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Akademisering av officerare 

Nyckeln till att utveckla ett yrke till en profession? 

Strävan i många länder är att officersutbildningen ska gå från yrke till profession via 

en akademiseringsprocess. Denna studie har undersökt olika handlingsalternativ för 

akademisering av en profession, närmare bestämt officersprofessionen, i syfte att 

belysa alternativskiljande möjligheter och begränsningar med respektive 

handlingsalternativ, dels sett utifrån professionens behov, dels sett ur individens 

behov. Resultatet av studien kan bidra med underlag för utvecklandet av de 
akademiska och praktiska utbildningsdelarna i officersutbildningen. 

De tre undersökta handlingsalternativen är: 1. Praktisk yrkesutbildning med följande 

professionsinriktad akademisering; 2. Teoretisk och akademisk yrkesutbildning och 

som komplettering; 3. Ren praxis- och yrkesorienterad utbildning. Utöver detta 

undersöktes olika grader av akademisering som krävs beroende på var i karriären 

officeren befinner sig. Handlingsalternativen är generiska men exemplifieras med 
officersutbildning från främst Tyska armén. 

Handlingsalternativen har analyserats mot professionsteorier med fokus på militär 

profession samt militärt ledarskap. Härvid är Samuel Huntington och Bengt 

Abrahamssons beskrivning av professionen tillsammans med Aant Elzingas modell 

för professionsuppbyggnad i centrum.  

Handlingsalternativet med en inledande praktisk yrkesutbildning med påföljande 

professionsinriktad akademisering och som växelvis genomförs på skolor och 

förband leder till en bra expertis och förmåga att leda och organisera verksamheten. 

Tillsammans med den direkt anslutande akademiseringen uppnås nästan upp till 

100% av kraven som Elzinga ställer på en professionalisering i de fyra 

professionsfaserna och kan därmed anses vara det alternativet som genom hela 

analysen bäst svarar mot de beskrivna behoven. Samtidigt blir det klar att behovet av 

akademisering sannolikt kommer att variera beroende på var i karriären officeren 

befinner sig eftersom befattningar på olika nivåer kräver olika utbildningsnivåer, 

förmågor och kunskaper. 

Nyckelord:  
Akademisering, professionalisering, officersutbildning, ledarskap  
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1 Inledning 
”Traditionen i markstridskrafterna ska vara att marschera i spetsen av 
framstegen”1 

Det ovanstående citatet uttalades av den tyske generalen Gerhard von Scharnhorst 

för mer än 200 år sedan med tanken att en officer måste vara bildad och kunna hålla 

samma nivå som den civila vetenskapliga eliten. Detta förefaller fortfarande som lika 
aktuellt.2 

1.1 Akademisering av ett yrke 
För många år sedan kopplades begreppet ”akademisering” enbart till professioner 

som advokater, läkare, forskare osv. Detta ha ändrat sig med tiden och idag är flera 

traditionellt sett praktiska yrken akademiserade. I länder som Sverige är utbildningen 

till yrken som t.ex. polis, militär (officerare) och sjuksköterskor redan akademiserade. 

Det borde således finnas skäl till att yrken som normalt är mer praktiskt orienterade 

nu kräver en akademisk utbildning som också riktar sig till de i personalen som inte 
ska jobba i befattningar på högsta nivå. 

Som ett resultat av omvärldsutvecklingen efter murens fall hösten 1989 uppstod 

känslan att vi i Europa nu levde i fred och frihet, vilket ledde till att nationerna 

reducerade sitt försvar och att många länder efterhand också mer eller mindre 

avskaffade värnplikten. 3  Det minskade antalet soldater, som var följden av den 

avskaffade värnplikten, har gett ett mindre urval av individer att rekrytera officerare 

ur. Det minskade urvalet har i sin tur lett till ett markant ökat behov av att få lämpliga 

tjänstgörande soldater att också söka till officersyrket. En tes kommen ur det 

beskrivna förhållandet har varit att bilden av officersprofessionen måste göras mer 

attraktiv för flera. Officersprofessionen har därför utvecklas från att vara rent militär till 

att bli bredare och civilt mer användbar och meriterande. Akademiseringen har 

                                            

1 General och arméreformator Gerhard von Scharnhorst (1755-1813). 
2 Westphal, „Die Offizierausbildung im deutschen Heer“, 2013, 14. 
3 Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, „Die Wehrpflicht. Eine historische betrachtung“, 2015.  
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därmed setts som ett viktigt verktyg. Samtidigt måste man kunna möta de krav som 
de nya internationella insatserna i Afrika, Afghanistan eller på Balkan ställer. 4  

Vad innebär akademisering av en profession egentligen och vad betyder den konkret 

för officersutbildningen och officersyrket? Det kan ju vara så att akademisering 

förvisso ger en mängd ny kunskap, utan att för den skull göra professionsutövningen 

bättre, dvs. att akademiseringen blir ett självändamål eller ett rekryteringsincitament 
medan yrkesutövningen blir lidande eller i varje fall inte förbättras.  

