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Akademiserad officersutbildning, mål eller medel? 

Försvarsmakten skall, enligt ett ÖB beslut 2001-01-17, låta högskolelag och högskoleförordning 
ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Försvarsmaktens skolsystem. Jag har undersökt 
hur denna akademiseringsprocess, eller högskoleanpassning, uppfattas idag inom 
Försvarsmakten. Jag har också undersökt vilken kunskap som idag finns i Försvarsmakten kring 
vad akademisk utbildning de facto innebär. Denna uppsats är en kvalitativ undersökning, där det 
övervägande inslaget är en intervjuundersökning i vilken jag har genomfört djupintervjuer med 
representanter för olika nivåer inom Försvarsmakten. För att bl.a. belysa bakgrund och göra en 
internationell jämförelse har jag kompletterat mina primärdata med sekundärdata. I min uppsats 
har jag tre frågeställningar; Hur förhåller sig de olika intressenterna till högskoleanpassningen 
och hur motiverar de sitt ställningstagande? Har de olika intressenterna samma uppfattning om 
vad högskoleanpassad utbildning innebär? Hur upplever de olika intressenterna att FM har 
hanterat frågan om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom FM före ÖB beslut 2001? 
Jag har i min uppsats funnit att det finns en övervägande positiv attityd till akademiseringen. 
Det har framkommit några farhågor angående högskoleanpassningen som är generella för flera 
av de undersökta grupperna. Det finns en osäkerhet angående hur ÖB beslutet skall 
implementeras i Försvarsmakten. Det finns en utbredd uppfattning om att Försvarsmakten var 
närmare en akademisk metod före kalla kriget men att detta har gått förlorat under den statiska 
kalla kriget eran. 

Nyckelord. Akademisering, Högskoleanpassning, Examina, Högskolelag, Högskoleförordning. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS 19 100:2010 
ChP 02-04  
Mj Fredrik Ödeen 2004-06-02  
 
 

 

Abstract 

Academic officer training, is it means or method? 
 
According to a decision taken by the supreme commander of the Swedish 
armed forces 17 Jan 2001 all future education of personnel shall be subjected 
to the rules and regulations lined out by the National Agency for Higher 
Education in Sweden. I have tried to find out the level of knowledge regarding 
academic methods of education in the Swedish armed forces today. I have also 
tried to form a overall picture of how the decision by the supreme commander 
has been received in the force. My essay is a qualitative examination with the 
main focus on an inquiry where I have conducted in-depth interviews with 
personnel from different levels of the force. In addition to my primary data I 
have supplemented secondary data mainly to create background and 
international comparison. In my essay I have three main questions; how do the 
participants (in the inquiry) position themselves in regards of the trend towards 
academic education, and how do they state reasons for their position? Have all 
the participants the same comprehension regarding what academic education 
actually implies? From an historical perspective how do the participants 
experience the forces handling of matters like theory of sciences and research 
before the supreme commander decision 17 Jan 2001? I have in my essay come 
to the conclusion that the general comprehension of academic education is in 
its favour. However positive the attitude there is some matters of concern that 
is shared by many of the respondents. There is an widespread uncertainty 
concerning the implementation of academic education. There is also a general 
impression amongst the respondents that we in Sweden were a lot more 
academic in our perspectives before the cold war. 
 
Keywords: Academic, examination, graduation, higher 
education act, higher education ordinance 
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Kapitel 1 Inledning 

Bakgrund 
All ändring i Försvarsmakten medför regelmässigt diskussion och kritik i 
synnerhet om den direkt påverkar oss anställda som individer, vilket en ändring 
av utbildningssystemet i hög grad gör. Utbildningen av officerare regleras av 
officersförordningen (1994:882)1 och sker i form av grundläggande och 
nivåhöjande utbildningar under de 15–20 första årens tjänstgöring. Vid sidan 
om den finns det möjligheter för oss officerare att vidareutbilda oss inom olika 
specialist- och fackområden. Kompetensutveckling är centralt i vår yrkesroll, 
och då förutsättningarna för vår kompetensutveckling ändras, på ett sätt som av 
många uppfattas som omfattande och genomgripande, uppstår osäkerhet och 
frågor. En snabb kontroll med min närmaste omgivning gav vid handen att det 
fanns lika många uppfattningar om akademiseringen som tillfrågade. Likaså 
fanns det många uppfattningar om vad processen innebär både för oss som 
enskilda och för Försvarsmakten (i fortsättningen benämnd FM).  
 
Förändringen mot en utbildning, mer anpassad till civil utbildning, började med 
införandet av officershögskolan, då både metoder och innehåll genomgick en 
omfattande översyn och förändring. Dels infördes ett nytt enbefälssystem och 
dels infördes ett mer enhetligt skolsystem för hela FM, med fler gemensamma 
moment än tidigare. Det befälssystem som för närvarande tillämpas av den 
svenska FM benämns Ny befälsordning (”NBO”). Beslut om NBO för det 
militära försvaret fattades av riksdagen år 1978 (prop. 1977/78:24, FöU 10, 
rskr. 179). NBO trädde i kraft den 1 juni 1983 och innebar att en gemensam 
befälsordning för all militär personal inom FM inrättades, något som vid en 
internationell jämförelse var och fortfarande är unikt2. De förutvarande 
kategorierna regements-, kompani- och plutonsofficerare utgick därmed och 
ersattes i princip av en enda kategori, nämligen yrkesofficerare. Vid sidan av 
denna kategori fanns liksom tidigare reservofficerare och värnpliktiga befäl. En 

                                                 
1 Regeringen Beslutade 2004-04-01 om ett flertal förändringar i officersförordningen. 
Ändringarna syftar till att skapa ett mer flexibelt, differentierat och individualiserat system i 
fråga om anställning, utbildning och befordran av officerare och innebär bl.a. att 
Försvarsmakten ges möjlighet att anställa den som inte avlagt yrkes- eller 
reservofficersexamen som yrkes- eller reservofficer. Den som på detta sätt anställs ska istället 
genomgå en särskild officersutbildning. Dessutom krävs inte längre viss militär grad för 
antagning till vidareutbildning, och kopplingen mellan fullgjord utbildning/tjänstgöring och 
befordran tas bort. Till grund för ändringarna ligger bl.a. ett betänkande av 
Personalförsörjningsutredningen (SOU 2001:23), regeringens uttalanden i propositionen 
Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (prop. 2001/02:10) samt ett betänkande av 
Skolreformutredningen (SOU 2003:43). Denna förändring skedde när huvuddelen av min 
uppsats var genomförd varför den inte har fått någon uppmärksamhet bland mina respondenter 
eller av mig. 
 
2 Jag har i mina undersökningar inte funnit någon annan försvarsmakt som har motsvarande 
system, Norge är på väg att skapa något liknande 
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viktig utgångspunkt i reformen var att alla yrkesofficerare inom FM skulle 
fullgöra uppgifter i såväl krigs- som grundorganisationen. Inom båda dessa 
organisationer skulle enligt utredningen ”Försvarsmaktsgemensam utbildning 
för framtida krav” (Försvarsmakten 1998) alla befäl uppfylla tre väsentliga 
krav, nämligen att vara ”chef, fackman och utbildare”. Införandet av 
Officershögskolan (OHS) möttes med viss skepsis och de första kullarna 
mottogs med blandade känslor vid förbanden. 
 
Akademiseringen av FM’s utbildning följer en allmän samhällstrend där fler 
och fler utbildningar får formell högskolestatus. Som exempel för påståendet 
kan tjäna en jämförelse mellan två tidigare utbildningar som hade många 
likheter. Den tidigare officershögskolan och den tidigare utbildningen av 
sjuksköterskor var bägge utbildningar med en tydlig prägel av de kunskaper 
och färdigheter som de studerande behövde på kort sikt. Utvecklingen av 
sjuksköterskornas utbildning till högskoleutbildning och införandet av 
yrkesofficers program (YOP) i FM bär bägge en tydlig prägel av 
huvudmannens mer långsiktiga behov hos de studerande. 

Problemet 
Mitt val av ämne grundar sig i min uppfattning om att mål och syfte med 
högskoleanpassningen av utbildning i FM är oklar. Jag upplever skillnader 
mellan olika individer och grupper i hur akademiseringsprocessen uppfattas. 
Jag tror att olika individer och grupper tenderar att se processen ur olika 
perspektiv, med olika för och nackdelar, beroende på sitt respektive perspektiv. 
Mycket av den kritik som framförs mot nyheter i FM är av arten: ”det var 
bättre förr” så även den kritik som framförs mot akademiseringen av 
utbildningen.  
 
Jag vill genom denna uppsatts undersöka om min första spontana reflektion, att 
olika individer förhåller sig olika till akademiseringen, stämmer och om 
möjligt tränga ner något i deras respektive motivgrund. Jag vill också se om det 
i deras argumentation och förhållningssätt till en akademiserad utbildnings 
modell, går att spåra gemensamma drag beroende på perspektiv.  
Jag har under arbetets gång kommit fram till att begreppet högskoleanpassning 
bättre beskriver den process som jag har studerat än vad begreppet 
akademisering gör. Mitt argument för detta ställningstagande är tredelat. Mitt 
första argument är att de första och mest synbara effekterna av omställningen 
är just anpassning till högskoleverkets krav på formalia. Mitt andra argument är 
att FM (FHS) ännu inte har fått någon examensrätt. Mitt tredje argument är att i 
reellt utbildningsinnehåll går det att skönja ett större inslag av vanliga ”civila” 
ämnen än tidigare på bekostnad av tidigare ”genuint militära” ämnen, många 
med stort innehåll av färdigheter. Därför kommer jag att använda begreppet 
högskoleanpassning fortsättningsvis. 
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Syfte 
Syftet med min uppsats är att ge en översiktlig belysning av hur 
högskoleanpassningen av utbildning i FM uppfattas just nu. Jag har inte någon 
ambition att ge vare sig en heltäckande eller detaljerad bild av hela FM, därtill 
är mina resurser allt för knappa. Jag vill undersöka om det går att spåra några 
gemensamma drag i hur högskoleanpassningen uppfattas av olika personer. Jag 
vill undersöka om personer med liknande organisatorisk tillhörighet går att 
indela i grupper utifrån sin uppfattning och motivbild. Om jag kan spåra 
gemensamma drag som skiljer de olika grupperna åt vill jag belysa och förklara 
skillnader och samstämmigheter. Det är min ambition att genom att visa på 
skillnaderna och samstämmigheten kunna rekommendera fortsatt arbete med 
att implementera/förankra högskoleanpassningen. 

Frågeställning 
I min uppsats skall jag svara på följande frågor: 

• Hur förhåller sig de olika intressenterna till högskoleanpassningen och 
hur motiverar de sitt ställningstagande? 

• Har de olika intressenterna samma uppfattning om vad 
högskoleanpassad utbildning innebär? 

• Hur upplever de olika intressenterna att FM har hanterat frågan om 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom FM före ÖB beslut 
2001? 

Avgränsningar och antaganden 
Det är många som kan betraktas som intressenter till högskoleanpassningen av 
FM’s utbildning. I den yttersta förlängningen borde hela samhället vara en 
intressent, i och med den säkerhetspolitiska lösning (Försvarsmakten, MSD, 
2002) som Sverige som nation har valt. Motivet att så många kommer i direkt 
kontakt med FM under värnplikten gör även det att intressenterna blir många. 
Jag har valt att indela intressenterna i ett antal grupper, vilka jag tror har 
gemensamma perspektiv inom grupperna. De intressenter som jag har 
identifierat är: Regering och riksdag, vilka är de som skall använda FM’s 
förmåga för att understödja sin politik. Svenska folket, vilka är de som 
dagligen drabbas av FM’s oförmåga, eller drar nytta av dess förmåga, för sin 
säkerhet, trygghet och i form av värnpliktstjänstgöring och tjänstgöring i 
utlandsstyrkan. FM är själv en intressent i högskoleanpassningen, då den 
drastiskt påverkar metoden för kompetensutveckling och därigenom direkt 
påverkar FM’s förmågor.  
 
I min uppsats kommer jag enbart att ägna mig åt intressenter inom FM. Och jag 
kommer enbart att undersöka hur högskoleanpassningen uppfattas just nu 
hösten 2003 - vintern 2004.  
 
Jag har gjort ett antagande att FM’s officiella inställning är positiv till 
högskoleanpassningen. Som grund för antagandet har jag det beslut som ÖB 
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fattade 2001-01-17 (HKV skr 19 100:607 12) om att högskolelag och 
högskoleförordning skulle ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av 
FM’s skolsystem. FM har efter ÖB’s beslut gått vidare och 
utbildningsinspektören har lämnat ut sina kvalitetskriterier för utbildning 
(HKV 19 110:788 49). Försvarshögskolan (FHS) lämnade 2001 in en ansökan 
om examensrätt för en kandidatexamen inom krigsvetenskap. De övriga av mig 
identifierade intressenterna har jag av tidsskäl avgränsat bort. Den främsta 
anledningen är tidsskäl men också metodskäl, jag vill bl.a. undersöka 
skillnader före och efter det formella beslutet. Därför har jag valt att intervjua 
officerare, som är har ett tidsperspektiv före och efter, inom FM. 

Debattanknytning 
Det förs en debatt, inom det svenska utbildningsväsendet, om nyttan av trenden 
att allt fler svenska utbildningar akademiseras. Mitt perspektiv ansluter till en 
argumentation i en daebattartikel i tidskriften Axess 2003. Hans Hasselbladh, 
docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 
ifrågasätter nyttan med statens uttalade ambition att allt fler skall utbildas inom 
högskolan. Det uttalade målet, i budgetpropositionen år 2000, att cirka hälften 
av varje åldersklass skall ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder menar 
Hasselbladh är utformat utan noggrannare analys. Docent Hasselbladh skriver i 
sin artikel ”Akademiska studier är inte allena saliggörande”: 
 

”Det är oklart om regeringen har identifierat behov eller 
utvecklingstendenser som gör att en så stor satsning på högre 
utbildning ter sig nödvändig eller önskvärd eller hur en 
behovsanalys kommit att forma satsningens omfattning och 
inriktning. Den verkar främst grunda sig på att man tar högre 
studiers välsignelsebringande effekter på samhälle, arbetsliv och 
individ för givet.” (Hasselbladh 2003). 
 

Han hävdar vidare att högskoleutbildning inte har inneburit någon reell skillnad 
för individen jämfört med tidigare yrkesutbildning inom gymnasieskolan. Här 
ansluter jag mig till Hasselbladh, med min egen tveksamhet, huruvida vår egen 
utbildning blir bättre av en högskoleanpassning, eller om det enbart handlar om 
kosmetisk förändring i form av olika formalia. Blir vi bättre krigare av 
högskoleanpassningen? Hasselbladh menar att tilltron till högskoleutbildning i 
allt väsentligt är överdriven och att den tas för en sanning. Tilltron till 
akademisk utbildning har i sig lett till att föreställningarna om 
kunskapssamhället och globaliseringen tas för givet och Hasselbladh anser att 
det behövs en djupare analys av målet med den utökade högskoleutbildningen. 
Beskrivningen av vår Samtid som ”kunskapssamhället” tar han som intäkt för 
sina argument och föreställningen om kunskapssamhället har enligt 
Hasselbladh lett till den stora utbyggnaden av högskolan, satsning på bredband 
och det ”nebulösa projektet livslångt lärande” 
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”Den närmast religiösa tilltron till högre utbildning som något 
välsignelsebringande är ett uttryck för detta.” (Hasselbladh, 
2003) 

 
Detta sätt att betrakta högskoleutbildning stämmer väl överens med min syn på 
den process som FM’s utbildningar nu genomgår. 
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Kapitel 2 Referensram 

Teorianknytning 
Min metod anknyter till intressentmodellen beskriven i (Bruzelius - Skärvad, 
2000) genom att jag ser högskoleanpassningen stå i centrum med att antal 
individer/grupper som förhåller sig till högskoleanpassningen på olika sätt och 
olika perspektiv. Jag har valt att indela de olika individerna i grupper beroende 
på deras plats i FM vilket jag har valt att kalla deras perspektiv. Jag har valt 
modellen för att med hjälp av den kunna tydliggöra olika intressenters 
förhållande till högskoleanpassningen. 

Intressentmodellen 
Intressentmodellen lanserades först av Chester I. Barnard (1938) och Herbert 
Simon (1947, 1957). Följande underlag har jag hämtat ur Abrahamsson och 
Andersen, 2000, Organisation – att beskriva och förstå organisationer. 
Barnard hade en idé om att organisationer strävar efter att bevara en jämvikt 
och intressentmodellen har därför kommit att kallas jämviktsläran. En viktig 
förutsättning för att en organisation kan bevara jämvikten är att det skapas en 
bidrags/belöningsbalans. Barnards resonemang om bidrag och belöningar i en 
organisation kan sammanfattas på följande sätt: 
 
1. Individer, grupper och organisationer accepterar medlemskap i en 

organisation när deras aktiviteter i organisationen, direkt eller indirekt 
bidrar till att förverkliga deras egna, personliga mål. Det kan gälla såväl 
ekonomiska som mål av annat slag. 

2. Varje intressent och grupp av intressenter mottar belöningar från 
organisationen för de bidrag till organisationen som intressenter eller 
grupper av intressenter ger. 

3. En organisation hålls samman, överlever och växer, om summan av bidrag, 
som organisationen skapar, är tillräckligt stora för att ge intressenterna 
tillfredsställande belöningar. 

4. Varje intressent fortsätter att delta i organisationen bara så länge som de 
belöningar som intressenten erhåller är lika stora som eller större än (mätta 
i termer av intressentens värderingar och i termer av de alternativ som är 
öppna för denna) de bidrag intressenten ombetts ge till organisationen. 

5. Ju mindre tillfredsställd en intressent är med belöningar som erhålls av 
organisationen och ju större möjligheter intressenten har att få sina behov 
tillgodosedda av någon annan organisation, desto större är sannolikheten 
för att intressenten kommer at lämna organisationen. 

6. För att uppnå jämvikt i en organisation måste ledningen ständigt ompröva 
balansen mellan bidrag och belöningar och kontinuerligt omformulera 
organisationens mål, så att de stämmer överens med de krav som 
omgivningen och intressenterna ställer på organisationen 
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I intressentmodellen avses med företagets/organisationens intressenter alla de 
individer, grupper och organisationer som i något avseende har en 
utbytesrelation med företaget. Detta innebär att intressenterna och företaget 
befinner sig i ett beroendeförhållande till varandra. 
 
Intressenterna kan grupperas i olika intressentgrupper t.ex. ägarna, de anställda, 
kunder leverantörer, långivare och grafiskt beskrivas enligt nedan. 
 

 
 
På senare år har ånyo kritik riktats mot att intressentmodellen är allt för statisk. 
Alla intressenter har inte samma relation till företaget, den kan variera 
beroende på hur betydelsefull en intressent är eller hur betydelsefullt företaget 
är för intressenten. 

 

 

 

 

 

 

Föret
aget 

Ägarna

Anställda 

Kunder 

Leverantörer

Långivare 

Stat/ 
kommun 

Bruzelius Skärvad,2000, sid 74 Bruzelius Skärvad,2000, sid. 74 
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Principiellt finns det fyra olika relationer mellan företaget och intressenten. 

 
 
Dessa olika beroendeförhållanden utvecklar Abrahamsson och Andersen enligt 
följande; 

”Ett flertal olika aktörer (människor, grupper, organisationer, 
intressenter) har olika önskningar (mål), som organisationen 
förväntas tillfredsställa genom sitt arbete. Mål formuleras genom 
en komplex process av förhandlingar mellan olika och 
konkurrerande förväntningar från intressenternas sida” 
(Abrahamsson, Andersen 2000:163). 
 

Detta resonemang kan förklara varför olika intressenter skiljer sig åt i hur de 
uppfattar högskoleanpassningen. Abrahamsson och Andersen hänvisar till Katz 
och Kahn och hävdar att; 

”Definitionen av organisationens mål vilar på antagandet att 
olika intressenter innanför och utanför organisationen har olika 
mål för den. De ställer varierande krav, har olika förväntningar 
och förhoppningar på vilka fördelar som kan nås genom att ingå 
koalition med just denna organisation. Problemet blir då att 
utarbeta kriterier för att Innordna de ’mål’ som alla dessa 
intressenter har”. (Abrahamsson, Andersen 2000:163). 

  
Företaget dominerar 
intressenten 

Företaget och intressenten 
befinner sig i en konfliktsituation

Företaget och intressenten 
befinner sig i en 
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Intressenten dominerar 
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Bruzelius, Skärvad, 2000, sid. 79 
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En lösning på detta problem är att fastställa de olika intressenternas betydelse 
för organisationen. Genom att gruppera olika intressenter i grupper har antalet 
intressenter kunnat reduceras. 

Modifiering av intressentmodellen 
Min ambition är att använda intressentmodellen som grund men att i stället för 
företaget i mitten använda processen med högskoleanpassning som mittpunkt. 
Bidrags belöningsresonemanget enligt Bruzelius – Skärvad (2000) har jag 
modifierat enligt följande: 
1. Individer, grupper och organisationer accepterar högskoleanpassningen när 

deras aktiviteter i organisationen, direkt eller indirekt bidrar till att 
förverkliga deras egna, personliga mål. Det kan gälla såväl ekonomiska 
som mål av annat slag. 

2. Varje intressent och grupp av intressenter mottar belöningar från 
högskoleanpassningen för de bidrag till processen som intressenten eller 
gruppen av intressenter ger. 

3. Högskoleanpassningen hålls samman, överlever och växer, om summan av 
bidrag, som högskoleanpassningen skapar, är tillräckligt stora för att ge 
intressenterna tillfredsställande belöningar. 

4. Varje intressent fortsätter att delta i högskoleanpassningen bara så länge 
som de belöningar som intressenten erhåller är lika stora som eller större än 
(mätta i termer av intressentens värderingar och i termer av de alternativ 
som är öppna för denna) de bidrag intressenten ombetts ge till 
högskoleanpassningen. 

5. Ju mindre tillfredsställd en intressent är med belöningar som erhålls av 
högskoleanpassningen och ju större möjligheter intressenten har att få sina 
behov tillgodosedda av någon annan process, desto större är sannolikheten 
för att intressenten kommer att bli negativt inställd till 
högskoleanpassningen. 

6. För att uppnå jämvikt i högskoleanpassningsprocessen måste FM ständigt 
ompröva balansen mellan bidrag och belöningar och kontinuerligt 
omformulera högskoleanpassningens mål, så att de stämmer överens med 
de krav som omgivningen och intressenterna ställer på 
högskoleanpassningsprocessen. 

