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Studerandeinflytande i officersutbildningssystemet 

Utredningen har sitt ursprung i ett uppdrag givet av Försvarsmakten till FHS att utreda formerna 
för studerandeinflytande i officersutbildningssystemet med anledning av att FHS även fått pro-
gramansvar för yrkesofficersutbildningen. 

Syftet har varit att lämna ett förslag på ett för hela officersutbildningen sammanhållet system för 
studerandeinflytande och en plan för dess implementering. 

Utredningen har huvudsakligen genomförts som en kvalitativ analys av författningar, styrdoku-
ment och aktuella arbetshandlingar. En värdering av FHS rådande system för studerandeinfly-
tande har också genomförts. Vidare innehåller en utredningen en fallstudie av hur studerandein-
flytandet är organiserat vid ett civilt lärosäte med distribuerad utbildning. 

Utredningens förslag omfattar ett system för studerandeinflytande som har såväl en lokal som 
central dimension. De studerande i officersutbildningssystemet bör organiseras i en riksomfat-
tande gemensam studentkår som inledningsvis utgår från Studentkåren FHS. Förslaget innebär 
även att studerandeinflytandet framgent främst skall utövas i de organ i linjeorganisationen som 
bereder och beslutar i frågor som berör utbildningen och de studerandes situation. 

De förtroendevalda vid FM skolor och FHS skall ges möjlighet att under hösten 2006 konstitue-
ra sig. Fokus för studerandeinflytandet bör vara kvalitetsarbetet i den lokala dimensionen. 

Nyckelord: Studerandeinflytande, akademisering, kvalitetssäkring, examensrätt, officersutbild-
ning, yrkesofficersprogram, chefsprogram, studentkår 
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Student influence within the officer educational system 
 
This report originates from a commission from the Swedish Armed Forces to the Swedish National 
Defence College (SNDC) to study the framework for student influence within the future officer 
educational system 
 
The purpose has been to propose a common system for student influence throughout the officer 
educational system and to present a plan for its implementation. 
The study has been realized through a qualitative analysis of laws and regulations, policy docu-
ments and working documents. An assessment of the current system for student influence within 
SNDC is also included. Furthermore the study contains a benchmark of the student influence sys-
tem of a civilian university, which perform distributed education. 
 
The reports proposal comprise a system for student influence that has a local as well as a central-
ised dimension. The students should be organised in a nation-wide joint students association by 
way of introduction emanate from the current student association at SNDC. The proposal also 
suggests that the future student influence should generally be exercised through the preparatory 
and decision-making bodies that are responsible for issues pertaining to the education and gen-
eral situation of the students. 
 
The students elected representatives will during the autumn of 2006 be given the opportunity to 
constitute itself. 
 
Key words: Student influence, academization, education quality assurance, authorization to give 
exams, officer education, basic officer’s training, general staff officer’s course, students associa-
tion 
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Bakgrund 
I strävan att akademiskt meritvärdera officersutbildningen genom att Försvarshögskolan 
(FHS) erhåller examensrätt behöver Försvarsmakten (FM) och FHS, oavsett utbildningsorga-
nisatorisk ram, förhålla sig till det mer formaliserade inflytande som studenter vid civila lä-
rosäten har. Förekomsten av studentkårer vid civila lärosäten är en sedan länge naturlig del av 
den akademiska världen. Deras autonomi i förhållande till de universitet och högskolor där de 
verkar är en grundsten i det ständigt pågående kvalitetsarbetet och utveckling av de studieso-
ciala förhållandena.  
Det till FHS överförda programansvaret för den grundläggande officersutbildningen och det 
redan existerande ämnesansvaret kommer sammantaget att innebära att det finns ett stort be-
hov av att etablera former och strukturer för studerandeinflytande inom hela det militära skol-
systemet. 
I utbildningsinspektörens kvalitetssäkringsdokument 2005 behandlas frågan om studerande-
inflytande som en delmängd av kvalitetsaspekten. Dokumentet är för närvarande under 
omarbetning men de kvalitetskriterier som ställs upp kommer även behandlas inom ramen för 
denna utredning.1 
Det är även centralt ur flera aspekter att alla är medvetna om att utveckling av ett fungerande 
system för studerandeinflytande är en långsiktig process. De aktörer som verkar inom offi-
cersutbildningssystemet idag kan endast lägga en grund för detta och möjliggöra fortsatt ut-
veckling. Det blir i inledningsfasen sannolikt mycket diskussion kring form och mindre kring 
innehåll. Eftersom de som skall fylla formen med innehåll ännu inte finns i officersutbild-
ningssystemet riskerar diskussionen att bli en aning abstrakt och det är något som måste ac-
cepteras. När implementeringen av studerandeinflytande påbörjas under HT 2006, bör inne-
börden av begreppet rimligtvis bli föremål för diskussion mellan alla studerande i officersut-
bildningssystemet. 
Det är vidare viktigt att påpeka att varken FM eller FHS ”äger” frågan om hur de studeran-
de väljer att organisera sig. Om ambitionen är att inordna officersutbildningssystemet i en 
ram där målet är examensrätt på samma premisser som i den övriga högskolevärlden kommer 
detta dock att medföra ett behov av att studerandeinflytandet formaliseras. Till del är detta 
redan uppnått genom den studentkår som är organiserad vid FHS.  
FM har genom Ag Pers redan uppdragit till FHS och Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) 
att utreda formerna för studerandeinflytande.2 Detta arbete har efter dialog med FM inte alls 
påbörjats vid FHS men har genomförts vid MHS H. Den projektredovisning som MHS-H 
distribuerade som remissutgåva i november 2005 innehåller i många stycken samma slutsat-
ser som denna utredning, men förefaller inte ha tagit hänsyn till den praxis och de erfarenhe-
ter avseende studerandeinflytande och kårverksamhet som redan finns upparbetad i officers-
utbildningssystemet.3  
Som varande förtroendevald ordförande i Studentkåren FHS (Kåren FHS) har undertecknad i 
samråd med FHS åtagit sig att utreda frågan i den del av uppdraget som ställts till FHS. Syf-
tet med detta åtagande har varit att förekomma de frågeställningar som kommer att aktualise-
ras efterhand som akademiseringsprocessen fortskrider och så småningom antas resultera i att 
FHS medges examensrätt. 

                                                 
1 HKV skr 2005-03-15, 19 100:63514, Utbildningsinspektörens kvalitetssäkringsdokument (1 bilaga och 3 un-
derbilagor) 
2 HKV skr 2005-10-05, 19 100:63354, Uppgifter inom ramen för utveckling av personalutbildningssystemet, 
Bilaga 1. 
3 MHS-H skr 2005-11-09, 19 400:90182, Remissutgåva avseende projekt studerandeinflytande FM 
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1. Uppdraget 

1.1 Uppdrag 
Utredaren har till uppgift att redovisa förslag till ett sammanhängande system för studerande-
inflytande inom den officersutbildning som FHS utövar programansvar för. 
Utredaren skall redovisa vilka organisatoriska förhållanden och grundläggande författnings-
mässiga förutsättningar som utgör grund för utredningens överväganden. 
Utredaren skall därvid även värdera om nuvarande organisation av Studentkåren FHS är än-
damålsenlig och om denna kan inordnas i det föreslagna systemet för studerandeinflytande. 
Avslutningsvis skall utredaren även lämna förslag på en plan för implementering av det före-
slagna systemet för studerandeinflytande. 

1.2 Analys 

1.2.1 Övergripande analys av uppdraget 
Det övergripande utredningsuppdraget är att redovisa ett förslag till ett sammanhängande 
system för studerandeinflytande inom yrkesofficersprogram samt stabsutbildning och chefs-
program. Huvudsyftet är att utredningens förslag ska kunna utgöra underlag för vidare ställ-
ningstaganden om hur studerandeinflytandet i officersutbildningssystemet kan utvecklas och 
utformas. Förslaget kommer sålunda att kunna utgöra grund för del av den förändringspro-
cess officersutbildningssystemet för närvarande genomgår. 
Uppgiften har identifierats som tre delar där den första består i att klarlägga grundvärden. 
Genom att beskriva, d.v.s. identifiera och klarlägga, vilka antaganden, avgränsningar, författ-
ningsmässiga grunder samt organisatoriska förutsättningar som skall utgöra grund för utred-
ningens överväganden, kan de generella aspekter som utredningens förslag måste förhålla sig 
till förklaras. Det är dock ett faktum att många författningsmässiga och organisatoriska ut-
gångsvärden är givna men de måste trots detta sättas in i ett sammanhang. 
Den andra delen omfattar en beskrivning av hur arbetet med studerandeinflytande för närva-
rande bedrivs vid Försvarshögskolan i syfte att förklara och utvärdera de centrala processer 
där studerandeinflytande utövas. Förståelsen av detta är centralt eftersom det är vid FHS som 
den centrala delen av studerandeinflytandet kan utövas. Vidare krävs denna insikt för att ut-
redningens förslag ska kunna värderas avseende realiserbarhet och validitet. 
Den tredje delen avser själva förslaget till utformning av ett sammanhållet system för stude-
randeinflytande som tillgodoser de studerandes behov av inflytande i de organ och processer 
som är berörda av planering, genomförande och utvärdering av utbildningen. Denna del in-
kluderar även en plan för implementering.  

1.2.2 Antaganden 
Utredningen förutsätter att FHS kommer att medges rätt att utfärda akademiska examina även 
om formerna för detta är beroende av ett flertal ställningstaganden främst på den politiska 
nivån. Arbetsläget i den fortsatta processen är att Regeringen gett Högskoleverket (HSV) i 
uppdrag4 att utvärdera främst den grundläggande officersutbildningen med avseende på de 
synpunkter som framfördes i HSV rapport och FM respektive FHS åtgärder med anledning 
av dessa. 5 Detta uppdrag skall rapporteras till Regeringen den 13 juni 2006.  

                                                 
4 Regeringsbeslut 2006-05-04 
5 Högskolverket, Officersutbildning i Sverige, Rapport 2005:52R 
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I samtal med ansvarig handläggare på Försvarsdepartementet har framkommit att man f.n. 
avvaktar resultatet av HSV förnyade granskning innan man går vidare till diskussion med 
Utbildningsdepartementet. Utfallet av denna granskning bedöms dock endast påverka tids-
förhållandena och inte ambitionen att FHS skall erhålla examensrätt.6 
Utredningens förslag är i alla händelser baserat på antagandet att officersutbildningen fortsatt 
kommer att anpassas till rådande högskolemässig praxis utifrån ÖB:s grundläggande beslut 
2001 i frågan att högskolelag med förordning skall ligga till grund för utvecklingen av FM 
skolsystem samt Regeringens skrivningar i propositionen Vårt framtida försvar.7 
Med nuvarande ordning där rätten att ge examina är förbehållen FHS är det rimligt att betrak-
ta officersutbildningssystemet som en helhet och såväl i teorin som i praktiken hantera det 
som ett ”försvarsuniversitet”. Utredningens ambition är därmed att formulera förslag på att 
vissa funktioner och roller avseende studerandeinflytande skall kunna upprätthållas över ti-
den, såväl lokalt som samordnat. Dessa ska kunna ordnas i en logisk helhet som omfattar 
såväl den grundläggande som den högre officersutbildningen eftersom båda bör betraktas 
som delar av akademisk grundutbildning. 
Utredningen baseras på att förslaget inte ska vara preskriptivt avseende organisationsform 
m.m. Detta antagande är grundat på utgångspunkterna att respektive skola själv måste finna 
de former som den anser lämplig för att bedriva det lokala arbetet med studerandeinflytande 
samt att de studerande själva måste ges möjlighet att påverka detta.  

1.2.3 Avgränsningar 
Även om den långsiktiga inriktningen är att huvuddelen av officersutbildningen ska kunna 
meritvärderas akademiskt, så kommer utredningen inte per se att beröra tidigare program-
bunden taktisk utbildning (TU) som bedrivs av FM och där FHS endast utövar ämnesansvar. 
Det slutliga förslaget kommer dock att kunna appliceras även på denna utbildning enligt de 
generiska principer som redovisats under 1.2.2 Antaganden. Vad avser FHS stabsutbildning 
(SU) ingår dess studerande i det vid FHS organiserade studerandeinflytandet vilket fortsatt 
förutsätts vara fallet även om formerna för detta eventuellt förändras med utgångspunkt från 
utredningens förslag. 
Vad gäller kategorin specialistbefäl som avses att införas fr.o.m. 2007 planeras dessas utbild-
ning inte att genomföras som högskolestudier och faller därmed utanför ramen för denna ut-
redning.8 
Utredningen kommer inte att behandla FM skolors organisation. Med hänsyn taget till att 
varje skola är unik skulle en redovisning av och diskussion kring detta bli alltför omfattande. 
Oavsett utbildningsorganisation torde det dock vara så att det vid respektive FM skola kom-
mer att finnas något organ som hanterar utbildningsfrågor för just den grundläggande offi-
cersutbildningen och att det finns någon form av skolgemensam ledningsgrupp.  
Vidare kommer inte tidigare eller nuvarande system för studerandeinflytande vid FM skolor 
att analyseras. Tidsförhållandena har inte medgivit att något underlag i detta avseende har 
kunnat inhämtas från tidigare studerande vid YOP vilket är en brist i utredningen. 
Frågan avseende bevakandet av doktorandernas intressen inom framför allt FHS kommer inte 
heller att avhandlas. Det är dock viktigt att påpeka att om FHS eventuellt även ansöker om 
examensrätt även för forskarutbildning så kommer frågan om representantskap för denna 
viktiga studerandegrupp att aktualiseras på nytt. 