1.2 Internationella officersutbildningen idag 
Som bas för den följande studien ges här en liten översikt över hur olika länder 
genomför akademiseringen av officersutbildningen i dag.  

I rapporten till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi5 och i Nordlunds rapport 

om officersutbildning finns Ydéns & Hasselbladhs (2010) fyra modeller av den 
militära akademiseringen:6  

1. civil akademisk examen med parallell militär utbildning (t.ex. USA) 

2. civil akademisk examen som förkunskapskrav samt koncentrerad 

militärutbildning (t.ex. Storbritannien) 

3. civil akademisk examen som förkunskapskrav för högre officersutbildning 

(t.ex. Tyskland) 

4. akademisk officersutbildning med militärt fokus men inom civil högskolas 

ram- och regelverk (t.ex. Sverige) 

Medan den amerikanska modellen är präglad av en parallell civil akademisk och 

militär utbildning måste officerarna i Storbritannien redan ha studerat innan de får 

påbörja officerskarriären. Därutöver måste de amerikanska officerarna som ska 

tjänstgöra på högsta nivå bl.a. tjänstgöra minst två år på försvarsgrensgemensam 

nivå.7 Man kan säga att det gemensamma målet med akademiseringen är att utbilda 

                                            

4 Michler, 2016. 
5 Ydén & Hasselbladh, En kår på rätt kurs? Rapport till Expertengruppen för studier i offentlig ekonomi 
(ESO), 2010. 
6 Nordlund, Officersutbildning – i Sverige och internationellt, 2012, 45-46. 
7 Watson, Military Education : a reference handbook, 2007, 54. 
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officerare som kan tänka och reflektera på högsta nivå och som kan förstå 

sammanhang och samspel sinsemellan delstridskrafterna vilket leder till förmågan att 

kunna agera försvarsgrensgemensam. Sverige, som ju i motsats till de andra två 

länderna är alliansfritt, definierar ämnet ”krigsvetenskap” som är direkt kopplat till den 
militära världen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns någon enhetlig officersutbildning 

– inte i EU och heller inte inom Nato – men att det ändå finns ett ökat behov och 
internationellt intresse att akademisera den militära officersutbildningen. 

1.3 Officersprofessionens innebörd 
Från och med sin första befattning måste officerare leda människor och bära ett stort 

ansvar för dem såväl för andra aktörer, särskilt under insatser utomlands, som 

hemma under fredstid. 8  Utöver detta måste de behärska alla grundläggande 

soldatfärdigheter och t.ex. kunna hantera vapen, vapensystem och (strids-) teknik 

som finns på de egna förbanden. Det betyder att officersyrket omfattar hela bredden 

från hantverkare till chef och ledare, som måste kunna agera i komplexa situationer, 

inte sällan under stor tidspress och med osäkert beslutsunderlag.9 Framförallt är 

officersyrket därmed ett yrke som till stor del handlar om ledarskap och det krävs att 
utbildningen därmed fokuseras på detta. 

Enligt chefen för den tyska officersskolan, general Christian Westphal, måste 

officerarna därför utbildas målorienterat och ges förutsättningar att öka sin förmåga 

och kompetens under hela karriären. Han menar att den viktigaste nyckeln till detta 

är hur de behandlar sina underställda. Utöver detta bör officerare ha en bred 

förståelse för säkerhetspolitik då de ska agera som planerare, rådgivare och 

beslutsfattare i komplicerade kontexter som exempelvis ett världsomfattande nätverk, 
multipolaritet, digitalisering, asymmetri och hybridkrigföring.10 

Sammanfattningsvis kan man säga att officersyrket är ett yrke som kräver en 

omfattande, väl strukturerad utbildning som förbereder kadetter och officerare på 

                                            

8 Westphal, „Die Offizierausbildung im deutschen Heer“, 2013, 13 
9 Nordlund, Officersutbildning – i Sverige och internationellt, 2012, 19-20. 
10 Westphal, „Die Offizierausbildung im deutschen Heer“, 2013, 13. 
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respektive befattningar och ger dem verktyg för att kunna hantera många olika 

situationer, både i fred, kris och krig. För att uppnå de krav som ställs på en officer 

har därför fler och fler länder inlett en akademiseringsprocess syftandes till att leda 

fram till en professionalisering av officersutbildningen och därmed också av 
officersprofessionen. 