 
Intressenterna lämnar bidrag till högskoleanpassningen vilket också kan ses 
som olika former av insatser eller investeringar i processen. Drivkraften för 
dessa investeringar är att intressenterna vill ha utdelning. Intressenterna kan 
investera i form av att avdela tid eller ansträngningar för studier eller 
arbetsinsats. Och Intressenterna lämnar bidrag i form av kunskap/erfarenhet när 
de deltar i arbete eller studieverksamhet. De kan anses bidra till den 
gemensamma utvecklingen med sin kunskap likt en kugge i ett maskineri. 
 
Investeringar förväntas ge utdelning vilket i Bruzelius – Skärvad benämns som 
belöning. Exempel på utdelning/belöning är ökad kunskap genom att summan 
av allas insatser är högre än den enskilda intressentens insats. Intressenterna 
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kommer enligt modellen att vara benägna att investera så länge de känner att de 
får utdelning för sina investeringar. En utdelning som kan göra att insatsen 
känns som relevant kan vara upplevelsen av ökad förmåga genom att 
kunskaper och färdigheter ökar. I min avhandling benämner jag senare denna 
utdelning som ett medel. En annan möjlig utdelning av insatser i 
högskoleanpassningen är ökad status genom en akademisk examen. Jag har 
valt att kalla denna drivkraft mål i min avhandling. En tredje utdelning är 
befordran och därmed högre lön, vilket i FM är en naturlig och regelmässig del 
av nivåhöjande utbildning. Den senare anser jag är svår att härleda till antingen 
mål eller medel, den är kopplad till bägge. 

Påverka eller påverkas 
Olika intressentgrupper antingen påverkar, påverkas eller har ett ömsesidigt 
förhållande till högskoleanpassningen (Bruzelius - Skärvad, 2000, sid.79). De 
olika grupperna deltar i högskoleanpassningen så länge de får tillräckligt 
utbyte, en intressebalans måste finnas (Bruzelius - Skärvad, 2000, sid.81). Med 
att delta menar jag att intressenterna förhåller sig positiva till processen, så 
länge deras vinst är större än insatsen kommer de att följa med i utvecklingen 
av ett högskoleanpassat/akademiskt skolsystem. De olika intressentgrupperna 
kan ha olika intressen som står i konflikt med varandra. Enligt modellen så 
säger den inte att det skall råda en absolut harmoni utan snarare att det är 
viktigt att finna lösningar när problem uppstår (Bruzelius - Skärvad, 2000, 
sid.81). Det som främst gjorde att jag intresserade mig för modellen är att de 
olika intressenterna förhåller sig olika till processen utifrån sina egna 
perspektiv. 
 
De möjliga motiven till att ställa sig bakom en högskoleanpassning av FM’s 
utbildning härleder jag till att få utdelning. Utdelningarna indelar jag i två 
grundläggande: Det är ett självändamål för att återta en status eller ställning i 
samhället som har gått förlorad. Eller det är ett medel för att göra personalen 
bättre rustad att lösa FM’s uppgifter inom ramen för en förändrad hotbild. 
 

Intressenter 
Vilka är då intressenter i processen officerskompetens? Hit borde en ganska 
stor skara kunna hänföras, ytterst är hela svenska samhället berört av vår 
kompetens och förmåga. Vår kompetens är en viktig del av den 
säkerhetspolitiska lösning som Sverige har valt att stötta sitt oberoende på (FM, 
2002, Militärstrategisk doktrin). Jag har valt att indela intressenterna i sex 
olika grupper: Staten, Värnpliktiga, Studerande, Utbildarna, Strategerna och 
Trupparna. Av dessa grupper kommer jag att undersöka de tre senare.  
 
Mitt motiv för att avgränsa bort de övriga är tvådelat. Mitt intresse riktar sig 
främst mot hur vi militära chefer förhåller oss till högskoleanpassningen samt 
ett resursmotiv. Mina resurser räcker inte för att genomföra en fullständig 
undersökning vare sig i djup eller bredd. 
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Intressentgrupper 
Jag har sökt mina respondenter inom de tre olika grupperna som jag har 
redovisat ovan, Intressentgrupperna är identifierade från utgångspunkten att jag 
i min modell anger att varje grupp, med grund i sin placering i FM och 
erfarenhet, har olika förhållande/perspektiv till högskoleanpassningen. Jag har 
sökt respondenter som representerar en spridning inom sin respektive grupp. 
 
Trupparna 
Segmentet ”truppare” är den kategori, som i det korta perspektivet, skall 
samordna och använda officerens förmåga att utbilda och att fullgöra tjänst i 
krigsbefattning. Denna förmåga ställs på sin yttersta spets, och blir tydlig på de 
lägre nivåerna i grundorganisationen. Enligt min modell har trupparna har ett 
enkelriktat förhållande till högskoleanpassningen. Högskoleanpassningen 
påverkar trupparna mer än vad trupparna har möjlighet att påverka 
högskoleanpassningen. Jag menar då att de saknar både formell och reell 
möjlighet att påverka vare sig innehåll eller genomförande av den 
högskoleanpassade utbildningen.  
 
Strategerna 
Det långsiktiga perspektivet representeras av de respondenter som jag har valt 
att kalla strategerna. Denna kategori är de som ser till FM’s långsiktiga 
kompetensbehov. Denna kategori påverkar, enligt min modell, 

Värn-
pliktiga 

Strateger 

Truppare 

Högskole-
anpassning 

Stude-
rande 

Staten 

Utbildare 

Egen modell utvecklad från Bruzelius Skärvad sid.74 
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högskoleanpassningen mer än de själva påverkas av den. Jag menar då att det 
är i denna grupp som besluten om högskoleanpassad utbildning fattas. Jag 
anser att strategerna har ett enkelriktat förhållningssätt till 
högskoleanpassningen. Högskoleanpassningen är beroende av att strategerna 
ställer sig positiva till anpassningen. 
 
Utbildarna 
Utbildarna är den kategori som står i direkt och daglig kontakt med det 
akademiska förhållningssättet och som dessutom som grupp har mest egen 
erfarenhet av akademiskt perspektiv. Denna grupp har, enligt min modell, ett 
eget perspektiv på processen eftersom de har ett dubbelriktat förhållande till 
högskoleanpassningen. Utbildarna påverkar högskoleanpassningen lika mycket 
som den påverkar dem. Utbildarna kan själva dra fördelar av 
högskoleanpassningen i och med att insikt i och kunskap om akademiskmetod 
och högskoleanpassning på kort sikt kommer att bli en bristvara. Utbildarna har 
en låg grad av formell påverkan på innehållet i utbildningen men har goda 
reella möjligheter att styra genomförandet. Gruppen har mycket att vinna i 
egenintresse och är alltså beroende av högskoleanpassningen för att kunna 
hämta hem belöningar. 

Styrkor och svagheter med referensramen 
Teorianknytningen 
Styrkan i att använda intressentmodellen är att den på ett tydligt sätt beskriver 
att individer kan grupperas i grupper, och att olika grupper kan ha olika 
förhållande till en och samma organisation vid ett givet tillfälle. En svaghet är 
att jag har använt en teori som är skapad för att förklara hur olika 
aktörer/intressenter förhåller sig till ett företag eller en organisation. Det är inte 
givet att samma förhållande gäller när jag använder teorin i ett något modifierat 
sammanhang. 
 
Respondenterna 
Respondenterna är utvalda med avsikt att beskriva en spridning i organisatorisk 
nivå och en bredd inom respektive nivå. Det relativt låga antalet respondenter, i 
förhållande till FM’s total, gör att utfallet av min analys kommer att ha ett 
förhållandevis lågt värde då det gäller möjligheten att dra långtgående 
slutsatser för hela FM. Vid mitt val av respondenter värderade jag nuvarande 
placering och arbetsuppgifter främst. Nu i efterhand kan jag konstatera att en 
majoritet av de intervjuade är armé officerare och dessutom med en bakgrund i 
pansartrupperna. Detta gör att jag inte kan utesluta att det är ett ”armé 
perspektiv” som framkommer. Vid mitt val av respondenter borde jag ha 
undersökt deras respektive bakgrund noggrannare i syfte att säkerställa en 
större bredd. 

Två förhållningssätt 
Jag har indelat de olika förhållningssätten till akademiserad utbildning inom 
FM i två grova kategorier som jag benämner mål och medel. 
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Mål 
Inom ramen för att uppfatta högskoleanpassningen som ett mål så är det den 
akademiska ”stämpeln”, eller epitetet, som jag ser som det centrala. Det 
handlar om någon form av status eller ställning i omvärlden. Det finns även ett 
historiskt perspektiv, som gränsar till status, och det är den inverterade 
klassresa som många anser att officersyrket har genomfört de senaste 30 åren. 
Historiskt sett så har officeren haft hög status i samhället, och denna position 
kan tänkas ha gått förlorad i modern tid. Högskoleanpassningen kan vara en 
form för att åter komma in i de ”fina salongerna”. Implicit kan någon form av 
mindervärdeskomplex vara bidragande till att driva på en process mot 
högskoleanpassning av utbildningen. 
 
Medel 
Med att betrakta högskoleanpassningen som ett medel menar jag att processen i 
sig anses leda till något som ger antingen FM eller den enskilde någon form av 
ökad förmåga. För att betrakta högskoleanpassningen som ett medel ser jag tre 
huvudmotiv kunskapsmotivet, jämförbarhetsmotivet och strukturmotivet. De 
två första motivgrunderna är svåra att skilja åt eftersom den ena leder till den 
andra och vice versa, men jag skall förklara hur jag har betraktat dem. Det 
tredje motivet är ett mer rationalistiskt perspektiv som står lite för sig självt 
men som jag ändå uppfattar som en tydlig ökad förmåga till samordning/ 
ledning av utbildning, därav att det insorteras under rubriken medel. 

Tre motiv, till att se anpassningen som medel 
Kunskapsmotivet 
En akademisk utbildning skall ha en tydlig koppling mellan forskning och 
utbildning. Genom att utbildningen följer akademiska principer 
(högskolelagen) så kan personalen få en ökad förmåga att möta oklara och 
otydliga situationer i deras dagliga värv, inom ramen för FM’s nya uppgifter 
och förändrade hotbild (Militärstrategisk doktrin). En viktig del i akademisk 
utbildning är viljan till ständigt lärande och utveckling av den egna förmågan. 
De som har skapat sin kunskap med ett akademiskt förhållningssätt kan 
förväntas vara mer benägna att lära om och skapa ny kunskap än de utbildade 
med tidigare metod. 
 
Jämförbarhetsmotivet 
Senare års strukturella problem har inneburit en övertalighet i FM, med stora 
kostnader för att karriärväxla officerare. En akademiskt utbildad officer med en 
akademisk examen har bättre förutsättningar för att byta jobb, karriärväxla3. 
Möjligheten att direkt jämföra den militära utbildningen med civil utbildning 
gynnar en ökad rörlighet av personal från FM ut i det civila näringslivet, men 
man kan även tänka sig en rölighet in i FM av civila experter från samhället om 

                                                 
3 Karriärväxling är ett begrepp som används när turordningskretsar vill undvikas. Ett sätt att 
fingera naturlig avgång. 
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man kan värdera kompetens på samma sätt. Genom att anamma en befintlig 
metod väl prövad i högskolorna torde ändringsprocessen gå fortare än om vi 
hade valt en egen metod. Det finns också tankar som jag hänför till definitionen 
mål som berör vår internationella jämförbarhet. Eftersom regeringen har en 
uttalat ökad ambition med FM på den internationella arenan så ser många ett 
behov av att svenska officerares kompetens lättare kan jämföras med officerare 
från andra betydelsefulla aktörer4 på den internationella arenan. 
 
Strukturmotivet 
Det är känt att FM’s utbildningar har haft problem med kontinuitet, 
långsiktighet och stegring. Till viss del är detta förbättrat efter de synpunkter 
som framfördes i Personalförsörjningsutredningen (SOU 2001:23). Genom att 
anamma gängse ordning, avseende formalia, för svensk akademisk utbildning 
så förebyggs mycket av det ovan nämnda problemen. Ett införande av 
framförallt formalia som uppfyller högskoleverkets krav kan bidra till att öka 
kontinuiteten i och med att ”manöverutrymmet” för kursansvariga minskas 
eller åtminstone fördröjs i tid. Ett enhetligt sätt att utforma kursbeskrivningar 
ökar möjligheten till rationaliseringar i utbildningssystemet. Dubblerade kurser 
kan undvikas, närliggande kurser kan samordnas, gränssnitt mellan kurser blir 
lättare att definiera. Listan kan säker göras lång när det gäller de 
rationaliseringsvinster som kan göras genom införandet av enhetlig formalia. 
Införandet av tvingande formalia kommer att underlätta ”röda tråden 
processen”5. Det ovan nämnda kan uppnås utan att utbildningen akademiseras 
men i så fall skulle FM ändå behöva anamma högskolornas formalia metod 
eller skapa ett eget format för formalia 

Litteratur 
I min uppsats har jag studerat en mängd litteratur med främsta syfte att vidga 
min referensram. Jag har studerat utredningar och förordningar med bäring mot 
högskoleutbildning i allmänhet och FM utbildning i synnerhet. Jag har 
dessutom valt att studera utbildningsplaner för läkar- och tandläkarutbildning 
för att utvidga min referensram. Delar av litteraturen har varit direkt 
normgivande genom at den har satt ramarna för min problemställning. 
Högskolelagen (1992:1434),Högskoleförordningen (1993:100) 
Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten (SOU 2003:43)  
Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (Prop 2001/02:10) 
Personalförsörjningsutredningen (SOU 2001:23) 
Slutbetänkande från Utredningen om Försvarsmaktens skolverksamhet (Fö 
1996:07), SOU 1998:42 
Officersförordningen (1994:882) 
Utbildningsinspektörens Kvalitetssäkringsdokument 2004,(HKV 10 110:788  
                                                 
4 De viktigaste aktörerna ur ett svensk perspektiv anser jag är de som bi har det största utbytet 
med Tyskland, England, USA, Frankrike. 
5 Röda tråden. En process som innebär att man skapar en kunskapstrappa. Ambitionen är att 
finna gränsytorna inom respektive ämnesområde, i första hand mellan de nivåhöjande 
utbildningarna. Arbetet leds av FHS 
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Kapitel 3 Metod 

Design 
För att undersöka problemet har jag genomfört min undersökning i tre steg. 
Inledningsvis har jag gjort en kvalitativ analys av sekundärdata genom att 
studera styrdokument för högskoleutbildning (högskolelagen och högskole-
förordningen), övriga utredningar och förordningar med bäring mot 
högskoleutbildning i allmänhet och FM utbildning i synnerhet. Jag har 
dessutom valt att studera utbildningsplaner för läkar- och tandläkarutbildning 
för att utvidga min referensram. Syftet, med detta inledande steg, har varit att 
bredda och fördjupa min kunskap och att skapa mig en tydligare bild av 
akademisk utbildning som begrepp och dess bakgrund. Jag har valt Tandläkar- 
och läkarutbildningen för att de är yrken som är tydligt förknippade med 
akademisk utbildning och dessutom har ett betydande inslag av praktiska 
färdigheter liknande officersyrket. Därefter, i steg 2, har jag insamlat 
primärdata i form av intervjuer med representanter för olika organisatoriska 
enheter inom FM. Avslutningsvis har jag, i steg 3, genomfört en kvalitativ 
analys av de data som jag har insamlat. Som stöd för analysen har jag använt 
intressentmodellen där jag har undersökt om de olika respondenterna kan 
indelas i grupper med gemensamt perspektiv/ förhållningssätt.  
 
Kapitel 1 Inledning Anger ramarna för min avhandling. 
Kapitel 2 Referensram Beskriver min referensram och 

teorianknytning. 
Kapitel 3 Metod Beskriver min metod och presenterar mina 

respondenter. 
Kapitel 4 Empiri Belyser officersutbildning ur olika perspektiv. 
Kapitel 5 Intervjuundersökningen Ägnas i sin helhet åt att presentera 

resultatet av intervjuerna. 
Kapitel 6 Analys Analyserar och sammanställer resultatet från 

intervjuundersökningen 
Kapitel 7 Slutsatser redovisar mina slutsatser. 
Kapitel 8 Diskussion Diskuterar mina resultat och svarar på uppsatsens 

rubrik och ger förslag på fortsatt arbete med högskole-
anpassningen 

Kapitel 9 Reflektion Reflekterar mitt arbete och ger förslag på fortsatt 
forskning. 

Presentation av respondenterna 
Respondenterna är utvalda för att representera en bredd inom respektive 
intressentgrupp. Jag har medvetet valt enbart officerare och dessutom 
officerare som har varit verksamma inom FM en längre tid, och själva 
genomfört delar av sin utbildning före ÖB beslutet 2001. Motivet till detta är 
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att jag har haft en ambition att diskutera perspektiv både före och efter 
högskoleanpassningen. Respondenterna har jag sökt inom de tre olika 
intressentgrupperna som jag har valt att undersöka 
 
Det är viktigt att betona att respondenterna är intervjuade som enskilda 
individer med ett visst perspektiv, utgående från sin position i organisationen. 
Deras åsikter och uttalanden är deras personliga uppfattning, och sammanfaller 
inte nödvändigtvis med den ”officiella” ståndpunkten vid den enhet där de 
tjänstgör. Respondenterna ger sålunda utryck för sin personliga uppfattning 
och de representerar inte någon funktion eller enhet i sina svar.  
 
Urvalet av respondenter har skett på två olika sätt. Några av respondenterna har 
jag inte valt utan de är utsedda av sin enhet. Efter att jag har kontaktat den 
organisatoriska enheten och bett om en intervju har enheten själv utsett den 
person som sedan har blivit min respondent. Vissa av respondenterna har jag 
själv kontaktat. 
 
Följande representerar kategorin truppare: 
Michael Nilsson6, överstelöjtnant, chef för grundutbildningsbataljonen (C 
GuBat) T 2, Representerar en förbandskategori som under lång tid har haft en 
tydlig inriktning på specialister inom olika funktioner. 
Bengt Alexandersson7, överstelöjtnant; chef för grundutbildningsbataljonen 
(C GuBat) P 4,. Representerar en förbandskategori som använt officerarna mer 
som generalister 
Mats Ström8, överste, Brigadchef (BrigC) Skaraborgs Brigaden, Representerar 
den högsta nivån i trupptjänst. Brigadchefs nivå är den nivå som förband med 
specialistinriktning och generalistinriktning skall samordnas till en helhet. 
 
Följande representerar kategorin strateger: 
Bengt Axelsson9, brigadgeneral, FM’s Utbildningsinpektör, (FM Utbinsp) 
HKV. Utbinsp är ansvarig för utbildningen inom FM och är ansvarig för att 
skapa de förmågor som FM behöver. 
Jan Jonsson10, generallöjtnant, chef operativa insatsledningen (C OPIL). Är 
ansvarig för att omsätta FM’s förmågor till verksamhet och resultat. 
Nils Fransson11, överstelöjtnant, Sakkunnig i personalförsörjningsfrågor 
Försvarsdepartementet. 
 

                                                 
6 Arméofficer, tidigare verksam vid P 4, erfarenhet av arbete vid truppslagscentra. 
7 Arméofficer, erfarenhet av arbete vid truppslagscentra 
8 Arméofficer, erfarenhet av arbete vid truppslagscentra. 
9 Arméofficer, Ing 2. 
10 Flygvapenofficer, F 15, Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 
11 Arméofficer, I 1, har tjänstgjort som C Gubat I 21. 
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Följande representerar kategorin utbildare: 
Uno Karlsson12, överstelöjtnant, utbildningschef vid Markstridsskolan. 
Marskstridsskolan (tidigare SSS, PaC, PS) har under lång tid bedrivit 
utbildning med fokus på förmåga grundand på praktiska färdigheter i metoder 
och handhavande. 
Hans Bengtsson13 överstelöjtnant, utbildningschef vid Militärhögskolan 
Karlberg. 
Nils-Göran Nilsson14, studierektor vid Militärhögskolan Karlberg. 
Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande utbildningen till 
officersyrket, utbildningen är utpräglat teoretisk. 
Lars Bergström15, överste, chef för krigsvetenskapliga institutionen vid 
Försvarshögskolan. Utbildningen vid FHS följer en tydlig akademisk metod 
och har kommit långt i sin högskoleanpassning, vilken jag anser är genomförd 
förutom meritvärderingen. 

Intervjuerna 
Intervjuerna har genomförts i respondenternas arbetsmiljö, jag har besökt dem, 
varje intervju har tagit ca 40 min att genomföra. Som stöd för intervjuerna har 
jag använt ett antal frågor enligt ett frågeformulär16 vilket dock inte har följts 
till punkt och pricka i alla intervjuer. Anledningen till mitt flexibla 
förhållningssätt, till intervjuunderlaget, är att jag har velat bibehålla spontanitet 
och flexibilitet i intervjutillfället. Intervjuerna har genomförts i samtalsform 
och jag har tillåtit en viss form av spontanutveckling under samtalets gång. 
Intervjuerna har spelats in på band för att sedan skrivas ut av mig, i samband 
med utskriften har jag redigerat svaren. I redigeringen har jag enbart ändrat 
från talspråk till skrivspråk, och jag har dessutom redigerat enstaka 
syftningsfel, och kraftuttryck. Där jag har redigerat är det markerat. I och med 
denna begränsade redigering så kan vissa delar av intervjutexten förefalla lite 
”svår” men jag har känt det som en styrka att hålla mig så nära original 
versionen som möjligt. 
 
De kompletta intervjuerna finns, enligt överenskommelse mellan författaren 
och respondenterna, hos författaren. 
 
De inspelade ljudbanden kommer att förstöras i samband med att uppsatsen 
inlämnas 

                                                 
12 Arméofficer, tidigare verksam vid P4, lång erfarenhet av verksamhet vid truppslagscentra. 
13 Arméofficer, tidigare verksam inom artilleriet. 
14 Civil, tidigare verksam vid Stockholms Universitet, gedigen erfarenhet av arbete i civila 
högskolor. 
15 Arméofficer, tidigare verksam vid P 10. 
16 Intervjuunderlag som bil. 3 
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Styrkor och svagheter i metoden 
Sekundärkällorna 
Det är en styrka att ramarna för akademisk utbildning är så tydligt definierade 
genom lagar och förordningar. Tillgången på källor i ämnet är också riklig, 
vilket framgår av källförteckningen. Det är en svaghet att en del källor är 
mycket omfångsrika vilket gör det svårt att bilda sig en absolut uppfattning. 
 
