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Försvarshögskolans akademisering och den militära professionen – ur ett kompetensperspektiv 

Akademisering av officersutbildningen – på gott eller ont för den militära professionen? 

Syftet med den här c-uppsatsen är att översiktligt belysa hur personalen (lärare och forskare) vid Försvarshögskolan 
(FHS) förhåller sig till den akademiserade officersutbildningen. De övergripande frågeställningar som uppsatsen ska ge 
svar på är följande: 1) Hur beskriver personalen vid FHS begreppet akademisering? 2) Hur beskriver personalen vid FHS 
den militära professionen utifrån ett kompetensbehov? 3) På vilket sätt kan akademiseringen av FHS bidra till att 
officerens särprägel och kompetenser tillgodoses och utvecklas? Den teoretiska inramningen bygger på teorier om 
professionsforskning. Kring ämnet kompetens används en modell som är framtagen i skolreformsarbetet 2003, 
kompetensmodellen. Som grund för den vetenskapliga metoden använder jag begrepp, från etablerade teorier och 
modeller, och för ett resonemang utifrån dessa. Det empiriska materialet baseras på en enkätundersökning som skickats 
till samtlig personal på FHS, det här kvantitativa materialet kompletterades med en kvalitativ djupintervju. 
Respondenterna utgjordes av åtta personer som anmält intresse i samband med enkätundersökningen. Jag har i min analys 
kommit fram till följande svar på de övergripande frågeställningarna: 

1) När det gäller personalens beskrivning av akademisering är de överlag väldigt positivt inställda, de har i stort en 
gemensam uppfattning om begreppets innebörd och vad som är fördelar och nackdelar med införandet av en 
akademiserad officersutbildning. 

2) Kopplat till kompetensmodellens indelning visar resultatet att en officers kärnkompetens utgörs av kompetensen att 
föra krig, det är detta som särskiljer officersyrket från andra yrkesgrupper. Resultatet visar även att de generella 
kompetenserna bör utgöras av förmåga att a) leda strid, b) utbilda samt c) representera FM. Att verksamhetsleda, som 
i vissa dokument redovisats som en generell kompetens, kan inplaceras till befattningsinriktad kompetens. 

3) Att den militära professionen kommer att stärkas genom införandet av en akademisk utbildning visas klart och tydligt 
i resultatet. En bidragande faktor är utarbetandet av det krigsvetenskapliga ämnet vid FHS. När det gäller officerens 
kompetensbehov, sett till professionen, visar undersökningen på att det är av yttersta vikt att inte glömma bort det 
militära hantverket i utbildningen, det gäller att finna balansen mellan teori och praktik. Undersökningen ger även 
förslag på hur den här balansen kan uppnås. 

Nyckelord: Akademisering, Profession, Kompetens, Utbildning 
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Abstract 
The academic accreditation of the National Defence College and the military 
profession – from a competence perspective. 
 
Academic officer training – is it good or bad for the military profession? 
 
The main purpose of this essay is to give an overview of how the personnel at the 
Swedish National Defence College (SNDC) relate to an academic officer training. 
 
I have posed three main questions, 1) How would the personnel at the SNDC 
describe the concept ‘academic officer training’? 2) How would the personnel at 
the SNDC describe the military profession according to competence requirements? 
3) How could academic officer training at the SNDC contribute to the military 
profession and how can competence be achieved and developed?  
 
The theoretical framework is a summary of theories about professions. To describe 
the subject of competence, I have used a model that was presented in the report 
“School Reform 2003”, the Competence Model. As a scientific method, I have 
used concepts from established theories and models, and use them as a basis in my 
argumentation. The empirical research is based upon an opinion poll that was sent 
to all personnel at the SNDC. That quantitative material was supplemented with the 
results from a qualitative depth interview. The respondent group consisted of eight 
people who expressed their interest in the opinion poll. In my analysis, I have come 
to the following answers to the questions posed above.  
 
1) When personnel describe the concept ‘academic’, they are overwhelmingly 

positive, their interpretations of the concept are very similar. They are also in 
agreement about the advantages and disadvantages of making officer training 
more academic.  

 
2) According to the Competence Model, the results show that the most important 

qualification an officer must possess is the ability to lead in war - this is what 
separates officers from other occupational groups. The result even shows that a 
competent officer ought to be a) a leader in combat b) an educator and c) a 
representative for the Armed Forces. Management, an ability that in several 
documents is labelled a ‘general competence’, could be placed in the category 
‘position-related competence’.  

 
3) The military profession will be strengthened with the instituting of an academic 

officer training; this is clearly shown in the results. A contributory factor is the 
ongoing work in the subject of war science at the SNDC. When it comes to the 
qualifications an officer must possess in the military profession, the study 
shows that it is important not to forget military proficiency. The SNDC has to 
find a balance between theoretical and practical studies. The research gives 
some examples of how the SNDC could handle this important issue. 

 
 

Keywords: Academic, Profession, Competence, Education. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till valt ämne, problemformulering, syfte 
och de frågeställningar som uppsatsen ska svara på. Vidare redovisas även de 
avgränsningarna som gjorts. Kapitlet avslutas med en beskrivning av använt 
material och avhandlingens disposition. 

 
1.1 Bakgrund  
En tillbakablick till kalla krigets dagar visar att all militär verksamhet var 
koncentrerad till att förbereda Försvarsmaktens organisation inför en invasion av 
främmande makt. Verksamheten vid förbanden hade en tydlig målbild. Likaväl 
hade de som skulle utbilda officerarna, d.v.s. de militära skolorna, en tydlig målbild 
vad utbildningen skulle omfatta för att officeren skulle klara av sina åtaganden i 
händelse av att invasionen skulle komma.  
 
Efter kalla krigets slut har den säkerhetspolitiska situationen kraftfullt förändrats. 
För officerarna innebär det att uppgifterna man skall klara av att genomföra har 
ökat och blivit allt mer omfattande. En officer ska ha kompetens att verka inom alla 
de av riksdagen ställda uppgifterna. Regeringsproposition 2001/02:10 (sid. 203) 
redovisar att officersutbildningen, med hänsyn till det ökade kompetensbehovet, 
måste ha ett större djup och ökad bredd jämfört med tidigare utbildning. Utifrån 
ovanstående har Försvarsmakten (FM) bland annat tvingats till omfattande 
förändringar i grundorganisationens struktur och utformningen av officers-
utbildningen. 
 
För att klara av den nya och föränderliga omgivningen har FM beslutat (HKV skr. 
19100:60712) att officersutbildningen skall följa högskolelagen1 (HL) och 
högskoleförordningen (HF), vilket även regleras i officersförordningen (1994:882). 
Försvarshögskolan (FHS) påbörjade sin akademiseringsprocess, i nära samarbete 
mellan Överbefälhavaren (ÖB) och dåvarande rektorn för FHS Claes Tornberg,2 
före det att FM beslutade att all officersutbildning skulle följa HL och HF. FHS 
ominriktning påbörjades efter försvarsbeslutet 1996, där statsmakten framförde att 
försvaret skall ha en förmåga att möta nya hot och risker. Skolans f.d prorektor, 
professor Brehmer, redovisade 1999 att FHS utbildning syftar till att förbereda de 
studerande, att som officerare klara av att hantera nya och okända uppgifter. Ett 
ytterligare steg var att bygga upp forskning kring de militära kärnämnena. Genom 
att göra ovanstående erbjuder FHS de studerande en akademisk miljö där metoder 
ges för att kunna lösa uppgifter och skaffa sig ny kunskap. I den här miljön ges 
även möjlighet till ett kritiskt och prövande förhållningssätt till kunskap.3 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Redovisas i avsnittet centrala begrepp i kapitel 2 
2 Muntlig intervju med Eva Fors, FHS ledningskansli, 2005-02-16                                     
3 Ovanstående uttalande av prof. Brehmer finns beskrivet i ett dokument från riksdagens revisorer,  
  Förslag till riksdagen 1999/2000:RR10 
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Den skolreformutredning (SOU 2003:43, sid. 78ff) som genomfördes under 
professor Janne Carlssons ledning, anför som motiv till en akademisering av 
officersutbildningen följande: 

 
• Kravet på yrkesofficerarna har ökat i och med att utvecklingen av de 

områden och uppgifter där officerarna skall verka kan förändras snabbt och 
oförutsägbart. Den ”beprövade erfarenheten” som officerarna vinner måste 
kunnas tas om hand och utvecklas för att kunna föras vidare genom 
utbildning till andra officerare. För att lyckas med det här, är en högskola 
som bedriver forskning inom de militära kärnämnena viktig. Högskolan 
kan sammanföra vunna erfarenheter och nya forskningsrön till en ny och 
utvecklad utbildning. Detta är kärnan i akademisk utbildning och vad 
utbildning som är baserad på ”vetenskaplig grund” handlar om. 

 
• Om FHS erhåller  examensrätt innebär det bl.a. att man i FM skolsystem 

kan få en kärna av akademiskt skolade officerare som forskare och 
utbildare. Något som gynnar den militära professionen. 

 
• En akademiserad utbildning innebär också att officerens anseende och 

status förbättras såväl nationellt som internationellt. 
 

• En akademisk utbildning som ger akademiska poäng medger en större 
möjlighet för officerare att karriärväxla. 

 
 

1.2 Problemformulering 
Officersutbildningen, och då framför allt den grundläggande, har idag en större 
tyngdpunkt mot teoretiska studier än vad den haft i tidigare skolsystem. Utifrån det 
kan det i organisationen höras synpunkter om att den nyutexaminerade officeren 
har för lite praktiska kunskaper för att kunna verka i organisationen efter genomfört 
yrkesofficersprogram. Implementeringen av en akademiserad officersutbildning 
anges ofta som skäl för den här kompetensbristen, där kopplingen mellan praktiska 
och teoretiska studier anges vara feldimensionerad.  
 
Svårigheterna med införandet av en akademiserad utbildning ligger i att det finns 
en bristande uppfattning och förståelse om vad processen innebär, samtidigt som 
det idag råder en osäkerhet mot vilka förmågor och kompetenser som officerarna 
ska utbildas mot. 
 
FHS är den militära skola, i Sverige, som idag har kommit längst i arbetet mot en 
akademisering av utbildningen. I och med att FHS har ämnesansvaret, för den sk. 
”röda tråden” inom de olika ämnesområdena,  från Yrkesofficersprogrammet upp 
till Chefsprogrammet leder det till att akademiseringsprocessen av FHS påverkar 
hela den programbundna utbildningen i officersutbildningsystemet. Därav är det av 
största vikt att anställda på FHS har en gemensam uppfattning om vad 
akademisering innebär, samt hur den skall tillämpas för att svara mot de 
kompetenser och förmågor som krävs för att en officer ska kunna lösa sina ålagda 
uppgifter i framtiden. 
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1.3 Syfte 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att översiktligt belysa hur FHS 
personal (lärare och forskare) förhåller sig till den akademiserade officers-
utbildningen.  
 
Uppsatsen ska visa huruvida det finns en gemensam uppfattning, inom 
respondentgruppen, om vad akademisering innebär. Den ska även undersöka vilken 
syn personalen har avseende vilka kompetenser/förmågor, kopplat till den militära 
professionen, som ska ligga till grund för utbildningen vid FHS. Uppsatsen ska 
även kunna ge exempel på vilket sätt en akademiserad utbildning vid FHS kan 
bidra till att officerens särprägel (profession) och officerens kompetenser 
tillgodoses och utvecklas. 
 
Ambitionen är att den här uppsatsen kan ses som ett verktyg för att utveckla 
processen gentemot en akademiserad officersutbildning. Ytterligare en ambition är 
att uppsatsen ska ge en bild av hur FHS personalen ser på akademiseringsprocessen 
och utifrån det kunna dra vissa slutsatser om hur utbildningen mot vår profession 
skall genomföras. 
 
 
1.4 Frågeställningar 

 Följande övergripande frågeställningar ska uppsatsen ge svar på. 
 
 
- Hur beskriver personalen vid FHS begreppet akademisering?  
 
 
- Hur beskriver personalen vid FHS den militära professionen utifrån ett 

kompetensbehov? 
 
 
-  På vilket sätt kan akademiseringen av FHS bidra till att officerens särprägel 

och kompetenser tillgodoses och utvecklas? 
 
 

1.5 Avgränsningar 
Det empiriska materialet är avgränsat till att enbart omfatta intervjuer av personal 
som är anställd och som genomför utbildning eller forskning vid FHS. Detta för att 
få gruppen av respondenter mindre och på det viset få fram ett hanterbart empiriskt 
material. Det hade varit av intresse att även använda studenter vid FHS i gruppen 
för att få deras syn på frågeställningarna och som jämförelse gentemot de 
anställdas syn. Detta får dock gå vidare till kapitlet om fortsatt forskning. 
 
Med hänsyn till att FHS främst utbildar officerare mot nivå 4 och högre kommer 
inte den grundläggande officersutbildningen att beröras i någon större omfattning i 
den här uppsatsen. 

 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2005-08-03 FHS beteckning 
ChP 03-05  19100:2013 
Mj Jonas Karlsson C-Uppsats Sid 7 (55) 

 
1.6 Material och källkritik 
Det material som ligger till grund för den här uppsatsen kommer i huvudsak från 
litteratur och andra tryckta dokument. En del av litteraturen som använts kring 
professionsämnet är publicerade i slutet på 70-talet. Innehållet är dock fortfarande 
fullt användbart för den här uppsatsen. De tryckta dokumenten som använts är 
utgivna av Regeringen, FM och FHS. Dessa dokument är i de flesta fall styrande 
för utbildningsverksamheten t.ex. Officersförordningen (1994:882), Högskolelagen 
(1992:1434) och Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten (SOU 2003:43). De 
här dokumenten har fått utgöra en grundstomme för inramningen av uppsatsens 
empiriska material. Det empiriska materialet utgörs av en enkätundersökning och 
åtta stycken djupintervjuer. Med hänsyn till respondentgruppen kan 
oberoendefaktorn behöva diskuteras. I någon frågeställning kan resultatet ha 
färgats av den situation som respondenterna befinner sig i just nu, lärarrollen. Är 
man anställd vid FHS finns det en risk att det förväntas att man har positiv syn på 
akademisering av officersutbildningen.  

 
 

1.7 Tidigare forskning 
När det gäller tidigare forskning kring akademisering av officersutbildningen finns 
det en c-uppsats skriven av Mj Fredrik Ödeen (2004), Akademiserad 
officersutbildning, mål eller medel? Vid några enstaka tillfällen kommer jag att 
jämföra den här uppsatsens analys med hans resultat. Ödeens resultat visar bl.a. att 
hans respondentgrupp, vilken består till huvuddel av officerare i olika nivåer, har 
en positiv syn på akademiseringen, eller högskoleanpassning som han valt att be- 
skriva processen. 
 
I studierna kring profession återfinns det mycket forskning inom ämnesområdet. 
Bland annat har jag studerat Bengt Abrahamssons (1972) definition av profession. 
Andra forskare som studerats är Inga Hellberg (1978, 1991) och Snider & Watkins 
(2002). I den här uppsatsen har jag valt att gå vidare och fördjupa mig i 
Abrahamsson och Hellbergs teorier. Inom forskning kring den militära 
professionen ur ett svenskt perspektiv har jag återfunnit några c-uppsatser skrivna 
av studerande vid FHS. Örlkn Anders Kallin (2003) skrev  uppsatsen Den militära 
professionens förändring i dagens Sverige med särskilt fokus på Försvarsmaktens 
framtida internationalisering. En intressant uppsats med hänsyn till att 
Försvarsmakten idag, 2005, har klivit in i det som Kallin benämner framtiden.  
 
 
Delar av hans resultat, främst avseende innehållet i den militära utbildningen, är av 
intresse för den här uppsatsen. 
 