                                                 
6 Samtal med Försvarsdepartementet, Marie Gustafsson, 060505 
7 Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 81 och s. 112ff 
8 FM, 2005-12-01, Ag PERS rapport,  
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De civila studenternas inflytande vid FHS kommer inte att behandlas annat än översiktligt i 
samband med att Kåren FHS nuvarande verksamhet och representation redovisas. 
Utredningen kommer inte att behandla det fackliga medinflytandet. De studerandes förhål-
lande till Officersförbundet (OF) är en angelägenhet för den enskilde. Intressant att notera är 
den nyligen på förbundskongressen beslutade möjligheten för studerande i officersutbild-
ningssystemet att erhålla representation i OF förbundsstyrelse, men huruvida detta ska full-
följas är upp till de studerande. Utredningen kommer inte heller att ta ställning de studerandes 
möjliga anslutning till riksomfattande studentorganisationer eftersom även detta är en fråga 
för de studerande att ta ställning till. 
De ekonomiska aspekterna av utredningens förslag kommer endast att behandlas i form av 
principlösningar. Några kostnadsberäkningar av de konsekvenser utredningens förslag inne-
bär har inte gjorts. 

1.2.4 Utredningens metod 
Uppdragsformuleringen har tagits fram i samverkan med FHS och uppdraget har även redo-
visats i det för FM och FHS gemensamma s.k. utbildningsrådet.  
Utredningsarbetet har genomförts relativt forcerat eftersom ett utredningsresultat måste före-
ligga medio juni och dessförinnan även genomgått remissbehandling. En seminariebehand-
ling av utredningen har skett med studerande ur ChP 04-06 under w 618 framför allt i syfte 
att säkerställa kvalitetssäkring avseende logisk konsistens.  
Arbetet med själva förslaget har skett parallellt med utredningen genom en iterativ process. 
En svårighet i arbetet med denna utredning har varit att officersutbildningssystemet till del 
ännu inte varit färdigutformat. Delar av det material som utredningen har haft att förhålla sig 
till har därför utgjorts av arbetshandlingar.  
 
Den inledande delen är uppdelad i två avsnitt varav det första omfattar en kvalitativ analys av 
författningar, styrdokument och aktuella arbetshandlingar. I det andra avsnittet klarläggs de 
organisatoriska samt ansvarsmässiga förutsättningarna och delförslag presenteras. Underlaget 
till analysen har dels inhämtats genom centrala aktörer vid FHS och i FM och dels via till-
gängligt material på Internet. Denna inledande del är relativt omfattande med hänsyn till ett 
bedömt behov av att för alla läsare av denna utredning tydliggöra generella utgångspunkter. 
Den andra delen utgörs av en deskriptiv respektive värderande behandling av hur studerande-
inflytandet idag är organiserat vid FHS. Underlaget för behandlingen utgår här främst från 
utredarens personliga erfarenheter i rollen som Kåren FHS ordförande 2005-2006. Både bris-
ter och förtjänster med nuvarande system diskuteras och delförslag presenteras. 
Fallstudien av SLU och dess studerandeinflytande i den tredje delen har använts dels som 
illustration och dels som metod för det förändringsarbete denna utredning syftar till. Eftersom 
utredningens förslag avser att ”kartlägga” för FHS och Försvarsmakten delvis okänd terräng, 
så har behovet av någon form av benchmark varit tydligt. Studien omfattar en deskriptiv re-
spektive värderande behandling av hur studerandeinflytandet har organiserats vid ett civilt 
lärosäte med distribuerad utbildning. Denna studie har tillåtits bli relativt omfattande då pa-
rallellerna till officersutbildningssystemets blivit tydliga under utredningsarbetets fort-
skridande. Fakta har dels inhämtats genom samtal med centrala förtroendevalda och genom 
tillgängligt material på Internet. Utifrån de dragna slutsatserna presenteras delförslag. 
Den fjärde och avslutande delen omfattar en sammanfattning av de delförslag som föregår 
utredningens förslag på ett sammanhållet system för studerandeinflytande. Denna del omfat-
tar även plan för implementering. 
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En central del i arbetet med denna utredning har varit den remissbehandling som genomförts. 
Ett preliminärt utredningsresultat har därvid under w 616 distribuerats inom FHS, till FM 
skolor, HKV och ett fåtal externa remissinstanser som Högskoleverket (HSV) och Officers-
förbundet (OF). Synpunkter från remissvaren behandlas särskilt och utredningen redovisar 
vilka synpunkter som har lämnats av remissinstanserna. Remissvaren avses senare utgöra 
underlag för modifiering av innehållet i implementeringsprocessen. 
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2.  Författningsmässiga grunder och organisatoriska 
förutsättningar 

2.1 Författningsmässiga grunder 

2.1.1 Högskolan i allmänhet 
De grundläggande författningar som reglerar studenters formella inflytande i högskolan är: 

• Högskolelagen (SFS 1992:1434), HL 
• Högskoleförordningen (SFS 1993:100), HF 
• Förordningen (SFS 1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid 

universitet och högskolor, KårF 
 
Ur dessa författningar har ett urval av det som berör studerandeinflytande och studentkårs-
verksamhet gjorts vilket redovisas i det följande.  
En högskola ska verka för att de studerande tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla ut-
bildningen och att de har rätt att utöva inflytande över utbildningen. I ovanstående författ-
ningar regleras även att studenterna skall vara representerade i högskolans styrelse, dess fa-
kultetsnämnd samt de övriga beredande och beslutande organ vars verksamhet har betydelse 
för utbildningen och de studerandes situation.9 De studerande utser sina representanter på det 
sätt som studentkårens stadgar eller arbetsordning föreskriver.10 
Eftersom varje högskola har mandat att besluta om sin interna organisation så kan sålunda 
representationen ha avsevärt olika bredd och djup vid olika lärosäten. En högskola är inte 
skyldig att inrätta organ utöver vad som regleras i HL. Dessa är styrelse, fakultetsnämnd11 
samt organ för grundutbildning och forskning som inte hör till någon fakultetsnämnd. Utöver 
dessa måste en högskola ha en disciplinnämnd vari de studerande ska vara representerade.12 
Enskilda tjänstemän kan på delegation besluta i till exempel utbildnings- och forskningsfrå-
gor. Det finns heller ingen skyldighet att inrätta institutionsstyrelser utan beslut om verksam-
heten kan fattas av prefekt/institutionschef ensam.13 
Om beredning genomförs eller beslut ska fattas av en enda person skall information och sam-
råd ske med studeranderepresentant i god tid före slutförande av beredningen eller före be-
slut.14 
Vidare skall en högskola i sin årsredovisning beskriva vad som gjorts för att utveckla stude-
randeinflytandet. En studentkår har därvid rätt att i anslutning till årsredovisningen lämna sin 
syn på högskolans utveckling och resultat.15 
En studerande är skyldig att vara medlem i den studentkår som finns vid högskolan. I det fall 
det finns flera kårer överenskommer dessa sinsemellan vilken kår den studerande skall tillhö-

                                                 
9 HL 1 kap. 4a§ samt HF 2 kap. 7§ och 3 kap. 3, 7b och 9§§ 
10 HF, 1 kap. 7§ samt KårF 16§ 
11 Fakultetsnämnd inrättas vid universitet inom vetenskapsområde som riksdagen beslutar om. En högskola kan 
efter ansökan genom regeringsbeslut erhålla vetenskapsområde. 
12 HF, 10 kap. 3-4§§ 
13 Ds 1998:51, Studentinflytande inom högskolan, s. 191. 
14 HF, 3 kap. 9§ 
15 HF, 1 kap. 7b§ 
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ra. Vidare har en studerande under vissa omständigheter rätt till begränsat medlemskap till 
exempel om studierna omfattar som mest nio poäng per termin.16 

2.1.2 Försvarshögskolan i synnerhet 
Försvarshögskolans verksamhet regleras i följande författningar: 

• Förordningen med instruktion för Försvarshögskolan (SFS 1996:1476) 
• Verksförordningen (SFS 1995:1322) 
• Officersförordningen (SFS 1994:882) 

 
Vid FHS skall de studerande vara representerade i myndighetens styrelse med två ledamöter, 
Forsknings- och utbildningsnämnd (FoUN) med max tre ledamöter samt i förekommande fall 
förslagsnämnd för anställningsärenden med en ledamot.17 
Utöver detta regleras FHS interna verksamhet i myndighetens arbetsordning (FHS Grunder 
ArbO) bland annat vad avser det traditionella systemet med förtroendemän. En fördjupad 
beskrivning kring tillämpningen av detta återfinns under 3. Studerandeinflytande i FHS cen-
trala beredande och beslutande organ – idag och imorgon. 
I FHS Grunder återfinns även bestämmelser för FHS antagningsnämnd där de studerande 
äger rätt att vara representerade med en person. 

2.1.3 Diskussion 
Officersutbildningssystemet verkar för närvarande delvis i en gråzon mellan det traditionella 
och det nya som präglas av strävan mot examensrätt. Det är därför av vikt att klarlägga vilka 
författningsmässiga grunder som föreligger. De under 2.1.1 redovisade författningarna är i 
mångt och mycket av s.k. ramkaraktär och utformade på ett sådant sätt att de anger en mini-
minivå av studentinflytande som inte får underskridas. Skrivningarna lämnar samtidigt stort 
utrymme för en skola och dess studerande att överenskomma om hur erforderlig studentre-
presentation skall säkerställas i beredande och beslutande organ. Det formella inflytandet är 
ett sätt att möjliggöra för de studerande att delta i och ta ansvar för verksamheten. 
Inom officersutbildningssystemet kommer detta att vara tillämpligt såväl lokalt som centralt. 
På detta sätt skapas de formellt riktiga grunderna för hur studerandeinflytande skall utövas 
vilket gör att den övergripande karaktären är gemensam i hela utbildningssystemet. Detta 
medför även den positiva effekten att ingen faktisk förändring behöver ske då FHS organise-
ras enligt något av Skolreformutredningens förslag och erhåller examensrätt.  
 
Ett i den allmänna högskolevärlden förekommande problem är dels att avgöra vilka organ 
som hanterar utbildningsfrågor där de studerande skall ha representation och dels att de organ 
där de är representerade ofta fattar beslut i frågor som redan är beredda i andra forum där de 
inte är representerade. Många beredande organ skapas snabbt för att hantera en viss avgrän-
sad fråga och i den processen tappas de studerande ofta bort.  
Utgångspunkten måste sålunda vara att de studerande har såväl rätt som skyldighet att delta i 
berednings- och beslutsprocesser även inom officersutbildningssystemet. De studerande, FHS 
och FM skolor måste gemensamt analysera och komma fram till vilka dessa processer är. 
I de fall det formella inflytandet brister så kompenseras detta ibland med att de informella 
kontakterna blir viktigare. Nackdelen med detta förfarande är att det riskerar att bli personbe-
roende och att inflytandeprocessen blir mindre transparent. Styrkan i det informella medinfly-

                                                 
16 KårF 4-6§§ 
17 Förordningen med instruktion för Försvarshögskolan (SFS 1996:1476), 6, 8 samt 10§§. 
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tandet skall dock inte underskattas där goda och öppna relationer mellan studerande och lära-
re är en förutsättning. 18 
Avsaknaden av kårobligatorium innebär också att inga studerande inom FM och FHS utbild-
ningar har någon skyldighet att vara medlemmar i en studerandesammanslutning. För närva-
rande grundas till exempel medlemskapet i Kåren FHS på samförstånd mellan de studerande 
att det ligger i deras intresse att studerandeinflytandet bedrivs i organiserad form. Ett likartat 
förhållningssätt torde inledningsvis vara lämpligt även vid FM skolor för att så småningom 
ersättas av ett obligatorium för alla studerande som i sin tur är avhängigt frågan om studie-
medelsfinansiering av den grundläggande officersutbildningen.19 
Det faktum att inget kårobligatorium ännu föreligger för studerande inom officersutbild-
ningssystemet innebär även att studerandeorganen inom officersutbildningen måste erbjudas 
alternativa finansieringsformer. En inledningsvis lämplig lösning kan vara att respektive FM-
skola avdelar nödvändiga medel i form av verksamhetsbidrag för lokalt inflytandearbete och 
FHS för det centrala. När FHS får examensrätt och de författningsmässiga grunderna ändras 
kan kåravgift tas ut av de studerande och verksamhetsbidraget på sikt avskaffas. 
 