Primärkällorna 
Att använda intervjuer som grund för undersökningen är nyckfullt men 
erbjuder också många möjligheter. Det personliga mötet är ett kraftfullt 
verktyg och har inneburit en styrka när det gäller att känna av nyanser och 
sinnesstämningar hos motparten (respondenten). Styrkan är att intervjumetoden 
ger goda möjligheter att följa upp och fullfölja resonemang och tveksamheter. 
Intervjumetoden är nyckfull på så sätt att intervjuarens förförståelse lätt kan 
lysa igenom och påverka intervjuns riktning och objektivitet. 
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Kapitel 4 Empiri 

Centrala begrepp 
Akademisk 
Begreppet akademisk utbildning är centralt i min uppsats och är för många ett 
värdeladdat ord i sig, jag kommer nedan att söka en definition av ordet och 
sedan ge min definition av akademiserad officersutbildning. En sökning i 
diverse lexikon ger följande användning, innebörd eller betydelse av ordet 
akademisk. I Nationalencyklopedin (NE) finns akademisk förklarad i tre olika 
betydelser; 
1. 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 

2. Som avser eller har att göra med högre undervisning och forskning på 
eftergymnasial nivå: en akademisk avhandling; den akademiska 
undervisningen; akademisk examen Det kan användas för att ange en 
nyans: som avser akademi Som idiom: akademisk kvart med start en kvart 
senare än den officiellt angivna tidpunkten som det normala beträffande 
föreläsningar m.m. i akademiska sammanhang; en akademisk fråga en 
fråga som saknar praktiskt intresse. Historisk sett har begreppet använts i 
dessa betydelser sedan ca 1650; akademisk kvart 1868 

3. Som motverkar nyskapande främst inom det konstnärliga området till 
förmån för vedertagna (klassiska) uttrycksmedel: företrädarna för den 
akademiska franska konsten bekämpade impressionisterna. När det 
används för ge en nyans: ofta med tonvikt på bristande kreativitet, 
konventionalism o.d.: utställningen gjorde ett väl akademiskt intryck 

 
En sökning på ordet i Cambridge Dictionary ger liknande förklaring som i NE 
vilket tyder på att innebörden av akademisk är internationellt gångbar i alla tre 
betydelserna. 

“Relating to schools, colleges and universities, or connected with studying 
and thinking, not with practical skills” 

• Of, or relating to, or characteristic of a school, especially one of higher 
learning. Relating to studies that are liberal or classical rather than technical 
or vocational. Relating to scholarly performance: a student's academic 
average. 

• Of or belonging to a scholarly organization. 

• Scholarly to the point of being unaware of the outside world. 

• Based on formal education. 
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• Formalistic or conventional. 

• Theoretical or speculative without a practical purpose or intention. 

• Having no practical purpose or use. 

Att begreppet är intimt förknippat med kunskap och lärosäten står utom allt 
tvivel. Av definitionen kan man inte se någon prioritering av djup före bredd 
eller tvärt om. Akademisk kan alltså tolkas både som djupkunskap och som 
breddkunskap. Att det finns en mindre smickrande betydelse i form av att 
akademisk står för någon form av konservatism, verklighetsfrånvarande och 
inskränkthet och en koppling till att i första hand vara teoretisk snarare än 
praktisk och nyskapande är också tydligt. 
Akademi 
Akademisk beskriver något som härstammar från en akademi. Den första 
akademien grundades av Platon (427-347f. Kr) 17. Platon grundade den 
platonska skolan på ett stycke mark som han köpte i området Akademia därav 
namnet akademi. Skolan var från början inriktad mot att utbilda politiker mot 
djupare förståelse och insikt vilket Platon hoppades skulle leda till bättre 
beslut. Flera politiker utbildades och kom att få betydelse inom den praktiska 
politiken bl.a. som lagskrivare i grekiska städer.  
 
Skolan utvecklades mot ett teoretisk centrum inom olika vetenskaper främst för 
matematik, astronomi och dialektik. Jag kan i platonismen se argument och 
motiv vilka skulle kunna förklara dagens starka tilltro till akademisk. 
Platonismens grundidéer var/är ett försök att övervinna åsikternas anarki, 
Platon hävdade att den som har vunnit kunskap om det rätta är rättrådig. Den 
rättrådige gör det rätta och skulle aldrig göra orätt. Platon var lärare i sin 
akademi och föreläste för sina elever och ledde det filosofiska samtalet vilket 
var en viktig del av utbildningen. 
 
Akademiserad officersutbildning 
Med akademiserad utbildning, avser jag i min uppsats, utbildning där den 
pedagogiska ansatsen är att ge eleven möjlighet att skapa sin egen kunskap. För 
att kunna ge eleven möjlighet att skapa sin egen kunskap så krävs ett 
vetenskapligt förhållningssätt till kunskap och hur kunskap bildas d.v.s. 
kunskap är preliminär, relativ och skapas i en kontext. Kunskap bildas genom 
en blandning av erfarenheter och forskning. Alltså: det som enligt mig gör 
utbildning skall anses akademiserad är snarare ett förhållningssätt till kunskap 
än att vissa formella krav är uppfyllda. Jag anser att utbildning kan vara 
akademisk utan att för den skull bedrivas fullt ut enligt högskolelagen. 
 

                                                 
17 Akademin var aktiv under mer än 900år och upplöstes på order av kejsar Justinianus  
529 e.Kr i och med att Romarna erövrade Aten. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS 19 100:2010 
ChP 02-04  Sid. 21(64) 
Mj Fredrik Ödeen 2004-06-02  
 
 

 

Examen 
Högskoleförordningen reglerar vilka examina som får utfärdas och av vem. 
Högskoleverket beslutar efter prövning om ett universitet eller en högskola får 
utfärda en viss examen. Regeringen beslutar efter yttrande från Högskoleverket 
om en enskild utbildningsanordnare får utfärda en examen, t.ex. Chalmers 
Tekniska Högskola.  
 
Enligt NE är innebörden av akademisk examen ursprungligen en benämning på 
det slutprov på kunskaper och färdigheter som en student avlade inför en 
fakultet vid ett universitet, och som gav särskild akademisk titel. Numera får 
den som genomgått högskoleutbildning i Sverige utan särskilt slutprov ett 
utbildningsbevis. Till detta är knutet en examensbenämning men ingen titel. 
Villkoret är att den studerande med godkända resultat genomgått föreskrivna 
utbildningsmoment. Endast doktorstiteln är i dag officiellt kvar som akademisk 
titel. Nu gällande examensbenämningar på generella examina är 2003 
följande (DS 2003:4)18 
 
Generella examina 
Högskoleexamen 
Omfattning 
Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 
80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare 
bestämmande. 
Mål 
De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive 
högskola bestämmer. 
Övrigt 
I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. 
Kandidatexamen 
Omfattning 
Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 
120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med 
godkänt resultat. 
Mål 
De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive 
högskola bestämmer. 
Övrigt 
För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. I 
examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. 
Magisterexamen 
Omfattning 

                                                 
18. Benämningar och innehåll är under ständig utveckling och så sent som 1986 återinfördes 
examensbenämningarna teologie, juris och filosofie kandidatexamen. En kortfattad historisk 
beskrivning kring examenstitlarnas utveckling enligt bilaga 7 
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Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 
160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med 
godkänt resultat. 
Mål 
De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive 
högskola bestämmer. 
 
Övrigt 
För att erhålla magisterexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 
poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. I huvudämnet får 40 poäng från 
forskarutbildning tillgodoräknas. I examensbeviset skall examens huvudsakliga 
inriktning anges. 
 
Dessa examensbeskrivningar gäller fortfarande med den ändringen att 
beskrivningen avseende magisterexamen gäller för inriktningen med 
ämnesdjup inom magisterexamen. Därtill har införts inriktningen med 
ämnesbredd. 
 
Enligt det förslag som FHS driver så skulle elever vid chefsprogrammet erhålla 
en kandidatexamen om FHS fullt ut blev högskoleanpassad. 
 
Yrkesexamina 
Förutom de generella examina finns det yrkesexamina inom en rad olika 
områden såsom teknik, vård, juridik och konst. För närvarande (2004-03-08) 
finns det 53 olika yrkesexamina19. Yrkesofficersexamen skulle ingå som en 
yrkesexamen om den blev fullt ut högskoleanpassad. Begreppet reglerat yrke 
(DS 2003:4) beskriver yrken för vilka det krävs en särskild certifiering för att 
få verka. Det finns ingen koppling mellan yrkesexamina och reglerat yrke även 
om flera yrken finns med i bägge förteckningarna. Yrken kan vara reglerade 
nationellt eller internationellt. I Sverige finns för närvarande 40 yrken20 som är 
reglerade, officer är inte ett av dessa 40 yrken. 
 
Högskoleanpassad utbildning 
Med högskoleanpassad utbildning avser jag i min uppsats utbildning som fullt 
ut följer högskolelagen och högskoleförordningen. Den pedagogiska ansatsen 
är lika den som jag redovisar under akademiserad utbildning men det 
tillkommer ett antal ytterligare krav bl.a. formalia. 
 
Högskoleverket 
Högskoleverket är den myndighet som ställer de formella kraven på 
universitets och högskoleutbildning i Sverige. Kraven framgår av 
högskolelagen (SFS 1992:1434)21. Högskolelagen innehåller bestämmelser 
                                                 
19 Förteckning över svenska yrkesexamina enligt svensk examensordning 1993 som bilaga 1 
20 Företeckning över reglerade yrken i Sverige 2004-04-14 som bilaga 6 
21 Högskolelagen SFS 1992:1434 som bilaga 4 
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om statliga, kommunala och landstingskommunala universitet och 
högskolor. Dessa bestämmelser kompletteras av de bestämmelser som finns i 
högskoleförordningen (SFS 1993:100).  
En akademisk utbildning kan i Sverige inte samma huvudman för utbildningen 
som för den verksamhet som utbildningen syftar till. I sådant fall riskerar  
utbildningen att bli bedömd som inomverksutbildning, vilket inte är förenligt 
med högskoleverkets kvalitetskrav. Då FM i första hand är en riksangelägenhet 
är officersutbildning är en statlig angelägenhet. FM-utbildning med formell 
högskolestatus kommer att stå under statligt huvudmannaskap, kanske på ett 
liknande sätt som förhållandet mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och 
Jordbruksdepartementet (sektorhögskola).  
 
Högskolelagen 
I Högskolelagen 2 § kan vi läsa att utbildning inom högskolan skall vila på 
vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och forskning. Samtidigt som man i 
denna paragraf poängterar förankring, genom att betona vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet, anger den att utbildningen skall var tidsenlig eller ”up 
to date” genom kopplingen till forskning.  
 
I 3 § betonas att utbildning skall bedrivas vid kunskapsfronten genom tydlig 
koppling mellan forskning och utbildning.  
 
I Högskolelagens 9 § anges även attityd mål vilka ofta refereras till som 
högskoleutbildningens långsiktiga mål: 
”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.” 
Detta är enligt min uppfattning det livslånga lärandet i punktform. 
 
Vetenskapsområden 
Sedan 1999 delas forskning och forskarutbildning vid universitet och 
högskolor in i fyra olika vetenskapsområden: Humanistiskt/ samhälls-
vetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde 

Akademisk utbildning i framtiden och Europa 
Inom EU pågår ett omfattande arbete med att harmonisera och likrikta högre 
utbildning i syfte att främja kvalité, utbyte och rörlighet. Av regeringens 
faktablad ”Översyn av vissa examensfrågor i högskolan” framgår följande. 
Arbetet drivs mot bakgrund av Bolognadeklarationen och Pragkommunikén, 
som syftar till att stärka det europeiska samarbetet inom högre utbildning. 
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Bolognaprocessens övergripande mål är att till 2010 skapa ett gemensamt 
europeiskt område för högre utbildning, The European Higher Education Area 
(EHEA).  
 
Inom EU har stats- och regeringschefer beslutat om målsättningen att utveckla 
unionen till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade 
ekonomin i världen till år 2010. För att åstadkomma detta krävs en rad åtgärder 
på olika områden, bl.a. utbildningsområdet. Utbildningsministrarna har den 14 
februari 2002 enats om tre strategiska mål som skall bidra till det övergripande 
målet.  
De tre målen är: 

• Bättre kvalitet och effektivitet i utbildningssystemen i EU 
• Att underlätta tillträdet för alla till utbildningssystemen 
• Att öppna utbildningssystemen mot omvärlden 

 
I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt 
område för högre utbildning (European Higher Education Area) till 2010. 
Bolognadeklarationen innehåller tre övergripande mål: 
1. att främja rörlighet (mobility) 
2. att främja anställningsbarhet (employability) 
3. att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft 
som utbildningskontinent (competitiveness/attractiveness) 
 
Dessa övergripande mål bryts ned i sex operativa mål: 
1. Införande av ett system med tydliga och jämförbara examina 
2. Införande av ett system som huvudsakligen består av två utbildningsnivåer 
3. Införande av ett poängsystem 
4. Främjande av rörlighet 
5. Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring 
6. Främjande av den europeiska dimensionen i högre utbildning 
 
Av de nuvarande 15 EU-länderna har 11 infört eller håller på att införa ett 
system med två utbildningsnivåer där huvudmodellen omfattar tre plus två år. 
Sverige är det enda EU-land som har en så kort total minsta studieomfattning 
som fyra år fram till magisterexamen som huvudmodell.  
Övriga nordiska länder har infört systemet med två nivåer som omfattar tre 
respektive två år.  
 
Utbildningsdepartementet har utrett hur Bolognadeklarationen och 
Pragkommunikén kan utformas i en svensk anpassning. Projektgruppen fick i 
uppdrag att se över vissa examensfrågor i högskolan (dnr U2002/1944/DK) och 
slutrapporten inlämnades i februari 2004. 
Utredningen föreslår: 
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Examina 
Projektgruppen föreslår att samtliga examina i den högre utbildningen skall 
indelas i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 
Examensordningen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) och bilagan 
till förordningen (1993:221) för SLU skulle struktureras efter 
examensnivåerna.  
 
På grundnivån placeras enligt förslaget högskoleexamen, kandidatexamen samt 
yrkesexamina med krav på en omfattning om mindre än 160 poäng.  
 
På avancerad nivå placeras magisterexamen samt yrkesexamina med krav på 
en omfattning om minst 160 poäng och påbyggnadsexamina där den totala 
omfattningen, inklusive grundexamen, är minst 160 poäng.  
 
På forskarnivå placeras licentiat- samt doktorsexamen.  
 
Nya examenskrav föreslås också för kandidat- och magisterexamen. 
Omfattningen av kandidatexamen föreslås vara oförändrad, dvs. minst 120 
poäng, med krav på självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. 
Projektgruppen föreslår att magisterexamen skall omfatta minst 40 poäng med 
visst djup och/eller bredd för den som avlägger kandidatexamen, yrkesexamen 
om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen. Magisterexamen skall 
enligt förslaget bidra till fördjupning och/eller breddning av tidigare 
högskolestudier. För att erhålla magisterexamen skall studenten inom ramen 
för kursfordringarna fullgöra ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 
10 poäng. Projektgruppen föreslår att kraven på fördjupning på 60- respektive 
80-poängsnivån i huvudämnet för kandidat- respektive magisterexamen skall 
tas bort i examensbeskrivningarna i examensbilagorna. För magisterexamen 
innebär detta att de båda nuvarande inriktningarna med ämnesdjup respektive 
ämnesbredd kommer att rymmas inom den föreslagna magisterexamen. 
 
Yrkesexamen 
Förslag från Bologna processen; om ett yrke är reglerat i svensk lagstiftning, i 
EG-rätten eller i en majoritet av medlemsländerna inom EES vad avser krav på 
examen, avslutas utbildningen till detta yrke med en yrkesexamen. En 
tillämpning av denna princip innebär att vissa yrkesexamina utgår ur 
examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), samt 
bilagan till förordningen (1993:221) för Statens Lantbruksuniversitet och att 
utbildningarna i stället avslutas med en generell examen. 
 
Meritvärdering ECTS 
Studentutbytet inom EU:s utbildningsprogram Erasmus bygger på fullt 
erkännande av studieperioder utomlands. För att underlätta detta utvecklades 
det europeiska systemet för överföring av studiemeriter European Credit 
Transfer System (ECTS). ECTS ingår numera som ett ordinarie inslag i 
Erasmusutbytet och används i någon form av alla lärosäten i Sverige. ECTS 
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poängsystem innebär att ett läsår omfattar 60 poäng och ECTS betygsskala 
innehåller sju betygssteg.  
 
I Bolognadeklarationens tredje operativa mål uppmanas länderna att införa ett 
gemensamt studiepoängsystem, t.ex. ECTS. Syftet är att underlätta 
studenternas rörlighet och livslånga lärande. Detta mål har sedan utvecklats 
under processens gång.  
 
I Pragkommunikén underströk ministrarna vikten av ett gemensamt 
poängsystem såsom ECTS, som möjliggör både överföring och ackumulering 
av studiemeriter. Projektgruppens förslag är att ECTS-poäng införs inom 
grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning. Heltidsstudier under 
en vecka motsvaras av 1,5 ECTS-poäng. 

Officersutbildning, ett historiskt perspektiv 
Militära chefer har sedan urminnes tider ägnat sig åt studier av tidigare 
genomförda krig i syfte att dra slutsatser om hur nästa slag och krig skall kunna 
vinnas. Sedan 2500 år tillbaka har militära tänkare studerat om det finns några 
klara regler och principer som regelmässigt styr militära operationer. 
(Rekkedal, 2002).  
 
Tidigt var officer ett av få yrken som både erbjöd och krävde skolning, till 
skillnad från samhällets absoluta huvuddel vars kompetens utvecklades och 
fördes vidare genom lärlingssystem. Officersyrket var förunnat ett fåtal av rätt 
börd vilka dessutom hade ekonomisk möjlighet att låta sig utbildas. Under 
1700-talet ökade intresset för de olika vetenskaperna och de fick en avgörande 
påverka i krigföringen. Främst ämnena matematik och fysik tillskrevs stor 
betydelse. I Sverige bildades Krigsvetenskapsakademien 1796 på initiativ 
främst av sedermera generallöjtnanten G.W. af Tibell under namn av Svenska 
krigsmannasällskapet, 1805 ändrat till Krigsvetenskapsakademien. Akademins 
syfte är att främja vetenskaper av betydelse för totalförsvaret.(NE, 2003) 

Officersutbildning, ett nutidsperspektiv 
Överbefälhavaren beslutade 17 januari, 2001 att högskolelagen och 
högskoleförordningen skulle ligga till grund för fortsatt utveckling av FM’s 
skolsystem. Kriterierna gäller all personalutbildning inom FM. 
Försvarshögskolan har dessutom ansökt om examensrätt i ett femte, nytt för 
Sverige, vetenskapsområde: krigsvetenskap. Enligt Krigsvetenskaplig årsbok 
2003 definierar FHS Krigsvetenskap enligt följande: ”Krigsvetenskap 
avhandlar krig, krigföring, krigets mål, medel och metoder samt krigets natur i 
vid bemärkelse.” Krigsvetenskap, definierad på detta sätt, kan ses som en 
syntes av studier inom en rad olika områden såsom: 

• Militärteori 
• Militärteknik 
• Militärt ledarskap 
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• Ledning 
• Logistik 
• Militärstrategi 

Med denna definition som grund har FHS 2001 ansökt om examensrätt för en 
kandidatexamen i krigsvetenskap. Oavsett om FHS erhåller sin examensrätt 
eller inte så har utbildning inom FM utvecklats mot en mer högskoleanpassad 
metod i genomförandet. I Officersförordningen (1994:882) 3§ - 7§ framgår den 
anpassning som gäller bl.a. hur utbildning skall beskrivas med 
utbildningsplaner och kursplaner. Vidare har FM’s Utbildningsinspektör 
utfärdat sitt kvalitetssäkringsdokument 2004 (HKV 19 110:788 49) för 
tillämpning vid FM’s förband, skolor och centra fr.o.m. 2004-01-01. Enligt 
dokumentet är målbilden att när utbildningen påbörjas i ett reformerat 
skolsystem hösten 2006, skall utbildningen vara kvalitetssäkrad och 
akademiserad, d.v.s. det skall finnas möjlighet att erhålla examen och 
högskolepoäng. 

Officersutbildning, en internationell jämförelse 
Olika nationer har valt lite olika vägar för utbildningen av sina officerare. I ett 
grundläggande avseende skiljer sig Sverige från de flesta andra nationer. 
Sverige är mig veterligen ensamma om ett enbefälssystem. Denna skillnad 
försvårar alla jämförelser eftersom en svensk officer till stor del verkar inom 
det fält som andra nationers underbefäl eller non comissioned officers (NCO) 
gör. 
 
USA 
En av, eller kanske den mest kända, instutitionen för officersutbildning är West 
point, United States Military Academy (USMA) grundad 1802. USMA utbildar 
mot de behov som armén och Amerikanska samhället ställer nu och i 
framtiden. 

”..the institution continues to ensure that all programs and 
policies support the needs of the army and nation now and as in 
the foreseeable future.” (www.usma.edu/bicentennial/history). 
 

Skolan är ackrediterad som högskola/universitet och flera av dess kurser är 
dessutom ackrediterade av branschorganisationer. USMA utbildning har en 
kärna av ämnen som (nedan vänstra och högra pelaren) beskriver allmänna 
kunskaper som anses som nödvändiga för alla officerare. Utöver detta finns de 
kunskaper som konstituerar det specifikt militära i officerskompetensen. Värt 
att notera är att hit räknas fysisk träning!  
 
Efter denna grund av allmänbildning kan kadetten specialisera sig inom något 
av en mängd olika områden. Vid examen får kadetten en Bachelor of Science 
(Bsc). 
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Övergripande beskrivning av USMA utbildningsmodell 

Storbritannien 
I Storbritannien utbildas officerare inom eget vapenslag helt och hållet. Det 
finns en förberedande utbildning för ungdomar i åldern 16-18 år på Wellbeck 
College som är gemensam för alla vapenslag. Wellbeck College är inte en 
förutsättning för officersutbildning.  
 
Inom armén, som jag har valt som jämförelse, har 80-85% av de blivande 
officerarna en akademisk examen redan då de börjar sin officersutbildning vid 
Royal Military Academy Sandhurst (RMAS). De blivande officerarna är därav 
något äldre än vid motsvarande utbildning i Sverige, medelåldern är 23 år. I 
Armén sker officersutbildningen vid RMAS, Sandhurst är inte ett universitet 
men det finns en betydande akademisk komponent i officersutbildningen och 
den akademiska nivån ligger på doktorandnivå. Vid Sandhurst finns tre 
akademiska avdelningar The Department of Warstudies, Communication and 
Management Studies samt Defence and International Affairs. Samtliga 
avdelningar tillhandahåller officersutbildningen fördjupningsstudier. De 
akademiska avdelningarnas huvudsyfte är att bidra till helhetssyn och kontext 
för de blivande officerarna.  
 