När det gäller forskning och litteratur kring kompetensområdet finns det än mer 
litteratur än vad som gäller professionsforskning. Tongivande i min uppsats är  
Hanssons (2003) definition av kompetens och det han beskriver som kompetens-
handen. Den definition av kompetens som ligger till grund för den här uppsatsen 
kommer från arbetet med den nya utgåvan av Pedagogiska grunder (2006-
förhandsutgåva). Den definitionen baseras på Ellströms (1992) definition, men är 
dock något omformulerad. Kring kompetensområdet har jag också valt att relatera 
till Sandberg & Targama (1998) och det som de beskriver om relationen mellan 
kompetens och förståelse och hur kompetens kan förnyas eller förstärkas. 
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1.8 Disposition 
I kapitel 1 ges en inledning och bakgrund till uppsatsen. Här redovisas även 
problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar och tidigare forskning. 
Kapitlet avslutas med en redovisning av uppsatsens disposition. 

  
 I kapitel 2 ges den teoretiska inramningen. Här redovisas centrala begrepp, den 

teori och den modell som ligger till grund för kommande analys. Inledningsvis 
redovisas de var för sig och därefter hur de hör ihop. 

 
 I kapitel 3 redovisas den vetenskapliga metoden och de metoder jag valt för 

insamling av det empiriska materialet. Här redovisas även hur genomförandet gått 
till och med vilket urval undersökningen genomförts. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om reliabilitet, validitet och etik. 

 
 I kapitel 4 redovisas resultatet från de valda insamlingsmetoderna var för sig. 
 
 I kapitel 5 genomförs en analys med slutsatser utifrån redovisat resultat av 

undersökning, de övergripande frågeställningarna och den teoretiska inramningen. 
 
 I kapitel 6 genomförs en diskussion inriktat mot områdena akademisering, 

profession och kompetens.  
 
 Kapitel 7 inleds med en några avslutande kommentarer och återkoppling till syftet. 

I kapitlet redovisas även förslag till fortsatt forskning och utveckling inom 
ämnesområdet. 

 
 Uppsatsen avslutas med en redovisning av de källor och litteratur som legat till 

grund för uppsatsen. 
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2. Teoretisk inramning 
I det här kapitlet redovisas uppsatsens teoretiska inramning. Kapitlet inleds med en 
definition av uppsatsens centrala begrepp och en redovisning av teorier om 
professionsforskning. Här ligger tyngdpunkten på att redovisa definitionen av 
begrepp som respektive forskare anger vara parametrar för att avgöra om ett yrke är 
en profession eller inte. Därefter redovisas en teori/modell omfattande kompetens. 
Fokus ligger här i redovisning av de militära kompetenser som skall ligga till grund 
för den militära professionen. Avslutningsvis redovisas hur teori och modell 
förhåller sig till varandra och hur jag avser att använda teorierna gentemot 
redovisade frågeställningar. 
 
 
2.1 Centrala begrepp 
De begrepp som är centrala i den här uppsatsen är akademisering, kompetens och 
profession.  
 
Akademisering: 
För att beskriva innebörden av begreppet inleder jag med vad det står om begreppet 
akademisk i Nationalencyklopedin (NE): 
 
akademisk, som står i samband med eller hör till ett universitet, en högskola, en 
akademi, ett vetenskapligt eller konstnärligt samfund; vetenskaplig, lärd, formellt 
högtidlig; även verklighetsfrämmande, abstrakt eller form- och traditionsbunden, 
steril (jfr akademisk konst).4 
 
För att få en djupare förståelse för vad akademiseringsbegreppet innebär gentemot 
genomförandet av officersutbildningen behöver man ha kunskap om vad som står 
reglerat i officersförordningen (1994:882). I den kan man utläsa att för all 
officersutbildning gäller 1 kap. 9 § första och andra stycket5 i högskolelagen 
(1992:1434): 
 
”Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet” 

 
” Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.” 
 
 
 
 

                                                 
4 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=109907, 2005-04-18 
5 I Skolreformutredningen (SOU 2003:43) framgår det att enbart första stycket i 1 kap 9§ i 
högskolelagen gäller enligt  officersförordningen. Skolreformutredningen gav som förslag att man i 
officersförordningen även borde ta med andra stycket. Vilket numera är genomfört. 
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För att ovanstående skall kunna innehållas i utbildningsprocessen gäller det för 
lärare att engagera sig i utvecklingen inom ämnesområdet. Med det menas att lärare 
som inte själva är forskare måste ta del av nyfunnen kunskap och implementera 
denna i utbildningen. I flertalet av den litteratur som studerats framgår det att det 
mest optimala för att få en hög kvalitet i utbildningen är att lärarna även har 
deltagit i forskningsarbetet. Stöd för det här återfinns även i högskolelagen (1 kap. 
2 § 1, 3 § och 4 §): 
 
Utbildningen som ges… ”vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på 
beprövad erfarenhet…” 
 
”Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning 
och utbildning” 
 
”Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i 
forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet…” 
 
 
Kompetens: 
Enligt NE är innebörden av kompetens följande; 
 
kompetens (ytterst av senlat. compete´ntia 'sammanträffande', 
'överensstämmelse', av co´mpeto 'sammanträffa', 'vara ägnad', 'vara kompetent', 
'räcka till'), formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst 
eller befattning 6 
 
Att beskriva vad kompetens innebär utifrån ovanstående definition är inte enkelt. 
För att få en heltäckande bild av vad kompetens innebär måste man bryta ner 
begreppet ytterligare. Begreppet kompetens kan indelas i fem olika komponenter 
enligt Hansson (2003, sid. 70f). Han benämner dessa som kompetenshanden. 
 
1. kunskaper (ha kunskap om fakta och metoder) 
2. färdigheter (kunna utföra) 
3. erfarenheter 
4. värderingar 
5. kontaktnät 
 
Den definition som kommer att användas fortsättningsvis i denna uppsats är den 
som redovisas i den kommande utgåvan av Pedagogiska grunder 2006 och som 
lyder7; 
 
”Kompetens är en individs förmåga i relation till en viss uppgift eller situation” 

 
 
 
 
                                                 
6 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228409, 2005-02-09 
7 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, 2006 (kommande utgåva), kapitel 4, Skrivelsen skiljer sig inte 
jmf med 2001 utgåva. Använder denna eftersom uppsatsen är framåt orienterad. Skrivelsen baseras på 
Ellströms defintion av kompetens. 
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Profession: 
NE definierar begreppet profession enligt följande: 
 
profession (lat. profe´ssio 'offentligt anmält yrke', av profi´teor 'öppet bekänna', 
'offentligt uppge som sitt yrke'), i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i 
samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet 
och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad. Till de 
klassiska, förindustriella "statusprofessionerna" räknas medicin, juridik och 
teologi. Den ökade arbetsdelning och specialisering som följde på industrialismen 
gav upphov till en mängd nya professioner och en allmän strävan mot 
professionalisering. 8 
 
I ett internationellt perspektiv kan man se att professionsbegreppet också har olika 
betydelse. I Storbritannien (GB) är det kopplat till att man kan leva på sin utkomst, 
jmf till exempel med en idrottsman. I Frankrike och i Tyskland beskriver man att 
olika yrkesgrupper tillhör de professionella, här kommer bl.a. militärerna in som en 
yrkesgrupp men även olika typer av hantverkare. En annan definition är att enbart 
de yrken som har en akademisk utbildning, att man har erövrat någon form 
teoretisk bakgrund, kan räkna sig som en profession. För att bibehålla professionen 
gäller det att stänga yrket för dem som inte har rätt teoretisk kunskapsbakgrund och 
i och med det rätten att utföra yrket i praktisk handling (FSP 1995)9. Detta kan 
jämföras med Inga Hellbergs definitionsbegrepp, kunskapsmonopol och 
yrkesmonopol, se sid. 13-14. 
 
2.2 Professionsteorin:  
I efterforskningarna efter teoretiska kopplingar som kan vara lämpliga att använda 
för att analysera det empiriska materialet, har jag studerat tidigare genomförda 
forskningar inom ämnesområdet profession. Det material som jag har funnit har 
varit omfattande och det man kan konstatera är, att när det gäller professions-
forskning finns det många olika synsätt. Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i 
hur några av våra svenska forskare10 ser på begreppet. 
 
I Strategisk årsbok 2000 (1999, sid 110) uttrycker Torsten Björkman följande i sitt 
teoretiserande om den militära professionen; 

 
”Officersyrket är inte ett yrke vilket som helst utan i många avseenden en 

profession” 
 

Vad är det egentligen som avgör om ett yrke kan räknas till en profession? 
 
Som nämndes ovan finns det ett stort spektrum av tolkningar som gör att det är 
svårt att tolka vad forskarna egentligen anser vad som är rätt definition av 
begreppet profession.  
 
 
 

                                                 
8 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=287394, 2005-02-09 
9 Förkortningen FSP står för Föreningen Sveriges Pedagoger  
10 Bengt Abrahamsson och Inga Hellberg 
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Abrahamsson (1972) använder sig av tre parametrar som kan användas för att 
beskriva huruvida ett yrke är en profession eller ej.  
 
1. grad av teoretisk bas 
2. förekomst av etiska regler 
3. kåranda 

 
Hellbergs (1978) definition bygger kortfattat på att de yrken som kan hänföras till 
en profession har ett; 
 
1. Kunskapsmonopol 
2. Yrkesmonopol 

 
Den stora skillnaden mellan dessa två tolkningar är att ett yrke i Abrahamssons 
synsätt kan vara mer eller mindre utav professionell särart (gradualistisk ansats). I 
Hellbergs beskrivning är yrket antingen en profession eller inte en profession 
(typologisk ansats). 

 
I det följande redovisas lite djupare vad ovanstående författare menar med sina 
respektive parametrar och sin syn på profession. 
 
Abrahamsson (1972) definierar profession som ett yrke vars utövare besitter en hög 
grad av expertkunskaper och som har metoder och tekniker att använda dessa. 
Utövningen av arbetsuppgifter skall även ske inom vissa etiska regler. Genom en 
gemensam utbildning och uppslutning kring gemensamma värderingar, metoder 
och doktriner uppstår en hög grad av kåranda mellan utövarna.  
 
Grad av teoretisk bas (kompetens/expertis) 
En professionell teoretisk bas består av en uppsättning doktriner som yrkets utövare 
anser som grundläggande och nödvändiga för sin funktion och sitt yrke. Den 
teoretiska basen kan påvisa den professionella självständigheten och även tjäna 
som instrument för att påvisa yrkets ställning och särart. Man kan alltså säga att 
den professionelles expertkunskaper bidrar till att uppvisa att man har större 
kunskaper än sin omgivning inom olika områden. Vissa utövare ser även sitt 
professionella yrke som ett kall enligt Abrahamsson (1972, sid 78). 

 
Förekomst av etiska regler 
I ett professionsyrke finns det vissa etiska regler att följa och leva upp till. Det är 
mitt uppträdande gentemot omgivningen och mina kolleger som regleras inom 
respektive yrkeskår. Syftet med de etiska reglerna är tudelat, dels så är det till för 
att skydda omgivningen mot missbruk av det professionella monopolet dels att visa 
upp för omgivningen att den professionelle är en individ man kan lita på (Ibid, 
sid.79). Vissa yrkeskårer förväntas att alltid uppträda på ett visst sätt såväl under 
tjänstetid som på fritiden. Till dessa yrkeskårer kan bl.a. polis- och officerskåren 
inräknas.  
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Kåranda 
I ett historiskt perspektiv kan man se den militära professionens kåranda uppbyggd 
kring den sociala situation utövarna kom ifrån. Under senare tid har rekrytering till 
officerskåren blivit generell och på det viset finns inte den gamla sociala kårandan 
kvar. Dagens kåranda bygger mer på att utövarna under längre tid har övat och 
utbildat sig gemensamt. Regler för hur man skall uppträda har fått större del i 
utbildningen, något som tidigare fanns i den uppfostran som utövarna av 
officersprofessionen fått i sin uppväxt. Inom professionen finns det olika 
graderingar av kårandan. En del i den militära kårandan ligger i det gemensamma 
intresset för att tillgodose staten med expertis inom professionsområdet. En annan 
del är att det byggts upp en intern kåranda på varje regemente och inom varje 
försvarsgren. Dessa olika graderingar, med den sammanhållning som det här leder 
till kan, enligt Abrahamsson (1972), bidra till att professionens värden kan skyddas 
mot eventuella krafter som kan hota den. 

 
Hellberg (1978, sid. 27) definierar profession enligt följande. 
 
”en yrkesgrupp, som monopoliserar viss kunskap; en kunskap som värderas som 
nyttig eller värdefull och som utgör grunden för yrkesgruppens monopolisering av 
en viss eller vissa yrkesgrupper, som genom ett organiserat strävande tillåts 
institutionalisera ett kunskaps- och yrkesmonopol” 

 
För att ett yrke skall vara en profession enligt Hellbergs definition ska man ha en 
kunskap som inte finns att tillskansa sig någon annan stans än vid en speciell 
utbildningsanstalt, högskola eller dyligt. Yrket skall också vara avgränsat att enbart 
få utövas av de som har erhållit ovanstående kunskaper. 
 
Hellberg (1991) tar också upp att det måste finnas ett ömsesidigt förhållande 
mellan omgivningen och de som värnar om professionens särart. Omgivningen 
måste tillkännage yrket dess status samtidigt som utövarna strävar att bevara den. 
Denna relation mellan omgivningen och yrkesgruppen menar också Hellberg 
skiljer hennes definition av profession från t.ex Abrahamssons definition. 

 
 
Kunskapsmonopol 
Med kunskapsmonopol menar Hellberg (1978) att en yrkesgrupp vill utmärka sig 
med att förfoga över mest kunskaper inom ett specifikt område.  För att ett 
kunskapsmonopol skall föreligga krävs det att ny kunskap är inhämtat via rätt väg 
(högskola, universitet) och att kunskapstillämpningen kontrolleras. I och med det 
kan man säga att professionen är uppbyggd på en vetenskaplig grund. Utifrån den 
vetenskapliga grunden innebär det att professionen måste bestå av olika 
yrkesroller; forskare-, lärare- och praktikerroller. De flesta av professionsforskarna 
bygger sina teorier främst efter den sistnämnda. Jag har också funnit att det är 
önskvärt att de som utbildas inom professionen även skall utbildas av dem som 
tillhör professionen, annars uppstår ett beroendeförhållande mellan två olika 
professioner. 

 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2005-08-03 FHS beteckning 
ChP 03-05  19100:2013 
Mj Jonas Karlsson C-Uppsats Sid 14 (55) 

 
Yrkesmonopol 
Med yrkesmonopol menas att en yrkesgrupp har ensamrätt, enligt lagar eller 
allmänt omfattande normer, att utöva de tjänster som yrket erbjuder. För att det 
skall kallas yrkesmonopol, krävs det även att yrkesgruppen har ett 
kunskapsmonopol enligt Hellberg (1978). 

 
 

2.3 Kompetensmodellen: 11 
Inom vissa yrkesgrupper krävs det att utövarna besitter kompetenser utöver det 
vanliga för att lösa de uppgifter de är ställda att göra. Givet det, finns det 
yrkesgrupper där utövarna aldrig blir riktigt fullärda, trots återkommande 
utbildningar.  Det här beror på att omgivningen och deras situation är föränderlig, 
ibland sker förändringarna snabbt och ibland under längre tid. Det här ställer krav 
på att utövarna har kompetens att hantera bägge situationerna. Till en sådan här 
yrkesgrupp kan officerarna i FM placeras in. 
 
En officer skall ha kompetens att verka i såväl insatsorganisationen som i 
grundorganisationen. På senare år har kravet på officeren ökat i och med att 
uppgifterna ska kunna lösas både nationellt och internationellt. 
 
Grunden för officerens kompetens finns att finna i den roll som officeren har att 
kunna leda och verka i väpnad strid. Den miljö som officeren ska verka i ställer 
stora krav på att utbildningen ska ge vissa kompetenser som är unika för 
yrkeskåren. 
 
Kompetensmodellen 
I utredningen om Försvarsmaktens skolsystem presenteras en modell som är 
uppbyggd kring de kompetenser en officer ska ha för att kunna lösa sina ålagda 
uppgifter. Utredningen har valt att dela in dessa i tre kategorier. 

 
1. kärnkompetenser: tidsoberoende och förändras mycket långsamt. 
2. generella kompetenser: kan vara tidsoberoende t.ex. utbildarförmåga, men kan 

även förändras beroende på omgivningen. 
3. befattningsrelaterad kompetens: kan betraktas som färskvara. 
 