För FHS del anger de styrande författningarna på ett tydligt sätt vilka fora som de studerande 
skall vara representerade i.20 
Nuvarande bredd i studeranderepresentationen baseras på skrivningarna i de för FHS specifi-
ka författningarna, men även till del av de samverkansformer som efterhand har utvecklats 
och i de processer där de s.k. förtroendemännen i huvudsak verkar och som egentligen ligger 
utanför den formella delen av studerandeinflytandet.21  
Vidare saknar FHS ännu vissa fora som till exempel institutionsstyrelser och ämnesråd vari 
de studerande vid civila universitet och högskolor har representation. C FHS har i koncept-
form redovisat vilken ytterligare utveckling avseende ”vetenskaplig ledning” som bör ske vid 
FHS. Ett steg i den utpekade riktningen har tagits genom det nyligen fattade beslutet att inrät-
ta s.k. ämnesråd och kommer därmed att komplettera och förbättra möjligheterna till stude-
randeinflytande.22  
Avslutningsvis kan nämnas att C FHS och Kåren FHS överenskommit om en metod för sam-
verkan kring bland annat beslutsavsikter. Den bygger i stort på samma premisser som den 
samverkan som C FHS genomför med arbetstagarorganisationerna. Dock har de studerande 
ingen representation i C FHS ledningsgrupp vilket uppfattas som en brist då för FHS centrala 
frågor bereds där. 

2.1.4 Delförslag 
• Vid FHS inarbetad praxis för studerandeinflytande skall tillvaratas och utvecklas. 
• Studerandeinflytande baserat på högskolelag med förordning skall vara den inriktning 

som gäller såväl på FHS som vid FM skolor. Detta skall särskilt beaktas i utvecklingen 
av studerandeinflytande på FM skolor.  

• Det bör betonas att de studerande har såväl rätt som skyldighet att deltaga i berednings- 
och beslutsprocesser i officersutbildningssystemet. 

• Intentionerna i C FHS PM Vetenskaplig ledning bör fullföljas. 
                                                 
18 Ds 1998:51, Studentinflytande inom högskolan, s. 192ff. 
19 Den s.k. Studentkårsutredningen (SOU 2006:36) avlämnade sitt betänkande till Regeringen 2006-04-12. Där 
föreslås att avgiften skall beräknas per poäng och baseras på omfattningen av studierna (s. 73-79) 
20 Se 2.1.2 Försvarshögskolan i synnerhet 
21 Se 3.1 Studerandeinflytande i FHS centrala beredande och beslutande organ idag och imorgon 
22 C FHS, PM avseende ”vetenskaplig ledning” vid Försvarshögskolan, 2005-09-16 samt C FHS beslut 190/6:2, 
Beslut avseende inrättande av ämnesråd vid FHS, 2006-03-10  
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• Intill dess att sedvanlig finansiering av kårverksamheten kan ske bör FM och FHS av-

dela nödvändiga medel för detta. 
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2.2 Organisatoriska förutsättningar 

2.2.1 FHS styrelses roll 
Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten vid Försvarshögskolan så som den anges i För-
ordning (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan. 
De studerandes representation i FHS styrelse omfattar två ledamöter som utses av studentkå-
rens styrelse. Praxis har så här långt varit att dessa utgörs av kårordföranden jämte den s.k. 
huvudförtroendemannen. 
Studeranderepresentanterna är på samma premisser som övriga styrelseledamöter delaktiga i 
och ansvariga för beslut inom de områden som FHS styrelse har att besluta om.23 

2.2.2 Roll för Ledningen för högskoleutbildning av officerare  
Denna vid FHS nyinrättade24 organisationsenhet är fortfarande under uppbyggnad och dess 
uppgifter är fortfarande inte helt klara. Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH) 
avses ha en enhet för officersprogrammen respektive chefsprogrammen. Den senare kommer 
att inkorporera de gränssnitt mot de studerande inom FHS som tidigare utövats inom MVI:s 
programfunktion (programråd, programsamordningsmöten och kollegier). 
LH uppgift är att svara för ledning av utbildningsprogrammen inom FM officersutbildnings-
system. Detta innebär samordning, utveckling och ledning av officersprogram, chefsprogram 
och stabsutbildning. Med ledning avses planering, genomförande och utvärdering av de nyss 
nämnda officersutbildningarna.25 
Enligt nu föreliggande arbetshandling så omfattar programansvaret och LH:s uppgifter föl-
jande:26 
• Ansvar för utveckling, utformning och samordning inom ett utbildningsprogram  
• Ansvar för upprättande av och handläggning av utbildningsplanen för programmet. 
• Ansvar för handläggning av och beslut i tillgodoräknande- samt valideringsärenden 

kopplade till programmet. 
• Ansvar för utformning av individuella studieplaner. 
• Ansvar för att utvärdering av utbildningsprogrammet sker och att förslag på förbätt-

ringsåtgärder utifrån genomförda utvärderingar utarbetas. 
• Ansvar för att kvalitetssäkra underlag för information om utbildningsprogram. 
• Övergripande ansvar för uppföljning av studerande och studiedokumentationen. 
• Direktivrätt avseende revidering av kursplaner som ingår i programmet, men som ej 

omfattas av FHS ämnesansvar  
• Samordna kursutbudet med ämnesansvariga, d.v.s. tillse att förändringar i programmets 

övergripande mål och ämnesfördelning efterföljs vid utformning och revidering av 
kursplaner. 

• Vara en länk mellan civila lärosäten och kursansvariga skolor samt programstudenter. 
• Medverka i produktionsledningen av Försvarsmaktens skolor avseende YOP. 
• Genomföra antagning till program. 
 
                                                 
23 FHS Grunder, Del I, Kapitel 4, Bilaga 1, Arbetsordning för styrelsen vid Försvarshögskolan 
24C FHS (06/2005) beslut i vissa organisations- och bemanningsfrågor 
25 FHS skr 2005-12-01, 108/5:3, Bilaga 2 Kvalitetssäkring av officersutbildningssystemet, KIP 
26 Bilaga 1 till HKV skr 2006-04-06, 19100:61530 Praktisk tillämpning av Försvarshögskolans program ansvar 
m.m. – remiss 2 
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Inom ramen för det ovan beskrivna och med stöd av det som framkommer under 2.2.6 är det 
rimligt att anta att det vid LH i närtid kommer att finnas ett behov av att utöva studerandein-
flytande i flera av de beskrivna processerna. 

2.2.3 Forsknings- och utbildningsnämndens roll 
Det organ vid FHS som kommer närmast den civila motsvarigheten fakultetsnämnd är Forsk-
nings- och utbildningsnämnden (FoUN). 
Den har det övergripande kvalitetsansvaret rörande FHS forsknings- och utbildningsverk-
samhet. Nämnden är det mest kvalificerade organ som finns vid FHS när det gäller utbild-
ningsfrågor. Till dess uppgifter hör bland annat att lämna yttrande till styrelsen om kvaliteten 
i utbildningen liksom om kvalitetsarbetet vid FHS institutioner. Vidare skall nämnden fast-
ställa kurs- och utbildningsplaner för programmen i det militära skolsystemet och granska 
kvaliteten i FM programutbildningar. 27 FoUN sammanträder i regel en gång per månad. 
Som tidigare nämnts äger de studerande vid FHS rätt att vara representerande i FoUN.28 

2.2.4 Ämnesrådens roll 
Vid Försvarshögskolan finns redan idag s.k. ämnesråd som bland annat ansvarar för den kon-
tinuerliga och långsiktiga utvecklingen av sina respektive ämnen. För närvarande existerar 
sådana endast vid MVI och ILM. Vid MVI har ämnesrådet dessutom ett arbetsutskott som 
bereder ärenden dels på uppdrag av ämnesrådet och dels på eget initiativ.29 

I dess nuvarande form har de studerande ingen representation i ämnesråden.  
 
C FHS har beslutat att ämnesråd senast 2006-07-01 skall inrättas i såväl de för FHS två unika 
ämnena krigsvetenskap och militärteknik som i de åtta ämnen där det vid FHS finns unika 
specialinriktningar.  
Av beslutet framgår även att ämnesråden på delegation av FoUN kan fastställa kursplaner till 
vilket gör dessa till centrala fora för utövandet av studerandeinflytande. I den generiska in-
struktion som fastställts regleras att de studerande skall utse ledamöter till ämnesråden. I be-
slutet beskrivs tydligt ämnesrådens ansvar visavi de studerande:  
 

De skall också garantera studenternas delaktighet i förberedelse, genomförande och 
uppföljning av utbildning samt deltagande i det kvalitetsutvecklingsarbete som skall 
känneteckna all utbildning vid Försvarshögskolan.30 

 
I ljuset av den nuvarande ansvarsfördelningen vad avser program- och ämnesansvar torde 
ovanstående skrivning även vara giltig för den utbildning som ges vid FM skolor. 
Ansvarsförhållanden och uppgiftsfördelning mellan FoUN och ämnesråden kommer att regle-
ras under 2006.31 

                                                 
27 Förordningen (SFS 1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan, 7§ samt FHS Grunder, Del I, Kapitel 
4, Bilaga 2, Arbetsordning för Försvarshögskolans (FHS) Forsknings- och utbildningsnämnd (FoUN), fastställd 
av FHS styrelse 2005-11-18 
28 Se 2.1.2 
29 FHS Grunder, Del I, Kapitel 5 ArbO KVI, ILM och ISS 
30 C FHS beslut 190/6:2, Beslut avseende inrättande av ämnesråd vid FHS, 2006-03-10  
31 FoUN sammanträde 2006-04-04 
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2.2.5 Organisatoriska förutsättningar vid FM skolor 
Utredningen har, som nämnts i 1.1.3 Avgränsningar, medvetet valt att avstå från att göra en 
djupare analys av hur skolorna inom FM är organiserade. Det är dock viktigt att klarlägga hur 
den grundläggande officersutbildningen generellt planeras att genomföras.  
De siffror som ligger till grund för YOP 06-09 och utgör utgångsvärde för hur många som 
kan och får antas återges nedan. Notera att dessa siffror inte återger det verkliga antagnings-
läget.32 
 
Tabell 1 Preliminärt antal studieplatser vid FM skolor HT 2006 
Skola Antal Ort 
MSS 62 Skövde/Kvarn 
ArtSS 9 Boden 
LvSS 7 Halmstad 
FarbS 8 Eksjö 
LedS 21 Enköping 
FMUndsäkC 34 Uppsala 
FMTS 139 Halmstad 
LSS 24 Uppsala 
SSS 79 Karlskrona 
Summa 383  
Utbildningen genomförs under sammanlagt sex terminer.  
De två inledande terminerna för YOP 06-09 genomförs vid fack- och funktionsskolor för att 
därefter följas av två terminer vid militärhögskolan i Halmstad (MHS-H). Därefter avslutas 
utbildningen med ytterligare två terminer vid fack- och funktionsskolorna.  
Nu gällande arbetshypotes vad avser utbildningens förläggning i tid och rum från och med 
2007 ser i princip ut på följande sätt.  
YOP inleds med två terminer vid militärhögskola följt av tre terminer vid fack- och funk-
tionsskola och avslutas med ytterligare en termin vid MHS. 
Delar av den funktionsspecifika utbildningen kan dock genomföras vid andra skolor, centra 
eller förband inom FM eller i vissa fall i samverkan med civila högskolor utanför FM.  
Den generella utbildningen ges i huvudsak vid de två militärhögskolorna.  
För att tydliggöra det ovanstående och för att få en överblick över utbildningscyklerna kan vi 
studera den följande tabellen. 
 
Tabell 2 Antal studerande samt Yrkesofficersprogrammets förläggning i tid och rum 2006-2011 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
YOP 06-09 Fack- & funktionsskola       
Ca 383 kd Militärhögskola       
        
YOP 07-10 Fack- & funktionsskola       
Ca 200 kd33 Militärhögskola       
        
YOP 08-11 Fack- & funktionsskola       
Ca 200 kd Militärhögskola       
Totalt årligt antal kd vid HT början 383 ~583 ~783 ~600 ~600 ~600 

 

                                                 
32 FHS/LH arbetshandling, 2006-03-14, Underlag till uppdragsförslag 
33 Antalet officersstuderande utgår från AG Pers rapport 2005-12-01, s. 58-64. 
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Utifrån ovanstående tabell kan det konstateras att det redan med nuvarande rekryteringsmål 
från 2009 kommer att finnas ca 600 officersstuderande samtidigt i olika faser av sin utbild-
ning. Till detta kommer de knappt 100 studerande på årsbasis som med nuvarande inriktning 
kan förutses utbildas vid FHS. 