1.4 Problemformulering 
1.4.1 Inledning 

I en värld som förändras fort och där mellanstatliga konflikter och kamper om 

naturresurser kan leda till krig måste varje nation ha möjligheten att försvara sig 

självständigt eller inom ramen för en allians. Därtill kommer att hotet av att angripas 

av terrorister har ökat, vilket bl.a. attackerna i Paris den 13 november 2015 har visat. 

Försvaret av ett land och speciellt ledningen av försvaret ställer ytterst höga krav på 

officerare på olika nivåer. Militär kunskap, att kunna agera som militär ledare och 

samtidigt ha en bra förståelse för sammanhangen inom en viss konflikt samt att 

kunna agera flexibelt, leder till kravet på en koppling mellan den militära och 
akademiska utbildningen. 

I litteraturen finns många olika åsikter på temat akademisering och 

professionalisering av officersyrket men de flesta forskarna är överens om att 

akademiseringen ska vara en beståndsdel av officersutbildningen. Frågan är bara 

när, hur, och i vilken omfattning och här verkar åsikterna gå isär i alla fall om man ser 
till olika länders utbildningsalternativ. 

Det finns en del modern vetenskaplig forskning kring officersprofessionen där de 

mest tongivande kan anses vara de amerikanska forskarna Samuel P Huntington 

och Morris Janowitz. De två forskarna, tillsammans med den svenske forskaren 

Bengt Abrahamsson, anser förenklat att militärens centrala professionskomponenter 

är expertis, etik och sammanhållning/kåranda. 11  Någonting som saknas är dock 

jämförelser av olika vägar till akademisering och professionsutveckling inom 

officerskåren och detta är bakgrunden till syftet med just denna uppsats. 

                                            

11 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 31-32. 
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1.4.2 Syfte 

Denna studie undersöker olika handlingsalternativ inom ramen för akademisering av 

en profession, närmare bestämt officersprofessionen, i syfte att belysa 

alternativskiljande möjligheter och begränsningar med respektive handlingsalternativ 

avseende dels professionens behov, dels individens behov. 

Resultatet av studien kan bidra med underlag för det fortsatta utvecklandet av de 
akademiska och praktiska utbildningsdelarna i officersutbildningen. 

1.4.3 Forskningsfrågor 

Denna studie skall ge svar på vilken väg till akademisering av officersyrket som 

verkar lämpligast att leda till en mer utvecklad och effektiv officersprofession. Med 

denna fråga följer även två delfrågor vilka är relevanta för svaret på huvudfrågan 
enligt ovan. 

1. Vilka betydande för- och nackdelar innebär de tre, i forskningsdesignen 

beskrivna handlingsalternativen avseende professionalisering av 

officersyrket?  

2. Behöver officerare olika grad av akademisering beroende på var i karriären de 
befinner sig? 

1.4.4 Forskningsdesign 

Uppsatsens forskningsdesign är teoretiskt komparativ och tar sin bas i 
professionsutvecklingsteori och ledarskapsteori. 

De tre handlingsalternativen som undersöks är huvudsakligen utarbetade från Karl 

Ydéns12 idé om två vägar för att nå militär professionalisering genom akademisering 

men kompletteras med ett tredje alternativ där ingen akademisering föreligger: 

1. Inledningsvis en renodlad yrkesutbildning där ingen akademisering sker förrän 

i ett senare skede.  

 

                                            

12 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 39-40. 
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2. Ingen praktisk militär utbildning inledningsvis. Officerarna börjar med en kort 

teoretisk militärutbildning och fortsätter direkt med en allmän akademisk bred 

utbildning i syfte att skapa möjligheter till ett allmänt vetenskapligt 

förhållningssätt, bredare allmänbildning samt förberedelser för karriärväxling 

och civil attraktionskraft. 

 
3. Militärt inriktad praktisk utbildning utan akademisering. 

De tre perspektivens möjligheter och begränsningar både för individens och för 

professionens behov belyses genom militär professionsteori (Huntington, Janowitz, 
Abrahamsson och Ydén) samt genom ledarskapsteori av Larsson. 