En viktig sak som utredningen tar upp är att den generella och den 
befattningsrelaterade kompetensen inte bara ges som teoretisk utbildning vid någon 
militär skola. Det är en kombination av skolutbildningen och tillämpningen av 
kunskaperna i insats- och grundorganisationen som ger officeren den specifika 
kompetensen. 
 
Nedan följer en kort redovisning vad utredningen (SOU 2003:43) avser med de tre 
kategorier av kompetenser som är beskrivna i modellen. 
 
 
 
 

                                                 
11 Redovisningen av empiri kring kompetensmodellen är baserat på SOU 2003:43, Ett reformerat 
skolsystem för Försvarsmakten, 2003, kap.3 
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Med kärnkompetens avses här bland annat den gemensamma värdegrund som 
värderingar (moral och etik) som officeren har. En annan del är personlig förmåga 
att verka i strid och att kunna kommunicera. Det två viktigaste delarna för en 
officer är att ha förmåga att leda sitt förband och att besitta chefskompetens. 
Kärnkompetensen kan kopplas till såväl Abrahamssons (1972) synsätt på 
profession som till Hellbergs (1978) definition. I Abrahamssons kriterier, expertis 
och kåranda, kan många av de ovan beskrivna kompetenserna placeras in. Det 
Hellberg avser med kunskapsmonopol likaså. 
 
Det är officerens kärnkompetens som avgör om officerens agerande är legitimt.  
SOU 2003:43 redovisar att kärnkompetenserna utgör basen för officerarnas 
förmåga att verka som representant för statsmakten i såväl fred, kris som krig. 
 
Med generell kompetens avses här de kompetenser som är generella för en stor del 
av yrkeskåren. Det som skiljer de generella kompetenserna mot kärnkompetenserna 
är att de kan se olika ut beroende på var i organisationen officeren tjänstgör samt 
att förändringshastigheten kan variera.  
 
I skolreformutredningen har man redovisat exempel på generella kompetenser. I 
utredningen redovisar man även att en nedbrytning av kompetenserna till 
utbildningsmål måste genomföras. Ett första steg i den här riktningen är det arbete 
som har påbörjats av Högkvarteret12(HKV). I det arbetet har man även förändrat 
antalet generella kompetenser jämfört med utredningen, HKV redovisar sex 
övergripande/generella förmågor jämfört med SOU 2003:43 som redovisade tio.  

 
De förmågor som HKV har redovisat är indelade enligt följande; 
 
1. Förmåga att leda 
2. Förmåga att ledas 
3. Förmåga att ingå i stab 
4. Förmåga att utbilda 
5. Förmåga att representera Försvarsmakten 
6. Förmåga att verksamhetsleda (främst i fred) 
 

 
Med befattningsrelaterad kompetens avser SOU 2003:43 de kompetenser som 
officeren måste ha för att kunna tjänstgöra i en viss befattning. De utgör då ett 
komplement till de generella kompetenserna och varierar mellan individer 
beroende på nivå och var i organisationen individen befinner sig. I denna kategori 
kan vi även återfinna de officerare som specialiserat sig inom ett visst område. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
12 Högkvarteret, Krav på förmåga för officerare – förhandsutgåva, 2005 
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Modellen byggs upp runt officerens kärnkompetens i olika steg. I ett första steg 
placeras officerens kärnkompetens, som är gemensam för officeren oberoende om 
officeren är generalist eller specialist, in i mitten på en vågrät axel, se fig a). I ett 
andra steg läggs organisationens behov in genom att en lodrät axel placeras över 
den vågräta. På de viset får man fram relationen mellan individens kompetenser 
och de kompetenser organisationens behöver, se fig. b). Som ett sista steg 
kompletteras modellen med officerens generella individuella kompetenser runt 
kärnan. Dessa kompetenser anger vilken nivå officeren tjänstgör på. Nivåerna kan 
ses ur två perspektiv (1) nivå 6-1, d.v.s. officerens grad, men även beroende på (2) 
de krigsvetenskapliga begreppen, stridsteknisk nivå till militärstrategisk nivå.  
 

 

 

 
 

Figurerna a-c utvisar kompetensmodellens uppbyggnad enligt SOU 2003:43, sid 40 f. 
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Som en avslutning på kompetensmodellen redovisar jag modellen i utvecklad och 
detaljerad form, fig. d) så som den är beskriven i SOU 2003:43, bilaga 3.  

 
Fig. d) 

 
 
 
 
 
2.4 Teorianknytning 
Jag har valt att redovisa två olika teorier/modeller i min uppsats, professionsteorin 
och kompetensmodellen. Jag har valt dessa för att jag skall kunna tydliggöra den 
akademiserade utbildningen kopplat till de kompetenser som officersutbildningen 
skall innehålla.        
                                               
Jag har även valt att i min uppsats redovisa och använda mig av både 
Abrahamssons (1972) och Hellbergs definition av profession (1978, 1991). Motivet 
till det är att jag tycker deras variabler är intressanta ur ett militärt perspektiv. Jag 
kan tydligt se att det militära yrket kan definieras som en profession utifrån bådas 
definitioner.  
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En jämförelse mellan professionsteorin och den redovisade kompetensmodellen ger 
vid handen att det som man i kompetensmodellen benämner kärnkompetens är klart 
jämförbart med hur man skulle beskriva Abrahamssons (1972) variabler (expertis, 
etik och kåranda). Kopplingen till Hellbergs (1978) definition är synen på de 
generella och befattningsinriktade kompetenserna. Så som de är redovisade i 
kompetensmodellen beskriver dessa att det militära yrket har såväl kunskaps-
monopol som yrkesmonopol enligt Hellbergs definition. 
 
Uppsatsens tre centrala begrepp: profession, kompetens och akademisering hör 
samman genom att det är kompetenserna hos en individ som avgör om man kan 
räknas in till en profession eller inte. Vägen till att uppnå denna kompetens går idag 
genom en akademiserad utbildning. Med stöd av dessa tre begrepp kan 
diskussioner föras och ge svar på de övergripande frågeställningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egen modell utvisande förhållandet mellan akademisering, kompetenser och den militära professionen. 
 
 
 

 

Akademiserad 
utbildning 

Kompetenser

Militär 
profession 
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3. Metod 
I det här kapitlet redovisas bakgrund till val av vetenskaplig metod och val av 
insamlingsmetoder för det empiriska materialet. Här redovisas även genomförandet 
från start till mål och motiv till urval av djupintervjurespondenter. Som avslutning 
på kapitlet förs en diskussion kring reliabilitet, validitet och etik. 

 
3.1 Val av vetenskaplig metod 
Som stöd för att komma fram till ett resultat i en undersökning behöver man 
analysera vilken metod som är mest lämplig. Jag har valt att analysera huruvida 
den här uppsatsen ska ha en deduktiv eller en induktiv ansats. Enligt Jacobsen 
(2002, sid.34f) utgår den deduktiva ansatsen ifrån ett arbete där man med stöd av 
teorier bearbetar empirisk material för att se om verkligheten stämmer överens med 
teorierna. Den induktiva ansatsen är egentligen den raka motsatsen. Där samlar 
man först in empiri, för att därefter bearbeta och analysera empirin och utifrån det 
forma teorierna. Jag tar min utgångspunkt från teorier och modeller men bara 
genom att utnyttja begrepp som stöd för analys och diskussion. Uppsatsen kan 
således inte benämnas som varken deduktiv eller induktiv. 

 
3.2 Val av insamlingsmetod 
De insamlingsmetoder jag har valt att använda för insamling av empiriskt material 
är en kvantitativ enkätundersökning och en efterföljande kvalitativ djupintervju 
med några av respondenterna från enkätundersökningen, en metodtriangulering 
enligt Jacobsen (2002, sid 152). 
 
Skälet till att jag har valt dubbla metoder är att jag inledningsvis vill få en 
övergripande bild av problemområdet för att därefter, genom djupintervjuer, skapa 
möjlighet att tränga in djupare och bredare i ställda frågeställningar. 

 
3.3 Genomförande 
Inledningsvis har jag genomfört en kvalitativ studie av de styrdokument (SOU 
m.m.) som finns om officersutbildningen och akademisering av denna. I det här 
skedet studerades även dokument och litteratur som avhandlar professionsteori och 
de dokument som avhandlar kompetenser och efterfrågande förmågor hos 
officerare. Alla dessa dokument och den litteratur som studerats har syftat till att 
dels bygga upp en egen kunskapsgrund och dels vara ett underlag för intervju- och 
enkätfrågor.  
 
För att få ett stort och brett empiriskt material har jag delat upp inhämtandet i två 
steg. 

 
1. För att få en heltäckande bild av vilken uppfattning personalen på 

Försvarshögskolan har, avseende innebörden av akademisering av officers-
utbildningen och den militära professionen, genomfördes en breddenkät via 
eVal (Internetenkät). Enkäten13omfattade femton frågor och mailades, som 
länk, ut till respondenterna tillsammans med ett hälsnings- och 
introduktionsbrev.  

 
 

                                                 
13 Bilaga 1 
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Respondenterna utgjordes av all personal som tjänstgör som lärare eller 
forskare vid FHS i Stockholm och Karlstad. Enkäten var utformad så att man 
skulle kunna utläsa om respondenten tillhörde marinen, flygvapnet, armén eller 
om respondenten var civil. Det skulle också framgå vilken institution 
respondenterna tillhörde. Vissa frågeställningar kunde besvaras genom 
flervalsalternativ och de frågor som rör akademisering besvarades som en 
öppen fråga. Detta för att tydligare kunna urskilja den enskildes uppfattning om 
begreppsinnebörden. 

 
2. Vid genomförandet av enkäten erbjöds respondenterna att delta i en fördjupad 

intervju. Ett syfte med den här typen av intervju är att verifiera ställda frågor i 
enkäten. Ett annat syfte är att fördjupa det empiriska underlaget ytterligare med 
frågeställningar som tränger djupare och bredare in på de frågor som ställdes i 
enkätundersökningen. Djupintervjuerna genomfördes med stöd av 
förformulerade frågor14 som även sänts till respondenterna före intervjun.  

 
3.4 Urval av respondenter till enkätundersökning och djupintervju 
Enkätundersökningen omfattade sammantaget 193 stycken lärare och forskare vid 
FHS. Då utskicket genomförts via mail är det tyvärr svårt att få en överblick om 
alla som stått med på sändlistan har erhållit enkäten eller tagit del av enkäten. 
Urvalet av respondenter till djupintervjuerna har genomförts utifrån de som i 
enkäten har anmält intresse att ställa upp för djupintervju. Härvid anmälde 43 
respondenter intresse. Av dessa valdes en respondentgrupp ut som skall ha en så 
stor bredd som möjligt. Respondentgruppen, på åtta personer, utgjordes av såväl 
civila som officerare från alla institutioner. Det var även viktigt att få en spridning 
mellan individer som sitter i ledande befattningar och individer som tjänstgör som 
lärare direkt i utbildningsprocessen, samt forskare vid skolan. 

 
3.5  Reliabilitet, validitet och etik 

 
Reliabilitet 
Enkätundersökningens frågeställningar är ställda så att det finns en viss likhet 
mellan frågorna (kongruens). Frågorna har varit enkelt formulerade så att det skulle 
vara svårt att misstolka dem (precision). Eftersom eVal använts som 
sammanställningsinstrument innebär det att risk för feltolkningar i samman-
ställningen kunnat reduceras (objektivitet). Frågorna var även konstruerade så att 
tidsaspekten, när respondenten svarade, inte skulle spela någon roll för resultatet 
(konstans). De begrepp som är redovisade inom parenteserna är hämtade ur Trosts 
(2001) definition av reliabilitet. Utifrån ovanstående resonemang anser jag att 
enkätundersökningen har en hög reliabilitet.  

 
Vid insamlingsmetoder där djupintervjuer och enkätintervjuer ligger till grund, har 
man med människor att göra. Beroende på olika faktorer hos den enskilda 
individen kan detta påverka hur man svarar, vilket innebär att det som ovan 
beskrivits om konstans kan vara svårt att uppnå. Dessutom medges författaren att 
tolka intervjusvaren i ett första steg i empiriredovisningen.  
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För att djupintervjuerna skulle präglas av en hög reliabilitet användes enkla 
formuleringar men även att respondenterna i förväg fick ut frågeställningarna. Det 
sistnämnda innebar att respondenterna hade möjlighet att mentalt förbereda sig på 
vilka frågeställningar som skulle behandlas. Sett ur ett precisions- och 
objektivitetsperspektiv är det alltid vanskligt att genomföra en intervju där 
sammanställningen genomförs av intervjuaren. Utgångspunkten har varit att så 
noggrant som möjligt, utan tolkningar, försökt återge vad respondenten har svarat 
på varje ställd fråga. Allt för att även djupintervjuerna skulle ha en hög reliabilitet. 
 
Validitet 
För den här uppsatsens del ska validiteten kopplas mot uppställt syfte och de 
angivna frågeställningarna. Vid en kvalitativ studie likt denna uppsats, ges läsaren 
med hjälp av de redovisade intervjusvaren möjlighet att själv tolka de angivna 
svaren. Detta innebär att kvalitet och noggrannhet blir än mer viktigt att beakta i 
den empiriska redovisningen. 
 
Med hänsyn till att både enkätfrågor och djupintervjufrågorna är baserade på de 
övergripande frågeställningarna och att svaren som avgivits av respondenterna 
svarar mot dessa, anser jag att uppsatsen kan sägas ha en hög validitet.  

 
Etik 
Under insamlingen av det empiriska materialet har jag inte ställts inför några större 
etiska dilemman. Enkätundersökningen har genomförts helt anonymt. 
Djupintervjuernas resultat har redovisats helt anonymt. Det material som finns 
bevarat på band och nedtecknat, finns hos mig och kommer inte att lämnas ut utan 
respondentens medgivande. 
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4. Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet av den genomförda enkätundersökningen och 
genomförda djupintervjuer. 
 
4.1 Resultat enkätundersökning 
Tabell 1 utvisar fördelning av respondenterna och deras tillhörighet. 
 
Fråga Totalt Officer Civil MTI ILM ISS KVI-

P 
KVI-

U 
KVI-
FoU 

Är du anställd 
vid FHS som 
officer eller 
civil?15 

 
82 st 
(n = 193) 
43 % 

 
38 st 
47 % 

 
43 st 
53 % 

      

Vilken 
institution 
tillhör Du? 

 
82 st 

   
10 % 

 
25 % 

 
18 % 

 
9 % 

 
18 % 

 
20 % 

 
 
Officerarna är även fördelade utifrån försvarsgrenstillhörighet, 58 % tillhör armén, 
19 % flygvapnet och 23 % tillhör marinen. De civila grupperades utifrån 
fakultetstillhörighet. Här har valalternativen varit teknisk (10 %), borde enligt 
respondenterna ha varit uppdelat i matematisk och naturvetenskaplig, 
samhällsvetenskaplig (66 %), humanistisk (17 %) och juridisk (7 %). Ovanstående 
värden kommer att användas för att analysera om det finns olikheter i synsätt och 
hur man har svarat beroende på vilken tillhörighet respondenten har. 
 
Syftet med enkäten är att få en övergripande bild av hur FHS lärare, forskare m.fl 
ser på akademiseringen av officersutbildningen. Nedan följer en redovisning hur 
respondenterna har svarat på ställda frågor. Av utrymmesskäl redovisas enbart 
utdrag av vissa svar.  
 
Den första frågan avhandlar begreppet akademisering, vad begreppet egentligen 
innebär för den enskilde. Respondenterna ombads att beskriva begreppet med egna 
ord. Det här har gjort att svaren har formulerats i allt från enstaka ord till mer 
utfylligare förklaringar. För att på ett relevant sätt redovisa respondenternas 
uppfattning, grupperas svaren utifrån olika nyckelord som kunnat återfinnas i deras 
svar. 
 