2.2.6 Rollfördelningen mellan FHS och FM 
Centralt är att även om officersutbildning kommer att ske distribuerat vid ett stort antal enhe-
ter (inkl. FHS) så är rätten att ge examina förbehållen FHS. De studerande kommer att antas 
vid FHS och vara inskrivna där. 34 
Ansvarsförhållandena i relationen mellan FM och FHS har nu uppdaterats i och med att FHS, 
i tillägg till ämnesansvar, även övertagit programansvaret för den grundläggande officersut-
bildningen.  
Detta definieras som ett övergripande ansvar för att utbildningen når övergripande målsätt-
ningar, uppfyller yrkesmässiga krav och följer högskolemässig praxis i genomförandet. I re-
gleringen av vad programansvar innebär i praktiken återfinns flera centrala processer som 
kan definieras som beredande och/eller beslutande och som kommer att fordra ett omfattande 
studerandeinflytande. 35 
Den för de studerande mest centrala dokumentationen kommer att beredas och beslutas enligt 
nedanstående tabell:36 
Tabell 3 Översikt över framtagning av styrande dokument för meritvärderad utbildning 

Dokument (motsv) Utarbetas av Granskas av Fastställs av 
Utbildningsplan FHS i samverkan med För-

svarsmaktens skolor 
HKV FÖRBE 
PERS 

FHS (FoUN) 

Kursplaner (fristående och 
ingående i program) 

Kursansvarig skola 
(I Försvarsmakten eller 
FHS) 

FHS alt.  
civil högskola  

FHS (FoUN) 

Studieadministrativa  
Bestämmelser 

FHS  HKV FHS 

Bestämmelser för ChP FHS HKV FHS 
Bestämmelser för YOP FHS i samverkan med  

Försvarsmaktens skolor 
HKV FHS 

 
FM bibehåller ansvar för de studerandes arbetsmiljö, säkerhet, ersättningar och försäkringar. 
Detta innebär att frågor avseende till exempel utbildningssäkerhet i praktiska delar av offi-
cersutbildningen är en fråga för FM och dess arbetsmiljöarbete. 

2.2.7 Diskussion 
Ovanstående beskrivning av centrala arenor och aktörer samt den dynamiska utbildningsmil-
jön ger vid handen att det finns flera praktiska svårigheter med att säkerställa ett väl funge-
rande studerandeinflytande vid FM skolor framför allt visavi de centrala beredande och be-
slutande organen vid FHS. Det finns en risk att det stora antalet platser där FM skolor verkar 

                                                 
34 FHS skr 2005-12-01, 108/5:3, Bilaga 2 Kvalitetssäkring av officersutbildningssystemet, KIP 
35 HKV skr 2006-04-06, 19100:61530 Praktisk tillämpning av Försvarshögskolans program ansvar m.m. – 
remiss 2, Bilaga 1  
36 Bilaga 2 till HKV skr 2006-04-06, 19100:61530 Praktisk tillämpning av Försvarshögskolans program ansvar 
m.m. – remiss 2 
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kan försvåra möjligheterna att upprätthålla ett väl fungerande och samordnat studerandeinfly-
tande. 
Med utgångspunkt från utredningens tidigare redovisade utgångspunkt, att officersutbild-
ningssystemet bör betraktas som ett ”försvarsuniversitet”, så blir en naturlig följd att även de 
studerande vid FM skolor bör beredas möjlighet att direkt eller indirekt påverka arbetet i exi-
sterande och planerade fora. Hur detta skall gå till i detalj kan svårligen avgöras i detta skede 
eftersom de berörda studerande ännu inte finns tillhanda. Det måste med nödvändighet få 
avvakta intill dessa att studeranderepresentanter valts vid FM skolor. 
I ett sammanhållet system för studerandeinflytande bör dock inarbetad praxis vidareutveck-
las. Här finns ett institutionellt minne i form av de erfarenheter som byggts upp inom FHS 
kårverksamhet som kan komma den sammanhållna officersutbildningen till godo. På samma 
sätt som äldre officerare handleder yngre kan framgent mer erfarna studerande stödja mindre 
erfarna vad avser studerandeinflytande.   
 
De centrala processer som samtliga studerande berörs av är beredningen av utbildnings-, 
kurs- och ämnesplaner. En avgörande fråga är hur de studerande på FM skolor skall kunna ta 
sitt ansvar och få sitt berättigade inflytande i de centrala beredande och beslutande organ som 
behandlar de ovan nämnda planerna. Överföringen av programansvaret uppfattas innebära att 
alla de processer som samordnas av FHS/LH kommer att vara centrala för de studerandes 
intresse. Kraftsamlingen av de studerandes inflytande kommer därför troligen att behöva ske 
vid FHS. 
Det är inte realistiskt att tro att alla FM skolor kan ha egna studeranderepresentanter i alla 
centrala fora. En möjlig lösning är att studeranderepresentanter vid FM skolor utser en före-
trädare inom sig som talar för alla och deltar i arbetet i de centrala organen FoUN och ämnes-
råd på samma premisser som studeranderepresentanter vid FHS. Ytterligare en möjlig lösning 
utgår ifrån att nuvarande representantskap från de studerande vid FHS även företräder de 
studerande vid FM skolor i frågor som berör dessa och som avses behandlas i centrala organ 
som till exempel FoUN samt ämnesråd. 
Ett sammanhållet system för studerandeinflytande riskerar att bli svårt att samordna effektivt. 
Antalet skolor i FM är, som tidigare nämnts, i sig en försvårande faktor. Härvid krävs enkla 
strukturer som ändå tillgodoser att rätt inflytande kan utövas på rätt nivå i utbildningssyste-
met. En sådan struktur skulle till del kunna vara nätverksbaserad och utövas virtuellt till ex-
empel genom ett gemensamt Learning Management System. Ett sådant är under införande vid 
FHS och avses användas med början HT 2006. Systemet medger skapandet av en virtuell 
mötesplats. Oaktat den nya teknikens möjligheter kvarstår likväl ett behov av att de studeran-
des representanter från både FM skolor och FHS bereds möjlighet att sammanträffa under 
läsåret.  
 
De lokala processer som studerande vid FM skolor bör vara delaktiga i är främst kopplade till 
planering, genomförande och utvärdering av specifika kurser. Därutöver bör de studerande 
vara delaktiga i samtliga organ vid respektive skola vilkas verksamhet har betydelse för ut-
bildningen och de studerandes situation. Detta torde även omfatta respektive skolas lednings-
grupp. Särskilda fora enkom för samverkan med de studerande bör inte inrättas. Formerna för 
hur de studerande i övrigt vill påverka sin studiesociala situation måste utformas lokalt. 
Den geografiskt fragmenterade utbildningen riskerar att negativt påverka möjligheterna att få 
kontinuitet i inflytandearbetet. De studerande kommer att tillbringa relativt kort tid vid re-
spektive skola med de konsekvenser detta får för möjligheterna att kunna verka effektivt med 
bibehållen kontinuitet. Någon form av överlämningsrutin måste därför etableras och vid-
makthållas. 
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Det finns sannolikt även ett behov vid FHS och FM skolor att utbilda personal och studeran-
de i vad studerandeinflytande omfattar. Det är särskilt viktigt att för båda grupperna betona 
att det är både en rättighet och en skyldighet för de studerande.  
Handläggare bör avdelas vid FHS i syfte att stödja uppbyggnaden av framför allt lokalt stude-
randeinflytande och utgöra samverkanspartner för FHS och FM skolors ledning. På lokal nivå 
bör utbildningschef eller någon av honom utsedd vara ansvarig för samverkan med FHS 
handläggare och stöd till de lokalt förtroendevalda studerande avseende implementering av 
studerandeinflytandet. 

2.2.8 Delförslag 
• De studerande vid FM skolor skall beredas delaktighet i såväl lokala som centrala bere-

dande och beslutade organ. De centrala organen är FHS styrelse, C FHS ledningsgrupp, 
FoUN, ämnesråd, ev. framtida institutionsstyrelser, antagningsnämnd och disciplin-
nämnd. De lokala kan utgöras av respektive skolas ledningsgrupp, program- och avdel-
ningsrapporter eller motsvarande. Särskilda organ för samverkan med de studerande 
skall inte inrättas. 

• En nätverksbaserad eller virtuell studentkår som bygger sin verksamhet på löpande 
kontakter via till exempel ett LMS skall övervägas. En sådan kår skall inkludera den 
nuvarande studentkåren vid FHS.  

• Utöver detta kräver såväl de geografiska betingelserna som kontinuitetsaspekten att de 
valda studeranderepresentanterna bereds möjlighet att sammanträda minst en gång per 
termin. Hur den centrala representationen framgent skall regleras bör avgöras av de 
studerande själva vid första möjliga sådant mötestillfälle 

• Kontinuiteten i inflytandearbetet måste säkerställas genom att tid ställs till förfogande 
för överlämning mellan förtroendevalda. 

• Utbildning av studerande och personal vid FM skolor samt FHS skall inplaneras. En 
handläggare skall avdelas vid FHS för att stödja uppbyggnaden av ett sammanhållet 
studerandeinflytande inom officersutbildningssystemet. Utbildningschef bör vara lokalt 
ansvarig för studerandeinflytandets implementering. 
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3. Studerandeinflytande i FHS centrala beredande och be-
slutande organ - idag och imorgon 

3.1 Beskrivning 
De studerande företräds genom Försvarshögskolans Studentkår och är representerade i hu-
vuddelen av de idag existerande beredande och beslutande organen. Kåren och dess stadgar 
är godkända genom beslut i FHS styrelse i enlighet med Förordningen (SFS 1983:18) om 
studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor.37 
Kåren FHS är en ideell förening vars syfte är att 
 

…främja medlemmarnas studier och allt som har sammanhang med dessa studier. Stu-
dentkåren för medlemmarnas talan i frågor som rör studerandeinflytande vid För-
svarshögskolan (FHS). Studentkåren verkar för att utbildningsbetingelserna skall vara 
så gynnsamma som möjligt för alla medlemmar.38 

 
När det gäller de militära programmen SU respektive ChP så väljer avdelningarna förtroen-
demän enligt traditionellt militärt manér. Dessa representerar sina kollegor i programråd och 
kollegier. 
De samlade förtroendemännen utser inom sig en huvudförtroendeman. Denne ingår automa-
tiskt i Kårens styrelse. Huvudförtroendemannen inhämtar underlag från övriga förtroendemän 
och samordnar i förekommande fall deras arbete. 
Likaså väljer avdelningarna ämnesföreträdare för respektive institution och i MVI:s fall även 
uppdelat på armé, marin och flyg samt militärteknik. ChP med teknisk inriktning, både äldre- 
och yngrekurs, utser egna företrädare i militärteknik. Ur denna grupp rekryterar sedan valbe-
redningen de ledamöter som föreslås ingå i kårstyrelsen. Dessa utnyttjar sedan respektive 
nätverk av ämnesföreträdare för att till exempel samordna feedback på utkast till en kursbe-
skrivning eller genomföra kursutvärderingar.  
Samtliga förtroendevalda arbetar idag på ideell basis vid sidan av ordinarie studier. 
 
En översiktlig bild över förankring och representation återfinns på följande sida. Observera 
att ämnesråd och disciplinnämnd är beslutade men ännu inte konstituerade samt att beslut om 
institutionsstyrelser inte fattats. 

                                                 
37 KårF, 2§ samt 15§. 
38 Studentkåren FHS stadgar, 1§. 
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Figur 1 Studerandeinflytande och organisation av kårverksamheten vid FHS idag  

 
Under 2005 ansökte Kåren FHS om och beviljades medlemskap i Stockholms Studenters 
Centralorganisation (SSCO). Denna åtgärd var främst föranledd av ett anmält behov från de 
civila studenter som inom ramen för sina studier i statskunskap vid Uppsala Universitet ge-
nomgår utbildning vid FHS/ISS. Detta har även fått den positiva sekundäreffekten att Kåren 
FHS, i likhet med studentkårer vid civila universitet och högskolor, nu kan erbjuda samtliga 
studerande rabatter i enlighet med ett avtal med Mecenat AB. 
I samband med Högskoleverkets granskning av FHS utbildningar under hösten 2005 uppfat-
tades studerandeinflytandet som gott och välorganiserat.39 

3.2 Diskussion 
Studerandeinflytande vid FHS idag motsvarar de krav som ställs på skolan.40 De studerande 
är emellertid inte representerade i C FHS ledningsgrupp vilket är en brist. Vid FHS inrättas 
löpande arbetsgrupper för olika syften och erfarenheten visar att de studerande tidigt måste 
vara med i berednings- och beslutsprocesserna avseende dessa. Det har förekommit att FHS 
missat att påkalla studerandemedverkan i arbetsgrupper som behandlar centrala frågor för de 
studerande.  
Oaktat att nuvarande system för medinflytande inom FHS fungerar väl så är det viktigt att 
påpeka att det utgörs av två olika huvudprocesser. Dels regleras det formella medinflytandet 
genom den tidigare nämnda förordningen och dels informellt genom FHS interna arbetsord-