Huvudkursen vid Sandhurst heter Commissioning Course och omfattar 44 
veckors utbildning uppdelat på tre terminer. Kursen som helhet har ett civilt 
meritvärde22. Huvudsyftet med utbildningen är att genom militär utbildning 

                                                 
22 Tillsammans med en efterföljande kurs ett år efter är utbildningen värd 75% av Certificate in 
Management Studies vid Edexcel/BTEC. Vid Bournemouth University kan de studerande 
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utveckla de förmågor och egenskaper inom ledarskap, karaktär och kunskap 
som officersaspiranten behöver vid sin första förbandstjänstgöring (RMAS, 
2004) 
 
Tyskland 
Tysklands officersutbildning har i sitt inledande skede många likheter med den 
Svenska modellen. Underlaget för den följande redovisningen har jag hämtat 
från Guiseppe Caforio (ed) 2000 kapitlet; Selection and education of officers in 
the German Armed Forces.  
 
En blivande arméofficer i Bundeswehr måste börja med att under en 8 månader 
lång period lära sig de grundläggande soldatfärdigheterna, vilken genomförs 
med övriga värnpliktiga. I Tyskland anses dessa kunskaper och denna 
erfarenhet av soldatperspektivet som nödvändig för att kunna bli en duglig 
ledare.  
 
Efter dessa första 8 månader följer sedan en 12 månader lång kadett kurs 
(officer candidate course), som syftar till att lära sig leda mindre 
förbandsenheter (grupp). Under denna period ingår en period med 
jägarutbildning som syftar till att pröva fysisk förmåga och låta kadetten visa 
prov på uthållighet under stark fysisk belastning.  
 
Det tredje momentet i officersutbildningen är den 6 månader långa 
officerskursen och den följande praktiken om 12 månader som stf plutonchef.  
 
När officeren har genomfört denna 39 månader långa period, med fokus på 
färdighetsträning och allmän militär förmåga, påbörjar officeren sina tre 3½ års 
akademiska studier vid något av Bundeswehrs två egna universitet. 
Universitetsstudierna kan ha en mängd olika inriktningar men alla har det 
gemensamt att de är direkt tillämpliga inom Tyska försvaret.  
 
Efter Den akademiska utbildningen får officeren en kort orienterande 
utbildning innan han/hon får en placering vid en operativ enhet, i armén som 
plutonchef.  
 
I Tyskland blir alltså en armé officer något liknande vår f.d. kompaniofficer 
efter sina 3½ års akademiska studier. Beroende på förmåga och behov kan 
sedan den enskilde bli utvald för att gå kompanichefs- och bataljonschefs-
utbildning. För att sedan bli utbildad till vad som kan liknas vid vår f.d. 
regements- eller generalstabsofficer sker ytterligare urval och därefter 
utbildning.  
 

                                                                                                                                 
tillgodoräkna sig 50% av Post Graduate Certificate in Human Resource Management. City and 
Guilds kan utdela en Licentiate in Leadership när kursen är avslutad 
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Det som skiljer Tyskland från Sverige, Storbritannien och USA är att de gör ett 
”avbrott” under flera år för att ägna sig åt rent akademiska studier, visserligen i 
ett universitet som tillhör Bundeswehr. Tyskland har sålunda tydligt delat på 
vad som är akademiskt och vad som är militärt 
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Kapitel 5 Intervjuundersökningen 
Den bärande delen i min uppsatts är att undersöka hur högskoleanpassningen 
uppfattas i FM och om jag kan spåra några gemensamma drag i hur 
anpassningen uppfattas, beroende på var i organisationen respondenten är 
verksam. I det följande kommer jag att redovisa utdrag av de intervjuer som jag 
har genomfört. Jag har valt att redovisa svaren intressentgrupp i taget och fråga 
för fråga. Jag inleder med den frågerubrik som har varit huvudfrågan och 
avslutar med en sammanfattning av gruppens svar. 

Trupparnas perspektiv 
Vilket är enligt din uppfattning målet med den akademiserade 
officersutbildningen? 
 

”Jag tror att målet egentligen är att både höja statusen på 
officersyrket som sådant och sedan tror jag också att vi med en 
högskoleanpassning får en officer som har en bredare syn på 
både samhällsperspektiven och sitt eget arbete. Jag tror att den 
enskilde som utbildar sig också upplever det som att de står sig 
väl i konkurrensen med andra utbildningar, d.v.s. det är 
rekryteringsfrämjande på alla nivåer att få en[--]utbildning.” 
(Nilsson) 

 
”Jag tror att det viktigaste är att genom att akademisera så får 
du en automatisk kvalitetssäkring av utbildningen, och då får du 
en bättre utbildning och mer kompetent officer”(Nilsson) 
 
”Ja jag ser en möjlighet att jämföra och det ligger ju lite i status-
delen också naturligtvis att man har ett gemensamt instrument 
som man gemensamt kan, alltså samma värderingsgrund. Och det 
innebär ju också på sikt, vilket jag tror är bra för FM 
naturligtvis, att vi blir ju kanske mer attraktiva på 
arbetsmarknaden efter vår tidiga utbildning än vad vi blev 
tidigare.”(Nilsson) 

 
”I grunden är det att ständigt utveckla officersrollen. Om vi tittar 
på samhället i övrigt hur det utvecklas på samma sätt så 
utvecklas officeren för att bli bättre och därmed också höja 
officersrollen både som ansikte utåt men också kvalitén på 
officeren, att göra en ”bredare” officer.”(Alexandersson) 

 
”Vi tar statskunskap t.ex. officeren idag är betydligt mer vidsynt 
när det gäller försvaret som helhet än vad jag var när jag 
började. De kan delta i debatten m.m. och kan ha synpunkter på 
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ett helt annat sätt än vad en ung officer kunde för 10-20 år sedan. 
Det kanske är en förmåga som krävs när vi blir färre och 
färre”(Alexandersson) 

 
”I grunden tror jag att det har bestått i att man skall försöka få 
den militära officersutbildningen jämställd med den civila 
högskoleutbildningen. I första hand jämställa den och i andra 
hand (som jag tror sen har blivit ett resultat av det) försöka 
kvalitetssäkra den i förhållande till UHÄ23 sätt att bedöma 
universitetsutbildning.”(Ström) 

 
”Sen finns det ett annat som jag tror har dykt upp på senare tid 
det är när man tittar på möjligheten att ta in civila människor och 
ge dem en kort militär utbildning och sedan placera dem 
någonstans i hierarkin.”(Ström) 
 

Trupp perspektivet på målet med högskoleanpassad utbildning 
Samtliga av de intervjuade i gruppen ”truppare” har valt att framhålla 
kvalitetssäkring som det de uppfattar som det enskilt viktigaste målet. 
Kvalitetssäkring definieras av de intervjuade i två perspektiv dels att 
utbildningen blir bättre med tydligare regelverk och dels som ett sätt att skapa 
struktur och därigenom vinna effektivitet. Ökad kvalité är en bärande tanke i 
hela resonemanget. Bredare kompetens framhålls av samtliga som en märkbar 
konsekvens av den högskoleanpassade utbildningen. Det framhålls dock att det 
inte direkt har att göra med den akademiska metoden utan de hänför det till nytt 
innehåll i utbildningen.  
Möjligheten att jämföra militär utbildning med civil har två av tre intervjuade 
nämnt som ett möjligt mål med högskoleanpassningen den tredje ser det som 
en möjlig bieffekt inget självändamål. 

 
Vad är enligt dig/er det mest positiva med akademisegringen? 
 

”Om jag tittar på de yngre officerarna som kommer till förbandet 
så tycker jag att de har en bra utbildning när de kommer tillbaks. 
Jag tror att det är.--. en ”bredare” officer som kommer till 
förbandet som är mer förankrad i sitt yrkesval än tidigare.” 
(Nilsson) 
 
”Man fokuserades [under gamla OHS] bara på det som den 
enskilde skulle göra som individ inte vad FM stod för, hur man 
satte in FM i ett helhetsperspektiv i statskunskapen.” (Nilsson) 
 

                                                 
23 UHÄ, Universitets och Högskoleämbetet, tidigare namn på Högskoleverket. Förf. anm 
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”Det blir en mer vidsynt officer som kommer ut som kan delta 
och utveckla både sig och FM på ett annat sätt än tidigare.” 
(Alexandersson) 
 
”Högskoleanpassningen av försvarshögskolan har givit många 
positiva effekter. Det största är att man har återinfört 
krigskonsten, att man börjar forska kring krigsvetenskap att det 
har blivit naturligt för att det är ett ämne som inte har några 
”rätta” svar.” (Ström) 
 
”..men framförallt nu när vi har en diffus hotbild i framtiden då 
måste vi gå tillbaks till ’rötterna’ och fundera på, vårt 
existensberättigande är en sak, men också hur vi skall hantera 
sånt.”(Ström) 
 

Trupparnas motiv till att ställa sig positiva till högskoleanpassningen 
Alla i gruppen anser att den kompetens som de nyutbildade besitter är bredare 
idag än tidigare. Officeren är även mer duglig i allmän problemlösning. Den 
breddade utbildningen har gett en officer med bättre förståelse för FM som 
helhet, och som en följd av det har han/hon en bättre möjlighet att delta i 
försvarsdebatten. Officeren anses också vara mer förankrad i sitt yrkesval än 
tidigare. Jämförbarheten med civil utbildning anses leda till en ökad förståelse i 
samhället för FM’s utbildningar och kompetens.  
Enligt en av respondenterna så är återinförandet av militärteori vid FHS en av 
de mest betydelsefulla positiva följderna. Det har bäring på spårbarhet i val av 
metoder och beteenden. 
 
Vad är enligt dig/er det mest negativa med akademiseringen? 
 

”Det mest negativa är att vi med dagens upplägg av den 
inledande officersutbildningen, riskerar att tappa många som vi 
har rekryterat som har en viss bild av yrket, så att säga. Jag 
tycker jag att jag märker att de är mindre motiverade efter YOP 
1-2. Där den inledande fasen av yrkesofficersutbildningen är 
väldigt akademiserad.” (Nilsson) 
 
”Ja och de tycker själva att de tappar fokus från yrket och det 
innebär att då ökar risken för att de undrar om de har valt rätt 
egentligen.” (Nilsson) 
 
”…det är innehållet i nuvarande utbildning. Officeren är mindre 
användbar än tidigare och det är allt ifrån motortjänst till att 
hantera vapen till C-kort.”  (Alexandersson) 
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”Man kan inte bara se till individens utveckling utan här måste 
man också se till vad som är mest kostnadseffektivt för 
organisationen.” (Alexandersson) 
 
”Jag tog upp ett exempel med att vi nu jagar efter att de 
värnpliktiga skall få ett civilt meritvärde, men när vi själva går 
våra militära skolor så har vi inget som vi kallar militärt 
meritvärde.” (Alexandersson) 
 
”Ta bara den här frågan med certifiering! Allt det som krävs för 
att få utbilda. För 20 år sedan eller15 år sedan kunde du ta en 
instruktionsbok och sedan ihop med en gradbeteckning kunde du 
utbilda, gör detta! Idag behöver du kanske 10-15 veckors kurs för 
att få den formella behörigheten att utbilda. Och för att få gå 
dessa kurser måste du ha en viss grund också. Det är en väldigt 
lång tid innan man kan använda en officer fullt ut idag. Det gör 
ju att det borde vara en viss förändring i innehållet så att de får 
en bättre grund att stå på och att organisationen kan nyttja dem 
mer direkt.” (Alexandersson) 
 
”Det är en annan officer som kommer ut idag än vad det var förr. 
Det är inte bara beroende på utbildning, det är en skillnad på… 
precis som det är en skillnad på 40-talister och 60-talister så är 
det en skillnad på 60-talister och 80-talister. 80-talisten har en 
mer individuell syn de ser mer till sig själva på ett helt annat sätt 
än vad 60-talisterna gör. De accepterar kanske inte saker som 
är…. Ja de har sin egen individualplan, de ser till sitt. 60-talisten 
kanske ser mer till kollektivet.” (Alexandersson) 
 
” I och med att vi har akademiserats så har det kommit andra 
krav vad gäller säkerhet och grejor. Nu måste man genomgå en 
massa kompletterande utbildning, ackrediteringar. Till exempel 
så talade jag med en ledningsplutonchef som jag har på min 
ledningsplats, nu kan hon inte truppföra längre därför att för hon 
måste inplaneras för att genomföra ackreditering på Stri-90. Det 
går 6 veckor på det trots att hon är grundutbildad på vagnen! Det 
är en avart av akademiseringen. Vi har t.ex. fänrikar som är 
grundutbildade på sina stridsfordon men måste ackrediteras för 
att få utbilda på dem! Det är tveksamt om det är kostnadseffektivt 
och där måste det bli någon jämkning” (Ström) 
 
”..och ECDL24 och till slut blir det så jäkla svårt vi kommer att 
hänga oss själva och då räcker inte tiden till. Och det har jag 

                                                 
24 ECDL, European Computer Driving Licence, utbildning och intyg om de grundläggande 
färdigheterna i nyttoprogram på PC. Intyg är en antagningskrav på nivåhöjande utbildning. 
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t.ex. skrivit i årsrapporten utbildningstiden, det är inte så att säga 
pengarna som är gränssättande för att vi skall nå målen utan på 
grundutbildningsbataljonen, det är tiden. Den disponibla tiden 
det är det gränssättande” (Ström) 
 

Negativa aspekter av högskolenapassningen ur trupparnas perspektiv 
Alla av respondenterna ur gruppen ”truppare” är överens om att officeren som 
kommer från YOP inte omedelbart är användbar i rollen som utbildare när han 
kommer till förbandet. De lastar inte högskoleanpassningen i sig för problemet 
utan snarare ser det som en fråga om vad FM har valt att utbilda på, inte 
metoden i sig. Respondenterna ser en risk med dagens programinnehåll i det att 
vi riskerar tappa det specifikt militära ur fokus. Alexandersson framhåller att 
det civila meritvärdet, jämförbarheten och kvalitetssäkringen dominerar och 
det ”militära meritvärdet” har glömts bort. Den militära bakgrunden och 
erfarenheten verkar vara lågt värderad. Alexandersson och Ström menar att 
individens behov och önskemål är för framträdande och organisationens behov 
har nedprioriterats, det upplevs som oekonomiskt. Alexandersson och Ström 
ser en koppling mellan den akademiska metoden, framför allt kravet på 
kvalitetssäkring genom spårbarhet, och de nya krav på ackreditering på 
materielsystem som har kommit. De säger att kraven inte går ihop med 
disponibel tid, tiden är det som är gränssättande i grundorganisationen. Det 
framtonar en mer individualistisk syn hos de nya officerarna, de intervjuade 
lastar inte högskoleanpassningen i sig men de ser förändringen i perspektivet 
av högskoleanpassningen. 
 

”Egentligen är det att man integrerar och anpassar sig i den 
övriga samhällskulturen i synen på utbildning och blir meriterad, 
får ett bevis på sin kompetens, examen”(Alexandersson) 
 
”Den skall uppfylla vissa akademiska krav. Det skall vara 
spårbarhet, det skall kunna verifieras och sedan är det väl någon 
faktor till?”(Ström) 

 
Vad innebär det att utbildningen är akademiserad? 
 

”Den skall uppfylla vissa akademiska krav. Det skall vara 
spårbarhet, det skall kunna verifieras och sedan är det väl någon 
faktor till?” (Ström) 
 
”Först tänker jag på en utbildning mot ett givet kursmål, men det 
har vi haft tidigare. Egentligen är det att man integrerar och 
anpassar sig i den övriga samhällskulturen i synen på utbildning 
och blir meriterad, får ett bevis på sin kompetens, examen.” 
(Alexandersson) 
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Vilka styrdokument finns? 
 

”Högskoleförordningen som utfärdas av … vilka var det när vi 
skulle göra något på Markstridsskolan, då var ju helt plötsligt 
jordbruksverket involverat i detta..” (Nilsson) 
 
”Det måste väl gå att hitta, UHÄ måste väl ha gett ut något i de 
här frågorna?” (Ström) 
 

Har ”trupparna” en uniform uppfattning kring vad högskoleanpassad 
utbildning innebär? 
Respondenterna i gruppen ”truppare” har en delvis oklar gemensam bild av vad 
akademisk utbildning är, eller vilka styrdokument som finns. De beskrivningar 
som används är meritvärdering och anpassning till samhällets utbildningar i 
övrigt. Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och spårbarhet är inte det som 
de intervjuade i trupparna har valt att framhålla i första hand. Efter 
kompletterande frågor så är begreppen igenkända. Kriterierna på akademisk 
utbildning; vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är kända när jag 
refererar till dem. Att det finns kopplingar till både HSV25 med högskolelag, 
högskoleförordning och FM är klart hos respondenterna. Högskolelagen och 
högskoleförordningen är kända till sin existens men deras innehåll och 
påverkan på FM är oklar för gruppen. Inom gruppen finns ingen tydlig 
uppfattning om tidsplan, det finns en uppfattning om att FHS är de som ligger 
först i spåret. 
 

”FHS och MHS utbildningen, den högre akademiska 
utbildningen, har varit ’Driving Forces’.”(Ström) 

 
Kopplat till förra frågan är det akademiska förhållningssättet nytt för 
dig/er? 
 

”..jo de hänger ju intimt samman men det beror på hur man 
reflekterar över den beprövade erfarenheten. Säger man att ”så 
har vi alltid gjort förr” då är det beprövad erfarenhet. Om man 
säger att av de här tre metoderna har vi utvecklat en fjärde metod 
som vi nu använder oss av t.ex. ledningsmetodik i bataljonstab då 
tycker jag att det är mer vetenskapligt belagt än att det är 
beprövad erfarenhet.” (Nilsson) 
 
”Många förväxlar vetenskaplig grund med att det måste hänvisa 
till en forskning. Det vi gör inom ramen för beprövad erfarenhet 
är ju en form av forskning. Och när vi då nedtecknar erfarenheter 
då kan man egentligen, tycker jag , säga att man har en 
vetenskaplig grund att stå på.” (Nilsson) 

                                                 
25 HSV, Högskoleverket 
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”Vi har ju tagit en teori och sagt att denna teori är viktig för oss 
för vi har sett att den fungerar i det verkliga livet, det praktiska 
också.” (Nilsson) 
 
”Vetenskaplig grund är väl inte det som vi har förordat mest utan 
vi har ofta stöttat oss på beprövad erfarenhet. Det vi har utbildat 
för och med bas som så att säga det vi har utgått ifrån det har 
varit beprövad erfarenhet.” (Nilsson) 
 
”Nej helt nytt är der kanske inte men. Skolmässigt så-- Nu skriver 
du din C-uppsats t.ex. förr så skrev man en enskild utredning. 
Den var mer uppgiftsinriktad det var uppgiften och lösningen 
som var det viktiga, idag är det metoden.” (Alexandersson) 
 
”Jag vill hävda igen att vi har haft ett förhållningssätt som 
grundar sig på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund men 
vi har inte fört ner på papper var kunskapen kommer ifrån, vi kan 
inte härleda såvida man inte själv har ett långt tidsperspektiv 
genom egen erfarenhet.” (Alexandersson) 
 
”Våra reglementen t.ex AR2 som taktisk doktrin bygger ju på 
vetenskaplig grund den bygger ju på manöverdoktrinen. Bygger 
ju på gammal svensk grund men kan egentligen härledas tillbaks 
till det preussiska. Du kan gå tillbaks till Clausewitz. När det 
sedan gäller den mekaniserade striden så har den ju byggt på 
erfarenheter från andra världskrigets blixtkrigstaktik. Det fick en 
renässans i nyare reglementen på 70-talet efter Israelkrigen. Så 
att när du läser det här med kraftsamling, överraskning och 
alltihopa så kan du hitta [spårbarheten].Problemet har ju varit 
att de som har utbildat eller blivit utbildade har inte känt till den 
vetenskaplig grunden.” (Ström) 
 
”..i själva utbildningen av värnpliktiga, i pedagogiken och 
ledarskapet ja det har byggt på beprövade metoder hela tiden.” 
(Ström) 
 
”..varför kunde vi skita i fotnoter under invasionstiden? Vi 
byggde doktrinerna på ett antal anfall mot luftlandsättning, anfall 
mot kust, anfall mot symetriska fiender och över gräns, möta, 
hejda slå. Det innebar ju egentligen att vi formades, det fanns 
gräns höger och gräns vänster inom den ramen skulle du 
uppträda. Men det som är viktigt i dagens läge med att vara mer 
akademisk eller ha en akademisk touch i alla fall, är kopplat till 
kritik av bakgrundsfakta osv. I dagens läge så har vi svårt, och 
jag märker ofta på våra äldre officerare hur svårt de har att 
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anamma ett nytt förhållningssätt till en annan hotbild. Och det 
enda sättet att kunna hantera en sån fråga det är ju att fråga sig: 
vad har jag för värdegrund? Vad säger min vetenskapliga 
bakgrund i den här frågan och hur skall jag angripa det nya 
problemet? Sen kommer man ju snart fram till att: javisst jag har 
ju alla de instrument jag behöver, men att i tanken våga veta att 
så är det, det får du bara genom att du har fått angripa utifrån ett 
akademiskt sätt.” (Ström) 
 

 
Är akademisk utbildning en nyhet inom försvaret? Eller finns det ett 
historiskt perspektiv? 
Gruppen anser, med lite differentierande perspektiv, att FM sedan tidigare har 
haft ett förhållningssätt som liknar det vetenskapliga. De teorier som ligger till 
grund för hur striden med armé förband förs anser respondenterna har en 
vetenskaplig grund och en tydlig spårbarhet och möjlighet att härleda. 
Grunderna går att finna både i Clausewitz och i erfarenheter från moderna krig. 
Det som enligt respondenterna har hänt är att under invasionsförsvarets tid på 
60-, 70- och 80-talet så har motståndaren och kontexten varit så statisk att 
bakgrunden och motiven till beteende, doktriner och metodutveckling har fallit 
bort. När sedan kontexten har ändrats till mer dynamisk konstaterar de att 
analysförmågan har blivit eftersatt. 
 
Vad gör ni annorlunda nu mot innan? 
 