Nyckelord: 
- Vetenskaplig grund 
- Kritisk förhållningssätt 
- Akademisk examensrätt jämförbart med civil högskola med akademiska poäng 
- Kvalitet 
- Teoretisk utbildning 
- De studerande ska ta eget ansvar för sin utbildning 
- Svar som ej går att placera in i någon av ovanstående grupper 
 

                                                 
15 En respondent har inte svarat på frågan, kan bero på att respondenten har en officersutbildning i 
grunden men innehar en civil befattning. Förf. egen tolkning 
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Totalt har 81 stycken svarat på frågan, flera av respondenterna har i sina svar angett 
flera av nyckelorden ovan och i de siffervärden som redovisas nedan ingår dessa 
svar. 
 
Vetenskaplig grund: 
58 % av respondenterna har givet ett svar som anknyter till att akademisering har 
att göra med att utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund. Nedan följer några 
exempel på hur respondenterna har svarat. 
 
”Att utbildningen av officerare ska ske med hjälp av "den vetenskapliga metoden 
och beprövad erfarenhet". Det sistnämnda begreppet ska inte blandas ihop med 
"som vi alltid har gjort", utan betyder snarast sådant som ännu inte kan förklaras 
med hjälp av vetenskaplig metod, men som faktiskt fungerar. Akademisering 
innebär således att man i utbildningen måste börja förhålla sig till kunskap som 
varande endast provisoriska sanningar, snarare än att föreläsa om hur det "är".” 
 
”För mig innebär begreppet akademisering en ambition att utbildningen vid FHS 
skall vila på vetenskaplig grund. Här finns en konflikt, anser jag, med vad vissa 
brukar kalla den "beprövade erfarenheten" något som svårligen kan göras 
vetenskapligt. Detta har i ämnesplanen för krigsvetenskap uttryckts som "förmåga i 
krig och krigföring", alternativt "tillämpad krigsvetenskap", något jag också har 
svårt att se hur det skall gå att göra vetenskapligt, så till vida inte erfarna 
officerare genomgår forskarutbildning vid civila universitet.” 
 
”Vetenskaplighet, Vidgad syn på krig, Bättre kunskap om krig ger bättre förmåga i 
krig” 
 
Kritiskt förhållningssätt: 
21 % av respondenterna relaterar akademisering till att utbildningen ska ge de 
studerande ett kritisk förhållningssätt till given information m.m. 
 
” En intellektuell attityd, som bl.a. innebär ett ifrågasättande som leder till kontroll 
av fakta. Det innebär också en vilja till sökande efter ytterligare, fördjupad 
kunskap, samt tankegångarna bakom vedertagna sanningar.” 
 
”Ett institutionaliserat kritiskt förhållningssätt inom ramen för ett strukturerat 
nyfiket sökande efter ny kunskap eller tillämpning av beprövad erfarenhet.” 
 
”Akademisering för mig innebär ett förhållningssätt till kunskap och information. 
Det är kreativitet och kritiskt tänkande som är grundstenarna, inte acceptans av 
dessa apriori.” 
 
Akademisk examen: 
Med akademisk examen menas här att respondenterna har besvarat frågan med 
inriktning på att akademisering innebär att skolan ska utvecklas i likhet med en 
civil högskola (vetenskaplig nivå) och att de studerande ska erhålla akademiska 
poäng. Svar som anknyter till att utbildningen ska meritvärderas i jämförelse med 
civila utbildningar har även grupperats i den här kategorin. 21 % av respondenterna 
har avgivit ett svar som kan placeras in under den här beskrivningen. 
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”Att FHS utbildning ska utvecklas med universitetet som modell.” 
 
”En vetenskaplig nivå som existerar inom alla högskolor och universitet samt rätt 
till att ge högskolepoäng och examen.” 
 
”Att skolan får status som motsvarande en civil högskola med poängsatta kurser.” 
 
Kvalitet 
Med kvalitet i det här avseendet menas, de respondenter som bl.a. har svarat på 
frågan och beskrivit att akademisering handlar om att få en kvalitetshöjning och 
kvalitetssäkring av utbildningen. 24 % av respondenterna har svarat att innebörden 
är kopplat till kvalitet. 
 
”Framförallt en kvalitetshöjning av utbildningen som skapas genom att de som 
utbildas får en djupare teoretisk förståelse för vad de håller på med och lär sig att 
tänka kritiskt (vetenskapligt). På så sätt skapas förmåga att lösa problem som inte 
behandlas i olika reglementen. Viktigt är dock att fördjupningen av kunskap inte 
sker på bekostnad av praktiska övningar i att utöva hantverket (krigskonst).” 
 
”Att utbildningen kan kvalitetssäkras på ett bättre sätt än tidigare. Det analytiska 
och kritiska momentet i utbildningen blir mer tydligt då lärare/studerande tvingas 
närma sig problem och teman i utbildningen med adekvata metoder. Kort sagt så 
är det mindre handbokstänkande och mer tillämpning av metodologi, teori som 
bidrar till att officeren får en bredare bas att jobba med problemlösning, i en tid 
där vi inte riktigt vet på förhand exakt hur problemkontexten kommer att se ut då 
officeren skall kunna utöva "den väpnade striden".” 
 
”Primärt ett kvalitetsbegrepp för att skapa spårbarhet, tillstor del ett förhållande 
till produktion av kunskap (forskning).” 
 
Teoretisk utbildning 
I den här kategorin placeras de svar som anknyter till att akademisering innebär 
ökad teoretisering och att utbildningens litteratur skall baseras på 
forskningslitteratur. 4 % av respondenterna har berört detta område. 
”Akademisering innebär att undervisningen blir mer teoretisk och teoretiserande. 
Den bygger också mer på objektiv och forskningsbaserade fakta snarare än på 
beprövad erfarenhet och tradition…” 
 
”För mig innebär det främst: 1) att stora delar av utbildningen som bedrivs vid 
FHS skall bygga på eller knyta an till kurslitteratur som producerats av 
"forskarsamhället" i enlighet med god akademisk tradition…” 
 
Eget ansvar 
Den här grupperingen innefattar svar som berör den studerandes eget ansvar. 
5 % av svaren kan härledas till detta område. 
 
”För mig innebär det att vi förändrar den traditionella militära kateder 
undervisningen… Mer konkret innebär det för mig att all undervisning skall vara 
grundad i forskning och vetenskapligt förhållningssätt. Eleverna skall själva 
inhämta kunskaper i en större omfattning än vad de tidigare gjort.” 
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”Skapa en vetenskaplig grund för undervisningen, kunna kommunicera (om) den 
till omvärlden, förmåga hos studerande att självständigt söka och pröva/validera 
kunskap, att kunna samarbeta tvärs olika professionella och organisatoriska 
gränser” 
 
4 % av svaren har inte gått att placera in i någon av grupperna som är redovisade 
ovan. 
 
”Ökat inslag av civila akademiska ämnen i officersutbildningen, samtidigt som 
vissa specifikt militära ämnen inordnas i det civila akademiska systemet.” 
 
“For me "akademisering" of military training is translating military training and 
education into "civilian speak". It enables civilian academics, employers and 
others to put military education into a "box" that they understand” 
 
”Akademisering för mig är en benämning på den process som syftar till att 
utbildning och forskning uppnår akademisk 'nivå'.” 
 
 
Kommentarer: 
Vid en jämförelse utifrån respondenternas institutionstillhörighet går det inte att 
återfinna några särskilt skilda uppfattningar kring begreppet akademisering. Vid 
samma jämförelse mellan officerare och civila kan man återfinna gruppen som 
relaterar till teoretiserad utbildning bland officerare. 
 

 
Vilken inställning har respondenterna till akademisering av officers-
utbildningen, är den positiv eller negativ? 
 
Den stora delen av respondenterna anser att akademiseringsprocessen är positiv. 
Alla är inte dock inte helt entydiga, det finns de som svarat att det både är positivt 
och negativ, se diagram 1. I enkäten ställdes frågan på två olika sätt a) positiv eller 
negativ, b) här fick respondenterna möjlighet att på en skala 1-7 ange om 
akademiseringen är dålig till mycket bra. I den andra frågeställningen verifieras det 
att det finns såväl positiva som negativa aspekter på frågeställningen, se diagram 2. 

 
Diagram 1  
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Kommentar: 
Diagrammet utvisar att 95 % är positiv inställda till akademiseringen. 
Diagrammet visar även att 7 % är negativt inställda. Vid en granskning av 
kommentarer framgår det att vissa kryssat i både negativt och positivt. Det 
reella värdet som är negativt inställda är 3,6 procent.  
 
Vid en jämförelse mellan civila och officerare kan det konstateras att 
majoriteten av de negativa tillhör officerarna. Numerärt är fem av sex personer, 
som angett att akademiseringen är negativ, officer. 
 
Diagram 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kommentar: 
Diagram 2 utvisar hur respondenterna på en skala 1-7 angett om de anser att 
akademiseringen av officersutbildningen är dålig eller mycket bra.  
(1 = dålig, 7 = mycket bra) 
En jämförelse mellan de två diagrammen visar att synen på akademiseringen är 
positiv överlag. Dock kan man se en skillnad på att de som är positivt inställda i 
diagram 1 har spridits ut mer i diagram 2. De som är negativt inställda i 
diagram 1 kan även återfinnas i diagram 2 (stapel 1-3). 

 
Utav respondenterna har 72 stycken valt att kommentera sin inställning. Nedan 
redovisas ett sammandrag av kommentarer både ur de positiva och de negativa 
kommentarerna. 

 
De som är positivt inställda motiverar det främst med att officerarna ges en 
större förmåga att hantera tilldelade uppgifter i en allt mer omväxlande 
omgivning. De beskriver också att officerens krigföringsförmåga kommer att 
öka. En annan positiv aspekt som flera av respondenterna framför är att 
akademiseringen innebär att den svenske officeren på ett bättre sätt kan 
jämföras med utländska officerare, vilka i regel har en akademisk examen. Det 
här får betydelse framför allt i samband med att våra svenska officerare ska 
kunna verka i allt fler internationella sammanhang. 
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”De främsta fördelarna är att officeren tillförs en större "verktygslåda" både 
avseende att lösa tilldelade uppgifter samt att delta i och leda utveckling av t ex 
doktriner” 
 
”Officeren blir "bredare" och förhoppningsvis mera kritiskt tänkande. 
Dessutom har officerarnas militärteoretiska kunnande ökat väsentligt. 
Officeren blir bättre anpassad att hantera många olika situationer” 
 
”1. I internationella sammanhang behöver svenska officerare en formell 
akademisk grund (vanligt utomlands för de som inte är NCO). Det ger också 
ökat självförtroende i en alltmer komplex värld. 2. I en försvarsmakt där 
officersyrket inte längre ses som ett livslångt åtagande måste utbytbarheten 
förenklas av att man också har en akademisk grundexamen.” 
 
Även om huvuddelen är väldigt positiva till akademiseringen av 
officersutbildningen finns det vissa farhågor. Dessa är gemensamma för alla de 
som svarat att det finns negativa aspekter. De negativa synpunkterna kan 
sammanfattas till att officerarnas profession påverkas i negativ riktning. I första 
hand att vi blir sämre på att utföra vår huvuduppgift, förmåga till väpnad strid.  
 
”Den är negativ då den slår ut den praktiska hantverksutbildningen vilket 
också är en viktig del av vårt yrke.” 

 
Det har också redovisats att akademiseringen av officersutbildningen bör 
varieras utifrån vilket skolsteg som genomförs. Den grundläggande 
officersutbildningen (YOP) borde ha ett större inslag av praktisk utbildning. 
 
”Min uppfattning är att de inledande skolstegen inte nödvändigtvis bör vara 
akademiska utan skapa duktiga yrkesmän. Man förlorar tid. 
Chefsutbildningarna vid FHS bör dock tjäna stort på ett akademiskt synsätt” 

 
Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försvarsmakten är FM 
huvuduppgift, förmåga att föra väpnad strid. Det framgår även att FM ska ha 
förmåga att hävda vår territoriella integritet. FM ska även bidra till att hantera 
och förebygga kriser i vår omvärld genom deltagande i fredsfrämjande insatser. 
FM ska vidare även kunna försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Eftersom 
FHS är en skola som bedriver utbildning gentemot Totalförsvaret så kan till 
dessa uppgifter även läggas förmågan att värna civilbefolkningen och 
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp och krig i 
vår omvärld. 
 
Respondenterna fick som fråga att de skulle ange vilken av ovanstående 
uppgifter de ansåg främst ska ligga till grund för officersutbildningen idag. De 
skulle ange ett alternativ. Resultatet redovisas i diagram 3. 
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Diagram 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A = Hävda vår territoriella integritet (5 %) 
B = Bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld genom deltagande i 
fredsfrämjande insatser (68 %) 
C = Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld. (5 %) 
D = Försvara Sverige mot väpnat angrepp (13 %) 
? = 9 % har valt att inte ange något alternativ 
 
Kommentar: 
Huvuddelen av respondenterna har svarat att det har varit mycket svårt att bara 
ange en av uppgifterna. Flera av dem har angett att alla fyra uppgifterna är lika 
viktiga och att det inte går att prioritera. De som har valt att inte välja något av 
alternativen har som regel påpekat att som grund för officersutbildningen skall 
förmågan till väpnad strid ligga, något som även flera i stapel B och D har 
gjort. En kommentar som florerat såväl i B-svaren som i D-svaren är att klarar 
vi den här uppgiften så klarar vi även de övriga tre. 

 
Som en grund för att se hur personalen på FHS ser på vilka kompetenser en 
officer ska besitta ställdes följande fråga till respondenterna. 
 
En officers generella kunskaper/expertis är inte tidsbestämda utan skall vara 
förändringsbara utefter rådande läge.(SOU 2003:43) Mot vilka 
kunskaper/förmågor anser Du att officersutbildningen vid FHS främst skall 
inrikta sig på inom den närmaste fem-tioårsperioden? Välj två av nedanstående 
förmågor. 
 

- Förmåga att leda  
- Förmåga att ledas 
- Förmåga att ingå i stab 
- Förmåga att utbilda 
- Förmåga att representera Försvarsmakten 
- Förmåga att verksamhetsleda (främst i fred) 
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Kompetenserna är hämtade ur det arbete som HKV tillsammans med FHS har 
genomfört, Krav på förmåga för officerare – förhandsutgåva. 

 
Diagram 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A = Förmåga att leda strid  (74 %, 61 st) 
B = Förmåga att ledas   (10 %, 8 st) 
C = Förmåga att ingå i stab  (57 %, 47 st) 
D = Förmåga att utbilda  (11 %, 9 st) 
E = Förmåga att representera Försvarsmakten (15 %, 12 st) 
F = Förmåga att verksamhetsleda (främst i fred) (21 %, 17 st) 
? = inget av alternativen  (2 %, 2 st) 
 
Kommentar: 
Procentsiffrorna anger resultat utifrån att två alternativ har varit möjliga att fylla i. 
Siffran efter procentsiffran anger hur många av respondenterna som har valt 
alternativet som ett av de två möjliga. Siffrorna är lite missvisande rent 
antalsmässigt. Enligt vad jag kan se är det några respondenter som inte besvarat 
frågan eller bara angett ett alternativ.  
 
En jämförelse mellan hur civila och officerare svarat på frågan ger vid handen att 
respondenterna ser lika på att det är förmåga att leda och att ingå i stab som är de 
förmågorna som ska prioriteras i utbildningen vid FHS. Däremot kan man se en 
klar skillnad mellan civila och officerare avseende vår förmåga att verksamhetsleda 
(främst i fred). Bland officerarna är detta den förmåga som prioriteras sist medan 
de civila anser att näst efter förmågan att leda strid och ingå i stab är det den tredje 
prioriterade förmågan. En annan stor skillnad är synen på förmågan att utbilda. 
Officerare anser att den förmågan ska prioriteras högt upp, efter att leda och att 
ingå i stab, medan de civila anser att den är den minst prioriterade förmågan. Se 
tabell 2 
 
Tabell 2 

 Summa   i ii iii iv v vi 
 A) Officer   38   78,9 %   10,5 %   63,2 %  18,4 %  13,2%  7,89 %  2,63 %    

 B) Civil   43   69,8 %   9,3 %   53,5 %  4,65 %  16,3 %  32,6 %  2,33 %    
 ?   1   100 %   0 %   0 %  0 %  0 %  0 %  0 %    

 Summa   82   61   8   47  9  12  17  2    
i = Förmåga att leda strid, ii = Förmåga att ledas, iii = Förmåga att ingå i stab, iv = Förmåga att  
utbilda, v = Förmåga att representera Försvarsmakten, vi = Förmåga att verksamhetsleda (främst i fred) 
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4.2 Resultat djupintervjuer 
Djupintervjuerna har genomförts med utvalda respondenter som i enkäten anmält 
att de var intresserade av att ställa upp som intervjurespondent. Antalet som anmält 
intresse var 45 stycken, av dessa har 8 stycken valts ut med så stor bredd som 
möjligt. En urvalsfaktor som använts är att det ska vara lika stor fördelning mellan 
institutionerna men även att det skulle vara lika stor fördelning mellan civila och 
militära. 
 