1.4.5 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuserar på arméofficerare och speciellt på infanteribefattningar där 

ledarrollen är mer dominerande än i andra vapengrenar och där sannolikheten att 

delta i strid är större. Självfallet kan uppsatsen med den avgränsningen därmed inte 

fullt sägas representera verkligheten för alla officerare utan enbart för 

arméofficerarna. Denna studie undersöker inte heller specifika krav på olika 

befattningar inom armén, då dessa är mångfacetterade och omfattande, fokus sker 

således mer på den dominerande delen av officersyrket vilket kan sägas omfatta 

truppföring och trupputbildning i olika former. Ekonomi och resursbehov för 

respektive utbildningsalternativ kommer inte att undersökas.  

Uppsatsen är i huvudsak teoretisk och baserar analyser och resonemang på 

etablerad militär sociologisk forskning. Som exempel för respektive 

handlingsalternativ används material kopplat till den tyska respektive den svenska 

officersutbildningen och utgörs i huvudsak av officiella styrdokument, inklusive 

rapporter från Bundeswehr och Försvarsmakten. Med anledning av. fokuseringen på 

de tre officerutbildningsvägarna och exemplifieringen med de tyska och svenska 

utbildningarna så är beskrivningarna av andra länders officersutbildningar (NATO/EU 

fokus) mycket korta och översiktliga. I Sverige har diskussionen kring 

akademiseringen av officersutbildningen, till skillnad från Tyskland, varit relativt 

omfattande och det svenska materialet i ämnet är således mer omfattande.  
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2 Teorier, forskningsläge och allmän diskussion kring 
officersprofessionen 

2.1 Teorier kring yrke och profession 
Då själva professionaliseringen av officersyrket anses ha en central roll i 

akademiseringsdiskussionen inleds detta kapitel med ett kort resonemang kring yrke 
respektive profession. 

Under 50- och 60-talet användes begreppen yrke, semiprofession och profession, så 

kallat trait approach, där enligt bl.a. Greenwood och Wilensky professionen krävde 

en lång och dyr utbildning i syfte att uppnå en hög autonomitet. Andra forskare 

menar att yrke och profession har samma rot och att skillnaderna inte är relevanta i 
egentlig mening.13  

Ett yrke utgörs av de uppgifter man är anställd att göra vilket kräver olika grad av 

utbildning och erfarenhet. 14  Det kan också finnas sociala kopplingar som t.ex. 

klasstillhörighet eftersom ett yrke oftast visar vilken ställning man har i samhället, 

som t.ex. lärare, läkare eller advokat.15 Vissa yrken är dock mer professionaliserade 

då de kräver en ständig vidareutveckling och fortbildning och därmed utestänger de 

andra individerna från yrket. 16  Dessa professionella individer har en 

helhetsuppfattning om hur man skall bete sig och agera på flera nivåer inom ramen 
för yrket.17  

Den jämförande svenska studien Professionerna i kunskapssamhället menar att 

professioner består av en kognitiv respektive social dimension och att en definition av 

                                            

13  Evetts, “Explaining the Construction of Professionalism in the Military: History, Concept and 
Theories”, 2003, 762-763. 
14 Svensson & Ulfsdotter Eriksson, Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och 
värderas, 2009, 8. 
15 Svensson & Ulfsdotter Eriksson, Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och 
värderas, 2009, 9. 
16 Svensson & Ulfsdotter Eriksson, Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och 
värderas, 2009, 9. 
17 Noordegraaf, ”From ”Pure” to ”Hybrid” Professionalism: Present Day Professionalism in Ambiguous 
Public Domains”, 2007, 766. 
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begreppet därför måste ta hänsyn till båda aspekter.18 Det är ingen överraskning att 

t.ex. professioner inom hälsosektorn som läkare, psykologer, sjuksköterskor osv. 

betonar den vetenskapliga förankringen av respektive yrke mycket starkare än t.ex. 

poliser och officerare gör för sina yrken.19 

Evetts menar att en enkel modell av den kognitiva kopplingen mellan 

professionalisering och akademisering, är att man genom praktisk utbildning lär sig 

ett yrke och sedan fördjupar kunskapen bl.a. genom att studera respektive ämne 

(teori).20 Den sociala dimensionen kan beskrivas som att professionaliseringen är en 

fundamental social process som uppstår i relationen mellan samhället och de 
experter som utövar ett yrke.21  

Brehmer närmar sig begreppet profession från ett likaledes vetenskapligt perspektiv. 