                                                 
39 Högskolverket, Officersutbildning i Sverige, Rapport 2005:52R, s. 36. 
40 Se 2.1 Författningsmässiga grunder.  
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ning som reglerar komplementära moment såsom programråd, programsamordningsmöten 
och kollegier. 41 De sistnämnda leds och samordnas av FHS/LH och är ett inslag som förstär-
ker det militära programområdets studerandes inflytande över sin studiesociala situation. De 
organ som idag finns inrättade i form av till exempel programråd har endast en samverkans-
funktion och är varken beredande eller beslutande. Kollegiet uppfattas tillföra ett positivt 
mervärde i och med dess ambition att stödja de studerande och bidra till individens utveck-
ling. Dess position i förhållande till t.ex. antagnings- och disciplinnämnd behöver dock klar-
läggas. 
En möjlig utvecklingslinje är att dessa helt och fullt integreras i ett mer formellt grundat stu-
derandeinflytande och inrättas i linjeorganisationen. Kan en tydlig roll inte definieras för des-
sa samverkansorgan bör de avskaffas. Organ som inrättats enbart i syfte att genomföra sam-
verkan med de studerande skall inte tas till intäkt för att representation i andra beredande och 
beslutande organ i linjeorganisationen är onödig eller icke önskvärd.  
Man bör här även beakta att med minskande studerandekullar så kan inte antalet förtroende-
valda vara konstant. I så fall riskerar systemet att få ett löjets skimmer över sig om huvudde-
len av de studerande innehar förtroendeposter i olika sammanhang. Å andra sidan är hög del-
aktighet bland de studerande en styrka. Att inga förtroendevalda för närvarande är arvoderade 
minskar sålunda risken för att en individ som måste upprätthålla flera representantskap ska 
behöva se sina studieresultat försämras. 
Vidare finns en demokratiaspekt på den nuvarande ordningen eftersom urvalsgruppen be-
gränsas till de studerande som valt att engagera sig som ämnesföreträdare. Kåren FHS bör 
överväga att övergå till ett system med en styrelsestruktur där befattningsbeskrivningen utgör 
grund för vilka har bäst förutsättningar att lösa uppgiften. Detta skulle innebära en övergång 
till renodlat personval. Det är dock viktigt att betona att nuvarande ordning är demokratiskt 
beslutad av de studerande och fastställd i arbetsordning. Om Kåren FHS inordnas i ett för 
officersutbildningarna gemensamt system för studerandeinflytande bör det överlämnas till 
framtida studenter och förtroendevalda att avgöra vilka förändringar som bäst tillgodoser de 
studerandes intressen. Inom Kåren FHS finns ett upparbetat institutionellt minne avseende 
studerandeinflytande som nu kan komma alla officersstuderande till godo. 
Om man ska gå efter principen om de studerandes delaktighet i alla beredande och beslutande 
organ som hanterar utbildnings- och forskningsfrågor så finns dock fortfarande viss utveck-
lingspotential i och med att studerandeinflytandet i dag i huvudsak grundas på den för FHS 
specifika förordningen. Utövande av studerandeinflytande i andra fora än de föreskrivna är på 
basis av överenskommelser mellan Kåren FHS och FHS. 
Vad avser själva utbildningen är studerandeinflytandet i planeringsfasen i stort sett obefintlig. 
Eftersom kurser ges i ämnen är frånvaron av inflytande i de fåtaliga nu existerande ämnesrå-
den en trolig orsak till detta. Eftersom dessa i närtid kommer att konstitueras och även inklu-
dera de studerande finns förutsättningar för att medverkan i planeringsfasen kommer att fun-
gera bättre. När det gäller genomförande och utvärderingsfasen fungerar det avsevärt mycket 
bättre. Eftersom cykeln planering – genomförande - utvärdering är en iterativ process så har 
de studerande i utvärderingsfasen goda möjligheter att åtminstone påverka nästa motsvarande 
kurs. Kursansvariga prövar även gärna sina egna hypoteser om förändringar och förbättringar 
på de studerande. 

                                                 
41 FHS Grunder, Del III, Kapitel 2, Bestämmelser för utbildning vid militära program, samt Bilaga 2, Kollegium 
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3.3 Delförslag 
• Inarbetad praxis skall utgöra grund för fortsatt utveckling då det ger möjligheter att 

tillvarata vunna erfarenheter till förmån för ett sammanhållet studerandeinflytande.  
• Kåren FHS verksamhet bör inkorporeras med det sammanhållna systemet för studeran-

deinflytande och nuvarande förtroendevalda bör stödja uppbyggnaden av detsamma. 
Detta kräver ett formellt ställningstagande från Kårens medlemmar då en sådan utveck-
ling ligger utanför nuvarande stadgar. 

• Samverkansorgan inom LH som till exempel programråd skall ges en formell beredan-
de eller beslutande funktion i linjeorganisationen eller avskaffas. Kollegiet bör bibehål-
las men dess mandat formaliseras i förhållande till antagnings- och disciplinnämnd. 

• Kåren FHS bör vidare överse nuvarande bemannings- och organisationsform samt val-
ordning.  

• Kåren FHS bör den närmaste tiden prioritera medverkan i de rekonstituerade ämnesrå-
den i syfte att kunna påverka utbildningen tidigt i planeringsfasen. 
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4. Fallstudie SLU 

4.1 Inledning 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är inom ramen för denna utredning intressant att studera 
ur flera aspekter.  
För det första är SLU ett universitet under Jordbruksdepartementet och motsvarande lösning 
(sektorhögskola under Försvarsdepartementet) är ett av de två möjliga alternativ som redovi-
sas av Skolreformutredningen (SOU 2003:43) vilka även värderats av Högskoleverket (HSV) 
i dess senaste granskning av utbildningen vid FHS med anledning av ansökan om examens-
rätt.42 Vidare är SLU:s utbildningsverksamhet geografiskt spridd på ett likartat sätt som FM 
skolor. 
Framför allt det senare förhållandet påverkar också de valda organisationsformerna vad gäller 
studerandeinflytande. Fallstudien har medvetet tillåtits att få ett betydande utrymme då för-
hållandena vid SLU har bedömts kunna ge flera bidrag till utredningens.  

4.2 SLU:s organisation 

 

Figur 2 SLU:s organisation (Källa: www.slu.se) 

 
Huvuddelen av SLU:s centrala administration och ledning är koncentrerad till Ultuna utanför 
Uppsala. SLU:s verksamhet är huvudsakligen indelad i fyra fakulteter varav två återfinns i 
Uppsala och en i vardera Alnarp respektive Umeå. 
Fakulteterna samordnar vetenskapsområden och omfattar flera institutioner vilka sammanlagt 
är knappt 50 stycken. Dessa institutioner har i sin tur verksamhet inom ett eller flera utbild-
ningsprogram. 
Utbildningsverksamheten är spridd på åtta orter i Sverige och omfattar sammanlagt ett tjugo-
tal utbildningsprogram och ca 450 fristående kurser. Studerandeantalet uppgår till ca 3300 

                                                 
42 SOU 2003:43, Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten, s. 101f samt Högskolverket, Officersutbildning 
i Sverige, Rapport 2005:52R, s. 7ff 
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helårsstuderande och antalet anställda är ca 3200, varav drygt en tredjedel utgörs av lärare 
och forskare. 43 

4.3 Studerandeinflytande vid SLU – en beskrivning 
Den författningsmässiga grunden för studerandeinflytande vid SLU bygger i grunden på lag-
stiftarens intentioner i Högskolelag med förordning. Vidare finns Förordning (SFS 1993:221) 
för Sveriges Lantbruksuniversitet. Där regleras omfattningen av studeranderepresentationen i 
universitetets styrelse, fakultetsnämnder, organ för grundutbildningsfrågor samt övriga bere-
dande och beslutande organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen och de studeran-
des situation.44 
Som framgår av det tidigare ställer den geografiska spridningen av SLU:s verksamhet sär-
skilda krav på arbetet med studerandeinflytande. 
Med fyra fakulteter och knappt 50 institutioner så är studeranderepresentationen mycket om-
fattande och speglar naturligtvis SLU:s organisation. De studerande är i princip representera-
de på två nivåer enligt följande:45 
 
• Universitetsövergripande organ; styrelse, rektors ledningsråd och råd för grundut-

bildningsfrågor, forskning, forskarutbildning, studiesociala frågor samt disciplinnämnd 
• Fakultetsvisa organ; fakultetsnämnder, grundutbildningsnämnder, lärarförslagsnämn-

der och beredningsutskott för programutbildningar eller programnämnder 
 
De studerande har organiserat sig i åtta studentkårer enligt nedan: 
• Alnarps studentkår (ASK) i Alnarp 
• Lantmästarkåren (LMK) i Alnarp 
• Hippologernas akademiska studentkår (HAS) i Flyinge, Strömsholm och Wången 
• Skara studentkår (SSK) i Skara 
• Skogshögskolans studentkår (SHS) i Umeå 
• Skogsmästarskolans studentkår (SMS) i Skinnskatteberg 
• Ultuna studentkår (ULS) på Ultuna 
• Veterinärmedicinska föreningen (VMF) på Ultuna i Uppsala 
 
De enskilda medlemskårerna utövar merparten av sitt inflytandearbete lokalt och inom de 
fakultetsvisa organen. Som en följd av den fakultetsvisa organisationen kan mer än en stu-
dentkår ha företrädare i de fakultetsvisa organen vilka utses av de lokala kårerna bl.a. med 
hänsyn taget till praktiska frågor som var fakulteten är lokaliserad. Man överenskommer allt-
så i vissa fall om att företräda varandra i de fakultetsvisa organen. 
 
Vidare finns en sammanslutning till vilken de ovan nämnda studentkårerna är anslutna som 
benämns SLU:s Samlade Studentkårer (SLUSS). Dess ändamål är att tillvarata de studeran-
des gemensamma angelägenheter och företräda dem i utbildningsfrågor, studiesociala frågor, 
internationella frågor samt arbetsmarknadsfrågor. SLUSS skall även fungera som samord-
ningsorgan för medlemskårerna och efter framställan från enskild studentkår handlägga frå-
gor som berör denna ensam.46  
                                                 
43 http://www.slu.se, 060330 
44 Förordning (SFS 1993:221) för Sveriges Lantbruksuniversitet, 1 kap. 4, 4b, 11§§, 2 kap. 1 och 11§§, 3 kap. 3, 
4 och 8§§ 
45 Sammanställningen redovisar endast de mest centrala organen. 
46 SLUSS stadgar, 1§ (erhållna vid studiebesök SLUSS kansli 2006-03-22) 
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Representation i de universitetsövergripande organen regleras vid de återkommande SLUSS-
mötena.47 
 
I årlig verksamhetsplan konkretiseras innebörden av det ovanstående och nedan återfinns 
utdrag ur 2006 års version:48 
• Arbete med pedagogiska frågor 
• Bevakning av och medverkan i aktuella förändringsprocesser 
• Arbete för att bibehålla, utveckla och öka kvalitet inom utbildning och examina 
• Aktivt deltagande i berörda universitetsorgan 
• Underlätta erfarenhetsutbyte mellan kårerna 
• Stödja bildandet av sociala nätverk mellan kårerna 
 
SLUSS-möte är sammanslutningens högsta beslutande organ (motsv. fullmäktige) där repre-
sentanter från de anslutna medlemskårerna, utsedda på det sätt som respektive medlemskår 
beslutat, ingår. Dessa möten avhålls vid fyra tillfällen under året varav det sista utgör årsmö-
te. Vid årsmöte väljs SLUSS:s styrelse.  
Utöver detta organiserar SLUSS ett s.k. utbildningsråd där styrelsen och studeranderepresen-
tanter ingående i fakultetsnämnder diskuterar aktuella utbildningsfrågor. Utbildningsrådet 
sammanträder två gånger per termin.49 
Årsöversikt över stadgade mötestillfällen återfinns i Bilaga 2. 
 
Den lokala kårverksamheten finansieras genom kårmedlemsavgifter och utifrån dessa och 
antalet studenter beräknas respektive medlemskårs medlemsavgift i SLUSS. 
 
Styrelsen är SLUSS verkställande organ och leder verksamheten mellan SLUSS-mötets 
sammanträden. Styrelsen äger rätt att fatta för verksamheten nödvändiga beslut. Styrelsen 
består endast av fem personer. 
SLUSS:s styrelseordförande är den ende arvoderade förtroendevalde (förutom en doktorand-
ombudsman) och är sammanslutningens ”operative chef”. 
Ordföranden strävar efter att besöka varje medlemskår minst en gång per termin. Detta sker 
antingen enskilt eller i samband med att universitets ledningsråd (där SLUSS:s ordförande är 
ledamot) genomför besöksresor till studieorterna. Övrig kommunikation sker i huvudsak med 
e-post, men även telefonkonferenser utnyttjas. 
Styrelsens arbetsordning och ordförandens befattningsbeskrivning framgår av Bilaga 2. 
 
Nuvarande organisation av studerandeinflytandet inom SLU upplevs i huvudsak som ända-
målsenligt och överlag uppfattas inflytandet och samarbetet mellan kårerna fungera bra. De 
lokala kårerna har frihet att driva de frågor de anser vara viktiga samtidigt som man kan ver-
ka samordnat då behov föreligger. Det åligger SLUSS-mötena att identifiera och hantera frå-
gor där medlemskårerna riskerar att verka i olika riktningar. 
Då flera kårer är representerade inom samma fakultetsvisa organ medger även det att frågor 
av gemensamt intresse kan drivas samordnat. Detta är dock ett område som man identifierat 
kan förbättras ytterligare. Det har även föreslagits att de åtta nuvarande kårerna skulle ombil-
das till fyra fakultetsvisa kårer i syfte att bättre återspegla det faktum att universitetet i sin 
organisationsutveckling delegerat beslutsrätt i fler och större frågor till fakulteterna.  