”Eleverna är mer öppna för annorlunda synsätt och jag tror att 
det lite grann har en grund i högskoleanpassningen.” (Nilsson) 
 
”De kan svara mer självständigt på frågor från soldaten hur allt 
hänger samman, den röda tråden i utbildningen. Och framför allt 
varför vi utbildar, om syftet med insatsorganisationen o.s.v.” 
(Nilsson) 
 
”Effekten av detta blir att utåt sett blir FM en mycket tydligare 
organisation.” (Nilsson) 
 
”Det är ett synsätt och ett arbetssätt som har förändrats från 
uppgiftsinriktat till metodinriktat, på gott och ont.” 
(Alexandersson) 
 
”Det finns idag inte tillräckligt med tid för att reflektera och 
utvärdera på rätt sätt och ta tillvara på erfarenhet och att sedan 
implementera det. Så den positiva effekten av 
högskoleanpassningen har vi inte sett ännu.” (Alexandersson) 
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”En fråga som man kan ställa är går det ett lära sig ett 
akademiskt förhållningssätt eller är det en mognadsprocess som 
kommer med ålder eller tiden?” (Ström) 

 
Vilken förändring ser  ”trupparna” i utbildningens reella innehåll efter att 
högskoleanpassningen har påbörjats? 
Enligt trupparna har de nyutbildade officerarna en bättre beredskap att hantera 
förändring och utveckling. Kontinuerlig utveckling och förändring ses som en 
del av vardagen. De nyutbildade officerarna anses ha fått ett instrument för att 
hantera allmängiltigt problemlösning. En gemensam uppfattning är att vi inte 
har sett de riktigt positiva effekterna av högskoleanpassningen ännu, beroende 
på ett antal hämmande faktorer, tidsbrist på grund av personalbrist är den 
främsta. Kadetterna och fänrikarna klarar idag av att beskriva FM ur ett 
helhetsperspektiv på ett sätt som inte var möjligt med den gamla utbildningen. 
Alexandersson har uppfattningen att vi har gått från ett uppgiftsinriktat till ett 
metodinriktat arbetssätt. 
 
Sammanfattning av trupparnas perspektiv 
Trupparna har en gemensam uppfattning om att målet med högskoleanpassning 
av officersutbildningen är kvalitetssäkring. Bakom begreppet kvalitetssäkring 
spårar jag två huvudsakliga argument; dels att kunskapen i sig blir bättre med 
ett tydligare regelverk och dels att skapa struktur och därigenom vinna 
effektivitet. Respondenterna ser många positiva följder av en 
högskoleanpassning där förmågan till problemlösning och den ökade bredden i 
officerarnas kunskaper framhålls särskilt. Möjligheten att jämföra militär 
utbildning med civil utbildning anser respondenterna är positiv. Innehållet i 
utbildningen har gruppen synpunkter kring, de lastar inte 
högskoleanpassningen i sig för det, men konstaterar att utbildningen inte helt 
motsvarar de krav som ställs på officeren vid hans/hennes inledande 
tjänstgöring på förband. De anser att det är en för tydligt fokusering på 
individens utveckling på bekostnad av förbandens behov och rationalitet.  
 
Trupparna har en otydlig bild av vad akademisk utbildning innebär rent 
formellt. Begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är kända även 
om respondenterna inte omedelbar refererar till dem då de skall beskriva 
akademisk utbildning. Gruppen anser att det i FM finns och har funnits ett 
förhållningssätt som påminner om det akademiska. De hänvisar till att det går 
att spåra mycket av våra metoder och doktriner till historiska erfarenheter. 
Respondenterna anser att officerare utbildade i det högskoleanpassade 
skolsystemet anses vara bredare och framförallt ha en bättre förmåga att sätta 
in FM i en helhet än tidigare utbildade officerare. De bedöms även vara mer 
förändringsbenägna. De fulla genomslaget av den högskoleanpassade 
utbildningen hämmas av faktorer som resursbrist främst personalbrist. 
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Strategernas perspektiv 
Vilken är enligt din uppfattning målet med den akademiserade 
officersutbildningen? 
 

”Kvalitetssäkringen var ur flera perspektiv dels att rensa upp i 
kursutbudet och undvika dubblerade utbildningar och dels att 
höja kvalitén i utbildningens innehåll.” (Axelsson) 
 
”För mig är det inget självändamål som gör att den enskilde 
försvinner ut från FM utan det här är för att FM skall kunna 
utveckla sina kompetenser i den omfattning som behövs.” 
(Axelsson) 
 
”Ett kvalitetssäkrings program, jag lutar mer åt det som mål. Ett 
systematiskt förhållningssätt där vi på vetenskaplig grund 
successivt kvalitetssäkrar vår utbildning och där är då 
högskoleverket och samarbetet med andra högskolor det viktiga 
medlet för att göra det.” (Jonsson) 
 
”Det fanns en politisk ambition att övergå till ett rent 
högskolesystem dvs. att vi skall få läsa med studielån, inte vara 
anställd.” (Jonsson) 
 
”Meritvärdet för en officer som tidigare hade genomgått hela 
utbildningsprogrammet det var oklart för vår omvärld och för 
Sverige som nation. Och därigenom så tror jag på 
högskoleanpassningen i sin kvalitetssäkring.” (Jonsson) 

 
”..kvalitetssäkring gentemot samhället att man har ett 
urvalsförfarande, att vi anställer människor som har både 
intellektuell och annan kapacitet som räcker till för de uppgifter 
vi ställs inför. FM kommer ju som alla andra bli tvungen att 
konkurrera om arbetskraften i framtiden, Sverige går ju mot en 
arbetskraftsbrist. Vilka krav ställer vi på de människor som skall 
få bli officerare?” (Fransson) 

 
Strategernas perspektiv på målet med högskoleanpassad utbildning 
Alla tre respondenterna är överens om att kvalitetssäkring är det centrala i 
högskolenapassningen. Kvalitetssäkringen beskrivs av gruppen enligt två 
huvudspår dels effektivisera utbildningen och dels att öka kunskapen hos 
eleverna. Möjligheten att jämföra och jämställa militär utbildning med civil 
uppfattas också som viktig. Fransson framhåller betydelsen av att kunna ställa 
tydliga krav på dem som FM väljer att rekrytera. Jonsson betonar den politiska 
ambitionen att utjämna skillnaderna mellan militär och civil utbildning. På 
direkt fråga svarar alla respondenter att den ökade möjligheten till 
karriärväxling inte har varit styrande. 
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Vad är enligt dig/er det positiva med akademiseringen? 
 

”Högskoleanpassning handlar inte om att vi skall ha mer teori 
utan det handlar om vad vi utbildar på, varför vi gör det och hur 
vi på ett tydligtsätt leder till utbildningsmål. Vi ser ju också att 
kraven på dem som skall komma att genomföra och leda striden 
kommer att öka och bli än mer komplex så vi vill höja 
kvalitetskraven. Högskoleanpassningen är en metod att 
möjliggöra individuella val och individuella vägar eftersom vi vill 
kunna ge personalen specifik kompetens” (Axelsson) 

 
”De nya officerare som kommer ut, det är att de är mycket mer 
ägnade åt ett metodiskt angreppssätt och att kritiskt granska och 
komma med framåtriktade förslag. De har tillägnat sig en annan 
grundmetod som de har tillägnat sig genom att de använder den 
som huvudmetod även i studierna.” (Jonsson) 

 
”…men i grund och botten att det finns en gedigen 
allmänbildning och kunskapsinhämtning det tror jag enbart är 
fördel.” (Fransson) 
 
”Om FM nu skall söka sina nya officerare bland dem som har 
kapacitet för att välja olika yrkesområden på den nivån så är det 
denna typ av människor som vi söker, det är inget konstigt med 
det.” (Fransson) 
 

Strategernas motiv till att ställa sig positiva till högskoleanpassningen 
Gruppen ser flera positiva följder av högskoleanpassningen, de beskriver inte 
en gemensam bild om vad som är det mest positiva. Två genomgående tema 
även om det utrycks lite olika kan spåras varav det ena är den ökade förmågan i 
problemlösning (Jonsson och Fransson). Det andra temat är den breddade 
kompetensen och mer individanpassad utbildning (Axelsson) 
 
Vad är enligt dig/er det negativa med akademiseringen? 
 

”Komplexiteten är hög och det är oerhört omvälvande för 
många. Det jag är orolig för internt är att HKV GRO 
ledningsgrupp och direktionen nu är frånsprungen därför att 
detta går med en oerhörd fart ute i arbetsgrupperna så det är 
omöjligt att hejda till viss del.” (Axelsson) 
 
”Vi inte har samma fokus på att utbilda/förbereda för de 
befattningar som ligger närmast i tiden”(Jonsson). 
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”Många har blivit utbildade för och jobbat med frågor som 
ligger flera nivåer över den verklighet som de möts av när de 
kommer ut” (Jonsson) 
 
”Sen kan man ställa sig en fråga till: blir det krigare av den 
akademiska utbildningen? Därför kan jag ibland känna att vi 
kanske skall utbilda på den verklighet som man kommer att 
uppleva under de första 3-4 åren de befattningarna man då 
kommer att ha. Det blir lätt så att man vill jobba med det som 
man är utbildad för och då riskerar vi att få 
förvaltningsofficerare, utvecklings och förvaltnings officerare 
men inte så många krigare.” (Jonsson) 
 
”Vi skall dock veta att det tar längre tid att nå utbildningsmålet 
för en plutonsjv med den akademiska metoden än om vi hade 
gjort som tidigare.” (Jonsson) 
 
”Vi har aldrig haft så lång utbildning som vi har nu, det märks 
tydligast i de första skolstegen på officershögskolan där vi för 
personal med lång fackmannautbildning har hamnat i en 
situation där vi får göra upp till 2½ års kompletterande 
utbildning efter YOP.” (Jonsson) 
 
”Organisationen måste ha en ledningsmetod som medger att alla 
kan bestämma saker och att man kan inordna och inse att nu är 
det färdigtänkt nu är det färdig diskuterat nu skall vi övergå från 
att prata till att göra något. Då kan vi bara göra på ett sätt och 
det är att göra som någon har bestämt. Det är som två sidor på 
samma mynt en försvarsmakt måste kunna göra saker också inte 
bara snacka men å andra sidan kan man inte bara göra saker 
utan att prata, det finns inget egentligt motsatsförhållande.” 
(Fransson) 
 
”Konsekvenserna med i inflytande och pengastyrning, 
studiemedelsfinansiering, rekryteringssvårigheter och så vidare 
då är jag inte alls säker på att FM är lika positiv.” (Fransson) 

 
Negativa aspekter av högskoleanpassningen ur strategernas perspektiv 
När det gäller vad som är negativt med högskoleanpassningen är 
respondenterna i gruppen strategerna inte enade i sin uppfattning. Det finns 
enligt gruppen ett antal negativa perspektiv med högskoleanpassningen. Enligt 
Jonsson så saknar vi idag den yrkesförberedande delen i utbildningen både i 
den inledande officersutbildningen men även i chefsprogrammet. I korta drag 
säger Jonsson att han saknar krigarrollen i utbildningen. Han ser även en 
tendens att utbildning med akademisk metod tenderar att ta längre tid. Enligt 
Axelsson är det stora problemet att officerare som själva inte har utbildats i 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS 19 100:2010 
ChP 02-04  Sid. 43(64) 
Mj Fredrik Ödeen 2004-06-02  
 
 

 

högskoleanpassad utbildning har svårt att förhålla sig till konceptet. Fransson 
ser en nackdel i en civil anpassning, FM’s riskerar att förlora ett av sina 
särdrag, att lyda order. Ytterligare en nackdel som enligt Fransson kommer 
med högskoleanpassningen är risken att FM’s inflytande på utbildningen 
minskar. 
 
Vad innebär det att utbildningen är akademiserad? 
 
Vilka styrdokument finns? 
 
Vilken är er tidsaxel? 
 

”Jag kan inte se den nu. Nu går ju det här vidare men hur snabbt 
det vet jag inte.” (Jonsson) 
 
”Det går inte att dra en tidslinjal för enbart 
högskoleanpassningen den är så sammankopplad med många 
andra faktorer.” (Fransson) 

 
Vad vet du/ni om högskolelagen, högskoleförordningen? 
 

”..vi precis före jul skickat ut mitt kvalitetssäkringsdokument som 
egentligen bygger på Högskoleverkets 13 kvalitetskriterier som vi 
har omsatt till militära termer och också beskrivit på vilket sätt 
de här kriterierna skall tas omhand..” (Axelsson) 
 

Har strategerna en uniform uppfattning kring vad högskoleanpassad 
utbildning innebär? 
Alla respondenter i gruppen har under intervjuerna refererat till beprövad 
erfarenhet, vetenskalig grund och spårbarhet som grundkrav för att utbildning 
skall betraktas som akademisk. Hela gruppen kände till högskolelagen och 
förordningen. Detaljkunskapen om innehållet har jag inte frågat om. 
Utbildningsinspektörens kvalitetskriterier var kända av en av respondenterna. 
En viss osäkerhet om vilka styrdokument som påverkar utbildningen finns. 
Bland respondenterna kan ingen ange en tidsplan för en eventuell 
högskoleanpassning fullt ut. 

 
Kopplat till förra frågan är det akademiska förhållningssättet nytt för 
dig/er? 
 

”Nej det är inget nytt utan i den militära utbildningstraditionen 
har det här funnits, det stora felet är att det ofta har varit dåligt 
dokumenterat och att vi har saknat en bra metod.” (Axelsson) 
 
”Felet med FM’s utbildning är att den dokumenterade 
erfarenheten har varit muntlig tradition.” (Axelsson) 
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”Nej jag tror inte att det är helt nytt men det har inte varit 
systematiserat på det sättet tidigare.” (Jonsson) 
 
”Vi har försökt att genom rätt bemanning på skolor överföra 
erfarenhet men då hade vi ett system där vi överförde 
krigarerfarenheter. Vi var det hotstyrda försvaret under det kalla 
kriget och det var krigarerfarenhet som skulle överföras då 
gjorde man det genom att handplocka lärare. I övrigt hämtade vi 
underlag från det vi hade skrivit själv och det som hade skrivits i 
andra länder.” (Jonsson) 
 
”Om det har funnits det vet jag inte, men bristen på spårbarhet 
är monumental om vi blickar 5-10år tillbaka i tiden.” (Fransson) 
 
”Rent allmänt kan man säga att om man går till krigsarkivet och 
tittar på processen från 70-talet och bakåt så är den ju väldigt väl 
dokumenterad och tittar man på dokumentationen av de sista 
åren så är det nog sämre.” (Fransson) 
 

Är akademisk utbildning en nyhet inom försvaret? Eller finns det ett 
historiskt perspektiv? 
De intervjuade har en uniform uppfattning om att det akademiska 
förhållningssättet har funnits i FM och att det var tydligare i ett historiskt 
perspektiv. 
 
Vad gör ni annorlunda nu mot tidigare 
 

”Klimatet är helt förändrat, förr frågade aldrig eleven varför, det 
gör de nu. Det finns en helt annan kunskapstörst än tidigare.” 
(Axelsson) 
 
”Vi vill ju naturligtvis ha en kvalitetssäkring av hela 
utbildningssystemet, och för att göra det så har vi precis före jul 
skickat ut mitt kvalitetssäkringsdokument, som egentligen bygger 
på Högskoleverkets 13 kvalitetskriterier, som vi har omsatt till 
militära termer. Och också beskrivit på vilket sätt de här 
kriterierna skall tas omhand och där vi förväntar oss att alla i 
FM som bedriver utbildning kan redogöra för på vilket vis de här 
delarna får genomslag i utbildningen.” (Axelsson) 
 
”Nu har vi vidgat så nu är det inte bara militära essäer/forskning 
som ligger till grund för det vi utbildar utan det är ju ett betydligt 
bredare underlag.” (Jonsson) 
 
”Vi har aldrig haft så lång utbildning som vi har nu.” (Jonsson) 
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”Vi kombinerar utbildningen med forskning på ett mycket mer 
systematiserat sätt än vad vi någonsin har gjort förut.” (Jonsson) 
 
”Vad jag tror att kvalitetssäkringen innebär att man måste 
utsättas för en provningssituation där man måste leva med den 
hela tiden, det innebär säkerligen för den som skall läsa ett ökat 
krav men det innebär även ökade krav för läraren. Systemet 
tvingar nog fram en mer systematiserad uppföljning av vilka 
kunskaper som eleverna inhämtar.” (Fransson) 
 

Vilken förändring ser strategerna i utbildningens reella innehåll efter att 
högskoleanpassningen har påbörjats? 
Respondenterna beskriver en bild av ökad kvalité i utbildningen i kombination 
med en betydligt ökad bredd. Den ökade kvalitén består i att elevens kunskap 
verifieras bättre genom tydligare provformer. Utbildningsmaterialet är bredare 
genom att det beskriver fler perspektiv. Utbildningsinstituten kan nu verifieras 
säkrare genom Utbildningsinspektörens kvalitetssäkringsdokument som ligger 
nära och har högskolelagen som förebild. 
 
Sammanfattning av strategernas perspektiv 
Respondenterna i gruppen strategerna har alla uppfattningen att det viktigaste 
målet med högskoleanpassningen är kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring beskrivs 
ur två perspektiv bättre utbildning och effektivare utbildning. Möjligheten att 
jämföra militär och civil utbildning anses också som viktig. Gruppen är inte 
enig i vad begreppet kvalitetssäkring inbegriper. De är eniga i att den ökade 
möjligheten till karriärväxling inte har påverkat beslutet om 
högskoleanpassning.  
 
Gruppen ser flera positiva följder av högskoleanpassningen även om gruppen 
inte är enad i sin uppfattning. Tre tydliga argument för är ökad förmåga till 
problemlösning, mer individanpassad och breddad kompetens. Fransson 
belyser också vikten av att högskoleanpassning som rekryteringsgrund.  
 
Respondenterna är överens om att det finns aspekter med akademiseringen som 
är negativa. Gruppen beskriver inte en enhetlig bild av de negativa aspekterna. 
Jonsson saknar de rent yrkesförberedande delarna i alla utbildningsstegen vilka 
han anser har fått ge vika för ökad bredd i kunskaperna. Axelsson anser att den 
svenska officerskåren delas in i två grupper, där den ena gruppen saknar 
erfarenhet av den akademiska metoden/högskoleanpassade studier och därför 
har svårt att förhålla sig till hela processen, och den andra har egen erfarenhet. 
Enligt Fransson finns det en risk att FM förlorar inflytande över utbildningens 
innehåll.  
 
Strategerna har en god uppfattning om vad som karaktäriserar 
högskoleanpassad utbildning och vilka styrdokument som finns. Gruppen är 
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enig i sin uppfattning att det akademiska förhållningssättet inte är en nyhet 
inom FM. De anser att det akademiska förhållningssättet var tydligare i ett 
historiskt perspektiv. Strategerna beskriver att den reella ändringen i 
utbildningen är en ökad kvalité i kombination med en ökad bredd. Möjligheten 
att verifiera både studerande och utbildningsinstitut säkrare anses vara viktigt 
för kvalitén i utbildningen. 

Utbildar perspektivet 
Vilken är enligt din uppfattning målet med den akademiserade 
officersutbildningen? 
 

”För mig är det att öka kvalitén i vår utbildning, det är 
huvudmålet med att försöka gå den högskolemässiga vägen. 
”(Bengtsson) 

 
”För mig som officer som i huvudsak har gått i det gamla 
skolsystemet så är det så att kvalitén nås genom det kritiska 
tänkandet.” (Bengtsson) 
 
”…att kunna kvalitetssäkra utbildningen man blir mer och mer 
medveten om att kraven på spårbarhet, kravet på att kunna 
jämföra utbildningen, kravet på att veta att man får ut det av 
utbildningen som man vill ha ökar.” (Bergström) 

 
”…mötet mellan officerskompetens och akademisk kompetens rätt 
avvägd ger ett mervärde för utbildningen” (Bergström) 

 
”Det är inte examen som är det viktiga utan förhållningssätet till 
utbildning.” (Bergström) 
 

 
”Högskoleanpassningen medför en mer tydlig och samordnad 
struktur. På kort sikt inom utbildningsorganisationen men på 
lång sikt tror jag den kommer att medföra bättre struktur inom 
hela FM Det medför en möjlighet att jämföra utbildning från år 
till år och återigen en spårbarhet och tydlighet att jämföra vad 
förändringar medför.” (Karlsson) 
 

Utbildarnas perspektiv på målet med högskoleanpassad utbildning 
Utbildarna är överens och var och en beskriver en liknande uppfattning om att 
kvalitetssäkring är det absolut centrala i högskoleanpassningen. Med hög 
kvalitet har de en likformig uppfattning om att det handlar om att göra 
utbildningen bättre och då är spårbarhet och kritiskt granskning hörnstenar i 
kvalitetsbegreppet. Begreppet struktur är viktigt för gruppen men inte lika 
dominerande som de tidigare. 
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Vad är enligt dig /er det positiva med akademiseringen? 
 

”Vi utdelar utbildningsbevis där vi har examinerat, godkänt och 
rapporterat enligt alla konstens regler. Det är ordning och 
reda.” (Bengtsson) 
 
”Samarbete med vanliga högskolor kommer att vara en av de 
positiva effekterna av högskoleanpassningen och kommer bara 
att öka.” (Bengtsson) 
 
”Vad menar du med formalia? Menar du sättet att t.ex. skriva 
kursplaner? Ja det tycker jag är bra! Det är ett stort steg framåt, 
det medför ordning och reda och det är bra. Den formalia tycker 
jag är viktig för det finns en koppling sen till de målen.” 
(Bengtsson) 
 
”Den stora fördelen att man får en mer utvecklad och bredare 
kunskapsbas för sin förståelse för yrket och hur man skall kunna 
uppträda. Ni får jämfört med vad vi fick en mycket mer utvecklad 
möjlighet att tänka nya tankar att hantera situationer som är 
unika och ovana.” Bergström) 
 
”Ni har egentligen en mycket bredare men grundare kunskap 
men som gör att ni kan få nästan vilket problem som helst i era 
händer nationellt eller internationellt.” (Bergström) 
 
”Jag tycker att akademikerns förhållningssätt till kunskap som 
preliminär, att det är argumenten som är avgörande för vad som 
är sant eller inte sant, inte gradbeteckningen eller befattningen.” 
(Bergström) 
 
”Det är mötet mellan officerskompetensen och det akademiska 
förhållningssättet som ger det stora mervärdet.” (Bergström) 
 
”Det finns mycket som är positivt, det mest positiva är att vi 
tvingas/ges en möjlighet att skapa struktur, stabilitet och 
långsiktighet. Detta leder till ökad förmåga att administrera 
utbildningen, t.ex. planering, litteratur, ekonomi.” (Karlsson) 

 
”Andra positiva effekter är att högskoleanpassningen leder till 
spårbarhet vilket ger trovärdighet och tvingar fram ett kritiskt 
granskande.” (Karlsson) 
 

Utbildarnas motiv till att ställa sig positiva till högskoleanpassningen. 
Inom gruppen beskrivs de positiva följderna av högskoleanpassningen på lite 
olika sätt. Jag har identifierat struktur och metod som två bärande tema i 
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argumentationen. Argumentationen kring metod är inte lika enhetlig men alla i 
gruppen har på ett eller annat sätt argumenterat kring utbildningens innehåll 
och genomförande. 
 
Vad är enligt dig /er det negativa med akademiseringen? 