Han menar att en profession ska vara i stånd att kunna lösa uppkommande problem i 

framtiden och kunna förnya sig självständigt. För honom ligger grunden för en 

professionell verksamhet med egen forskning och utbildning här. Brehmer 

sammanfattar det genom att säga att en profession utan egen forskning: 

”…helt enkelt blir irrelevant eftersom den ständigt kommer att försöka 
tillämpa gårdagens lösningar på dagens problem”.22  

Brehmer menar också att bl.a. kåranda, yrkesetik och en kunskapsbas utgående från 

både vetenskap och beprövad erfarenhet är attribut som kännetecknar en profession 

och att en professionsutbildning därför ska ske inom ramen för professionens 

behov.23 

                                            

18 Brante, Johnsson, Olofsson, & Svensson, Professionerna i kunskapssamhället – En jämförande 
studie av svenska professioner, 2015, 18-20. 
19 Brante, Johnsson, Olofsson, & Svensson, Professionerna i kunskapssamhället – En jämförande 
studie av svenska professioner, 2015, 145. 
20 Evetts, “The Sociological Analysis of Professionalism: Occupational Change in the Modern World”, 
2003, 397. 
21 Forsyth & Danisiewicz, 1985, ”Toward a Theory of Professionalization”, 60. 
22 Brehmer, Från yrke till profession - Vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till, 2011, 23-
32. 
23 Brehmer, Från yrke till profession - Vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till, 2011, 14-
15. 
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Akademisering i sig är således inget självändamål utan bör följa en logisk struktur 

som bygger upp professionen efterhand. En modell i fyra steg för detta presenteras 

av den svenske professorn Aant Elzinga. Modellen tydliggör också att de fyra stegen 

bygger på varandra kronologiskt: 24 

1. Erfarenhetsbaserad praktik utan formella utbildningskrav. 

2. Semiprofessionalisering där specialkunskaper utvecklas. 

3. Teknifiering som leder till ökad specialisering. 

4. Professionalisering som innebär nya karriärvägar baserade helt eller delvis på 

vetenskapligt arbete. 

Överfört till militär kontext kan detta se ut enligt exemplet nedan:  

Steg 1 kan tolkas som en grundläggande militär utbildning. Därefter följer steg 2 med 

en grundläggande officersutbildning följt av steg 3 med en delstridskrafts- och 

vapenslagstypisk utbildning och som fjärde och sista steg till professionalisering följer 

en akademisk utbildning. Detta ger en bild av Ydéns ovan beskrivna 
handlingsalternativ 1. 

2.2 Diskussioner och teorier kring akademisering av 
officersprofessionen 

Denna del ska närmare beskriva diskussionen kring akademiseringen av 

officersyrket i syfte att efterhand forma möjliga alternativ för analysen i denna 
uppsats. 

”Syftet är att skapa akademiska officerare med ett vetenskapligt 

förhållningssätt till sin profession. Det är inte primärt att de skall kunna 
göra fler saker, utan om att kunna göra vad man gör på ett bättre sätt.”25 

En möjlighet att fundera på sambandet mellan profession och akademisering är att 

man kan titta på skillnaden mellan bildning och utbildning. Utbildning ger direkta 

färdigheter och har materiella mål medan bildning utgörs av kunskap och sunda 

                                            

24 Elzinga, 1990 i Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 39. 
25 Brehmer, Från yrke till profession - Vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till, 2011, 7. 
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värderingar med huvudsakligen immateriella mål. 26  Bildningen ska utveckla 

självständigt tänkande och hjälpa att förstå de större sammanhangen och därmed 

lyfta blicken från utbildningens mer specifika och ibland tekniska perspektiv. 27 

Således finns det inget motsatsförhållande mellan bildning och utbildning utan de 

kompletterar varandra synergistiskt. 28  Widén rekommenderar också mer bildning 

inom officersutbildningen och menar att det finns ytterligare några tydliga argument 

för en akademisering av officerare såsom att en bildad och lärd officer också kan 

förstå befolkningen och de lokala ledarnas tänkande och behov bättre än hen annars 

skulle ha gjort. Storbecks analys att studierna ska vara en integral beståndsdel av 

officersutbildningen stödjer också ovanstående uppfattning. Storbeck anser att det 

viktigaste målet med studierna är att göra officerare dugliga till vetenskapligt arbete 

och till självständigt och analytiskt tänkande. 29  Därutöver konkretiserar Brehmer 

målet med akademiseringen av officerare när han skriver att det inte bara handlar om 

att förmedla en akademisk kompetens som bonus utan att ”utbilda akademiska 

officerare”30 och att ”förändra själva officersyrket från ett yrke till en profession”31. 