I redovisningen har olika modeller använts för att åskådliggöra resultatet. I vissa 
fall redovisas ett sammandrag vad respondenterna har svarat medan det i andra fall 
går att utläsa varje respondents svar.   
 
Fråga 1. 
Tror du att det finns en skillnad i synsätt på akademiseringen av 
officersutbildningen mellan civilt anställda och officerare? 
 
En stor del av respondenterna tror att det finns skillnad i synsätt, skillnaden ligger 
dels i att de civila ser mer positivt till en akademisering jämfört med officerarna 
dels i uppfattningen om hur man definierar begreppet. De motiv som 
respondenterna tar upp kan kopplas till att akademiseringen för en civil är inget 
nytt, medan det för officerarna ännu är tämligen nytt och de blir då mer 
ifrågasättande. En uppfattning som redovisades var att under de senaste åren har 
officerarnas synsätt ändrats mot en mer positiv inställning. 
 
”En officer ser mer på att akademisering är detsamma som kunskap om olika 
teorier medan en akademiker ser mer bakgrunden till teorierna och ett kritiskt 
förhållningssätt. Rent generellt så är civila mer positiva, dock har jag upplevt att 
synsättet förändrats under de senare åren då var det fler officerare som var 
skeptiska till akademiseringen.” (Respondent 2, civil) 

 
Några av respondenterna anser att det inte finns någon skillnad mellan civila och 
militärer. De tar sitt resonemang utifrån att det finns de som är negativa och 
positiva i bägge kollektiven och att man gör det utifrån individuella skäl. 
 
”Generellt som kollektivt, nej. Enskilda personer har olika åsikter oberoende vilket 
kollektiv de tillhör. Det finns officerare som är akademiseringshysteriker samtidigt 
som det finns forskare som är mer militära än de militärer som finns vid skolan. 
Det är alltså individberoende.” (Respondent 7, civil) 
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Fråga 2 
Vilka unika kompetenser (kärnkompetenser) anser Du att officeren/officersyrket 
ska innehålla för att yrket ska räknas som en profession? (Expertis, kåranda, 
etik, kunskapsmonopol). 
 

R1 
Officer 

Ha förmåga i väpnad strid. För att kunna det måste officeren  
- kunna vara chef och leda människor 
- förstå politiken 

Förmåga i väpnad strid är enligt R1 ett för smalt begrepp, borde vara krigföring istället. 
R2 
Civil 

Nivå indelat, på lägre nivåer ska officeren kunna föra krig och på högre nivåer mer 
organisationsledning. 

R3 
Civil 

Att som chef kunna leda väpnad strid. 
 
R3 lyfter även fram att man kan se kompetens i spektrat generalist och specialist, där 
generalistens kompetens utgör grunden för kärnkompetensen. Kärnan i 
officersprofessionen är att besitta kunskap inom krigsvetenskap och militärteknik. 

R4 
Officer 

Förstå innebörden av den väpnade striden.  
 
Officeren ska ha kunskap om taktik och beslutsfattning under press. Som chef ska du ha en 
positiv människosyn och våga ta ansvar. 

R5 
Officer 

Kompetens till att föra förband i väpnad strid. 
 
Officeren ska även ha specialistkunskaper inom sitt eget område. 
 
R5 lyfter också upp att officerare på högre nivå måste ha kompetens att leda verksamheten 
och inte bara var duktig hantverkare i striden. 

R6 
Officer 

Kompetens att leda andra människor. För att kunna leda och motivera människor i förband 
måste officeren förstå det militära tankesättet d.v.s ha kunskaper i taktik, operationer och 
militärstrategi, detta utgör då kärnkompetensen. 

R7 
Civil 

Förmåga att leda verksamhet i krig, både som chef och stabsmedlem. 
Ett kriterium för att vara officer är att man leder verksamhet, för att göra det så krävs det 
att man kan utöva ledning (ledarskap) men även behärska krigets konst. 
 

R8 
Civil 

En officer har ”management of violence” och det är det som konstituerar officeren.  
 
Officeren måste också ha kompetens att verka som statsman, d.v.s. att officeren som 
tjänstgör utomlands ska kunna förhandla på plats men även förankra sitt handlade 
gentemot hemlandet. Officeren ska även vara en god kommunikatör, både mellan 
stridande krafter men även inom de egna leden. 

 
Kommentar: 
Samtliga respondenter lyfter fram kompetensen eller att man som officer har rätten 
att leda verksamhet i krig som officerens kärnkompetens. För att lösa det här visar 
svaren på att officeren måste besitta vissa övriga kompetenser. Ledarskap är t.ex. 
något som huvuddelen av respondenterna lyft fram på det ena eller andra sättet.  
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Fråga 3 
Fråga tre är en fråga som tillkommit efter genomförandet av första intervjun, varvid 
en respondent inte svarat på den här frågan. 
 
I enkäten fick ni prioritera två av sex generella kompetenser som skulle ligga till 
grund för officersutbildningen, enkäten visade att majoriteten ansåg att det är 
förmåga att leda strid och förmåga att ingå i stab som ska ligga till grund för 
utbildningen vid FHS. Kan du utöver dessa se ytterligare kompetenser som ska 
ligga till grund för den militära professionen, eller är de kanske för många? 
 
En av respondenterna lyfter fram att officerare på chefsnivå borde ges större 
allmänbildning för att kunna umgås med officerare, statstjänstemän och andra 
civila potentater i en internationell kontext.  Svaren från respondenterna ger för 
övrigt vid handen att de sex angivna kompetenserna räcker och i vissa fall att de är 
för många. 
 
Några av respondenterna anser att vissa av dem hör ihop och kan således skrivas 
ihop till en kompetens. De kompetenser som avses är att leda, att ledas och att ingå 
i stab. En synpunkt som redovisats är att man inte är en bra chef (kompetens att 
leda) om man inte kan bli ledd av en högre chef. Kompetensen att leda strid 
innebär även att kunna ingå i stab, vilka då kan skrivas ihop. En annan synpunkt 
avseende att leda är att detta inte längre är en generell kompetens. Motivet som 
respondenten lyfter fram är att i en alltmer avsmalnande försvarsmakt innebär det 
att enbart vissa kommer att plockas ut för att leda striden. Kompetensen att leda 
skulle utifrån det bättre passa in som en tilläggskompetens.  
 
En kompetens som har diskuterats av några respondenter är huruvida förmåga att 
verksamhetsleda är en generell kompetens eller inte. Några är för och några är 
emot att ha den som en generell kompetens. De som är emot motiverar det med att 
dessa uppgifter bättre löses av experter på området. 
 
”Vissa delar kan lika gärna lösas av experter inom det området. Vht-ledning kan 
vara en tilläggsdel. En kombination av civilt och militärt ledarskap, dubbelt 
ledarskap är kanske att föredra för att driva ett förband.”  
(Respondent 3, civil)  
  
Av de som är för, anser en respondent att verksamhetsledningen borde ges större 
prioritet i officersutbildningen. På stabsprogrammet är utbildningen bra men att den 
på chefsprogrammet är obefintlig förutom för de studerande som läser 
managementprofileringen. En annan respondent framför följande, 
 
” Idag är verksamheten mer komplicerad och det kräver speciell utbildning, 
huvuduppgiften är dock att kriga. Utbildningen ska ge en tillräcklig minsta hjälp 
för att klara av vissa uppgifter.  
Vi har varit dåliga på att analysera vilka tilläggsuppgifter man måste ha för att 
tillträda vissa befattningar. Inför bättre fredskompanichefs utbildning men även 
förbandschefs utbildning.” (Respondent 7, civil) 
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Fråga 4 
Hur ska en akademiserad utbildning stödja att officerarna behåller sin särprägel 
och sin profession?  

 
Svaren redovisas respondentvis. 
 
”Det viktigaste är utvecklingen av det krigsvetenskapliga ämnet, en kärna i 
akademiseringen av officersutbildningen. Att vi skapar ett eget akademiskt ämne. 
Med ett eget ämne skapas en etikett på vad vi håller på med. Det är krigsvetenskap, 
den väpnade stridens vetenskap. 

Den har en teoretisk dimension och en praktisk tillämpning. Vilket betyder att 
när vi utövar vårt yrke utövar vi tillämpad krigsvetenskap. Med detta synsätt kan vi 
utveckla vår professions vetenskap utan att behöva luta oss mot någon annan.” 
(Respondent 1, officer) 

 
”Teoridelen hjälper till att bli bättre i den praktiska delen genom att lära sig olika 
synsätt, ta del av andras erfarenheter. Akademiseringen ökar förmågan att hantera 
olika situationer. Akademiseringen innebär även att man tvingas till reflektion av 
det pratiska man gör.” (Respondent 2, civil) 
 
” Den militära särprägel, våldsmandatet, kan inte en akademiserad utbildning 
bidra till. Däremot kan akademiseringen bidra till en ökad förmåga att genomföra 
arbetet, ett arbete som idag är annorlunda och bredare. En utbildning som vilar på 
vetenskaplig grund ger högre kvalitet och mer långvariga verktyg. Du får en kritisk 
syn på saker och ting som man kan ta med sig i bagaget.” (Respondent 3, civil) 
 
”Akademiseringen är en fråga om kvalitetstämpel. Genom en akademiserad 
utbildning ökar utbildningens kvalitet, man får större spårbarhet i hur vi utbildar 
och varför vi utbildar på det viset. Utbildningen är lika oberoende av när man 
genomför utbildningen.” (Respondent 4, officer) 

 
”En officer som lärt sig kritiskt tänkande och teoretiska modeller, omsätter detta in i 
sin dagliga profession och på det viset stärks professionen.” (Respondent 5, officer) 
 
”Införandet av krigsvetenskap innebär att vi fått ett akademiskt ämne inom taktik 
och operationer. Med ett införande av militärteori innebar det att vi nu kan 
teoretisera inom taktik och på det viset skapa en bakgrund och förståelse för 
doktriner m.m. istället för att bara lära ut att så här är det. 
…en akademisering av SP och ChP är en styrka eftersom de arbetsuppgifter du 
ställs inför efter utbildningen kräver att du har ett systematiskt tänk. På lägre nivå 
kan det vara det, men där gäller det att inte glömma bort att handgripligheterna är 
viktiga kunskaper.” (Respondent 6, officer) 
 
”…vi ska skaffa oss en akademisk utbildning så att vi har ett kritiskt 
förhållningssätt, på det viset blir officersprofessionen starkare.”  
(Respondent 7, civil) 
 
”Leda verksamhet i krig grundar sig i huvudsak på empiri – vilket är mycket svårt 
att leda i bevis med vetenskapliga metoder” (Respondent 7, civil) 
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”Val av ämnen styr hur man tillägnar sig den militära professionen i 
officersutbildningen. In med mer ämnen som statsvetenskap, mänskliga rättigheter 
och kulturkunskap (egen och andras). 
…akademiseringen medger också att officeren får en mångfald gentemot vår 
uppgift i internationella förhållanden.” (Respondent 8, civil) 
 
Sammanfattning: 
Det som är gemensamt för huvuddelen av respondenterna är att akademiseringen 
innebär att den militära professionen stärks genom att officeren får ett kritiskt 
förhållningssätt och på det viset utvecklar sin förmåga att hantera olika situationer. 
Två respondenter lyfter upp tillkomsten av det krigsvetenskapliga ämnet som en 
viktig del i att den militära professionen stärks. 

 
Fråga 5 
 
Vad är syftet/motivet med en akademisering av officersutbildningen? Kan vara 
flera. 
 

R1 
Officer 

- Utbilda chefer som har ett vetenskapligt förhållningssätt (kritiskt och 
metodiskt) 

- FM verksamhet ska vila på vetenskaplig grund, vilket leder till högre kvalitet.
R2 
Civil 

- Ge officeren bättre förmåga genom att ta del av teorier och andras 
erfarenheter 

- Kunna ge akademiska poäng för att kunna jämföra officersyrket mot civila 
men även i ett internationellt perspektiv.  

 
R3 
Civil 

- Höjd kvalitet i utbildningen 
- Ger de svenska officerarna högre status i en jämförelse med andra nationer 

R4 
Officer 

- Ökar möjligheten till karriärväxling 
- Ger en kvalitetssäkring och formalisering av utbildningen 
- Omvänd karriärväxling, d.v.s. det skapas möjlighet för civila att besitta vissa 

befattningar som tidigare varit militära 
R5 
Officer 

- Förbättra officersutbildningen, det krävs mer av en officer idag än att enbart 
vara krigare  

- Ger en höjd status 
- Det kritiska tänkandet skapar ökad kvalitet 

R6 
Officer 

- Skapande av en jämbördighet mellan civila och militärer på samma nivå 
- Karriärväxling 
- Akademiseringen ger officeren verktyg för att kunna få kunskaper, 

systematisera kunskaperna och därefter använda dem 
- Skapa en kvalitetsprägel på utbildningen 

R7 
Civil 

- Skapa kritisk tänkande officerare som kan hantera och värdera material 
- Officeren får ett bättre civilt meritvärde 
- Syftet är att skapa en bättre officer 

R8 
Civil 

- Yrket blir mer attraktivt ur ett rekryteringsbehov 
- Syftet är att skapa en bredd för officerens kunskaper mht till de uppgifter som 

ställs i framtiden (internationellt) 
- Underlätta yrkesväxling 
- Symbolvärde, officeren närmar sig det civila samhället  
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Sammanfattning:  
Det som är gemensamt för flera av respondenterna i den här frågan är 
kvalitetshöjningen, såväl för utbildningens genomförande som för officerens 
kompetenser. Ytterligare en gemensam syn bland flera är att officerarna får en 
statusökning i och med en akademisk examen. 

 
Fråga 6  
Vilka för- respektive nackdelar kan Du se med akademiseringen av 
officersutbildningen? Varför ser du dessa för- och nackdelar? 
 
Fördelar: 
Huvuddelen av respondenterna har angett att fördelen med en akademiserad 
officersutbildning medger att officeren blir bättre på att hantera nya situationer. Det 
respondenterna motiverar detta med är bl.a att officeren får ett  vetenskapligt 
förhållningssätt, där man tillägnar sig analytiska metoder, ett kritiskt 
förhållningssätt och ett reflektivt lärande. 
 
Ytterligare en fördel som hälften av respondenterna lyft fram är att 
akademiseringen innebär att kvaliteten i utbildningen höjs. I och med att kvaliteten 
i utbildningen höjs har några respondenter även fört fram att hela Försvarsmaktens 
verksamhet kommer att bli kvalitativt bättre.  
 
Andra fördelar som redovisats är att akademiseringen innebär ökad 
rekryteringskraft, vilket är viktigt idag när allt färre genomför värnplikten. Men 
även fördelen i att officerens status ökar och kan jämföras i ett internationellt 
perspektiv. 

 
Nackdelar: 
En stor del av respondenterna har redovisat att akademiseringen av 
officersutbildningen innebär att hantverket, vad officeren ska kunna, riskerar att bli 
sämre. Respondenterna för fram aspekter som att ökningen av teoridelen innebär 
att praktikdelen minskas. En minskning som medför att officeren får mindre övning 
i sin profession, att föra krig.  
Några av respondenterna har fört fram att tiden för att skapa balansen mellan teori 
och den viktiga praktikdelen inte finns. 
 