                                                 
47 Se Bilaga 2. 
48 SLUSS Protokoll Vintermöte 2005 Bilaga 8 (erhållet vid studiebesök SLUSS kansli 2006-03-22) 
49 SLUSS stadgar, 9§ 
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Den främsta svårigheten uppfattas vara att få de lokala kårerna engagerade i det centrala in-
flytandearbetet. Medlemskårerna har även sina traditionellt betingade karaktärer vilket kan 
vara såväl ett hinder som en möjlighet. Verksamheten belastas även av svårigheten att få stu-
denter att acceptera förtroendeuppdrag där intresset även beror på om den studerande genom-
går en kortare eller längre utbildning och i det senare fallet var man befinner sig i sin grund-
utbildning. Den omfattande utbildningsorganisationen innebär även att det sammanlagda an-
talet förtroendeposter blir mycket stort. 50 

4.4 Diskussion 
Även om SLU:s utbildningsverksamhet är av en omfattning som officersprogrammen aldrig 
kommer att komma i närheten av finns det några aspekter av det ovan redovisade materialet 
som är av intresse inom ramen för denna utredning. 
För det första framgår av utdraget ur SLUSS verksamhetsplan att de generella intresseområ-
dena är desamma som torde vara intressanta för FM studerande. Vidare är de geografiskt be-
tingade problemställningarna gemensamma med FM officersutbildningssystem. Man har att 
förhålla sig till att inflytandearbetet måste bedrivas såväl lokalt som samordnat.  
Fallstudien ger vid handen att det lokala inflytandearbetet skall fokusera på frågor som är 
specifika för respektive skola och lokala förhållanden. Med utgångspunkt från detta lokala 
arbete skall samordning möjliggöra för de studerande vid FM skolor att identifiera likartade 
problemställningar som därefter kan behandlas mer ensat och med högre kvalitet.  
Ur ett lokalt perspektiv kan inga andra än de där verksamma studenterna avgöra vad som är 
prioriterade frågor och dessa kan drivas av enskild kår. Ur ett centralt perspektiv säkerställer 
”SLUSS-modellen” att man i frågor av gemensamt intresse kan verka samordnat och med 
stor tyngd. Vidare skapar den möjligheter till erfarenhetsöverföring från äldre till yngre stu-
denter som ska verka som studeranderepresentanter. Likaså skapar modellen en säkerhet mot 
att enskilda kårer driver frågor som för hela studerandekollektivet riskerar att bli kontrapro-
duktivt. 
Nackdelarna är främst ett resultat av den geografiska spridningen. Detta medför oundvikligen 
att det över tiden finns behov av ett omfattande utbyte av information och att detta är beroen-
de av att studeranderepresentanterna har möjlighet att arbeta med och bereda frågor lokalt. 
Med hänsyn till de organisatoriska förutsättningarna upplevs den valda modellen med åter-
kommande gemensamma möten vara ändamålsenlig. Det finns dock en risk att samordningen 
i sig skapar byråkratiska processer som tar onödig tid och kraft i anspråk. Vad som i Bilaga 2 
framkommer om styrelsens och ordförandens ansvar torde dock innebära att flera av de an-
givna ansvarsområdena och arbetsuppgifterna kan bli aktuella även inom officersutbildnings-
systemet, låt vara i betydligt mindre omfattning. Även detta är något som de studerande vid 
FM skolor och FHS har att ta ställning till. 
Det är uppenbart att det även i officersutbildningssystemet är nödvändigt att centralt ha en 
förtroendevald person arvoderad som uteslutande kan arbeta med samordning och stöd till de 
studerande lokalt. Detta är främst betingat av den geografiska spridningen och behovet av att 
över tiden kunna bereda och bevaka frågor. Ur vilken studerandekategori denna person 
kommer är på sikt av mindre vikt, men inledningsvis kan det vara lämpligt denne rekryteras 
ur FHS ChP med hänsyn till redan etablerade strukturer för studerandeinflytande vid FHS. Ur 
ett individperspektiv är det synnerligen viktigt att detta arbete i både formell och informell 
mening uppfattas som meriterande. 

                                                 
50 Underlag från samtal med nuvarande ordförande i SLUSS, Marlene Areskog, vid studiebesök SLUSS kansli 
2006-03- 22 
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Som avslutning kan nämnas att även om den redovisade samordnade modellen vid SLU inte 
hade varit institutionaliserad så skulle likväl samverkan mellan medlemskårerna ha varit nöd-
vändig, men då skett ad hoc. Resultatet av detta skulle troligen medföra att de studerande 
såväl ur sitt eget perspektiv som ur lärosätets varit sämre rustade att bidra till kvalitetsarbetet. 

4.5 Delförslag 
• De studerande skall lokalt ges möjlighet att deltaga i beredande och beslutande organ.  
• Ett övergripande organ för samordning av studerandeinflytande i officersutbildningssy-

stemet bör inrättas. 
• Studeranderepresentanter från FM skolor och FHS skall beredas möjlighet att samman-

träda minst en gång per termin. 
• En förtroendevald person, inledningsvis ur FHS ChP, bör arvoderas och över tiden ar-

beta med samordning av studerandeinflytande och stöd till de lokala företrädarna. 
Tjänsten måste inledningsvis finansieras av FM eller FHS. 
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5. Utredningens förslag 

5.1 Sammanfattning av centrala aspekter 
Oaktat de organisatoriska förhållandena och rollfördelningen mellan FM och FHS skall offi-
cersutbildningssystemet ses i ett sammanhang och bör behandlas såsom utgörande ett ”för-
svarsuniversitet”.  
Det bör även återigen betonas att varken FM eller FHS ”äger” frågan om hur de studerande 
väljer att organisera sig. Utredningen kan därför endast i begränsad omfattning föreskriva en 
viss given lösning. Flera för de studerande centrala frågor måste beredas och beslutas av dem 
själva och förslaget utgör därvid en utgångspunkt för detta fortsatta arbete. 
 
De centrala aspekterna av det som behandlats tidigare och de därav härstammande delförsla-
gen utgörs av det följande. 
 
• Vid FHS inarbetad praxis skall utgöra grund för fortsatt utveckling då det ger möjlighe-

ter att tillvarata vunna erfarenheter till förmån för ett sammanhållet studerandeinflytan-
de där omedelbar effekt kan erhållas.  

 
• Studerandeinflytande baserat på högskolelag med förordning skall vara den inriktning 

som gäller såväl på FHS som vid FM skolor. Detta skall särskilt beaktas i utvecklingen 
av studerandeinflytande på FM skolor. De studerande har därvid såväl rätt som skyl-
dighet att deltaga i berednings- och beslutsprocesser i officersutbildningssystemet.  
Intentionerna i C FHS PM Vetenskaplig ledning bör fullföljas. 

 
• De studerande vid FM skolor skall beredas delaktighet i såväl lokala som centrala bere-

dande och beslutade organ. Såväl lokalt som centralt kan även arbets- och projektgrup-
per komma ifråga. 
De centrala organen är FHS styrelse, C FHS ledningsgrupp, FoUN, ämnesråd, samt ev. 
framtida institutionsstyrelser, antagningsnämnd och disciplinnämnd.  
De lokala kan utgöras av respektive skolas ledningsgrupp, program- och avdelnings-
rapporter eller motsvarande.  
Kontinuiteten i inflytandearbetet måste säkerställas genom att tid ställs till förfogande 
för överlämning mellan förtroendevalda. 
Särskilda organ för samverkan med de studerande skall inte inrättas. Redan existerande 
samverkansorgan inom LH som till exempel programråd skall utvecklas mot en formell 
beredande eller beslutande funktion i linjeorganisationen eller avskaffas. Kollegier bör 
bibehållas eftersom deras stödjande roll gentemot de studerande är positiv men deras 
mandat bör formaliseras i förhållande till antagnings- och disciplinnämnder. 

 
• En övergripande sammanslutning för samordning av studerandeinflytande i officersut-

bildningssystemet bör inrättas. Denna kan med fördel bygga sin verksamhet på en nät-
verksbaserad eller virtuell struktur med stöd av ett Learning Management System. 
Kåren FHS verksamhet bör inkorporeras med det sammanhållna systemet för studeran-
deinflytande och nuvarande förtroendevalda bör stödja uppbyggnaden av detsamma. 
Detta kräver ett formellt ställningstagande från Kåren FHS medlemmar då en sådan ut-
veckling ligger utanför nuvarande stadgar. 



Försvarshögskolan 2006-08-08 310/6:1                       
ChP 04-06 UTREDNING Sida 29 (38)  
Mj P Samuelsson 
 

 
 
• Utöver detta kräver såväl de geografiska betingelserna som kontinuitetsaspekten att de 

valda studeranderepresentanterna bereds möjlighet att sammanträda minst en gång per 
termin. Hur den centrala representationen framgent skall regleras bör avgöras av de 
studerande själva vid första möjliga sådant mötestillfälle 

 
• En handläggare skall avdelas för att stödja uppbyggnaden av ett sammanhållet stude-

randeinflytande inom officersutbildningssystemet. Utbildningschef (motsv) vid FM 
skola bör vara lokalt ansvarig. Utbildning av studerande och personal vid FM skolor 
samt FHS avseende studerandeinflytande skall inplaneras.  

 
• En förtroendevald person, inledningsvis ur FHS ChP, bör arvoderas och över tiden ar-

beta med samordning av studerandeinflytande och stöd till de lokala företrädarna. Me-
ritvärdet för denna typ av tjänst bör särskilt beaktas av FM.  

 
• Intill dess att sedvanlig finansiering av kårverksamheten kan ske bör FM och FHS av-

dela nödvändiga medel för detta. 
 

5.2 Presentation av förslag till ett sammanhållet studerandeinfly-
tande i officersutbildningssystemet 
Utgångspunkten för förslaget är att de studerande i officersutbildningssystemet bör organise-
ra sig i en studentkår omfattande lokala avdelningar vid respektive skola under arbetsnamnet 
”Studentkåren m/ny”. 
Det finns inget egenvärde i att inledningsvis skapa ett stort antal föreningar med vad som 
följer av detta i form av formella krav. Så småningom kan utvecklingen göra att andra ställ-
ningstaganden blir aktuella, men som tidigare anförts är detta en fråga som framtida stude-
rande har att ta ställning till. 

5.2.1 ”Studentkåren m/ny” övergripande organisation och uppgifter 
Organisation 
Studerande i officersutbildningssystemet bör organiseras i en riksomfattande gemensam stu-
dentkår som inledningsvis utgår från Kåren FHS. 
Den fortsatta utvecklingen av formerna (valordning, stadgar, arbetsordningar m.m.) för detta 
måste göras gemensamt av förtroendevalda inom officersutbildningssystemet. 
De förtroendevalda vid FM skolor och FHS ska därvid beredas möjlighet att så tidigt som 
möjligt under HT 2006 konstituera ”Studentkåren m/ny”, reglera gränsdragningsfrågor och 
fördela representantskap.  
Fortsättningsvis skall ”Studentkåren m/ny” högsta beslutande organ beredas möjlighet att 
sammanträda minst en gång per termin. 
 
Uppgifter 
Den gemensamma formella representationen fullgörs av företrädare för de studerande i FHS 
styrelse, C FHS ledningsgrupp, FoUN, ämnesråden, ev. institutionsstyrelser, antagnings-
nämnd, disciplinnämnd samt arbets- och projektgrupper. 
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Genom den centrala representationen bevakas de studerandes intressen vad gäller beredning 
och beslut avseende t.ex. ämnes- och utbildningsplaner och övriga frågor som är gemensam-
ma för alla studerande i officersutbildningssystemet. 
Den övergripande delen av ”Studentkår m/ny” ansvarar även för samordning av studerande-
inflytandet mellan FM skolor och FHS, stöd till lokala avdelningar, samverkan med FM cent-
ralt och externa organisationer. 
De studerandes främste företrädare bör vara ständigt adjungerad i FM och FHS gemensamma 
s.k. utbildningsråd. 

5.2.2 Lokal organisation och uppgifter 
Organisation 
Utifrån respektive skolas organisation och ledningsstruktur väljer de studerande erforderligt 
antal företrädare. Dessa organiseras med fördel i en lokal styrelse i vilken alla vid skolan fö-
rekommande program skall vara representerade. Därvid skall även kontinuitetsaspekten beak-
tas. Behov av representation för studerande på kurser vid skolan som inte ingår i program 
skall övervägas och hanteras lokalt. 
Styrelsen utser representanter för deltagande i respektive skolas beredande och beslutande 
organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen och de studerandes situation. Styrelsen 
har även att besluta om representation i arbets- och projektgrupper, främst lokalt men även i 
vissa fall centralt. Styrelsen nominerar representant/er som företräder skolans studerande vid 
den gemensamma studentkårens sammanträden.  
På en verksamhetsort där mer än en skola finns representerad kan de lokala avdelningarna 
med fördel samverka efter behov och ev. samordna sin verksamhet. 
 