 
”Det kan finnas en nackdel med det här och det är att 
högskoleanpassningen blir så styrande att vi tappar det goda vi 
har att dana yngre kollegor in i yrket.” (Bengtsson) 
 
”Helheten kan hamna i skymundan kan du bara visa upp ett antal 
poäng så är du godkänd.” (Bengtsson) 
 
”Någon måste känna av hur eleverna utvecklas i moral/etiskt 
perspektiv och återkoppla” (Bengtsson) 
 
”Det är inte enbart att förmedla boklig bildning utan det handlar 
mycket om att handleda yngre kollegor att utvecklas i en ny roll, 
det går inte att bara läsa sig till.” (Bergström) 
 
”Föregångsmannaskapet det goda exemplet, samtalet som 
utvecklar kollegan och ger perspektiv, ge feedback och råd som 
utvecklar individen.” (Bergström) 
 
”Med bara akademiska chefer och ledare på ett 
försvarsuniversitet så kommer man ju att tappa det. Detta ser jag 
som en möjlig nackdel, balansen mellan militärer och 
akademiker är viktig.” (Bergström) 
 
”Det kritiska granskandet är tveeggat, det är utmärkt och 
utvecklande i inlärningssituationen. Men i stridssituationen där 
rutinmässigt beteende är avgörande kan ett inövat kritiskt 
förhållningssätt vara förödande.” (Karlsson) 
 

Negativa aspekter av högskolenapassningen ur utbildarnas perspektiv 
Gruppen beskriver en gemensam bild av hur de ser nackdelarna eller om man 
säger riskerna med högskoleanpassad utbildning. Alla i gruppen ser ett stort 
inslag av socialisering eller ”danande” i militär utbildning, detta beskriver 
gruppen som ett positivt och viktigt mål med utbildning. Det danande inslaget 
riskerar att minska om FM väljer att köpa utbildning från civila universitet och 
högskolor som metod för att högskoleanpassa utbildningen. 
 
Vad innebär det att utbildningen är akademiserad? 

 
”Formellt sett innebär det att man inordnar utbildningen enligt 
högskolelagen och förordningen. En akademisk utbildning har ju 
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som syftet att ge akademiska poäng och man blir ju då i händerna 
på högskoleverkets regelverk former och krav.” (Bergström) 
 
”Det är ett förhållningssätt till hur kunskap bildas och att den 
enskilde måste lära sig själv” (Karlsson) 

 
Vilka styrdokument finns? 
 

”Det är väldigt många styrningar, när man listar de styrningarna 
som programansvarig skola gör så är en sak säker ingen skola 
gör rätt. Kopplat till alla dessa styrningar var vi hämtar underlag 
tror jag att vi inte gör helt rätt!” (Bengtsson) 

 
Vilken är er tidsaxel? 
 

”..som mål att nu skall vi bedriva utbildningen mot 
utbildningsinpektörens kvalitets och de skall vara helt inkörda i 
systemet 1/7 2005.” (Bengtsson) 

 
”Vi skulle ha velat ha vår examensrätt förra året. Vi gör en 
kraftansträngning under 2004 för att verkligen dokumentera var 
vi står och att jämföra det med krav och mål. Vi kommer att 
lämna in en komplettering till den ansökan som vi redan har 
lämnat in, den kommer att lämnas in om ganska precis ett år.” 
(Bergström) 

 
Vad vet du /ni om högskolelagen, högskoleförordningen 
 

”Begreppet vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är väl 
känt, betydelsen är nog inte allmänt reflekterat.” (Karlsson) 
 
 

Har utbildarna en likformig uppfattning kring vad högskoleanpassad 
utbildning innebär? 
Alla i gruppen har en klar uppfattning om vad akademisk utbildning innebär. 
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet lyfts fram som centralt men även 
koppling till högskolelagen och högskoleförordningen förefaller kända både 
vad gäller existens och innehåll/betydelse. Individerna i gruppen har olika 
uppfattning/kunskap om vilka dokument som styr och påverkar utbildning 
inom FM. Högskolelagen, Högskoleförordningen, Officersförordningen och 
FM’s kurskatalog har lyfts fram, men även boken Pedagogiska grunder nämns. 
En klar uppfattning är att det är att det är många styrdokument som till viss del 
är motstridiga. Individerna i gruppen har en uppfattning om att FHS är den 
enhet som har tydligast tidsplan för akademiseringsprocessen och mot att fullt 
ut högskoleanpassas genom att erhålla examensrätt. Vid Militärhögskolan 
Karlberg finns det en egen tidsplan som avser anpassning till 
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Utbildningsinspektörens kvalitetskriterier. Inom gruppen används 
Högskolelagen och högskoleförordningen på olika sätt alltså är kunskapen om 
dess tillämpning inom FM divergerande. 

 
Är akademisk utbildning en nyhet inom försvaret? Eller finns det ett 
historiskt perspektiv? 
 

”Ja den vetenskapliga kopplingen är ny, krigsvetenskap är ett 
nytt vetenskapsområde. Det finns en tydligare spårbarhet i beslut 
och metoder. Det går nu att härleda till varför. Tidigare var vi 
ofta utsatta för snabba svängningar och dessa var till stor del 
kopplade till en tydlig chefspåverkan.” (Karlsson) 
 
”Jag hävdar att det alltid har funnits vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet men vi har inte betonat det.…Vi kan idag 
läsa de övningar som Sprengporten hade för sig i Samolax i en 
enormt fin dagbok.” (N-G Nilsson) 
 
”…det formades ju en form av tyckande kultur i FM under flera 
år dvs. man behövde inte problematisera, beskriva, teoretisera ett 
problem utan man kunde bara rakt på säga att så här är det!” 
(Bergström) 
 
”För oss som är aktiva i det militära systemet idag är det helt 
nytt och framför allt för de som är i chefsbefattningar i dag dvs. 
de som är från 30 år och äldre och som inte har tjänstgjort på 
FHS i närtid, för dem är det helt nytt. De har endast en mycket, 
mycket vag, abstrakt uppfattning.” (Bergström) 
 

Utbildarnas syn på akademisk utbildning inom FM i ett historiskt 
perspektiv 
Gruppen skiljer sig åt i denna fråga Svaren skiljer sig från att det är helt nytt, 
till att det alltid har funnits men fallit bort de senaste 30 åren. Gruppen är 
likformig i att de generellt sett bedömer att spårbarheten var tydligare ur ett 
historiskt perspektiv. Inom gruppen kan skönjas en problematik i det att den 
generation som nu är chefer i FM själva saknar erfarenhet av akademisk 
utbildning. 

 
Vad gör ni annorlunda nu mot innan? 
 

”Det är mer ordning och reda nu än innan.” (Karlsson) 
 
”Poängtänkandet har blivit tydligt både på ont och på gott, mest 
på gott. Då tänkte man: åka till Österrike 2 veckor, det är väl 
trevligt, då drar vi dit! Men det gick egentligen 2 veckor av 
värdefull utbildningstid, man tänkte nog inte alls på 
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tidsperspektivet, inte mycket i alla fall, det tror jag inte.” 
(Bengtsson) 
 
”Ansvaret för att själv söka sin kunskap att utnyttja medierna har 
blivit märkbart mycket bättre. Lära sig att hantera ett kritiskt 
förhållningssätt utan att det för den skull blir gnäll, de kan fråga 
varför på ett konstruktivt sätt.” (Bengtsson) 
 
”Lärarens roll är annorlunda den har förändrats mot att mer 
’coacha’, motivera, uppmuntra, ifrågasätta och att leda. Att som 
lärare förstå att det varken är önskvärt eller eftersträvansvärt att 
presentera en lärarlösning som den enda, bästa lösningen det är 
ett mycket förändrat perspektiv. Och det upplever jag är ett 
problem för många av er elever att det ofta ställs uttalade krav på 
att få reda på vad som är rätt och fel. Som elev måste man förstå 
att det finns inte några sådana svar att få. Det är mer ett sätt att 
tänka.  
Den andra stora skillnaden och den har inte enbart att göra med 
högskoleanpassningen utan råkar sammanfalla med den 
allmänna situationen i FM. Det är ett klart förändrat fokus från 
befattningsinriktad smal men ganska djup kunskap till mycket 
mer generell, bred kunskap.  
Den tredje förändringen är det är kravet på att läsa mycket att ta 
till sig en stor bredd av litteratur med många perspektiv för att 
själv skapa de bilder som tidigare var fångade i reglementen. Det 
fjärde perspektivet är en klart utvecklad förmåga till metodisk 
angreppssätt på utbildning och att presentera egna tankar.” 
(Bergström) 

 
”Det finns typexempel idag det är FM’s doktriner, svensk 
officerskåren hade inte förmåga att skriva doktriner på det sättet 
för bara 10 år sedan” (Bergström) 

 
Vilken förändring ser utbildarna i utbildningens reella innehåll efter att 
högskoleanpassningen har påbörjats? 
Gruppen är inte helt liktydig i sin uppfattning om vilken reell förändring som 
har skett i utbildningens innehåll. Gemensamt är att bredd har ökat i betydelse 
till förmån för djup. Individuellt betonar de olika perspektiv. Uno Karlsson 
betonar ordning och reda i kursutbudet och i programutbildningen. Lars 
Bergström framhåller fyra områden där en tydlig förändring har kommit till 
stånd: lärarens roll, befattningsinriktad och djup utbildning har ersatts med 
allmän och bred, ökat krav på bredd och volym i studiematerialet samt 
utvecklad förmåga till metodisk analys. Enligt Hans Bengtsson och Nils-Göran 
Nilsson så reflekterar MHS K mer över innehåll och effektivitet nu än tidigare. 
En anledning är ett tydligare fokus kring kursplaner och kursbeskrivningar. 
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Sammanfattning av utbildarnas perspektiv 
Var och en av respondenterna i gruppen utbildare anger kvalitetssäkring 
syftande till ökad kvalité som det främsta syftet med högskoleanpassningen. 
Med hög kvalitet har de en likformig uppfattning om att det handlar om att 
göra utbildningen bättre, och då är spårbarhet och kritiskt granskning viktiga 
element, liksom struktur vilket också framhålls. Respondenterna i gruppen 
utbildare beskriver de positiva konsekvenserna av högskoleanpassad utbildning 
på lite olika sätt. De två bärande teman som framkommer ur deras 
argumentation är struktur och metod. Struktur uppfattar de som viktigt och ett 
sätt att effektivisera och öka kvalité. Under temat metod framträder ökad bredd 
i både kunskaper och omfånget/spannet i studiematerialet som betydelsefullt 
för utbildarna. Den framhåller också värdet av den vetenskapliga metoden.  
 
Utbildarna ser en risk i en allt för stor högskoleanpassning om det sker på 
bekostnad av det tydliga inslaget av socialisering eller danande som nu finns i 
militär utbildning. Gruppen ser de nuvarande inslagen av danande och 
personkännedom som viktiga och betydelsefulla inslag i utbildningen. De ser 
en risk i att detta kan gå förlorat om högskoleanpassningen leder till att stora 
delar av utbildningen ”köps” från vanliga högskolor.  
 
Samtliga i gruppen utbildare har en god uppfattning om vad akademisk 
utbildning innebär och vilka krav som ställs på utbildning i högskolelag och 
högskoleförordning. Begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
förefaller vara etablerade. Flera i gruppen framhåller att det finns många 
dokument som påverkar FM’s utbildning och att de till viss del är motsägande. 
Inom gruppen utbildare är uppfattningen spridd om hur det akademiska 
förhållningssättet har tillämpats i ett historiskt perspektiv. De ger utryck för att 
spårbarheten har varit eftersatt under de senaste 30 åren (aprox). Inom gruppen 
kan det skönjas en tendens till att se ett bekymmer i att de flesta av FM’s 
nuvarande chefer själva saknar personlig erfarenhet av akademisk eller 
högskoleanpassad utbildning.  
 
De är inte helt samstämmiga i hur de anser att utbildningen har ändrats efter att 
högskoleanpassningen har påbörjats. Samtliga framhåller struktur på ett eller 
annat sätt. Det finns en tendens att bredd har ökat på bekostnad av djup i 
utbildningarna. 
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Kapitel 6 Analys 
Det är min ambition att använda intressentmodellen för att strukturera mina 
respondenter i grupper. Det är också med stöd av den som jag har sökt 
respondenter. En fråga som jag nu måste ställa mig är om det är möjligt att 
indela respondenterna i grupper enligt modellen. Enligt Bruzelius Skärvad 
(2000, s. 73) är alla som har någon form av utbytesrelation till objektet 
intressenter och jag hävdar att det finns en utbytesrelation mellan 
respondenterna och högskoleanpassningen. Det utbyte som äger rum handlar 
om insatser och vinster eller bytesbalans enligt Bruzelius Skärvad (2000). 
Eftersom jag har funnit att alla respondenter har en positiv tendens till 
högskoleanpassningen så är det min tolkning att respondenterna tycker att det 
finns mer att vinna på att delta i eller förhålla sig positiva till 
högskoleanpassningen än att ställa sig utanför, eller förhålla sig negativa till 
anpassningen. Det bör nämnas att det finns en uttalad politisk vilja att 
högskoleanpassa utbildning i Sverige, även då FM’s utbildning, och 
följaktligen så är det FM’s uppgift att efterleva den politiska viljan. Därav finns 
en möjlighet/risk att den positiva tendensen som jag nämner ovan har en prägel 
av politisk korrekthet. Oavsett vad den positiva tendensen beror på så är den 
positiv. Jag skall i det följande besvara mina tre frågeställningar och analysera 
utfallet. 

Frågeställning 1 
Den första frågeställningen avhandlar den övergripande uppfattningen om 
högskolenapassningen. 

• Hur förhåller sig de olika intressenterna till högskoleanpassningen och 
hur motiverar de sitt ställningstagande? 

 
Mellan mina intressentgrupper finner jag en klar likformighet i hur de uppfattar 
syftet med högskoleanpassningen. De tre intressentgrupperna som jag har 
intervjuat ser kvalitetssäkring som det givna syftet med högskoleanpassningen. 
Hela högskoleanpassningen ses i mångt och mycket som ett 
kvalitetssäkringsprogram i likhet med ISO standard. I argumentationen om 
begreppet kvalitetssäkring finns det två spår som är gemensamma för de tre 
grupperna och det är struktur och metod även om de utrycks i lite olika termer. 
 
I begreppet struktur innefattar jag allt som har med formalia att göra 
kursplaner, utbildningsplaner, examinationsformer m.m. I begreppet metod 
väger jag in det vetenskapliga förhållningssättet med vetenskaplig grund, 
beprövad erfarenhet och kritiskt granskande.  
 
Det finns en svag tendens till att uppfatta högskoleanpassningen som en 
politisk pålaga men jag hävdar att i frågan om syftet med 
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högskoleanpassningen så är de grupper som jag har undersökt samstämmiga i 
att det drivande motivet är kvalitetssäkring.  
 
Motiven för att förhålla sig positiv till högskoleanpassningen skiljer sig åt mer 
på individbasis än beroende på vilken intressentgrupp man tillhör. Spridningen 
i motiv är ganska liten. Jag har ovan nämnt att det råder samstämmighet i att 
målet är kvalitetssäkring, med ökad kvalité som det yttersta målet. 
Variationerna ligger inom hur de olika respondenterna uppfattar kvalité. Det 
förefaller mig som om det finns olika perspektiv på vad som är kvalité i 
utbildning. Jag har inte lyckats få en entydig och klar bild av om 
respondenternas argumentation kring kvalité, det jag vill kalla reell kvalité, 
representeras av ämnesbredd eller ämnesdjup.  
 
Jag ser en paradox i det att i stort sett lika många av respondenterna framhåller 
det positiva med ökad bredd i kunskaper som det är respondenter som ser ett 
problem i att utbildningen i för liten grad förbereder officeren för de närmast 
kommande arbetsuppgifterna. Variationen mellan respondenterna i detta 
avseende är på individbasis och kan inte knytas till intressentgrupp.  
 
Samtliga respondenter är överens om att enhetlig formalia bidrar till ökad, vad 
jag vill kalla formell kvalité, genom ökad rationalitet, ökad jämförbarhet och 
ökad tydlighet. Rätten att utdela formell examen är ett befästande av den 
formella och reella kvalitén, men det är enligt respondenterna inte det centrala i 
högskoleanpassningen.  
 
Det finns skillnader mellan och inom grupperna när det gäller farhågor med 
högskoleanpassningen. Inom officersutbildning finns det (av tradition hävdar 
några av respondenterna) ett betydande inslag av socialisering/danande. En 
farhåga är att det danande och socialiserande inslaget i officersutbildningen 
riskerar att gå förlorat om inslaget av ”vanlig högskola”26 i utbildningen får allt 
för stort genomslag. Med tanke på de höga krav på ett utvecklat moraletiskt 
ställningstagande som officersyrket ställer, så ser flera av respondenterna 
personkännedom och arbete i grupp som mycket väsentliga inslag i både 
grundläggande officersutbildning och nivåhöjande utbildning. Betydelsen av 
detta upplevs som mindre inom specialist- och fackutbildning där grupperna i 
stället ser betydande vinster med att närma sig och samarbeta med civila 
högskolor. Ytterligare farhågor är att högskoleanpassad utbildning i FM hittills 
har haft svårt att applicera den akademiska metoden på praktiska moment i 
utbildningen. En av respondenterna (Jonsson) ställer sig frågan om vi blir 
bra/bättre krigare med akademisk utbildning.  
 

                                                 
26 Med vanlig högskola avses en skolform med en utpräglad institutions organisation och där 
relativt få resurser är avdelade för att följa upp elevens personliga utveckling. Det finns enligt 
respondenterna ett stort egenvärde i den organisation med avdelnings/linjechefer som har 
huvudansvar för uppföljning av personlig utveckling för ett relativt sett litet antal individer. 
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Min slutsats är att det finns en tydlig övervikt för de positiva aspekterna med 
högskoleanpassning och att de inte överskuggas av de nackdelar eller farhågor 
som har uppmärksammats. 

Frågeställning 2 
Den andra frågeställningen som jag skall besvara har bäring mot vilken målbild 
för högskoleanpassningen de olika intressentgrupperna har. Är målbilden 
gemensam eller är siktet inställt mot olika mål? 

• Har de olika intressenterna samma uppfattning om vad 
högskoleanpassad utbildning innebär? 

 
Trupparna skiljer sig i denna fråga från Strategerna och utbildarna. Grupperna 
strateger och utbildare har en enhetlig och tydlig syn på vad begreppet 
högskoleanpassad innebär. Samtliga respondenter i de bägge nämnda 
intressentgrupperna framhåller begreppen vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet som det centrala i högskolenapassningen. Det förefaller som om 
dessa två grupper ser en tydlig koppling mellan med akademisk utbildning och 
nyttan av densamma i den dagliga verksamheten. Det som framhålls som ett 
positivt tecken är den ökade förmågan att angripa generella problem vilken 
anses öka genom att tillägna sig en akademisk metod. Det är också så att 
utbildarna tydligt ser jämförelsen med den civila utbildningen på motsvarande 
nivå och strategerna jämför med sin motsvarande nivå inom civilt näringsliv. 
Dessa två grupper verkar ha lättare för att se och jämföra än vad gruppen 
truppare har.  
 
Inom gruppen truppare finns det en mer spridd bild av vad begreppet 
högskoleanpassad innebär. De beskriver högskoleanpassad eller akademisk 
utbildning mer i termer av meritvärdering och anpassning till samhällets övriga 
utbildningar främst med avseende på jämförbarhet. Den spridda bilden, vill jag 
hävda, beror på att trupparna saknar en relevant jämförelse eller referens. Jag 
ansluter mig här till huvudargumentet i Hasselbladhs artikeln 2003, 
Akademiska studier inte allena saliggörande, där han hävdar att allt fler yrken 
har akademiserats, men arbetsuppgifterna har förblivit de samma, det är bara 
de formella kraven som har ändrats/ökat. Ur det perspektivet kan jag förstå att 
trupparna har svårt att se vari den stora vinsten med högskoleanpassning ligger.  
 
Inom de tre intressentgrupper som jag har undersökt finns en tydlig osäkerhet 
kring hur högskolelag och högskoleförordning skall appliceras på militär 
utbildning, det råder även en osäkerhet om vilka styrdokument som gäller. Det 
finns en uppfattning bland respondenterna att olika styrdokument är 
motsägelsefulla. Ett exempel är boken Pedagogiska Grunder (FM 2000) som 
uppfattas av några som styrande för FM’s pedagogiska förhållningssätt vilket 
anses stå i konflikt med högskolelagens 9§ där bl.a. elevens självständighet 
betonas. Värt att notera är att utbildningsinspektörens 
kvalitetssäkringsdokument inte var färdigskrivet när jag började min 
undersökning men utgavs under tiden som mitt arbete pågick, jag har 
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uppfattningen att bilden av hur styrdokumenten samspelar har klarnat betydlig 
efter att kvalitetssäkringsdokument utgavs. De som jag har intervjuat efter det 
att kvalitetssäkringsdokumentet distribuerades har alla en tydligare bild av hur 
högskolelagen och högskoleförordningen skall appliceras på militär utbildning.  
 
Min slutats är det finns en variation i uppfattningen om vad högskoleanpassad 
utbildning innebär och uppfattningen är beroende av vilken intressentgrupp 
man tillhör, vilken nivå i FM man är verksam på. Jag ser två huvudanledningar 
till att variationen kommer med nivå i organisationen. Dels beror det helt 
enkelt på hur mycket den organisatoriska nivån har varit inblandade i 
diskussionen och arbetet med högskoleanpassningen. Dels beror det på vilken 
jämförelse som kan göras på motsvarande nivå i det civila samhället. Givetvis 
går det går att se att personlig erfarenhet, i en eller annan form, av akademisk 
utbildning gör bilden tydligare. Att gruppen truppare är de med mest diffus 
målbild tror jag beror på den begränsade möjligheten att jämföra egen 
verksamhet med motsvarande civil verksamhet. 

Frågeställning 3 
Den tredje och sista frågeställningen jag analyserar har ett historiskt perspektiv. 
Jag nämnde inledningsvis i min avhandling att officersyrket i ett långt 
historiskt perspektiv har haft en akademisk ”stämpel” men att den i Sverige kan 
ha gått förlorad i modern tid. Därför har jag undersökt hur mina respondenter 
ser på den akademiska metoden i ett historiskt perspektiv. 

• Hur upplever de olika intressenterna att FM har hanterat frågan om 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom FM före ÖB beslut 
2001? 

 
De olika respondenterna är i huvudsak samstämmiga och skillnaderna som jag 
har funnit är mer individuella än kopplade till de intressentgrupper som jag har 
indelat mina respondenter i. Delvis så kan skillnaden förklaras av hur 
respondenterna har värderat begreppet akademisk, som formellt akademisk 
eller som ett förhållningssätt. Grupperna truppare och strategerna har bägge en 
tydlig uppfattning om att vi har haft ett akademiskt förhållningssätt. Inom 
gruppen utbildare har jag funnit en något mindre tydlig uppfattning i frågan.  
 