”En nackdel är tidsaspekten, mycket ska hinnas med. En ökning av teoridelen kan 
innebära att praktikdelen (hantverket) får stryka på foten. Det är viktigt att 
praktikdelen finns kvar.” (Respondent 2, civil) 
 
En annan nackdel som några av respondenterna påpekat är en kunskapsbrist hos 
omgivningen, personal som ej tjänstgör inom FHS, om vad akademisering innebär. 
Dels kan det vara kunskapsbrist om vad den nyutbildade officeren har för 
kunskaper och förhållningssätt med sig efter genomförd utbildning. Dels kan det 
även uppstå på en generationsklyfta mellan en officer som inte är akademisk skolad 
och en som är det. 
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”En nackdel är hur man arbeta in akademiseringen gentemot den äldre 
generationen som inte genomgått en akademiserad utbildning. De nya förmågorna 
har en annan bakgrund och kunskap, duktiga på andra områden och det medför då 
brister i inom vissa områden. Det är viktigt att man inte krånglar till det med nya 
språktermer i kontakter med gamla och ”nya” officerare. Vi är alla officerare men 
har olika kompetenser, det vi måste bli bättre på är att prata ihop oss.” 
(Respondent 4, officer) 

 
”Det finns även ett systemfel i kunskap på förbanden vad officersutbildningen 
omfattar, förväntningarna på den nya ”produkten” stämmer inte med vad som 
kommer hem. Skolan har gjort precis vad den är ålagd att göra.”  
(Respondent 5, officer) 
  
Vissa av respondenterna vill inte se sina synpunkter som nackdelar, utan snarare 
som utmaningar eller problem. Med rätt hanterande av dessa är det inga nackdelar 
utan problem som FM får lära sig att hantera. Nedan följer några  kommentarer 
kring dessa ”problemområden”. 
 
”Olika typer av ledarskap där man i den akademiserade världen vill dra vissa 
saker i långbänk och framföra kritik och diskutera jämfört med att man i en militär 
organisation ibland behöver ha en hierarkisk ordning och där man inte 
ifrågasätter chefers resonemang.” (Respondent 3, civil) 
 
”Att FHS, i och med akademiseringens införande, lades utanför FM kan också bli 
en konsekvens. Det finns en risk att FM tenderar att styra över sina egna när det 
egentligen borde vara FHS som hade ansvaret. På det här viset försvåras 
relationerna mellan FHS och de två kvarvarande MHS.” (Respondent 1, officer) 
 
 
Fråga 7 
På vilket sätt bidrar akademiseringen av FHS till att officerens kompetenser 
tillgodoses och utvecklas? 
 
Huvuddelen av respondenterna anser att det metodiska förhållningssättet, det 
kritiska tänkandet och reflektionen bidrar till att officerens kompetens utvecklas. 
De tar bl.a annat upp att:  
 

- Officeren tvingas till att ompröva och utveckla sina kunskaper genom detta 
tankesätt 

- Officeren blir bättre på att angripa komplexa problem 
- Att officeren ifrågasätter, leder till ökad kompetens 
- Officeren tvingas till fundering hur kunskaper nås, att analysera dessa 

kunskaper och dra ut synteser från dessa 
 

En annan respondent lyfter fram att den forskningsbaserade utbildningen som 
genomförs är framgångsrik för att utveckla officerens kompetenser. 
 
”…det gäller att hela tiden reformera utbildningen efter den forskning som 
genomförs vid FHS men även internationellt. Det gäller att följa 
omvärldsutvecklingen…” (Respondent 3, civil) 
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Ytterligare en aspekt som förts fram är att akademiseringen av FHS och dess 
forskningsverksamhet bidrar till att utveckla FM arbete med utformandet av 
doktriner. 
 
”Vi kommer att få en bättre doktrinutveckling i FM genom att FHS akademiseras 
och kan stödja det arbetet. Forskning och kompetensutvecklingen av lärarna 
medger detta.” (Respondent 1, officer)  

 
Några av respondenterna tar upp att FM officerare får en bättre kompetens om FM 
blir bättre på att ställa krav.  
 
”Vår kund (FM) måste börja ställa krav. Vår förhoppning är att vår utbildning ska 
bidra till det här eftersom ni som utbildas snart kommer till HKV och är de som 
beställer” (Respondent 3, civil) 
 
”…utifrån rätt kravspecifikation innebär akademiseringen att man vid FHS kan 
genomföra rätt forskning och rätt utbildning och med högre kvalitet”  
(Respondent 4, officer) 
 
Fråga 8 
I FM organisation är det flera som sätter ett likhetstecken mellan akademisering 
och teoretiserad utbildning. Skolutredningen tar upp att balansen mellan den 
teoretiska och den tillämpade utbildningen är väsentlig. I och med att 
möjligheterna för att öva i den praktiska tjänstgöringen har minskat tar de upp 
betydelsen av att tillämpningsmoment under skolutbildningen ökar (SOU 
2003:43, sid 55). På vilket sätt skulle FHS kunna kombinera mer praktiska 
inslag i den teoretiska utbildningen på SP och ChP? 
 
Samtliga respondenter anser att tillämpningsmoment är viktigt för att balansera 
utbildningen. Nedan redovisas de förslag, som respondenterna för fram i syfte att 
balansera teori och praktik, utöver de stabsövningar och fältövningar som redan 
idag genomförs16.  
 
”Varje del i utbildningen ska innehålla ett tillämpningsmoment, t.ex. i form av 
synteser m.m. Det är detta som ska bli FHS adelsmärke och varför man söker sig 
till utbildningen” (Respondent 1, officer) 
 
Ett par av respondenterna tar upp rollspel och krisspel som ett alternativ till 
praktisk tillämpning. En av dessa respondenter tar upp att den här typen av 
tillämpningsmoment genomförs på IHT17. En annan aspekt som också kan kopplas 
till den här typen av verksamhet är att genomföra ”case-studies” och koppla de till 
redan studerade teorier. 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Respondenterna fick detta som ett utgångsvärde av mig innan de svarade på frågan. 
17 Institutionen för högre totalförsvarsutbildning, en del av FHS 
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Ytterligare förslag som redovisats av ett par av respondenterna är att del av 
utbildningstiden kan förläggas till en arbetsplats antingen inom FM eller utom FM. 
 
”Ett förslag (idé) är att de studerande genomför organiserad praktik kopplat till 
sin profession. Kan ske inom det militära eller vid civil instans. Detta bidrar till att 
ny kunskap erhålls och man får sätta in utbildningen i ett annat perspektiv. Vid ett 
genomförande i FM regi kan den studerande ses som en tillfällig 
resursförstärkning” (Respondent 4, officer) 
 
Några av respondenterna tar upp att de idag befintliga övningarna kan utvecklas, främst 
genom att skapa fler tillfällen där de studerande kan erbjudas en chefsbefattning.  
 
Som en avslutning kan nämnas att flera av respondenterna anser att problemet inte 
bara är FHS utan även en fråga för FM. FM och FHS måste ta ett gemensamt 
ansvar för att lösa ut fler tillämpningstillfällen för officerare. Här krävs bl.a. en 
samverkan för att passa in FM övningar gentemot FHS utbildningsplan. 
 
”Skolan skulle kunna ta på sig delar av den praktiska utbildningen. Kan genomföras i 
form av deltagande i fler stabsövningar, antingen i egen regi eller i FM regi. Det här 
ställer dock krav på att FM anpassar sitt övningsmönster efter FHS utbildningsstege 
så att den passar FHS pedagogiska trappa.” (Respondent 6, officer) 
 
Som en avslutning på djupintervjun fick varje respondent svara på följande fråga: 
 
Fråga 9 
Vad anser du vara den viktigaste delen för FHS att beakta i utbildningens 
genomförande kopplat till akademiseringsprocessen och den militära 
professionen? 
 
Respondent 1, officer: 
”Föreningen av teori och tillämpning inom krigsvetenskapen genom hela 
officersutbildningen (YOP till ChP) är viktig. All utveckling får inte innebära att vi 
släpper vår kärna, krigandet, vi måste bibehålla vår profession, vi får inte 
normaliseras. Skapandet av krigsvetenskapen är nyckeln till att vi inte 
normaliseras.” 
 
Respondent 2, civil: 
”Att bibehålla samspelet mellan teori och praktik. Skolan måste tydliggöra vad 
som räknas till praktiken så att den inte riskerar att försvinna.” 
 
Respondent 3, civil: 
”Hög kvalitet måste vara det viktigaste. Att FHS ger en hög kunduppfyllelse.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2005-08-03 FHS beteckning 
ChP 03-05  19100:2013 
Mj Jonas Karlsson C-Uppsats Sid 39 (55) 

 
Respondent 4, officer: 
”Att FHS lever som man lär, hela skolan arbetar i takt från ledning till lärarskrået. 
Det ska finnas professionalism hela vägen direkt kopplat till utbildningen. Alla från 
ledning till lärare måste arbeta mot ett gemensamt mål.” 
 
”FHS måste också föra  en bättre dialog med HKV angående vilka kompetenser 
som FHS ska utbilda mot. Och då främst inte de generella utan mot de 
befattningsinriktade t.ex profileringsstudierna.” 
 
Respondent 5, officer: 
”Skolan måste bredda sig och inte bara fokusera på militärteori, krigsvetenskap 
och strategi. Vi är idag lite för smala, vi utbildar inte chefer på skolan utan 
experter på operationer.” 

 
Respondent 6, officer: 
”Att FHS ska beakta kompetensbehovet kopplat till officerens kärna d.v.s. att föra 
krig. Det är professionen som styr, akademiseringen får inte bli ett självändamål, 
utan snarare ett medel för att nå en hög professionell förmåga. Detta måste vara 
ledstjärnan!” 
 
”Akademiseringen får inte heller genomföras enbart efter den akademiserade 
världens krav eller högskolornas villkor. Med det menar jag att det inte bara får 
vara akademiker som får styra akademiseringen av officersutbildningen. Militärer 
måste utefter den militära professionen definiera hur utbildningen ska 
genomföras.” 
 
Respondent 7, civil: 
”Den viktigaste delen som FHS måste ta med sig är att, det skolan ska utbilda 
studenterna mot är kompetensen att kunna föra krig. Idag övar vi inte, vi har ingen 
hotbild och då finns det risk för att vi tappar bort officerens yrkesroll.” 
 
Respondent 8, civil: 
”Frigörelsen av officersutbildningen, officeren måste få ta ett större ansvar för 
lärandet kopplat till uppgifterna. Varför ska man snäva in ansvarsförhållandet när 
man genomför utbildning när man i verkligheten tvingas till stort ansvar.” 
 
”Balansen mellan hantverk och teorierna, att mötas på bryggan är viktigt!” 
 
Sammanfattning: 
FHS ska i fortsättningen beakta kvalitetstänkandet i utbildning och gentemot sina 
kunder. Det är även av stor vikt att beakta balansen mellan praktisk och teoretisk 
utbildning, allt för att inte tappa bort officerens kärnkompetens. 
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5. Analys och slutsatser av resultatet 
I det här kapitlet genomförs en analys av de ställda frågeställningarna i 
enkätundersökningen och djupintervjuerna kopplat mot de frågeställningar som är 
redovisade i kapitel 1. Analysen skall också utgöra kopplingen gentemot 
professionsteorin och kompetensmodellen. 

 
 

5.1 Del 1 – Akademisering? 
Den här delen i analysen ska svara på följande övergripande frågeställning; 
Hur beskriver personalen vid FHS begreppet akademisering?  
 
I problemformuleringen redovisades att ett problem när det gäller akademisering, 
är vad begreppet egentligen innebär. För att redovisa hur personalen på FHS ser på 
begreppet utgår resonemanget ifrån frågeställningarna i enkät- och djupintervjuerna 
som behandlar, innebörd, fördelar och nackdelar, varför en akademiserad 
utbildning? Och om de anser att akademiseringen är positiv eller negativ. 
 
Personalen på FHS ger en tydlig och gemensam syn, även om det finns 
nyansskillnader, att akademiseringen av officersutbildningen är positiv. I såväl 
enkätundersökning som i djupintervjuerna lyfter respondenterna fram det positiva i 
att officerare får en utbildning som ger dem en större möjlighet att tjänstgöra och 
lösa uppgifter i en alltmer osäker omgivning. Akademiseringen leder också till 
officeren på ett bättre sätt kan jämföras med officerare från andra nationer vid den 
idag alltmer ökade internationella tjänstgöringen. Det flera av respondenterna har 
avsett med detta är att officerens status höjs såväl militärt som civilt i och med en 
akademisk examen. Att status är viktigt redovisar även Hellberg (1991). Hon 
beskriver det som viktigt för en profession att det finns en relation mellan, 
omgivningen och hur de ser på yrket, och yrkesgruppens vilja att uppnå status och 
att bibehålla den. 
 
Att akademisering leder till en ökad kvalitetssäkring av utbildningen får stöd i 
såväl enkätundersökningen som djupintervjuerna. Det som är intressant är att flera 
av respondenterna anser att akademiseringen inte bara leder till en ökad kvalitet av 
den individuella officersutbildningen utan relaterar till att akademiseringen av 
officersutbildningen även leder till att kvaliteten i hela FM verksamhet höjs.  
 
Även om huvuddelen av respondentgruppen är positivt inställda finns det inslag av 
negativa synpunkter. Resultatet och kommentarerna som redovisats i 
enkätundersökningen ger vid handen att även de som är positivt inställda även kan 
se vissa negativa inslag med akademiseringen. Något som undersöktes vidare och 
bekräftades i djupintervjuerna. Det som bägge undersökningarna visade var 
farhågan om att ökningen av den teoretiska delen leder till en minskning av de 
praktiska inslagen i utbildningen, vilket krävs för en yrkesutbildning. Alla 
respondenterna i djupintervjuerna är eniga om att tillämpningsmoment är viktiga 
för att balansera teori och praktik. Hur detta ska gå till utvecklas i del 3 nedan. Det 
respondenterna avser med balansen mellan teori och praktik utgör grunden för att 
officerare inte ska tappa bort det som utgör professionens kärna, kunskapen om att 
kunna föra krig. Den här kunskapen utgör basen för att det militära yrket ska anses 
vara en profession. I Hellbergs (1978) definition kan den kunskapen relateras till  
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såväl kunskapsmonopol som till det hon benämner yrkesmonopol. Det finns idag 
inga andra än officerare, som lagligt har rätt att utnyttja kunskaperna om att föra 
krig.  
 
I problemformuleringen nämndes att det finns en syn ”ute” i organisationen att 
akademiseringen inte leder till att officerare ges rätt utbildning kopplat till den 
verklighet man kommer ut till efter genomförd utbildning. Grunden för det togs i 
tron att det föreligger en brist i förståelsen för vad akademiseringen innebär. Den 
synpunkten verifieras i undersökningen.  I undersökningen kan det härledas till det 
som respondenterna redovisar som en brist på kunskap i organisationen om vad 
akademiseringen innebär.  
 
Även när det gäller syfte och motiv till akademiseringen har respondenterna i 
huvudsak en likformig uppfattning. Det som är gemensamt för deras resonemang, 
även om det uttrycks på olika sätt, är kvalitetstänkandet. Det kan ta sig i uttryck 
som att …den vetenskapliga grunden leder till högre kvalitet och att 
akademiseringen skapar en kvalitetsprägel på utbildningen. Den här erfarenheten 
redovisade även Ödeen (2004) i sin uppsats baserat på sina undersökningar med en 
annan respondentgrupp.  
 
Vid ytterligare en jämförelse med Ödeens resultat, visar den här undersökningen att 
respondenterna lyfter fram statushöjning och möjlighet till karriärväxling som ett 
motiv. Något som inte har återfunnits i Ödeens resultat. Det här fenomenet kan 
bero på att respondentgruppen i den här undersökningen, består till hälften av 
civila, medan Ödeens grupp bestod övervägande av militärer. En annan anledning 
till resultatet kan bero på den förändring som skett i FM under det senaste året, t.ex 
uppsägningar och diskussioner om avveckling av personal. Det den här uppsatsens 
empiriska resultat visar, angående statushöjning och karriärväxling, finner stöd i de 
motiv som skolreformutredningen (SOU 2003:43, sid. 78ff) lyfter fram. 