Uppgifter 
Den lokala formella representationen fullgörs av företrädare för de studerande i lokala bere-
dande och beslutande organ utifrån respektive skolas valda organisationsform och förekom-
mande ledningsprocesser.  
Fokus för verksamheten bör ligga på kvalitetssäkring av den lokala utbildningen. På kort sikt 
bör det innebära granskning, förankring och samråd avseende t.ex. kursbeskrivningar.  
På längre sikt bör det omfatta t.ex. bevakning av utvärderingar och tillvaratagande av resulta-
tet av dessa. 
Över tiden skall den lokala avdelningen bevaka och identifiera problemställningar som kan 
beröra andra skolor och därmed bör lyftas till central nivå. 
De studiesociala aspekterna hanteras i första hand lokalt i samverkan mellan studeranderepre-
sentanter och utbildningschef (motsv). 
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5.3 Remissinstansernas synpunkter 
Utredningen har skickats på remiss till berörda enheter och intressenter enligt nedanstående 
förteckning. Det bör noteras att uppdragsgivaren FM biträder utredningens förslag. Vid re-
misstidens utgång 060529 hade de med fetstil markerade besvarat remissen.51 
Tabell 4 Remissinstanser 

HKV MHS Karlberg  
MHS Halmstad  MSS  
LSS SSS  
FMUndSäkC  FMTS   
FarbS ArtSS   
LvSS   LedS  
Officersförbundet (OF) Högskoleverket (HSV) 
FHS LH/OP  
 
De remissfrågor som önskades besvarade och utfallet av dessa redovisas nedan. HSV remiss-
svar följer inte samma struktur som de övriga och redovisas därför sist i detta avsnitt.  
 

1. Är de antaganden och avgränsningar som gjorts rimliga i förhållande till utred-
ningsuppdraget? Om inte, vilka förändringar och/eller tillägg bör utifrån er ut-
gångspunkt göras? 

 
LvSS biträder i huvudsak gjorda antaganden och avgränsningar. Man betonar mycket riktigt 
att det är centralt för utredningens förslag att antagandet avseende examensrätt infrias men 
menar att det i frånvaron av examensrätt inte är nödvändigt att förändra det ”relativt väl fun-
gerande system för elevmedinflytande som idag existerar”. LvSS delar även utredarens be-
dömning att den Taktiska utbildningen (TU) generellt inte ska inordnas i systemet för stude-
randeinflytande. 
LvSS påpekar även att det är en brist att nuvarande medinflytandesystem inte har utvärderats 
inom ramen för utredningen. 
MHS H biträder gjorda antaganden och avgränsningar men påpekar att det på grund av ka-
detter är värnpliktiga kan uppstå författningsmässiga tolkningsproblem. 
MHS K accepterar gjorda antaganden och avgränsningar med hänsyn till ämnets komplexa 
karaktär. Man framhåller även att antalet studerandekategorier är något som intressenterna i 
officersutbildningssystemet måste förhålla sig till och att just officersstuderande inte kan be-
traktas som en enskild del. 
FHS (LH/OP) biträder utredningens antaganden och avgränsningar. 
FarbS biträder utredningens antaganden och avgränsningar. 

                                                 
51 I det fall ytterligare remissvar inkommer avses dessa inarbetas efterhand. 
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2. Anser ni att de organisatoriska förutsättningarna är belysta i tillräcklig omfatt-
ning? Finns det ytterligare generella eller specifika aspekter som behöver klar-
läggas? 

 
LvSS anser att de organisatoriska förutsättningarna vid FHS är väl belysta. Man efterlyser 
dock en analys av FM skolors ledningsorganisation och befintlig organisation för studerande-
inflytande. Vidare menar man att de skolor som ingår i funktionsregementen berörs av sär-
skilda förhållanden visavi ”sitt” regementes ledningsmodell. Som ett exempel nämns att stu-
derande knappast kan vara representerade i regementets ledningsgrupp i de fall utbildnings-
frågor hanteras där. 
MHS H anser att de organisatoriska förutsättningarna är väl och tillräckligt belysta. 
MHS K anser att de förhållanden som behandlats i svaret på den första frågan även är giltiga 
ur den organisatoriska aspekten. 
FHS (LH/OP) anmäler ingen avvikande uppfattning i förhållande till utredningen. 
FarbS biträder i huvudsak utredningens redovisning av de organisatoriska förutsättningarna 
men anser att de så kallade arenaskolornas roll förtydligas. 
 

3. Bedömer ni att utredningens förslag är rimligt? Om inte, vilka ytterligare aspek-
ter behöver klarläggas? 

 
LvSS påpekar i sitt remissvar att de studerandes behov skall stå i centrum och att dessa behov 
sannolikt skiljer sig från om den studerande är verksam vid en skola i FM eller vid FHS. Man 
menar att de studerande vid YOP har behov som sannolikt främst löses lokalt. LvSS betonar, 
liksom utredningen, risken för onödig ”byråkratisering”. 
Vidare menar LvSS, liksom utredningen, att det föreslagna systemet för studerandeinflytande 
enbart bör gälla programbunden utbildning och upprepar sin uppfattning att det i implemente-
ringen även skall tas hänsyn till praxis vid FM skolor.  
LvSS avstyrker ambitionen att närma sig den övriga högskolevärlden avseende synen på stu-
derandeinflytande och anser att officersutbildningens särart måste beaktas. Man avstyrker 
även att officersstuderande skall omfattas av kårobligatorium. Här understryker man även att 
det tillhör officersyrkets karaktär att uttala sin mening oavsett om den enskilde ingår i en stu-
derandekår eller ej. 
LvSS betonar återigen vikten av lokala lösningar när det gäller studeranderepresentationen, 
men biträder även utredningens förslag när det gäller behovet av en övergripande sam-
manslutning för samordning av studerandeinflytandet inom de programbundna utbildningar-
na. Man påpekar dock att uppbyggnaden av ett sådant system sannolikt tar mer än HT 2006 i 
anspråk. Ytterligare ett argument som framförs är behovet av bredare samverkan när det gäll-
er införande av ett sammanhållet studerandeinflytandesystem. 
Vidare biträder LvSS utredningens uppfattning att en arvoderad person över tiden bör arbeta 
med samordning av studerandeinflytande samt att FM och FHS bör avdela nödvändiga medel 
för detta. 
Avslutningsvis anför LvSS att man inte bör binda sig för att skapa en enda studentkår, men 
menar samtidigt att utredningens fokus för verksamheten är rimligt och riktigt. 
MHS H finner utredningens förslag rimliga. Man belyser även i sitt remissvar förhållandet 
att flera skolor kan vara verksamma på samma ort och hur man bör förhålla sig till detta. 
MHS K anser att de förhållanden som behandlats i svaret på den första frågan även är giltiga 
för rimligheten i utredningens förslag. 
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FHS (LH/OP) anser att utredningens förslag är rimligt. Man anser dessutom att det ur ett 
representativitets-, identifikations och trovärdighetsperspektiv bör finnas två arvoderade per-
soner varav den ena utgår ur kadettkåren. 
FarbS biträder utredningens förslag utan vidare kommentarer. 
 

4. Hur ser ni på utredningens värdering att det sammanhållna studerandeinflytan-
det inledningsvis bör samordnas av Studentkåren FHS?  

 
LvSS menar i sitt remissvar att detta kan vara lämpligt men att detta bör ske mer förutsätt-
ningslöst än vad utredningen föreslår. Vidare betonar man återigen vikten av att tyngdpunk-
ten i studerandeinflytandet skall vara lokal, att nuvarande system för studeranderepresenta-
tion utvärderas samt att samordningen endast ska avse de programbundna utbildningarna. 
MHS H anser att förslaget kan vara lämpligt ur erfarenhetsaspekten samt med hänsyn till att 
för FM skolsystem centrala organ återfinns vid FHS. 
MHS K biträder utredningens förslag men betonar även den övriga utbildningsverksamhet 
som bedrivs vid FM skolor. 
FHS (LH/OP) biträder utredningens förslag. 
FarbS stödjer utredningens intentioner och påpekar att implementeringstiden förmodligen är 
ganska lång innan systemet fungerar tillfredsställande. 
FMTS menar att om samordningen inledningsvis sammanhålls av Kåren FHS så utnyttjas 
vunna erfarenheter, vilket är ger en möjlighet till att få en fungerande organisation snabbt. 
 

5. Hur påverkas er planering inför YOP 06-09 av utredningens förslag? 
 
LvSS menar att det vore olyckligt att det utredningens förslag implementeras utan ytterligare 
utredning av de tidigare framförda synpunkterna. Man anser vidare att möjligheterna till im-
plementering under HT 2006 är begränsade med hänsyn till rådande planeringsläge.52 
MHS H kommer att ta hänsyn till utredningens förslag i sin fortsatta planering och förbere-
delser för YOP 06-09 generella utbildning  som påbörjas HT 2007. Man kommer vidare att ta 
initiativ till en samordning av studerandeinflytandet i Halmstad garnison. 
MHS K upplever sig inte påverkade eftersom ingen planering gentemot YOP 06-09 sker. 
FHS (LH/OP) anför att de studerande i högre utsträckning kommer att beredas delaktighet i 
planeringen av YOP 07-10 än YOP 06-10. Vidare menar man att de studerande måste kunna 
delta i beredning och beslut vid LH. Avslutningsvis anser man att studeranderepresentant 
med fördel kan delta vid vissa av LH besök vid skolorna. 
FarbS menar att deras planering inte på något påtagligt sätt påverkas av utredningens förslag. 
FMTS menar att deras planering inte påverkas i någon större utsträckning. 
 

6. Vilka beredande och/eller beslutande organ vid er enhet bedömer ni vara lämp-
liga att inkludera studeranderepresentanter? Hur många representanter bedö-
mer ni åtgår? 

 
LvSS menar att inga av de nuvarande beredande eller beslutande organen vid Lv 6/LvSS 
lämpar sig för studeranderepresentation främst på grund av att det i dessa diskuteras fler frå-
gor än de rent utbildningsmässiga. LvSS förordar istället särskilda organ för utövandet av 
studerandeinflytande med motivet att det möjliggör ett mer effektivt fokus på de frågor som 
direkt rör de studerande. 

                                                 
52 Här besvaras även remissfråga 7. 
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MHS H avser presentera vilka beredande och beslutande organ som finns vid skolan och 
vilka deras uppgifter är. Därefter avser MHS H låta de studerande i samråd med utbildnings-
chef (motsv.) avgöra var studeranderepresentation bör finnas. MHS H påpekar även att den 
pågående övergången till en processorienterad organisation inledningsvis kan medföra att alla 
nödvändiga beslutande och beredande organ ännu inte är identifierade. MHS H redovisar 
även i sitt remissvar en sammanställning på de organ som i nuläget kan vara lämpliga för 
studeranderepresentation. 
MHS K anser att representation bör finnas i ledningsgrupp och utbildningsrapport. Man av-
ser att låta den ämnesvisa studeranderepresentationen ske via en förtroendemannaorganisa-
tion och efterlyser en tydligare beskrivning av dess relation till studentkåren. 
FHS (LH/OP) anser att LH beslutsforum bör innehålla en studeranderepresentant. 
FarbS är tveksamma till om FarbS skolrapport är rätt forum för de studerande men ser inga 
problem med att utveckla dessa för att bli ett mer passade forum för studerandeinflytande. 
FMTS menar att de beslutande organ som de studerande bör inkluderas i är UtbE Lednings-
grupp och Utbildningsråd. Från de studerande bör det vara en representant från YOP och en 
från TU. Denna fråga måste dock FMTS utreda ytterligare. 
 

7. Bedömer ni att utredningens förslag till implementeringsplan är rimligt? Behö-
ver hänsyn tas till ytterligare faktorer? 

 
MHS H anser att implementeringsplanen är rimlig och kan i nuläget inte identifiera några 
påverkande faktorer.  
MHS K anser sig inte kunna bedöma detta eftersom man inledningsvis inte är inblandad i 
YOP 06-09. Man menar vidare att den i implementeringsplanen angivna perioden för utbild-
ning kan vara väl optimistisk och att fortsatt dialog med skolorna är nödvändig i denna fråga. 
FHS (LH/OP) anser att förslaget till implementeringsplan är rimligt. 
FarbS bedömer att implementeringsplanen är rimlig. 
FMTS menar att implementeringen kommer kräva utbildning av personal. I vilka organ skall 
de studerande skall medverka i på FMTS måste utredas. Att hinna med detta mellan vecka 
624 och 635 blir med tanke på semestern svårt. 
 

8. Hur bedömer ni behovet av stöd till er enhet beträffande implementering av ut-
redningens förslag? 

 
LvSS menar att visst stöd sannolikt kommer att behövas men att detta är avhängigt graden av 
autonomi i respektive skolas utformning av studerandeinflytandet. Vad avser samordningen 
av detsamma bedömer man att det rör sig om samverkan och ömsesidig påverkan. 
MHS H bedömer att det finns behov av stöd såväl före som under implementeringen. Både 
personal och studerande har behov av ytterligare information. MHS H anser att detta bör 
samordnas mellan de i Halmstad verksamma skolorna MHS H, LvSS samt FMTS. 
MHS K anser att det i nuläget kan vara svårt att identifiera behovet av stöd innan den över-
gripande effekten av de olika studerandekategorierna. Vissa i utredningen avgränsade delar 
bedöms behöva studeras ytterligare och detta kan vara ett exempel på stödbehov. 
FHS (LH/OP) bedömer att nödvändigt stöd kan avropas genom samverkan inom FHS. 
FarbS menar att det viktigaste är att det finns ett tydligt regelverk att luta sig mot samt att 
såväl studerande som personal sannolikt bör ges någon form av utbildning. 
FMTS menar att detta är mycket svårt att bedöma. Om man utbildar en central nivå först så 
får dessa i första hand stå för stödet till lokal nivå. Man menar vidare att man i Halmstads 
garnison kanske kan ta hjälp av Högskolan i Halmstad. FMTS förordar att det INTE bildas 
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någon lokal studerandeorganisation inför hösten 2006, annan än den redan existerande for-
men som finns i arv från YOP 03/05. 
 