Gemensamt för samtliga respondenter är att de upplever att spårbarheten var 
bättre i ett historiskt perspektiv, och de refererar då bl.a. till. krigsdagböcker 
och reglementen som var mer omfångsrika förr än i dag.  
 
Det framstår som om det har skett en dramatisk förändring av FM’s 
förhållningssätt till kunskap, inom främst krigskonst, under kalla kriget. Flera 
av respondenterna beskriver det som att läget var så statiskt så länge att FM 
övergick till att lära ut beteenden i stället för att lära ut kunskap och förståelse. 
Som tecken på detta framhålls alla de fältövningar som genomfördes under 60-, 
70- och 80-talet vilka ofta syftade till att lära sig förbandens krigsplanläggning, 
fokus var på när och var, i stället för hur och varför. Någonstans under denna 
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tidsperiod så tappades mycket spårbarhet och kunskap bort, och 
beteendeträning tog överhanden.  
 
Den formellt akademiska utbildningen uppfattas av respondenterna som en 
nyhet även ur ett historiskt perspektiv.  
 
Min slutsats är att FM var betydligt bättre på att skapa spårbarhet i ett historiskt 
perspektiv och på det viset lättare kunde hävda beprövad erfarenhet. 
Vetenskaplig grund är svårt att hävda i modern tid (1900 tal), eftersom 
krigsvetenskap ännu inte är ett vetenskapsområde. Däremot så var stor del av 
den militära utbildningen på 1700 och 1800-talet grundad på matematik och 
naturvetenskap vilket skulle kunna hävdas statuera grunden för en akademisk 
utbildning inom FM i ett historiskt perspektiv. 
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Kapitel 7 Slutsatser 

Slutsats 1 
Det finns en tydlig övervikt för de positiva aspekterna med högskoleanpassning 
och att de inte överskuggas av de nackdelar eller farhågor som har 
uppmärksammats. 

Slutsats 2 
Det finns en variation i uppfattningen om vad högskoleanpassad utbildning 
innebär och uppfattningen är beroende av vilken intressentgrupp man tillhör, 
d.v.s. vilken nivå i FM man är verksam på. Jag ser två huvudanledningar till att 
variationen följer av nivå i organisationen. Dels beror det helt enkelt på hur 
mycket den organisatoriska nivån har varit inblandade i diskussionen och 
arbetet med högskoleanpassningen. Dels beror det på vilken jämförelse som 
kan göras på motsvarande nivå i det civila samhället. Givetvis går det går att se 
att personlig erfarenhet av akademisk utbildning i en eller annan form gör 
bilden tydligare. Att gruppen truppare är de med mest diffus målbild förstärker 
min idé om den begränsade möjligheten att jämföra militär utbildning med 
motsvarande civil verksamhet. 

Slutsats 3 
FM var betydligt bättre på att skapa spårbarhet i ett historiskt perspektiv och på 
det viset lättare kunde hävda beprövad erfarenhet. Vetenskaplig grund är svårt 
att hävda i modern tid (1900 tal) eftersom krigsvetenskap inte är ett 
vetenskapsområde, ännu. Däremot så var stora delar av den militära 
utbildningen grundad på matematik och naturvetenskap på 1700 och 1800-talet 
vilket skulle kunna hävdas statuera grunden för en akademisk utbildning inom 
FM i ett historiskt perspektiv. 
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Kapitel 8 Diskussion 

Inledning 
Jag kommer i min diskussion att försöka svara på rubriken i min uppsats 
Akademiserad officersutbildning mål eller medel? Min uppfattning är att 
högskolenapassningen måste betraktas som både mål och medel, bägge 
perspektiven tillför något. Sverige har enligt min uppfattning valt en modell 
som liknar den amerikanska där den militära utbildningen i sig leder till en 
akademisk examen. I vilken grad man har övervägt t.ex. den Brittiska modellen 
med en civil examen innan officersutbildningen som huvudalternativ vet jag 
inte.  
 
En faktor som försvårar en internationell jämförelse är att Sverige saknar den 
personalkategori som internationellt är ett mycket viktigt inslag i både 
utbildning och förband nämligen NCO’s (noncommissioned officers) de är att 
jämföra med den Svenska plutons- och kompaniofficerskåren. Denna kategori 
har normalt sett inte någon akademisk examen och är den kategori vilka utför 
motsvarande jobb som många av våra fänrikar, löjtnanter och kaptener gör i sitt 
dagliga arbete ute på förbanden. Detta faktum kan vara en av förklaringarna till 
att tveksamheten om högskoleanpassningens förträfflighet är mest spridd bland 
min intressentgrupp trupparna. Jag tror heller inte att de stora fördelarna med 
högskoleanpassad utbildning är lika tydliga i instruktörsrollen som i stabs- eller 
chefsbefattningar på lite högre nivå. 

Högskoleanpassningen som mål 
Om vi betraktar högskoleanpassningen från perspektivet mål, enligt min 
tidigare definition, så är det den akademiska ”stämpeln” eller epitetet som är 
det centrala. Det handlar om någon form av status eller ställning i samhället. 
Om man har i åtanke att Sverige går mot en situation med arbetskraftsbrist så 
är det viktigt att FM framstår som en attraktiv arbetsgivare med en bytesbalans 
mellan arbetstagare och arbetsgivare (vad du som enskild får i utbyte mot vad 
du satsar).  
 
Att högskoleanpassa militär utbildning fullt ut med en akademisk examen kan 
vara en anpassning till en allmän samhällstrend och därigenom en rekryterings 
främjande åtgärd. Att högskoleanpassa FM’s utbildning kan göra att vi håller 
jämna steg med övriga utbildningar i samhället, om vi väljer att inte 
högskoleanpassa våra utbildningar riskerar vi att framstå som ett sämre 
alternativ och därigenom tappa i rekryteringskraft.  
 
Ytterligare som talar för att se på högskoleanpassad utbildning som ett mål i 
sig är det nu gryende resonemanget om att officersyrket inte längre är ett 
livstidsyrke. Historiskt så har det inte varit ett livstidsyrke. Det faller på sin 
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egen orimlighet att all personal i en krigsmakt skall verka fram till 60-års ålder, 
visst kan det finnas undantag men generellt är det för mig orimligt. Tidigare 
hanterades detta genom lägre pensionsålder för officerare (50 år) men 
pensionsåldern har sedan höjts genom politiska beslut i olika omgångar till 
nuvarande 60 år. Att hantera en naturlig utväxling till annan verksamhet genom 
pension förefaller vara politiskt ohållbart med hänsyn till den kritik som FM’s 
program med särskild pension har vållat. Att utbilda officerare till en 
akademisk examen kommer att vara ett rekryteringsargument och underlätta 
visstidsanställning. ”Du ger oss 10 år och du får en akademisk examen av oss”!  
 
I dessa perspektiv kan högskoleanpassningen vara ett självändamål som gynnar 
FM’s inriktning och verksamhet på sikt. En intressant iakttagelse är att ingen 
av mina respondenter har sett högskoleanpassningen som en metod att öka 
personalens möjlighet att karriärväxla på ett naturligt sätt. I en internationell 
jämförelse så är just detta både naturligt och självklart och en viktig 
rekryteringsbas i sig. 

Högskoleanpassning som medel 
I mitt sätt att se på högskoleanpassningen som ett medel så är det processen i 
sig som jag anser leda till något som ger antingen FM eller den enskilde någon 
form av ökad förmåga. Det är onekligen så att ett vetenskapligt förhållningssätt 
till kunskap är en metod at uppnå ökad kunskapsbredd eller ökat kunskapsdjup.  
 
Med tanke på den mycket komplexa situation i vilken FM skall verka idag, så 
anser jag just förståelse och kunskap som avgörande för framgång. Den 
Svenska Försvarsmakten, som vi ser idag, utvecklades i en statisk kontext 
under 60-90 talet där vi successivt övergick till att öva in ”rätt” beteende mot 
en känd motståndare på ett känt slagfält med ett givet ”endstate”. Alla de 
fältövningar som genomfördes på olika krigsplanläggningar manifesterade 
detta tänkande. Dessa satiska förutsättningar gäller inte längre, de har idag 
ersatts av ständigt nya utmaningar i nya och komplexa kontexter. I och med att 
förutsättningarna ständigt ändras, i dessa nya miljöer och sammanhang, är 
inövade beteenden mindre värdefulla än tidigare. Jag tror att kunskap som har 
skapats med en akademisk metod bättre svarar mot de nya krav som FM och 
dess personal ställs inför. Både en ökad kunskapsbredd och ett ökat 
kunskapsdjup är viktiga i en oklar situation och det ena är inte nödvändigtvis 
bättre än det andra, de måste snarare komplettera varandra för att uppnå ett bra 
resultat.  
 
En högskoleanpassad utbildning inom FM innebär, förutom en direkt 
jämförbarhet med civilutbildning, även möjligheter till samordning med civila 
skolor. Det skulle kunna öppna för besparingar inom FM’s utbildningar genom 
att utbildningen köps (genomförs) vid civila högskolor och universitet27, när så 
är möjligt. Besparingen skulle kunna uppnås genom att den FM-personal som 

                                                 
27 Uppdragsutbildning, finns redan idag i riklig omfattning i högskolevärlden 
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tidigare behövdes som lärare kan utnyttjas för annat och lokaler som inte längre 
behövs kan avyttras.  
 
De formalia som idag finns inom det civila utbildningsväsendet kan på ett 
enkelt och snabbt sätt öka strukturen och den formella kvalitén i FM’s 
utbildningar. Det finns enligt respondenterna ett behov av att strukturera och 
sanera i FM’s kursutbud, i syfte att skapa rationalitet och likformighet. Detta 
kan säkerligen uppnås utan att FM anammar de formalia som redan 
Högskoleverket tillämpar, men i så fall måste FM utveckla ett eget nytt system 
vilket förefaller irrationellt, dessutom försvåras ett samarbete mellan civil och 
militär utbildning. Det vore det ganska typiskt FM att skapa ett eget system, 
förhoppningsvis blåser det nya vindar idag.  
 
Jag har i min undersökning av ett ganska litet antal respondenter, i förhållande 
till FM’s total, funnit att det finns en tydligt positiv tendens till 
högskoleanpassningen. Utifrån det begränsade antal intervjuer som jag har 
genomfört är det svårt att dra en slutsats av hur läget som helhet är inom FM, 
men det har heller inte varit min ambition. Ett antagande kan vara att mina 
respondenter beskriver en genomsnittsbild av hur läget är inom den 
intressentgrupp som de representerar. 

Farhågor kring högskoleanpassningen 
Utgående från de svar som jag har fått från mina respondenter så kan jag se en 
tydlig tendens till vilka farhågor som finns kring högskoleanpassning. 
Farhågorna kretsar kring hur vi skall bibehålla det som är det unika i vår 
militära utbildning. Det är i huvudsak två saker som verka ligga mina 
respondenter varmt om hjärtat.  
 
Den första är hur FM skall hantera det förhållandevis stora inslaget av 
praktiska färdigheter i vår utbildning, hittills har FM haft svårt att hantera detta 
inom ramen för högskoleanpassningen. Den andra faktorn som är föremål för 
viss oro, är det inslag av danande eller socialisering som nu finns i FM’s 
utbildningar. Det anses av respondenterna, och jag delar deras uppfattning, att 
de socialiserande inslagen i utbildningen är viktiga. Ur mitt perspektiv så är 
inte syftet att forma alla lika, utan snarare en mer subtil process utanför betyg 
och vitsord för att hitt dem som absolut inte passar som officer. Det är också 
möjligt att genom denna process hitta de som, på grund av sina personliga 
egenskaper, vi tycker är synnerligen lämpliga för nivåhöjande utbildning.  
 
Det är min absoluta uppfattning att dessa farhågor måste lösas och FM måste 
finna en metod att hantera dem inom en högskoleanpassad utbildning. Gör vi 
inte det utan tappar bort det som många av oss uppfattar som väsentligt och 
unikt i FM’s utbildningar, t.ex. socialiseringen, så kommer förtroendet och 
förståelsen för högskoleanpassningen att vara svår att både skapa och 
bibehålla. 
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Förslag 
Jag föreslår inför fortsatt arbete med högskoleanpassningen att; 

• FM förtydligar sitt ställningstagande till högskoleanpassning och 
belyser fördelarna med båda mina perspektiv mål och medel och att det 
ena inte förtar det andra.  

• Att FM förtydligar i sitt ställningstagande om det är ämnesbredd eller 
ämnesdjup som är målet med högskoleanpassningen av utbildningen.  

• För att påskynda högskoleanpassningen föreslår jag att FM intensifierar 
arbetet med att överföra militära utbildningar till motsvarande på civila 
skolor och att öka antalet uppdragsutbildningar vid civila universitet 
och högskolor.  

• Att FM överväger högskoleanpassningens möjligheter och effekt som 
rekryteringsmotor i den nya FM. 

• Att officer blir ett reglerat yrke enligt examensordningen. 
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Kapitel 9 Reflektion  

Teori 
Intressentmodellen har hjälp mig att identifiera mina intressentgrupper. Jag 
tycker att den har varit applicerbar på med syftet att finna intressentgrupper. 
Teorin belyser inte problemet. Jag kunde ha valt en kompletterande teori, t.ex. 
det politiska perspektivet, för att förklara respondenternas ställningstagande. 

Metod 
Jag har valt att bygga min uppsats kring en intervjuundersökning, jag är nöjd 
med valet. Jag kan se några svagheter intervjuerna; dels är intervju som metod 
nyckfull i och med att den sker i mötet mellan två individer. Dels är det mycket 
i en intervjusituation som inte går, eller är svårt, att vidarebefordra i text, 
gester, ansiktsutryck, betoningar m.m. 
 
Jag har övervägt om intervjusvaren skulle presenteras anonymt eller med 
namn. Å ena sidan kan man argumentera för att svaren blir mer trovärdiga med 
anonyma svar, särskilt om ämnet är ”känsligt” eller kontroversiellt. Å andra 
sidan så anser jag att svaren vinner i trovärdighet om läsaren kan se vem och 
när de är avgivna. Jag anser att min undersökning har vunnit i trovärdighet på 
att intervjusvaren på et tydligt sätt kan knytas till min a respondenter. Ett tungt 
argument för detta resonemang är att Utbildningsinspektörens 
kvalitetssäkringsdokument kom under tiden som jag genomförde min 
undersökning. Jag kan se skillnad i intervjusvaren före och efter detta 
dokument. 
 
Urvalet av respondenter är mycket betydelsefullt, särskilt när de är få till 
antalet. Ett ensidigt urval kan ge en kraftig missvisning i utfallet. En brist i mitt 
urval är att många av mina respondenter är arméofficerare, och dessutom med 
en bakgrund inom pansartrupperna. Jag uppmärksammade inte detta i tid för att 
åtgärda bristen med fler/andra respondenter. Jag valde mina respondenter från 
deras nuvarande position i FM’s organisation. Vid intervjuer av 
befattningshavare inom FM tillkommer en ytterligare faktor; vi officerare byter 
befattning med jämna mellanrum, och ett visst ”rollspel” förkommer. Detta 
innebär att de flesta av oss har i grunden ett och samma perspektiv, 
generalistens. 

Om jag hade fått göra om 
Hade jag väntat något med att genomföra intervjuerna. Nu genomförde jag dem 
ganska tidigt i mitt arbete, det hade varit bättre att vänta till senare. Hade jag 
väntat så hade jag haft en möjlighet att bredda intervjuerna. 
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Jag hade nog valt andra intressentgrupper, statens (huvudmannens) perspektiv 
hade varit mycket intressant att studera. ”Folket” (civila, kamrater, vpl) hade 
varit en annan grupp och FM kunde då ha blivit en grupp. 

Förslag till fortsatt forskning 
Statens/huvudmannens syn på officerskompetens, vill staten ha akademiskt 
utbildade officerare? 
Hur ser civila, ”vanliga”, människor på officerskompetens? Vpl, civila 
arbetsgivare och ”folk på gatan” kan vara undersökningsgrupper 
Vilken reell skillnad har det inneburit för genomförandet/innehållet av vår 
utbildning att vi har påbörjat en högskoleanpassning? 
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Svenska examensordningen 1993 
Examensordningen innehöll 1993 följande yrkesexamina: 
Apotekarexamen, 200 poäng 
Arbetsterapeutexamen, 120 poäng 
Arkitektexamen, 180 poäng 
Barnmorskeexamen, 60 poäng 
Barn- och ungdomspedagogisk examen, 120 poäng 
Bildlärarexamen, minst 120 poäng 
Brandingenjörsexamen, 100 poäng 
Civilingenjörsexamen, 180 poäng 
Flyglärarexamen, 40 poäng 
Folkhögskollärarexamen, minst 40 poäng 
Grundskollärarexamen 1-7, 140 poäng 
Grundskollärarexamen 4-9, minst 180 poäng alt. 140–180 poäng 
Gymnasielärarexamen, minst 180 poäng alt. minst 40 poäng 
Hushållslärarexamen, minst 120 poäng 
Idrottslärarexamen, minst 120 poäng 
Ingenjörsexamen, minst 80 poäng 
Juris kandidatexamen, 180 poäng 
Konstnärlig högskoleexamen i dans, minst 80 poäng 
Konstnärlig högskoleexamen i konst och design, minst 80 poäng 
Konstnärlig högskoleexamen i musik, minst 80 poäng 
Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier, minst 80 poäng 
Logopedexamen, 160 poäng 
Läkarexamen, 220 poäng 
Maskinteknikerexamen, minst 80 poäng 
Musiklärarexamen, minst 160 poäng 
Organistexamen, minst 160 poäng 
Psykologexamen, 200 poäng 
Psykoterapeutexamen, 60 poäng 
Receptarieexamen, 80 poäng 
Sjukgymnastexamen, 120 poäng 
Sjuksköterskeexamen, 120 poäng 
Sjöingenjörsexamen, minst 40 poäng 
Sjökaptensexamen, minst 40 poäng 
Slöjdlärarexamen, minst 120 poäng 
Social omsorgsexamen, minst 100 poäng 
Socionomexamen, 140 poäng 
Specialpedagogexamen, minst 40 poäng 
Styrmansexamen, minst 80 poäng 
Studie- och yrkesvägledarexamen, 120 poäng 
Tandhygienistexamen, minst 80 poäng 
Tandläkarexamen, 180 poäng 
Teologie kandidatexamen, 140 alt. 160 poäng 
Yrkesteknisk högskoleexamen, minst 60 poäng. 
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Därtill kommer tio yrkesexamina som ges vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU): 
Agronomexamen, 180 poäng 
Hortonomexamen, 180 poäng 
Jägmästarexamen, 200 poäng 
Landskapsarkitektexamen, 200 poäng 
Landskapsingenjörsexamen, 80 poäng 
Lantmästarexamen, 80 poäng 
Skogsmästarexamen, 40 poäng 
Skogsteknikerexamen, 80 poäng 
Trädgårdsingenjörsexamen, 80 poäng 
Veterinärexamen, 220 poäng. 
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Ordlista: begrepp inom den högre utbildningen 
Adjunkt 
En adjunkt är en lärare vid ett universitet eller en högskola. En adjunkt har en 
examen från en grundläggande universitets- eller högskoleutbildning samt 
pedagogisk erfarenhet. 
 
Akademi 
Akademi är en benämning för en högre läroanstalt eller ett lärt samfund. Ordet 
akademi kommer från den grekiska skola som Platon grundade i utkanten av 
Aten, vid en olivlund helgad åt sagohjälten Akademos. Tidigare kallades ofta 
universitet för akademi, till exempel Upsala Akademi. 
 
Alumn 
Ett universitets eller en högskolas alumn är en person som har studerat där. Även 
andra personer med anknytning till universitetet eller högskolan, till exempel 
pensionerade lärare, kallas ibland alumner. Ordet alumn är latin och betyder elev, 
skyddsling.  
 
Amanuens 
En amanuens är anställd vid ett universitet eller en högskola för att arbeta med 
undervisning, medverka i forskning och/eller administration. För att kunna 
anställas som amanuens måste man vara antagen till grundläggande universitets- 
eller högskoleutbildning. En anställning som amanuens får omfatta högst hälften 
av full arbetstid.  
 
Antagning 
Antagning är den process där universitetet eller högskolan avgör vilka som får 
börja på en kurs eller ett utbildningsprogram. Universitetet/högskolan undersöker 
först om de sökande har behörighet för kursen Om det är fler behöriga sökande 
till en kurs eller ett program än vad det finns platser måste de sökandes meriter 
värderas och ett urval göras. På uppdrag av universiteten och högskolorna sköter 
Verket för högskoleservice (VHS) antagningen till de flesta 
utbildningsprogrammen. Universiteten och högskolorna sköter antagningen till de 
fristående kurserna och en del program. 
 
Avhandling  
Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning. En avhandling är 
en slags bok där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina 
forskningsresultat. En avhandling kan också vara en sammanställning av ett antal 
artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning. 
Avhandlingen presenteras och försvaras vid en licentiat- eller doktorsdisputation. 
 
Behörighet 
För att studera vid universitet eller högskola måste man ha vissa förkunskaper. 
Förkunskapskraven kallas också behörighetskrav. De är indelade i grundläggande 
behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all 
högre utbildning. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta 
utbildningar ytterligare förkunskaper. Det kallas särskild behörighet. Om en 
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sökande är behörig eller inte undersöks i antagningsprocessen (läs mer om 
antagningsprocessen under antagning). 
 
Betyg  
Den vanligaste betygsskalan för högre studier är underkänd (U), godkänd (G) och 
väl godkänd (VG). På de tekniska utbildningarna ges ofta betygen underkänd (U), 
3, 4 och 5.  
 
Dekanus 
Fakultetsnämndens ordförande kallas dekanus. Dekanus tillsätts av rektor på 
förslag från fakulteten. 
 
Disciplinnämnd  
Universitet och högskolor får vidta disciplinära åtgärder mot studenter som 
fuskar, stör verksamheten eller utsätter någon för sexuella trakasserier. De 
disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ärenden om disciplinära 
åtgärder handläggs av en disciplinnämnd som finns vid varje universitet och 
högskola.  
 
Disputation  
Disputationen är när en doktorand offentligt presenterar och försvarar sin 
avhandling.  
 
Distansutbildning  
Högre studier som du bedriver på hemorten med handledning från 
universitetet/högskolan, till exempel per telefon eller e-post. Ibland åker du till 
högskoleorten, eller annan samlingsort, för genomgång eller tentamen. 
Nätuniversitetet är en myndighet som arbetar med att utveckla 
distansundervisningen. 
 