 
Som avslutning på den här delen i analysen redovisas respondenternas syn på 
innebörden av akademiseringsbegreppet. Resultatet visar att det är i den delfrågan 
som det finns störst spridning mellan respondenterna. Stor del av respondenterna 
beskriver akademiseringen utifrån den vetenskapliga grunden. Därefter beskrivs 
akademiseringen utifrån, kvalitet, akademisk examen och att de studerande skulle 
ges ett kritiskt förhållningssätt. Några få relaterar till att akademisering innebär 
tyngdpunkt till teoretiska studier i utbildningen. Dessa få utgjordes av officerare. 
Som beskrivits ovan kan detta eventuellt härledas till att en viss okunskap om vad 
begreppet innebär. Undersökningen visar dock att skillnaderna i respondenternas 
svar egentligen inte skiljer sig mycket ifrån varandra. Och framför allt inte i en 
jämförelse med vad Högskolelagen (1994:882) föreskriver. En sådan jämförelse 
ger vid handen att huvuddelen av svaren kan relateras till någon paragraf i lagen. 

 
Slutsatser del 1  
Utifrån ovanstående redovisning kan man se att det överlag finns en gemensam 
uppfattning hur FHS personal beskriver akademisering. Den stora bristen finns i 
Försvarsmaktens egen organisation, och kan enligt respondenterna relateras till 
okunskap. För FM och FHS innebär det här att man måste vara tydligare i sina 
budskap i akademiseringsprocessen. Här måste ansvariga lägga stor vikt vid att 
kommunicera och diskutera budskap, motiv och vad det innebär för den militära  
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professionen. Allt för att skapa en gemensam förståelse för vad en akademiserad 
utbildning innebär. 
 
Genom en ökad individuell kompetens och kvalitetstänkande bidrar 
akademiseringen till att hela FM verksamhet ges högre kvalitet och anseende. 
 

 
5.2 Del 2 – Militär profession utifrån ett kompetensbehov 
Den här delen i analysen ska svara på följande övergripande frågeställning; 
Hur beskriver personalen vid FHS den militära professionen utifrån ett 
kompetensbehov? 
 
I delfråga 1 redovisades en diskussion kring det som utgör professionens kärna, 
kunskapen om att kunna föra krig. Den här delen syftar till att djupare analysera 
hur respondenterna uppfattar och beskriver vilka kompetenser som utgör grunden 
för den militära professionen. Analysen tar sin utgångspunkt i enkätfrågan som 
berör en officers förmågor, se sid. 29 och de frågor i djupintervjuerna som berör 
kärnkompetens, se sid. 31 och generella kompetenser, se sid. sid. 32. 
 
Utifrån den tidigare redovisade ”kompetenshanden” (Hansson, 2003) består 
kompetensbegreppet av fler parametrar än kunskap, den tar bl.a. upp erfarenheter 
och färdigheter som ytterligare parametrar. I Abrahamssons (1972) beskrivning av 
profession, och det han där benämner expertis, tar han upp att en professions 
medlemmar innehar expertkunskaper. Utöver dessa teoretiska expertkunskaper 
beskriver Abrahamsson även vikten av att ha metoder och färdigheter att använda 
sina kunskaper i sin yrkesutövning. 
 
Det empiriska resultatet visar att det som respondenterna beskriver som officerens 
kärnkompetens utgörs av kompetensen att leda strid/föra krig. Grunden för att 
kunna göra det redovisas av respondenterna på olika sätt. Det ena är att 
utbildningen inriktas mot att ge de studerande förmåga att leda strid men även att 
som officer leda strid genom att vara en del i en stab. Men för att klara av 
kompetens att leda strid behöver officerare andra kompetenser. Det gemensamma, 
som respondenterna anser att officerare måste ha, är chefs- och ledarförmåga. 
Ytterligare delar som respondenterna lyfter fram är specifik kunskap om det 
militära tankesättet, eller som en respondent uttrycker det: 
 

”Behärska krigets konst” (Respondent 6, officer) 
 

I detta uttryck återfinns även det som respondenterna beskriver som kunskap om 
taktik, operationer, militärstrategi och förståelse för politiken. Vid en jämförelse av 
respondenternas svar på de här frågeställningarna och den kompetensmodell som är 
redovisad i teorikapitlet, kan följande analys göras. 

 
Kärnkompetensen utgörs, enligt respondenterna, av kompetensen att leda strid/föra 
krig, vilket i allt stämmer överens med vad modellen beskriver. Även de delar som 
modellen redovisar som grunder för att klara av att leda, återfinns i respondenternas 
svar, t.ex chefskap, värderingar och att vara en god kommunikatör. 
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Vid en analys av det som respondenterna beskriver kring de generella 
kompetenserna och vad som beskrivs i såväl kompetensmodellen som 
Högkvarterets förmågearbete, ger vid handen att samstämmigheten inte är lika stor, 
i en jämförelse med synen på kärnkompetensen. Huvuddelen av respondenterna 
anser att de redovisade kompetenserna är relevanta och fullt tillräckliga för att 
täcka in officerens kompetensområde. I kapitel 4 redovisas dock att några av 
respondenterna anser att vissa av kompetenserna går in i varandra och således bör 
de kunna skrivas ihop till en. En officer ska kunna leda och det som respondenterna 
för fram är att, förmåga att ingå i stab och kunna ledas mycket väl kan ingå i 
kompetensen att leda. En sådan samskrivning skulle innebära att officeren ska 
besitta följande kompetenser: 
 
1. att leda  
2. att utbilda 
3. att representera FM 
4. att verksamhetsleda (främst i fred) 

 
En analys av synen på den sista kompetensen, att verksamhetsleda (främst i fred), 
visar att det inom respondentgruppen finns stor spridning. Vissa anser att det finns 
alldeles för lite av den här kompetensen bland officerare och vissa anser att 
officerare inte behöver ha den här kompetensen överhuvudtaget. Motivet till det 
sista är att de kompetensområdena mycket väl kan besittas av civila experter på 
området. Även när det gäller vad som ska prioriteras i officersutbildning är synen 
på verksamhetsledning olika, det här visar både enkät- och djupintervjuerna. Den 
största skillnaden är, som tidigare redovisats, att de civila i respondentgruppen 
anser att kompetensen bör prioriteras direkt efter förmågan att leda och att ingå i 
stab. Medan officerare till huvuddel prioriterar verksamhetsledning sist av 
kompetenserna. Respondenternas svar visar att förmåga att verksamhetsleda inte 
borde vara en generell officerskompetens, snarare något som styrs av vilken 
befattning som officeren ska tjänstgöra på. Kopplat till kompetensmodellen borde 
kompetensen att verksamhetsleda (främst i fred) vara en befattningsrelaterad 
kompetens.  
 
Slutsatser del 2 
En officer ska ha kunskaper, erfarenhet, värderingar och färdigheter i ledarskap 
(chefsskap) och ”det militära tankesättet”. Det är dessa faktorer som formar 
officerens kärnkompetens, kompetensen att i värsta fall leda förband i krig.  

 
Utöver kärnkompetensen behöver officeren ha generella kompetenser, dessa kan 
enligt respondenterna skrivas om utifrån det underlag som HKV redovisat i sitt 
förmågearbete. Det är framförallt kompetenserna att ingå i stab och att ledas som 
kan inordnas under det som redovisas som kompetens att leda. En annan slutsats 
som kan dras är att kompetens att verksamhetsleda (främst i fred) inte är en 
generell kompetens, utifrån redovisad modell. Enligt modellen bör den här 
kompetensen redovisas som en befattningsrelaterad kompetens. 
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5.3 Del 3 – FHS bidrag till utvecklingen av den militära professionen  
Den här delen i analysen ska svara på följande övergripande frågeställning; 
På vilket sätt ska akademiseringen av FHS bidra till att officerens särprägel och 
kompetenser tillgodoses och utvecklas? 

 
Analysen av den är delen tar sin utgångspunkt i de frågeställningar som berör hur 
akademiseringen ska bidra till att professionen stärks och att kompetenserna 
utvecklas. Som en avslutning på analysen analyseras de frågeställningar där 
respondenterna beskriver FHS roll i akademiseringsprocessen. 
 
Är akademisering av officersutbildning en förutsättning för att stärka den militära 
professionen? Enligt Hellberg (1978, sid. 27) och det hon redovisar i sin 
avhandling är grunden för en profession att det finns en formell utbildning i 
grunden och att inga andra än den som har utbildningen äger rätt att utöva yrket 
(kunskapsmonopol). Utarbetandet av det krigsvetenskapliga ämnet, som några av 
respondenterna framfört som viktigt, är utifrån Hellbergs syn en del som kommer 
att stärka den militära professionen.  
 
”…Krigsvetenskapen har en teoretisk dimension och en praktisk tillämpning. Vilket 
betyder att när vi utövar vårt yrke utövar vi tillämpad krigsvetenskap. Med detta 
synsätt kan vi utveckla vår professions vetenskap utan att behöva luta oss mot 
någon annan.” (Respondent 1, officer) 
 
Respondenterna är till huvuddel eniga om att den militära professionen kommer att 
stärkas genom ett akademiskt synsätt i utbildningens genomförande. Det som 
respondenterna motiverar detta med är främst baserat på att kompetensen ökar hos 
den enskilde individen att hantera nya situationer, som idag uppstår snabbare än 
vad de tidigare gjort. Som jag tolkar respondenternas svar är den akademiserade 
utbildningen grunden för att kunna analysera och värdera nya kunskaper och på det 
sättet få nya verktyg (förståelse) att hantera dessa nya situationer. Förmågan att ta 
till sig nya kunskaper på det här viset leder till att individen utvecklar nya 
kompetenser s.k kompetensförnyelse enligt Sandberg & Targama (1998). En annan 
fördel som förts fram kring individens utveckling är att kvalitetshöjningen av 
kompetenserna bidrar till en utveckling av FM som helhet 
 
I del 1 i analysen beskrevs att respondentgruppen har en gemensam uppfattning om 
att akademiseringen är positiv för den militära professionen och dess utveckling. 
Samtidigt redovisades att det finns farhågor att professionen ska urholkas och att 
jag i den här delen skulle återkomma till att analysera hur respondenterna ser på 
balansen mellan praktik och teori. Hedlund (2004) tar som inledning i sin 
avhandling upp att officersutbildningen traditionellt sett har haft mycket praktiska 
inslag i sin utbildning. I utredningen om ett reformerat skolsystem för 
Försvarsmakten (SOU 2003:43) lyfter man särskilt fram behovet av en balans 
mellan teori och praktik. I och med att övningstillfällen m.m. minskar i den dagliga 
tjänstgöringen kan det innebära en ökad betydelse av fler praktiska inslag i 
skolutbildningen. Den här uppfattningen delar huvuddelen av respondenterna och 
de framför även att det är en av de viktigaste parametrarna för FHS att ta med sig i 
det fortsatta arbetet med akademiseringsprocessen. FHS får inte glömma bort det 
praktiska hantverket.  
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Resultatet visar att det inte är ett stort problem för FHS del, utan att det praktiska 
hantverket främst är viktigt på de lägre nivåerna i officersutbildningen. 
Respondenterna i djupintervjuerna för i och för sig fram att det även på stabs- och 
chefsprogrammet går att genomföra ytterligare praktiska tillämpningar kopplat till 
kompetensbehoven. Vid en analys av vad respondenterna framfört som exempel på 
praktiska inslag kan man säga att det som utgör grunden är att i praktisk handling  
omsätta och pröva de teorier som studerats. Det här behöver inte ske under 
”fältliknande förhållanden”, utan det går bra att praktisera i form av olika spel och 
simuleringar utifrån olika ”cases”.  
 
Som en avslutning på analysen redovisas återigen vad respondenterna anser vara 
det viktigaste för FHS att beakta och bidra med till den militära professionen, i och 
med införandet av en alltmer akademiserad utbildning. I resultatet återfinns två 
parametrar som återkommer i respondenternas svar, den ena är den som redovisats 
ovan, balansen mellan teori och praktik. Den andra är att FHS fokuserar på det som 
jag tidigare beskrivit som officerens kärnkompetens, kompetensen att leda strid.   
 
”Föreningen av teori och tillämpning inom krigsvetenskapen genom hela 
officersutbildningen (YOP till ChP) är viktig. All utveckling får inte innebära att vi 
släpper vår kärna, krigandet, vi måste bibehålla vår profession, vi får inte 
normaliseras. Skapandet at krigsvetenskapen är nyckeln till att vi inte 
normaliseras.” (Respondent 1, officer) 
 
Slutsatser del 3 
Respondenterna har en gemensam uppfattning att den militära professionen stärks i 
och med införandet av ett akademiskt synsätt i utbildningen. Genom att officerare 
genomför utbildning där ett kritiskt förhållningssätt stimuleras ökar förmågan och 
kompetensen att hantera nya och oväntade situationer. 
 
För att inte den militära professionen ska utarmas eller normaliseras behövs det i all 
militär utbildning, oavsett utbildningsnivå, en balans mellan teoretiska och 
praktiska inslag. För FHS del innebär det att varje kursansvarig måste beakta den 
här balansen, oavsett hur teoritung kursen är. 
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6. Diskussion  
Kapitlet inleds med en diskussion kring akademiseringen av officersutbildningen. 
Därefter följer en diskussion kopplat till den militära professionen och kompetens. 

 
6.1 Diskussion kring begreppet akademisering 
Att beskriva vad akademisering innebär, efter att ha tagit del av respondenternas 
svar, kan vara lite vanskligt. Respondenternas svar är, som tidigare har redovisat, 
lite ”spretande” när det gäller definitionen av begreppets innebörd. Som jag ser det 
behöver man inte göra någon entydig definition om vad begreppet står för, så länge 
beskrivningarna bär mot det som är reglerat i högskolelagen. Det som är redovisat i 
högskolelagen visar, enligt mitt sätt att se det, ett förhållningssätt till hur utbildning 
ska bedrivas. För FM’s militära utbildningar innebär akademiseringens införande 
egentligen inte några större förändringar. Det gäller att ta till oss det som är bra i 
den civila akademiska utbildningen, nämligen att kvalitetssäkra utbildningen. Detta 
kan ske genom att koppla utbildningen till tidigare forskning men även till 
beprövad erfarenhet. Genom att göra på det viset får vi de bonuseffekter som 
respondenterna i undersökning redovisat som kritiskt förhållningssätt, och som i sin 
tur leder till en utveckling av officerens kompetenser och förmåga att hantera nya 
och oväntade situationer. Förutom att ta till sig det som är bra från den civila 
världen gäller det att värna om det som tidigare kännetecknat den militära 
utbildningen, nämligen förmågan att koppla ihop teori med praktisk verksamhet. 
Vid min tidigare arbetsplats18 har jag flera gånger fått höra av civila utbildare, vid 
högskolor och universitet, att de gärna skulle vilja ha mer av det i sin utbildning. 
Att balansera teori med praktiska inslag är svårt, det gäller dock få alla att inse 
behovet av det, framför allt i ett ”hantverksyrke” som det militära. Jag tycker att 
det som en respondent framförde kring akademisering och balansen mellan teori 
och praktik är mycket väl värt att ta till sig.  Respondenten beskrev det på följande 
sätt: 
 
” Varje del i utbildningen ska innehålla ett tillämpningsmoment, t.ex. i form av 
synteser m.m. Detta är något som ska bli FHS adelsmärke och varför man söker 
sig till utbildningen.” (Respondent 1, officer)             

 
Som jag ser det handlar det om att skapa en förståelse kring det här bland dem som 
är i utbildningssituationen. Det gäller att kommunicera och dialogisera vad det här 
innebär för varje del i utbildning och hur man kan utveckla genomförandet. För 
FHS del kan den här diskussionen med fördel diskuteras i arbetet med skolans 
pedagogiska idé. Respondenterna har i undersökningen visat på en gemensam syn 
avseende det positiva med akademiseringen av officersutbildningen. Kanske inte 
något oväntat resultat med hänsyn till valet av respondentgrupp. Är man lärare vid 
FHS  tror jag att man har en positiv bild av akademiseringen, och har man inte det 
då man börjar sin tjänst, får man det efter ett tag.  
 
En del som redovisats i det empiriska resultatet är bristen på kunskap och förståelse 
för vad akademisering av utbildningen innebär hos dem som tjänstgör utanför FHS. 
Hur ska man komma åt det här problemet?  
 