9. Har ni övriga synpunkter på struktur, logisk konsistens eller upplever ni att det 
finns behov av förtydliganden i något avseende? 

 
LvSS efterlyser en jämförelse av studerandeinflytandet vid de militära skolorna i de nordiska 
länderna. Man vill även framhålla faran med att anamma organisationsformer optimerade för 
annan verksamhet. LvSS anser att utredningen låst sig till former som förekommer vid civila 
högskolor och på FHS. Man betonar avslutningsvis att de civila och militära utbildningssy-
stemen utvecklats för att möta helt olika krav varför skillnader i arbetssätt och organisation 
dem emellan är helt naturligt. 
MHS H har inga ytterligare synpunkter. 
MHS K biträder tanken med ett LMS som gränssnitt för samordning och samverkan avseende 
studerandeinflytande. Man belyser återigen frågan om de olika studerandekategoriernas olika 
behov av och former för studerandeinflytande och anser att detta bör studeras ytterligare. 
Vidare framhåller MHS K att svårigheterna med den geografiska spridningen inte ska över-
drivas samt att antalet studerande bedöms vara hanterbart. 
Avslutningsvis rekommenderar MHS K att utredaren tar del av de självvärderingar avseende 
studerandeinflytande som genomförts i samband med Utbildningsinspektörens inspektioner. 
FHS (LH/OP) har inga ytterligare synpunkter. 
FarbS har inga ytterligare synpunkter. 
FMTS anser att några saker måste klarläggas. Hur skall de som deltar som represetanter i 
studerande organisationen vara anställda och hur skall de studerande göra med förlorad stu-
dietid? 
 
Som nämndes inledningsvis följer inte HSV remissvar samma struktur som de övriga och 
redovisas därför separat. 
Man inleder med att konstatera att eftersom FHS inte har examensrätt kan HSV endast ha 
rådgivande synpunkter på organisationen av studerandeinflytandet. 
HSV betonar lärosätenas ansvar för att skapa en positiv kultur vad gäller synen på studenten 
som medarbetare och för att förankra denna kultur i alla led. Man understryker vidare att im-
plementering av studerandeinflytande är ett långsiktigt arbete som kräver en omfattande för-
ankringsprocess och ska ses som en självklar del av lärosätenas kvalitetsarbete. 
HSV uppfattar det nuvarande studerandeinflytandet vid FHS som gott och menar att det är av 
största betydelse att studerandeinflytandet vid FM skolor har samma omfattning och kvalitet 
som vid FHS. HSV menar avslutningsvis att de studerande vid YOP måste ges möjlighet och 
uppmuntras till deltagande i såväl de lokala som centrala beredande och beslutande organen. 
 
Övriga synpunkter från remissinstanserna 
 
FarbS påpekar att det faktum att de officersstuderande kommer att byta skola flera gånger 
under sin utbildningstid inte underlättar studerandeinflytandet, varför man bedömer att Kåren 
FHS initiala samordning förmodligen är en framgångsfaktor. Vidare menar man att utbild-
ning är ytterligare en framgångsfaktor som kommer at underlätta implementeringen. 
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5.4 Plan för utredningens slutförande och implementering av dess 
slutliga förslag 
 
Tid Verksamhet Ansvarig 
W 619 Förväntat ställningstagande från Kåren FHS avseende stöd till 

uppbyggnad av ”Studentkåren m/ny” 
 

Kåren FHS 

W 622 Remissvar insänt (senast) 
 

Remissinstanser 

W 622 – 
623 

Remissvar på utredningen inarbetas 
 

Utredaren 

W 624 Slutligt förslag avseende studerandeinflytande utsänds 
 

Utredaren 

W 626 Handläggare (hdl) avdelad vid FHS. 
 

FHS 

W 631 Uppbyggnad av struktur i LMS 
 

Hdl FHS 

W 633 SU 06-07 utbildning påbörjas. Information till studerande. 
 

Kåren FHS 

Senast 
W 634 

Direktiv avseende valförfarande vid FM skolor utsänds (resp. 
utbch ansvarig för lokalt genomförande) 
 

Kåren FHS 
 

W 635 YOP 06-09 utbildning påbörjas. Val av studeranderepresentanter 
vid FM skolor 
ChP 06-08T utbildning påbörjas. Information till studerande 
 

Resp. utbch 
 
Kåren FHS 

W 638 ChP 06-08 utbildning påbörjas. Information till studerande 
 

Kåren FHS 

W 636 – 
639 

Utbildning av förtroendevalda och i förekommande fall personal 
vid FM skolor (genomförs på respektive skola) 
 

Hdl FHS 

W 640 Kallelse, agenda och övrig relevant dokumentation inför konstitu-
erande sammanträde utsänds 
 

Kåren FHS med stöd 
av hdl FHS  
 

W 644 Konstituerande sammanträde för “Studentkåren m/ny” genom-
förs. Samtliga valda studeranderepresentanter från FHS och resp. 
FM-skola deltar. 
 

Kåren FHS med stöd 
av hdl FHS  
 

W 645 –  Fortsatt stöd till studeranderepresentanter och personal vid FHS 
och FM skolor. 

Kåren FHS med stöd 
av hdl FHS  
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Bilaga 1 Begreppsförklaringar 
Akademisk 
grundutbildning 

Sådan akademisk utbildning som bedrivs vid ett universitet eller 
högskola och som f.n. sträcker sig t.o.m. D-nivån. Grundutbildning 
omfattar således ej forskarutbildning. Inom ramen för 
officersutbildningssystemet utgör sålunda både grundläggande 
officersutbildning och chefsprogram en del av den akademiska 
grundutbildningen. 
 

Chefsprogram (ChP) Nivåhöjande utbildning vid FHS om 80 eller 100 poäng för 
officerare ur Försvarsmakten 
 

Fack- och 
funktionsskola 

Sådan skola inom Försvarsmakten som bedriver utbildning inom 
visst fack eller viss funktion bland annat vad avser delar av den 
grundläggande officersutbildningen. 
 

Fakultet De (huvud)avdelningar i vilka ett universitet, efter de olika 
vetenskapernas samhörighet och med avseende på den akademiska 
undervisningen, är uppdelat. 
 

Fakultetsnämnd Organ vid universitet och högskola som ansvarar för de 
vetenskapliga prioriteringarna och den innehållsliga kvaliteten i 
utbildning och forskning inom respektive fakultet. Nämnderna ger 
riktlinjer och verksamhetsuppdrag till institutionerna, fördelar 
statsanslag och ansvarar för resultatuppföljningen.  
 

Forsknings- och 
utbildningsnämnd 

Nämnd inom FHS som närmast motsvarar fakultetsnämnd eller 
sådant särskilt organ som avses i HL, 5a§. Den har det övergripande 
kvalitetsansvaret rörande FHS forsknings- och 
utbildningsverksamhet. Nämnden är föreskriven genom 
Förordningen (SFS 1996:1476) med instruktion för 
Försvarshögskolan. 
 

ILM Institutionen för ledarskap och management vid FHS 
 

ISS Institutionen för säkerhetspolitik och strategi vid FHS 
 

Institutionschef Befattningshavare vid FHS som är (administrativ) chef för en 
institution (se prefekt) 
 

Institutionsstyrelse Styrelse som under institutionschefs eller prefekts ledning utövar 
ansvar beträffande till exempel verksamhetens inriktning, ekonomi 
och organisatoriska frågor. Det finns ingen skyldighet för en 
högskola att ha denna ledningsform för sina institutioner. 
 

Kursbeskrivning Dokument som genom högre detaljupplösning utvecklar innehållet i 
en kursplan. 
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Kursplan Dokument inom grundläggande högskoleutbildning, som i 

enlighet med Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 6 kap. 6-
7§§, bland annat reglerar poängtal, syfte, innehåll, kurslitteratur 
och examinationsform.  
 

Ledningen för 
högskoleutbildning av 
officerare 

Den organisationsenhet inom FHS som har till uppgift att 
samordna utbildningen inom yrkesofficers-och 
chefsprogrammen 
 

MVI Militärvetenskapliga institutionen vid FHS 
 

Militärhögskola Skola inom FM med huvudsakligt ansvar för generell utbildning 
inom tidigare grundläggande officersutbildning. 
 

Prefekt Befattningshavare som är (administrativ) chef för institution vid 
en högskola (se institutionschef) 
 

Specialistbefäl Personalkategori inom FM som avses inrättas fr.o.m. 2007 och 
vilkas utbildning planeras att motsvara s.k. kvalificerad 
yrkesutbildning. 
 

Stabsutbildning (SU) Den på olika kurser grundade utbildning som genomförs vid 
FHS fr.o.m. HT 2006 och som ersätter Stabsprogrammet. 
 

Studerandekår Sådan studerandesammanslutning vid en högskola som 
högskolans styrelse godkänt som studerandekår 
 

Taktisk utbildning (TU) Den på olika kurser grundade utbildning som genomförs av FM 
och som ersätter Taktiska programmet.  

Utbildningsplan Dokument inom grundläggande högskoleutbildning som, i 
enlighet med Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 6 kap. 8-
9§§, för utbildningsprogram reglerar vilka kurser utbildningen 
omfattar, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningen och 
de krav på förkunskaper som gäller för att bli antagen till 
utbildningen. 
 

Yrkesofficersprogram 
(YOP) 

Den treåriga grundläggande yrkesutbildningen för att kunna 
examineras som officer. Kommer fr.o.m. HT 2007 att byta namn 
till Officersprogrammet (OP). 
 

Ämnesråd (FHS) Råd som koordinerar samarbetet inom ämne och ansvarar för att 
ämnet kontinuerligt utvecklas. Ämnesrådet för diskussioner och 
fattar beslut på överordnad nivå. Ämnesråd kan på delegation av 
FoUN fastställa kursplaner. 
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Bilaga 2 Årsöversikt samt ansvar och uppgifter för 
SLUSS:s styrelse och arvoderade ordförande 
 
Nedan återfinns en översikt över de stadgade mötestillfällena och vad dessa omfattar. SLUSS 
verksamhetsår är lika med kalenderår. 
Mötestillfälle Tidpunkt Huvudsaklig omfattning 
Överlämningshelg 
 

Januari Överlämning mellan gammal och ny SLUSS-styrelse. 

Vintermöte Mars Sedvanlig föreningsformalia avseende verksamhetsberättel-
se, bokslut, ansvarsfrihet. Fastställa verksamhetsplan för 
innevarande verksamhetsår. 
 

Utbildningsråd April Beredning av frågor inför vårmöte 
 

Vårmöte Maj Behandla frågor som beretts av utbildningsrådet. Val av 
valberedning. 
 

Höstmöte September Fastställa fördelning mellan medlemskårerna av represen-
tantskap i SLU:s organ. 
 

Utbildningsråd Oktober Beredning av frågor inför årsmöte. 
 

Årsmöte December Sedvanlig föreningsformalia avseende ny styrelse, budget 
och preliminär verksamhetsplan. Välja studeranderepresen-
tanter till SLU:s organ. Behandla frågor som beretts av ut-
bildningsrådet. 
 

Tabell 1 Översiktlig årsarbetsplan för SLUSS 

 
SLUSS:s styrelses arbetsordning framgår av det följande: 
• Bereda ärenden som skall behandlas vid SLUSS-mötets sammanträden 
• Avge yttranden över de motioner som inlämnas till styrelsen 
• Upprätta dagordning för SLUSS-mötets sammanträden 
• Inför SLUSS-mötet bära ansvaret för SLUSS:s ekonomi 
• Upprätta förslag till budget för SLUSS:s verksamhet 
• Upprätta verksamhetsplan och –berättelse 
• Verkställa av SLUSS-mötet fattade beslut 
• Tillfälligt tillsätta studeranderepresentanter till SLU:s organ och 

arbetsgrupper, tills beslut kan fattas av SLUSS-mötet 
• Föreslå arbetsordning för nästföljande års styrelse. 
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SLUSS arvoderade ordförande har följande uppgifter enligt befattningsbeskrivningen: 
• Kalla till SLUSS-mötets sammanträden samt upprätta föredragningslista 
• Leda SLUSS-mötets sammanträden 
• Delegera beslut till berörd kår om representation i SLU:s organ och arbetsgrupper om 

representationen innebär en post som enbart berör en kår 
• Representera studenterna i [ ] universitetsorgan som tillfaller ordföranden 
• Företräda medlemskårernas studenter gentemot universitetet vad gäller studiepolitiska 

och studiesociala frågor 
• Företräda medlemskårernas studenter på det nationella planet vad gäller de politiska 

frågor som specifikt rör studenterna vid SLU 
• Dagligen sköta det fortlöpande arbetet inom SLUSS 
• Regelbundet sända ut nyhetsbrev till SLUSS-representanterna, där det kortfattat skall 

rapporteras vad som är på gång 
• Aktivt inhämta kårernas åsikter i ärenden som berör dessa 
• Ansvara för att utbildningsrådets sammanträden genomförs 
 