Han säger tydligt att t.ex. syftet med akademiseringen i Sverige ska vara ”att skapa 

officerare som har en akademisk militär kompetens och förmåga att framgångsrikt ta 

sig an de utmaningar som Försvarsmakten ställs inför och utveckla sin förmåga när 
dessa utmaningar förändras, som de säkert kommer att göra i framtiden”.32 

Under diskussionen om hur man konkret kan akademisera det militära 

utbildningssystemet lägger Ydén i sin artikel ”Modern militär professionalism” fram 

två möjliga varianter som har sitt ursprung i diskussionen om akademiseringen av 
polisutbildningen:33 

                                            

26 Svensson, 1978 i Widén, ”Bildningens roll i officersutbildningen”, 2010, 165. 
27 Widén, ”Bildningens roll i officersutbildningen”, 2010, 168. 
28 Widén, ”Bildningens roll i officersutbildningen”, 2010, 168. 
29  Storbeck, ”Standortbestimmung – Das Studium – integraler Bestandteil der Ausbildung zum 
Offizier”, 1989, 28.  
30 Brehmer, ”Akademiseringen av officersutbildningen”, 2011, 97. 
31 Brehmer, Från yrke till profession - Vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till, 2011, 14. 
32 Brehmer, ”Akademiseringen av officersutbildningen”, 2011, 98. 
33 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 39-40. 
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1. Akademisering som leder till professionalisering genom att officerare baserar 

sin yrkesutövning på expertis, som fortlöpande utvecklas genom forskning och 

reflexiv analys. 

2. Akademisering genomförs genom att utbildningen teoretiseras i syfte att få 

examensrätt och allmän vetenskaplig bildning som ett självändamål och där 
yrkesutövningens behov kommer i andra hand. 

I variant 1 menar Ydén att professionalisering skapas genom att förena den bästa 

praktiska militära officersutbildningen med målorienterade studier som förbereder 

officerarna för befattningar på högre nivå. I variant 2 menar Ydén att 

professionalisering skapas genom att lägga tonvikten på en teoretisering av 

utbildningen, vilket ska leda fram till officerare som är akademiserade och därför 

bättre kan förstå olika sammanhang på högre nivå. Därmed blir de också bättre 

ledare. Av detta följer att dessa två varianterna är väl lämpade att ingå i 
analysdelen. 

2.2.1 Kritik mot akademisering av professionen 

Eftersom det också finns kritik mot akademiseringen, speciellt att man har 

akademiserat ett yrke som tidigare inte hade något behov av detta, ska här ges en 
kort översikt av vad som är kärnan av kritiken. 

”Academe educates future policy makers; the military executes that 
policy” 34 

William Corley beskriver ovan hur han ser på de kulturella skillnaderna mellan den 

militära och den akademiska världen.35 Det låter som en mer eller mindre klassisk 

kritik som innebär att militärens roll bara är praktiskt orienterad och att militären ska 

utföra det som politiken bestämmer utan att reflektera över det. Det blir också tydligt 

att denna kritik å ena sidan visar en tydlig gräns mellan militären och politiken och å 

andra sidan inte tar någon hänsyn till de aktuella utvecklingarna som militären möter 

under insatser i dag, exempelvis att det finns högre fara att bli involverad i direkt 

                                            

34 Higbee, Military Culture and Education, 2010, 15. 
35 Higbee, Military Culture and Education, 2010, 15. 
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strid. Ralph Peters tillägger att akademiseringen kan hämma 

beslutfattningsprocessen hos en stabsofficer p.g.a. att (akademiskt utbildade) 
officerare funderar för länge innan de kommer fram till ett beslut.36 

Men även forskare som håller med om att akademiseringen är viktig uttalar kritik mot 

själva genomförandet. Brehmer konstaterade exempelvis 2011 att officersyrket i 

Sverige fortfarande inte var någon profession eftersom möjligheten att påverka den 

egna professionens utveckling saknades. Brehmers påstående grundade sig på 

avsaknaden av forskning och forskarutbildning i de relevanta ämnena som t.ex. 