 

                                                 
18 Militärhögskolan Östersund 
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Som jag ser det kan det mesta lösas genom en tydlig kommunikation även här. Att 
förmedla varför man inför en akademiserad utbildning är viktigt för den 
övergripande förståelsen. Diskutera bl.a. fördelarna som innebär att officeren blir 
bättre på att hantera de uppgifter som ställs till FM, när vi nu inför ett insatsförsvar 
istället för ett invasionsförsvar. 
 
Som avslutning på den här diskussionen kring akademisering vill jag lyfta fram en 
tidigare redovisad fördel med akademiseringen. I de underlag som studerats har det 
framkommit att syftet med akademiseringen bl.a. är att höja statusen för officerare i 
jämförelse med civila och med utländska officerare. Det som inte nämnts i de 
officiella dokumenten, men väl av en respondent, är att attraktionskraften för att 
rekrytera till officersutbildningen blir större. Jag anser att det här är en viktig fördel 
med akademiseringen och som förtjänar att lyftas fram ytterligare. Vid en 
akademisk utbildning som ger examen och akademiska poäng kan Försvarsmakten 
få en ökad rekryteringsbredd. Med det menas att rekryteringen underlättas och man 
kan få in de som idag är i valet och kvalet att välja mellan en civil 
högskoleutbildning och en officersutbildning. 
 
6.2 Diskussion kring den militära profession och kompetens 
Jag har valt att inte separera de här två begreppen i den här diskussionen. 
Anledning till det är att jag anser att de i det här sammanhanget är intimt 
förknippade med varandra. 
 
En officers behov av olika kompetenser har ökat i och med ominriktningen av det 
militära försvaret. Dels står vi inför en föränderlig omvärld, där vi idag inte vet 
exakt vilka behov av kompetenser som kommer att uppstå. FM har dessutom skiftat 
fokus från att försvara landet mot en invasion inom Sveriges gränser, till att 
försvara landet genom att engagera sig i oroshärdar runt om i världen. Allt det här 
ställer nya krav på officerens kompetenser. I undersökningen visar det här sig bland 
annat i att majoriteten av respondenterna anser att utbildningen vid FHS ska ha en 
prioritering mot internationella insatser. Dock ska det påpekas att respondenterna 
anser att utbildningen även ska bedrivas mot de övriga tre uppgifterna, men som 
jag tolkar det ska fokus vara på internationella insatser. Utifrån det anser jag att det 
har ägt rum ett paradigmskifte i den här frågan under det senaste året/åren. I 
undersökningen framför flera respondenter; klarar man av att genomföra 
internationella insatser klarar vi även av att lösa de andra uppgifterna. Tidigare, 
innan FM fick ändrad inriktning är min uppfattning att resonemanget var det 
omvända; klarar vi av att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp, klarar vi även att 
lösa de andra tre uppgifterna. Sett ur ett professionsperspektiv innebär inte det här 
någon större förändring, grunden är fortfarande förmågan att kunna leda strid. Om 
det sker nationellt eller i ett internationellt sammanhang utgör ingen skillnad. 
Däremot ställs det andra krav på förmågor att hantera olika kulturella aspekter då 
insatser sker tillsammans med andra nationer i ett annat land.  
 
Som avslutning på den här diskussionen diskuteras begreppen kärnkompetens och 
generella kompetenser. För att den militära professionen inte ska normaliseras är 
det av största vikt att officerens kärnkompetens definieras, vad är det som 
konstituerar officerens yrke? I utredningen som presenteras i SOU 2003:43 väljer 
man att skriva ihop kärnkompetensen, att leda, med övriga generella kompetenser. 
När man infört tre, som jag anser det, tydliga begrepp och som beskriver  
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kompetensbehovet för officeren genom hela ”karriären” bör man renodla 
definitionerna.  När det gäller kärnkompetensen är den tidsoberoende. Officeren 
ska ha kompetens att i yttersta fall leda och använda militärt våld i väpnad strid 
oavsett när i tiden det inträffar. Det som kan ändras över tiden avseende att leda är 
vilken nivå officerens befinner sig på, detta ställer olika krav på kompetensbehov. 
Jag anser dock att detta inte påverkar indelningen. Att leda förband i strid utgör 
alltjämt kärnan i officerens kompetens och det som särskiljer officersyrket från 
övriga yrkesgrupper.  
 
Det som definieras som generella kompetenser är mycket viktiga för officeren att 
inneha för att kunna utöva kärnkompetensen. Men, det som utmärker/skiljer dessa 
generella kompetenser från kärnkompetensen är att de inte skiljer en officer från 
andra som innehar kompetenserna.  Du behöver inte vara officer för att vara duktig 
utbildare. Du kan till och med representera FM i frågor som rör militär verksamhet 
utan att vara officer, huvudsaken är att du har kunskaperna i sakfrågorna. Den här 
diskussionen kan även överföras till de övriga redovisade generella kompetenserna. 
Jag vill understryka att jag ser de redovisade generella kompetenserna som viktiga 
för officerens verksamhet. Det jag vill påvisa med den här diskussionen är behovet 
av att särskilja kärnkompetensen gentemot de generella kompetenserna. 
 

7. Avslutning och förslag till fortsatt forskning och utveckling 
Syftet med den här uppsatsen har varit att översiktligt belysa hur personalen på 
FHS förhåller sig till den akademiserade officersutbildningen. Resultatet visar bl.a. 
att det finns en positiv inställning till akademiseringen och en vilja att se de 
redovisade farhågorna som lösbara problem, exempelvis balansen mellan teori och 
praktik. 
 
Grunden för att stärka den militära professionen ur ett kompetensperspektiv går, 
enligt mitt sätt att se det, genom en akademiserad utbildning och framförallt genom 
införandet av ett eget vetenskapsområde, det krigsvetenskapliga. I och med det 
uppfyller officersyrket såväl Abrahamssons kriterium för expertkunskaper som 
Hellbergs kunskaps- och yrkesmonopol i deras definitioner av profession.  
 
I problemformuleringen framfördes att det var viktigt för FHS personal att ha en 
gemensam syn till akademiseringen, allt för att skapa en bra grund i röda tråden- 
arbetet gentemot övriga militära skolor. Avseende det arbetet finns det inte några 
kvarstående farhågor, utefter vad resultatet har visat.  
 
Kan man dessutom i den militära officersutbildning lösa farhågorna kring balansen 
mellan teori och praktik, kanske med något av de sätt som redovisats i tidigare 
kapitel, kan inte akademiseringen vara annat än tillgodo för den militära 
professionen.  
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Förslag till fortsatt forskning och utveckling 
- Uppsatsen har enbart undersökt vilken syn personalen på FHS har kring 

akademisering. Som redovisats i problemformuleringen, tror jag att det i brist 
på kunskap och förståelse finns en annan syn ute i organisationen, främst bland 
dem som inte verkar eller har verkat inom den militära skolutbildningen. Det 
skulle vara intressant att genomföra en liknande studie med studenterna vid 
stabsprogrammet. Allt för att få en jämförelse på hur officerare ute i ”landet” 
uppfattar akademiseringen. Motivet till att välja studerande vid 
stabsprogrammet är att de som regel kommer direkt från förbandsproduktionen 
och att de utgör en bra bredd av FM. 

 
- I problemformuleringen redovisades att FHS har ansvaret för ”röda tråden” i 

den militära skolutbildningen. Och att det därför var viktigt att personalen vid 
FHS har en gemensam uppfattning vad akademisering innebär. Mitt resultat har 
visat på att det finns en gemensam uppfattning om vad akademiseringen 
innebär. Men är uppfattningen densamma på de skolor och centra som FHS har 
ett ansvar mot? Utifrån ”röda tråden” arbetet kan det därför vara intressant att 
studera hur uppfattningen är bland personal vid militärhögskolorna och 
funktionsskolorna. Det här är av största betydelse om FHS får det övergripande 
ansvaret för genomförandet och utvecklingen av officersutbildningen. 

 
- FM har sedan länge (2001) valt att officersutbildningen ska följa 

Högskolelagen. I och med det finns det ett klart och tydligt behov av att 
förmedla ut motiven till varför man genomför det här, allt för att skapa en 
förståelse ute i FM organisation. Här måste HKV ta ett större ansvar gentemot 
förbanden och utveckla den här diskussionen. Grunden för att nå framgång för 
den akademiserade utbildningen ligger i att skapa kunskap och förståelse och 
på det viset skapa en positiv inställning för implementeringen. Misslyckas 
HKV med att få en allmän positiv bild till akademiseringen finns det en risk för 
att systemet urholkas och att den militära professionen förlorar värdefull 
kompetensutveckling. 
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Bilaga utvisande enkätfrågor 
 
1. Är du anställd vid FHS som officer eller civilanställd 

 
2. Vilken institution tillhör du? 

a) MTI   b) ILM   c) KVI   d) ISS 
 

3. Om du är officer, vilken försvarsgren tillhör du? 
a. Armén   b. Flygvapnet    c. Marinen 

 
4. Om du är civil, vilken är din fakultetstillhörighet? 
 
5. Vad innebär begreppet akademisering för dig? Beskriv med egna ord. (Öppen 

fråga) 
 

6. Anser du att akademiseringen av officersutbildningen är positiv eller negativ? 
motivera ditt svar. 

 
7. Vilken av följande uppgifter anser du främst ska ligga till grund för 

officersutbildningen, idag? Ange ett alternativ. 
 

a. Hävda vår territoriella integritet 
b. Bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld genom 

deltagande i fredsfrämjande insatser 
c. Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld 
d. Försvara Sverige mot väpnat angrepp 

 
8. Vilken av följande uppgifter anser du främst skall ligga till grund 

officersutbildningen i morgon (5-10 år)? Ange ett alternativ 
a. Hävda vår territoriella integritet 
b. Bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld genom 

deltagande i fredsfrämjande insatser 
c. Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld 
d. Försvara Sverige mot väpnat angrepp 

 
9. En officers generella kunskaper/expertis är inte tidsbestämda utan skall vara 

förändringsbara utefter rådande läge. (SOU 2003:43). Mot vilka 
kunskaper/förmågor anser Du att officersutbildningen vid FHS främst skall 
inrikta sig på inom den närmaste fem-tioårsperioden? Välj två av nedanstående 
förmågor 
-  Förmåga att leda strid 
- Förmåga att ledas 
-  Förmåga att ingå i stab 
-  Förmåga att utbilda 
-  Förmåga att representera Försvarsmakten 
- Förmåga att verksamhetsleda (främst i fred) 
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10. Jag anser att akademiseringen av officersutbildningen generellt är: (1= dåligt, 
7=mycket bra) 

 
11. Jag anser att uppgiften ”hävda vår territoriella integritet” ska prioriteras vid 

utbildningen på FHS. (1=instämmer ej, 7=instämmer helt) 
 

12. Jag anser att uppgiften ”bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld 
genom deltagande i fredsfrämjande insatser” ska prioriteras vid utbildningen på 
FHS.  (1=instämmer ej, 7=instämmer helt) 

 
13. Jag anser att uppgiften ”värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionera vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld” ska 
prioriteras vid utbildningen på FHS.  (1=instämmer ej, 7=instämmer helt) 

 
14. Jag anser att uppgiften ”försvara Sverige mot väpnat angrepp” ska prioriteras 

vid utbildningen på FHS.  (1=instämmer ej, 7=instämmer helt) 
 

15. Är du intresserad av att ställa upp i en djupintervju för att ytterligare diskutera 
akademisering och den militära professionen? Skriv upp din mailadress så 
kommer jag att ta kontakt för att komma överens om lämplig tid och plats. 
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Bilaga utvisande frågeunderlag inför djupintervjuer 
 
Agenda 
 

- presentation 
- bakgrund till uppsats (problemformulering, syfte och frågeställningar) 
- frågor  
- avslutning (övriga inlägg som kan vara av intresse) 

 
 
Bakgrund 
Problemformuleringen: 
Att synen på akademiseringen av officersutbildningen är mångsidig inom FM är inget nytt. 
Lite raljant skulle man kunna säga att det finns lika många tolkningar av innebörden som det 
finns officerare i landet. Ett vanligt förekommande påpekande är att akademiseringen inte 
leder till att officerare blir bättre i sin militära profession. Det är för mycket teoretiserande och 
för lite praktik. 
Som landets ledande utbildningsplattform avseende införande av akademisering av 
officersutbildning så har FHS ett ansvar att kvalitetssäkra utbildningen i de skolsteg som även 
finns inom FM (röda tråden). Därav ser jag det som största vikt att personalen som har 
ansvaret för att utveckla och leda utbildningen inom varje ämne har en samsyn i vad 
akademiseringen har för betydelse för utbildningen inom den militära professionen. 
 

 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att översiktligt belysa/undersöka hur FHS 
personal (lärare och forskare) förhåller sig till en akademiserad officersutbildning.  
Det jag vill få kunskap om är huruvida det finns en gemensam uppfattning om vad 
akademisering innebär. Jag vill även undersöka vilken syn personalen har avseende vilka 
kompetenser/förmågor, kopplat till den militära professionen, som ska ligga till grund för 
utbildningen vid FHS. Uppsatsen ska även kunna ge exempel på vilket sätt en akademiserad 
utbildning vid FHS kan bidra till att officerens särprägel (profession) och officerens 
kompetenser tillgodoses och utvecklas. 
 
Min ambition är att den här uppsatsen kan ses som ett verktyg för att utveckla processen 
gentemot en akademiserad utbildning och en examensrätt för FHS. En ytterligare ambition jag 
har är att uppsatsen kommer att ge en bild av hur FHS personalen ser på 
akademiseringsprocessen och utifrån det kunna dra vissa slutsatser om hur utbildningen mot 
vår profession skall genomföras. 
 
- På vilket sätt kan FHS akademisering bidra till att officerens särprägel och kompetenser 
 tillgodoses och utvecklas?  
 
- Hur beskriver respondenterna akademiseringsbegreppet? 

 
- Hur beskriver respondenterna den militära professionen utifrån kompetensbehov? 
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Frågor: Spelas in på band 
 

1. Tror Du att det finns en skillnad i synsätt på akademisering av officersutbildning 
mellan civilt anställda och officerare? Var ligger i sådant fall skillnaden? 

 
2. Vilka unika kompetenser (kärnkompetenser) anser Du att officeren/officersyrket ska 

innehålla för att yrket ska räknas som en profession? (Expertis, kåranda, etik, 
kunskapsmonopol). Det är kärnkompetensen som konstituerar officerarnas legitimitet 
och det  som avgör om en individ ska få tjänstgöra som officer eller inte. Det här finns 
styrt i bl.a. SOU, men vad är din syn? Finns det några specifika områden som utgör 
kärnan hos en officer? 

 
3. I enkäten fick ni prioritera två av sex generella kompetenser som skulle ligga till grund 

för officersutbildningen, enkäten visade att majoriteten ansåg att det var den förmåga 
att leda och att ingå i stab som skulle ligga till grund för utbildningen vid FHS. Kan 
Du se ytterligare generella kompetenser som är viktiga för den militära professionen 

 
4. Hur ska en akademiserad utbildning stödja att officerarna behåller sin särprägel och 

sin profession? 
 

5. Vad är syftet/motivet med en akademisering av officersutbildningen? Kan vara flera. 
 

6. Vilka för- respektive nackdelar kan Du se med akademiseringen av 
officersutbildningen? Varför ser du dessa för- resp nackdelar? 

 
7. På vilket sätt bidrar akademiseringen av FHS till att officerens kompetenser 

tillgodoses och utvecklas? 
 
8. I FM organisation så är det flera som sätter ett likhetstecken mellan akademisering och 

teoretiserad utbildning. Skolutredningen tar upp att balansen mellan den teoretiska och 
den tillämpade utbildningen är väsentlig. I och med att möjligheterna för att öva i den 
praktiska tjänstgöringen har minskat tar de upp betydelsen av att tillämpningsmoment 
under skolutbildningen ökar. På vilket sätt skulle FHS kunna kombinera mer praktiska 
inslag i den teoretiska utbildningen på SP och ChP? 

 
9. Vad anser du är den viktigaste delen för FHS att beakta i utbildningens genomförande 

kopplat till akademiseringsprocessen och den militära professionen? 
 

 
 

 