Docent 
Docent är en akademisk titel. För att antas till en docenttjänst krävs 
doktorsexamen eller motsvarande kompetens samt vetenskaplig och pedagogisk 
skicklighet. För att anses ha docentkompetens ska man ha en högre vetenskaplig 
kompetens än en person med doktorsexamen.  
 
Doktorand  
En student som har antagits till och bedriver forskarutbildning.  
 
Doktorsexamen  
Doktorsexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar lägst 160 
poäng, varav lägst 80 poäng ska utgöras av en avhandling. Doktorsexamen är den 
högsta akademiska examen. Den kallades tidigare 
doktorsgrad.Fel! Okänt växelargument. 
 
ECTS 
European Credit Transfer System Europa gemensamt meritvärderingssystem för 
studier. ECTS poängsystem innebär att ett läsår omfattar 60 poäng och ECTS 
betygsskala innehåller sju betygssteg. Heltidsstudier under en vecka motsvaras av 1,5 
ECTS-poäng. Syftet är att underlätta studenternas rörlighet inom Europa. 
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Enskild högskoleutbildning 
Högre utbildning som anordnas av annan utbildningsanordnare än stat eller 
kommun, så kallad enskild utbildningsanordnare. För att en enskild 
utbildningsanordnare ska ha rätt att ge universitets-/högskolepoäng ska 
regeringen ha gett tillstånd till det. 
 
Enskild utbildningsanordnare 
Utbildningsanordnare som inte är stat eller kommun och som har examensrätt i ett 
eller fler ämnen. Exempel på enskilda utbildningsanordnare är Chalmers tekniska 
högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping. 
 
Examen  
De flesta universitets- och högskoleutbildningar leder fram till en generell 
examen. En generell examen är ett bevis på att studenten tagit de poäng som 
krävs. De generella examina är högskoleexamen, kandidatexamen och 
magisterexamen. Vad som krävs för de generella examina anges i 
högskoleförordningens andra bilaga (examensordningen). För att kunna utöva 
vissa yrken krävs att man har legitimation eller viss behörighet. De utbildningar 
som leder fram till ett sådant yrke avslutas med en yrkesexamen. Det finns cirka 
50 olika yrkesexamina. Vad som krävs för de olika yrkesexamina anges i 
högskoleförordningens andra bilaga. Sveriges lantbruksuniversitet har en egen 
förordning. Vad som krävs för de yrkesexamina som utbildningarna där leder 
fram till finns i bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet. 
 
Examensordning  
Examensordning anges i högskoleförordningens andra bilaga. I 
examensordningen finns bestämmelser om vilka examina som får avläggas samt 
de olika examinas omfattning och mål.  
 
Examensrätt  
Tillstånd för universitet, högskola eller enskild utbildningsanordnare att utfärda 
en viss examen.Fel! Okänt växelargument. 
 
Fakultet  
Fakulteter fanns fram till 1998 vid universitet och högskolor med fasta 
forskningsresurser. Fakultet definierades i högskolelagen som "ett särskilt 
vetenskapsområde". Numera är begreppet fakultet formellt ersatt med 
vetenskapsområde. Fakulteten utgörs av vetenskapsområdets professorer och 
innehavare av lärartjänster som kräver lägst doktorsexamen.  
 
Fakultetsnämnd 
Fakultetsnämnden ansvarar för fakultetens uppgifter. De flesta ledamöterna i 
fakultetsnämnden är vetenskapligt kompetenta lärare som utses genom val inom 
fakulteten. Fakultetsnämndens ordförande kallas dekanus. Dekanus tillsätts av 
rektor på förslag från fakulteten. Fakultetsnämnderna ansvarar för 
forskarutbildningen i ämnen inom sitt vetenskapsområde. De ansvarar också för 
anställning av eller befordran till tjänst som professor eller lektor. Sedan 1993 
ansvarar fakultetsnämnden för grundutbildningen inom sitt område (om inte 
universitetets eller högskolans styrelse har inrättat ett särskilt organ för detta 
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ändamål). 
 
Forskarassistenter 
Forskarassistent är en lärartjänst med forskningsskyldighet vid högskolan. 
Tjänsten är främst avsedd för yngre forskare. För att kunna bli anställd som 
forskarassistent krävs minst doktorsexamen. 
 
Forskarutbildning  
Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, 160 poäng, och leder fram 
till en doktorsexamen. Efter halva tiden kan man ta ut en licentiatexamen. För att 
bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande 
universitets- eller högskoleutbildning. Under forskarutbildningen fördjupar sig 
den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 80 poäng av forskarutbildningen utgörs 
av avhandlingsarbete. 
 
Fristående kurs  
Se Kurs.  
 
Generella examina  
De generella examina är högskoleexamen (lägst 80 poäng), kandidatexamen 
(lägst 120 poäng), magisterexamen med ämnesdjup (lägst 160 poäng) och 
magisterexamen med ämnesbredd (kandidatexamen samt minst 40 poäng inom 
viss inriktning). Vad som krävs för de olika examina anges i 
högskoleförordningens andra kapitel. 
 
Grundläggande behörighet 
De lägsta behörighetskraven som är gemensamma för de flesta utbildningar vid 
universitet och högskolor (tidigare hette det allmän behörighet). För att studera 
vid universitet eller högskola krävs vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas 
också behörighetskrav. De är indelade i grundläggande behörighet och särskild 
behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all universitets- och 
högskoleutbildning. 
 
Grundläggande (universitets- och) högskoleutbildning 
Utbildning inom universitet och högskola som vilar på vetenskaplig eller 
konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör 
forskarutbildning. Den ska väsentligen bygga på nationella program inom 
gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser som kan sammanföras till 
utbildningsprogram.Fel! Okänt växelargument. 
 
Heltidsstudier  
Heltidsstudier motsvarar minst 40 poäng (40 arbetsveckor) per år. En poäng 
motsvarar heltidsstudier under en vecka. 
 
Huvudämne  
Ämne som kan läsas på fördjupningsnivå (C- och D-nivå) och som kan ingå i 
kandidat- eller magisterexamen.  
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Högskola 
Undervisningsanstalt för högre utbildning och forskning. Högskola används 
ibland som ett samlingsbegrepp för både universitet och högskolor. 
 
Högskoleexamen  
Generell examen med viss inriktning som omfattar minst 80 poäng. Inriktningen 
bestäms av den högskola som ger utbildningen. 
 
Högskolepoäng  
Högskolepoäng kan ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda 
utbildningsanordnare som har fått tillstånd av regeringen att utfärda examen. En 
poäng motsvarar heltidsstudier under en vecka. 
 
Högskoleprovet  
Högskoleprovet är ett nationellt studiefärdighetsprov som Högskoleverket har 
utvecklat på uppdrag av regeringen. Högskoleprovet används av universitet och 
högskolor som en av flera urvalsgrunder vid urvalet till grundläggande 
universitets- och högskoleutbildning. 
 
Institution 
En enhet inom ett universitet eller en högskola där utbildning och forskning 
bedrivs. Institutionen är lärarnas och studenternas arbetsplats.  
 
Kandidatexamen  
Generell examen som omfattar lägst 120 poäng. Av de 120 poängen ska minst 60 
poäng vara i ett och samma ämne, det så kallade huvudämnet. För att få 
kandidatexamen krävs dessutom att ett självständigt arbete om minst 10 poäng i 
huvudämnet gjorts. 
 
Klinisk assistent 
En klinisk assistent arbetar med klinisk utbildning och forskning. För att få 
anställning som klinisk assistent måste man ha avlagt läkar- eller 
tandläkarexamen eller ha antagits till forskarutbildning inom ett medicinskt 
vetenskapsområde.  
 
Kommunal högskoleutbildning 
Högskoleutbildning som anordnas av kommun eller landsting.  
 
Kurs  
En kurs är en del av en utbildning. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller 
läsas som fristående kurs.  
 
Kursplan 
För varje kurs ska det finnas en kursplan. Kursplanen anger vad kursen innehåller 
samt vad målet med kursen är. Kursplanen fastställs av rektor eller på rektors 
delegation.Fel! Okänt växelargument. 
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Lektor 
En lektor är en lärare vid ett universitet eller en högskola. För att kunna anställas 
som lektor krävs doktorsexamen och pedagogisk skicklighet. För att kunna 
anställas som lektor med konstnärlig verksamhet fordras konstnärlig och 
pedagogisk skicklighet. 
 
Licentiatexamen  
Examen inom forskarutbildningen som omfattar minst 80 poäng varav 40 poäng 
utgör en vetenskaplig uppsats. Efter halva forskarutbildningen, två år, kan man ta 
ut en licentiatexamen. Licentiatexamen kan vara en etapp på vägen mot en 
doktorsexamen. 
 
Lokal antagning  
Den antagning som görs av respektive universitet eller högskola. Läs mer under 
antagning och samordnad antagning. 
 
Lärare  
Lärartjänsterna vid universitet och högskolor är professor, lektor, adjunkt och 
forskarassistent samt timlärare, gästlärare och adjungerad lärare. Professor är den 
högsta lärartjänsten.  
 
Magisterexamen  
Magisterexamen är en generell examen. Det finns två olika magisterexamina; 
magisterexamen med ämnesdjup och magisterexamen med ämnesbredd.  
 
Official Transcript of Record 
En översättning av ett examensbevis eller ett kursbevis till engelska. Utfärdas av 
universitet och högskolor på begäran från studenten, oftast mot en avgift.  
 
Prefekt  
Den som leder en institution kallas prefekt och kan vara en lärare eller en 
professor. 
 
Prodekanus 
Fakultetsnämndens vice ordförande kallas prodekanus. Prodekanus tillsätts av 
rektor på förslag från fakulteten. 
 
Professor  
Professor är benämning på den högsta lärartjänsten i ett ämne vid ett universitet 
eller en högskola. En professor är företrädare för ett visst ämne.  
 
Program/utbildningsprogram  
Ett utbildningsprogram är en sammansättning av olika kurser som leder fram till 
en examen. De flesta program har både obligatoriska och valbara kurser.  
 
Prorektor  
Prorektor är rektors ställföreträdare. 
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Rektor 
Rektor leder universitetets/högskolans dagliga arbete och är ledamot i styrelsen. 
Styrelsen ger förslag på vem som ska utses till rektor och regeringen utser 
rektor.Fel! Okänt växelargument. 
 
Samordnad antagning  
Den antagning som sker genom Verket för högskoleservice (VHS), det vill säga 
antagning till de flesta av universitetens och högskolornas utbildningsprogram. 
Läs mer under antagning och lokal antagning.  
 
Sokrates-Erasmus  
1995 antog Europeiska Unionen utbildningsprogrammet Sokrates. Detta program 
ersatte därmed EU-programmen Erasmus och Lingua och skulle täcka alla nivåer 
av utbildning från grundskolan till högre utbildning. Namnet Erasmus finns kvar 
inom Sokrates-programmet för att täcka de aktiviteter som rör högre utbildning. 
Till skillnad från det tidigare Erasmus-programmet, där tyngdpunkten framförallt 
låg på studentutbyten, önskar EU genom Sokrates-programmet skapa ett 
universitetssamarbete, där studentutbyte utgör en del, för att utveckla en 
europeisk dimension i all utbildning. 
 
Standardbehörighet 
För att komma in på vissa utbildningar krävs ytterligare förkunskaper utöver den 
grundläggande behörigheten. De ytterligare kraven på förkunskaper kallas 
särskild behörighet. Den särskilda behörigheten är inte densamma för all högre 
utbildning utan är uppdelad i så kallade standardbehörigheter beroende på vilken 
utbildning det gäller.  
 
Statliga högskolor 
De universitet och högskolor för vilka staten är huvudman. 
 
Student 
En student är en individ som är antagen till och bedriver högre utbildning. 
 
Studentkår  
Vid alla universitet och högskolor i Sverige finns det en eller flera studentkårer. 
Studentkårens främsta uppgift är att ta vara på studenternas intressen. Alla som 
studerar måste vara anslutna till en studentkår. De flesta av landets studentkårer 
är i sin tur anslutna till Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).  
 
Studiebidrag  
Se studiemedel. 
 
Studielån 
Se studiemedel.Fel! Okänt växelargument. 
 
Studiemedel  
Studiemedel är samlingsnamnet för det statliga studiestöd som ges till studenter. 
Studiemedlet består av en bidragsdel, studiebidraget, och en lånedel, studielånet. 
Lånedelen är ett studielån som betalas tillbaka efter avslutade studier. Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som administrerar det svenska 
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studiestödet. 
 
Studieplan 
För varje ämne där forskarutbildning anordnas ska det finnas en allmän 
studieplan. Den allmänna studieplanen ska bland annat innehålla en beskrivning 
av utbildningens innehåll och upplägg samt vad som gäller vid antagning till 
utbildningen. Var och en som antas till forskarutbildning ska tillsammans med 
handledaren upprätta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska 
bland annat innehålla en tidplan för forskarstudierna samt en beskrivning av 
doktorandens respektive fakultetsnämndens åtaganden. 
 
Studieregister  
Studieregistret är en dokumentation av behörighet, urvalsgrund, antagning, 
deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknad utbildning 
eller annan tillgodoräknad verksamhet samt examen. Varje universitet och 
högskola ska föra ett studieregister där de dokumenterar uppgifterna individuellt 
för varje student.  
 
Särskild behörighet 
För att studera på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper. 
Förkunskapskraven kallas också behörighetskrav. De är indelade i grundläggande 
behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all 
högre utbildning. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta 
utbildningar ytterligare förkunskaper. Det kallas särskild behörighet.  
 
Tentamen, "tenta" 
Tentamen (tentan) är ett prov som avslutar en kurs. Tentor är oftast skriftliga men 
kan också vara muntliga eller laborativa. Den som blir underkänd på en tenta har 
rätt till omtentamen enligt de bestämmelser som respektive universitetet eller 
högskola har beslutat om.  
 
Tillgodoräknande 
Beslut om att viss utbildning eller vissa kunskaper eller färdigheter förvärvade i 
yrkesverksamhet motsvarar en viss kurs/del av kurs i grundutbildning eller del av 
forskarutbildning.  
 
Tillämpad forskning 
Forskningen kan vara tillämpad. Det innebär att forskaren systematiskt söker efter 
ny kunskap med en bestämd användning i åtanke. Tillämpad forskning är 
vanligast inom industrin och har bland annat gjort att vi har fått nya mediciner 
och energisnålare maskiner.Fel! Okänt växelargument. 
 
Universitet  
Undervisningsanstalt för högre utbildning och forskning. Skillnaden mellan en 
högskola och ett universitet är att universitetet har rätt att examinera 
forskarutbildning. Det är regeringen som beslutar om rätten att använda 
benämningen universitet. 
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Uppdragsforskning 
Forskning som bedrivs vid ett universitet eller en högskola men som finansieras 
av en extern uppdragsgivare, till exempel ett privat företag eller en organisation.  
 
Uppdragsutbildning 
Utbildning som, mot en avgift, anordnas av ett universitet eller en högskola på 
uppdrag av till exempel ett företag eller en kommun. Det är uppdragsgivaren som 
utser deltagarna i utbildningen.  
 
Urval  
När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser måste ett urval göras. 
Urvalet grundar sig främst på betyg eller resultat från högskoleprovet. 
 
Utbildningsplan 
För varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. 
Utbildningsplanen anger vad utbildningen innehåller samt vad målet med 
utbildningen är. Utbildningsplanen fastställs av rektor eller på rektors delegation. 
 
Utbildningsprogram 
Se program/utbildningsprogram. 
 
Vetenskapsområde  
Sedan 1999 delas forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor 
in i fyra olika vetenskapsområden: humanistiskt/samhällsvetenskapligt, 
medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt.  
 
Yrkesexamen  
För att kunna utöva vissa yrken krävs att man har legitimation eller viss 
behörighet. De utbildningar som leder fram till ett sådant yrke avslutas med en 
yrkesexamen. Det finns cirka 50 olika yrkesexamina. Vad som krävs för de olika 
yrkesexamina anges i högskoleförordningens andra bilaga (examensordningen). 
 
Yrkesteknisk utbildning  
Yrkesteknisk utbildning (YTH) är en högskoleutbildning för den som har minst 
fyra års yrkeserfarenhet inom det område utbildningen gäller.  
 
Ämne  
Ett ämne är ett avgränsat kunskapsområde med en egen 
benämning.Fel! Okänt växelargument. 
 
Källa HSV 
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Intervjuunderlag 

Är uppfattningen om målet med akademiserad 
officersutbildning lika hos olika intressenter? 
Vilket är enligt din uppfattning målet med den akademiserade officersutbildningen? 
 

Vilka är motiven hos de olika intressenterna för att ställa sig 
positiva till akademiseringsprocessen? 
Vad är enligt dig /er det positiva med akademiseringen? 
Vad är enligt dig /er det negativa med akademiseringen? 
 

Finns det en uniform uppfattning hos de olika intressenterna 
kring vad akademiserad utbildning innebär? 
Vad innebär det att utbildningen är akademiserad? 
Vilka styrdokument finns 
Vilken är er tidsaxel 
Vad vet du /ni om högskolelagen, högskoleförordningen 
 

Är akademisk utbildning en nyhet inom försvaret? Eller finns 
det ett historiskt perspektiv? 
Kopplat till förra frågan är detta förhållningssättet nytt för dig/er? 
 

Vilken förändring har skett i utbildningens reella innehåll efter 
att akademiseringen har införts? 
Vad gör ni annorlunda nu mot innan 
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Reglerade yrken i Sverige 2004-04-14 (Högskoleverket) 
 
Advokat  
Apotekare 
Arbetsterapeut 
Audionom 
Barnmorska 
Befäl i räddningsstyrka 
Biomedicinsk analytiker 
Brandman 
Brandsyneförrättare 
Dietist 
Fartygselektriker 
Flygtekniker  
Logoped 
Läkare 
Lärare inom det offentliga skolväsendet  
Maskinist A och B (sjöfart) 
Maskintekniker A och B (sjöfart) 
Optiker 
Ortopedingenjör 
Psykolog 
Psykoterapeut 
Receptarie 
Revisor  
Räddningschef 
Röntgensjuksköterska 
Sjukgymnast 
Sjukhusfysiker 
Sjuksköterska, 
Sjöingenjör 
Sjökapten 
Skeppare A och B 
Skorstensfejarmästare  
Specialistsjuksköterska 
Styrman A och B  
Tandhygienist 
Tandläkare 
Tandsköterska  
Trafiklärare 
Universitetslärare 
Veterinär 
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Examensbenämningar, en kort historik 
Inom svensk, men även internationellt, har krav och benämningar på examina ändrats 
ofta, de har så att säga korthållbarhet. Nutidens internationellt mångfasetterade 
examensväsen inom universitet och högskolor går tillbaka på de examina och 
akademiska värdigheter som utvecklades vid de första universiteten på 1100- och 
1200-talen, framför allt vid Parisuniversitetet. Där utformades 1252 det äldsta kända 
examensreglementet.  
Baccalaureus var den lägsta examen vid filosofisk fakultet, efter fyra till fem års 
studier med filosofisk inriktning. Senare infördes den även vid övriga fakulteter. Alla 
universitetsstudier fick därmed en gemensam filosofisk referensram.  
Magister artium var den högsta examen inom filosofisk fakultet. Den förvärvades 
genom lärdomsprov efter ytterligare fyra års studier. Som bekräftelse överlämnades 
symbolerna ring, hatt och öppen bok. Som synonymer till magister användes titlarna 
doctor - ursprungligen beteckning för en lärd man med rätt att föreläsa offentligt - och 
professor. Under 1400-talet blev doctor högsta lärdomsgraden inom teologisk, 
juridisk och medicinsk fakultet, medan filosofisk fakultet behöll magistergraden.  
 
Under senmedeltiden blev professor gängse benämning på universitetslärare som 
också deltog i universitetets kollegiala styrelse. Nuvarande examenssystem bygger på 
den medeltida traditionen.  
I de anglosaxiska länderna har benämningarna Bachelor of Arts, B.A., resp. Science, 
B. Sc., fortsatt baccalaureus-traditionen och Master of Arts, M.A., resp. Science, M. 
Sc., bevarat magisterexamen liksom Doctor of Philosophy, Ph. D., doktorsgraden. De 
centraleuropeiska universiteten har samma mönster i kandidat- och magisterexamen 
samt doktorsgrad. Den tyska Staatsexamen är en ny benämning på yrkesutbildning 
inom ett specialområde, såsom lärare eller bibliotekarie. I Frankrike har licence 
d'enseignement och licence libre, som båda ger rätt till titeln licencié, bevarat den 
tidigare licentiatus-examen.  
 
Det medeltida europeiska examensmönstret övertogs helt av de svenska universiteten. 
År 1864 blev även vid filosofisk fakultet doktorsgrad den högsta lärdomsgraden. En 
ny examen, filosofie licentiatexamen, infördes 1870 som ett led mellan magister och 
doktor. 1891 omvandlades den tidigare filosofie kandidatexamen från en förberedande 
examen i fakultetens samtliga ämnen till en slutexamen i ett par ämnen. Tillsammans 
med fakultetsnamnet blev de examenstitlar: teol., jur., med. och fil. kand. respektive 
lic. År 1907 tillkom filosofisk ämbetsexamen med titeln fil. mag. och 1935 
statsvetenskaplig examen med titeln pol. mag. Fackhögskolor och andra 
eftergymnasiala utbildningar skapade fr.o.m. 1800-talet benämningar med 
yrkesanknytning eller inriktning mot ett visst område inom arbetslivet, såsom 
civilingenjörs-, arkitekt-, veterinär- och journalistexamina. Liknande bildningar möter 
i benämningarna småskollärar-, folkskollärar- och slöjdlärarexamina.  
 
I samband med högskolereformerna 1969 och 1977 förändrades systemet med 
akademiska examina. Examenstitlarna avskaffades. Endast doktorstiteln blev kvar. 
Examensbenämningarna gjordes mer enhetliga. En del anknyter till verksamhet och 
tidigare titlar, såsom agronom-, apotekar- och socionomexamina. Allmänna 
yrkesbeteckningar har gett upphov till bl.a. läkarexamen, ekonomexamen m.fl. I en 
del fall har utbildningslinjen varit utgångspunkt för benämningen tillsammans med 
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markeringen att det rör sig om högskoleutbildning, t.ex. högskoleexamen på 
kulturvetarlinjen. Licentiatexamen upphörde 1973, då den nya doktorsexamen 
genomfördes, men återinfördes successivt från 1982 som examensbenämning på en 
etapp i forskarutbildningen och som en mellanexamen. År 1986 återinfördes 
examensbenämningarna teologie, juris och filosofie kandidatexamen. 