krigsvetenskap och ledningsvetenskap i den akademiska utbildningen.37 

Hur som helst är diskussionen kring akademiseringen inte begränsad till militären 

utan angår också andra yrkesområden som t.ex. polisen. Westerberg har i sin 

uppsats Papperspolisen skrivit om den ökande administrativa delen av 

polisverksamheten som kräver välutbildad personal och att han är därför helt säker 

på att akademiseringen av polisen i Sverige automatiskt leder till en 

professionalisering av polisverksamheten. 38  Hartelius menar däremot att denna 

process skulle leda till, vad han kallar en ”invasion av akademiker” utan att ta hänsyn 

till polisyrket i sig, som ska vara en profession med egna kompetenskrav, egna etiska 

regler osv.39 Den uppfattningen kan anses överförbar till situationen inom militären 

men det skulle spränga ramen för uppsatsen att fördjupa sig i detta här och nu. 

2.3 Teorier kring officersprofessionens kärna 
Efter teorierna kring yrke, professionalisering och akademisering ska följande avsnitt 

fokusera på frågan vad som är kärnan av officersprofessionen och därmed leda fram 

till militärens tre centrala professionskomponenter som senare också används i 
analysen. 

Från och med slutet av andra världskriget och fram till år 2000 associerade man bl.a. 

i Storbritannien professionaliseringen av militären med en frivilligt rekryterad styrka. 

                                            

36 Higbee, Military Culture and Education, 2010,16. 
37 Brehmer, Från yrke till profession - Vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till, 2011, 11. 
38 Westerberg, “Papperspolisen”, 2004, 221. 
39 Hartelius,”Polisen allt mer lik en papperstiger”, 2005 
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Evetts citerar Millen som menar att bara en sådan professionell militär styrka skulle 

ha möjligheten och förmågan att lösa den moderna försvarspolitikens komplexa och 

svåra problem. 40  Enligt Evetts behövs soldater som agerar professionellt, är 

motiverade och självkontrollerande och uppfyller kraven som militären ställer på dem. 
De gör sedan naturligtvis karriär inom den militära organisationen.41 

Men allt detta räcker inte för att kunna analysera officersprofessionens kärna. 
Abrahamsson har utvecklat tre huvudelement i officersprofessionen:42 

1. ”Teori och professionell autonomi” betyder att doktriner om strategi, taktik 

och logistik bildar en professionell teori i det militära som medlemmarna 

uppfattar som grundläggande och nödvändiga för sin funktion. 

 

2. ”Etiska regler” har att göra med professionsmedlemmens beteende gentemot 

sin klient, mot allmänheten och mot kollegorna. Reglerna ska å ena sidan 

”skydda andra mot missbruk av det professionella monopolet” och å andra 

sidan ”definiera den professionelle som en pålitlig expert…”. Enligt 

Abrahamsson handlar det om att exempelvis ge kadetterna och officerarna 

stöd för hur de ska uppträda inom det civila samhället genom detaljerade och 

utförliga regler. Det är viktigt eftersom kadetterna och därmed officerarna 

rekryteras ur olika ”sociala skikt där normerna för korrekt uppträdande inte har 

inlärts”. 

 

3. ”Känslan av kåranda och solidaritet med andra medlemmar.” Abrahamsson 

menar att kårandan är ”en produkt av den långa utbildningsperioden, reglerna 

för uppträdande, professionens ritualer och symboler (fanor, fälttecken, etc.), 

de specialiserade kommunikationsmedlen, systemet med rotering mellan 

stabs- och trupptjänst och professionella belöningar (medaljer, 

förtjänsttecken)…” 

                                            

40  Evetts, “Explaining the Construction of Professionalism in the Military: History, Concept and 
Theories”, 2003, 767. 
41  Evetts, “Explaining the Construction of Professionalism in the Military: History, Concept and 
Theories”, 2003, 772. 
42 Abrahamsson, Militärer, makt och politik, 2005, 69-71. 
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Men det var inte bara Abrahamsson som funderade på komponenterna utan 

också forskare som Huntington och Janowitz. Ydén presenterade en 

sammanfattning av de tre forskarnas uppfattningar med hänsyn till militärens tre 

centrala professionskomponenter:43 

1. Expertis som består ”dels i ett abstrakt expertkunnande, dels i utprövade 

metoder för att omsätta det teoretiska kunnandet i praktisk handling, och för 

att göra välgrundade analyser av handlandets effekter”. Officerare ska 

utveckla abstrakt expertkunskap genom att använda militära erfarenheter och 

praktiker för vetenskaplig, reflexiv analys. 

 

2. Etik ska vägleda expertisanvändandet. Att militären får använda våld för att 

genomföra ett givet uppdrag är i sig inte professionellt men om detta tillstånd 

är inramat av ”legitima demokratiska strukturer” och följer etiska riktlinjer 

uppfyller det ”kraven på militärprofessionellt handlande”. 

 

3. Sammanhållning och kåranda uppstår i allmänhet som resultat av expertis 

och etik. Därutöver menar Svensson och Ulfsdotter Eriksson att 

socialisationen kan betraktas ur ett kulturellt perspektiv som en 

identitetsbildning och att en yrkesutbildning också ofta ger sociala nätverk som 

resultat eller ett så kallat socialt kapital som ett annat viktigt resultat. 

Exempelvis lär man känna studiekamrater som kan bli vänner för livet. Mer 

organiserat kan kontakter upprätthållas i elevföreningar, så kallade 

alumniföreningar. 44  Speciellt denna socialisation är värd att betraktas i 

analysen: Vilka möjligheter för att bilda sociala nätverk fanns före och efter 
2007? 

Denna sammanfattning beskriver de tre komponenterna, vilka också kommer att 

utgöra en viktig del av analysverktyget för denna uppsats. 

 
                                            

43 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 31-32. 
44 Svensson & Ulfsdotter Eriksson, Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och 
värderas, 2009, 10. 
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2.4 Praktisk yrkesutövning – Teorier och bakgrund kring ledarskap 
och beslutsfattande 

2.4.1 Krav på en officer 

Genom att beskriva kraven som ställs på en officer och fördjupa detta i efterföljande 

avsnitt som handlar om ledarskap under stress ska en inblick ges i yrkets behov 

vilket är viktigt för att bättre kunna förstå den senare analysen. Lasswell menar att 

officerare är ”specialists on violence”45 och visar att det handlar om ”management of 

violence” som för Huntington är den avgörande skillnaden mot det civila.46 Ydén 

anser också att ”våldets legitimitet utgör en helt central aspekt, och är det enda som 

skiljer reglerat, militärprofessionellt våld från kriminell våldsutövning, som rent 
tekniskt sett kan vara identisk”47. 

Officerare har mycket olikartade uppgifter: från att leda soldater i strid över lärar- och 

instruktörsroll fram till administration och stödverksamhet. Dessutom är officersrollen 

inte den samma i alla länder. I motsats till Sverige finns exempelvis i Tyskland 

fortfarande en underofficerskår som bildar ryggraden av krigsorganisationen. En 

underofficer har möjligheten att leda upp till plutonsnivå. Alla andra befattningar med 

ansvar att leda soldater från och med kompanichefsnivå och avdelningschefsnivå 

(från och med bataljonsnivå) är reserverade för officerare. I Sverige finns däremot 

inga underofficerare utan officerare och specialistofficerare. Kraven på officerare i 

Sverige och Tyskland skiljer sig således åt. I Tyskland tar underofficerare bl.a. över 

rollen som rådgivare med specialkunskap medan samma roll i Sverige måste 
innehas av (specialist-) officerare. 

Fram till 2012 fanns bl.a. i Sverige uppfattningen att officerares roll i att planera och 

leda den skarpa väpnade striden blir mindre och mindre. Emellertid trodde man att 

de andra rollerna kanske skulle bli viktigare.48 I FOI-rapporten om officersutbildning 

menar Nordlund att de olika situationerna en officer kan komma att befinna sig i 
ställer olika krav som kan delas in i: 
                                            

45 Lasswell, “The Garrison State”, 1941, 457-458. 
46 Huntington, The soldier and the state: The Theory and Politics of Civil Military Relations, 1957, 11. 
47 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 2. 
48 Nordlund, Officersutbildning – i Sverige och internationellt, 2012, 14. 
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1. personliga egenskaper – urvalsverktyg och urvalsprocesser för att identifiera 

rätt personer för respektive befattningar, 

2. teoretiska kunskaper – utbildningsfrågor och därmed organisation av 

officersutbildningen blir en avgörande faktor och 

3. praktiska färdigheter – ”on-the-job-training” och erfarenheter av skarpa 
situationer. 

Nordlund menar m.a.o. att teori och praktik kan öka personliga egenskaper, 
korsbefrukta varandra och därmed leda fram till en bättre kunskapsprocess.49 

Kraven på officerare är nu klarlagda men hur ser det ut med ledarskap – speciellt 

under stress? Den frågan ska behandlas i nästa avsnitt. 

2.4.2 Ledarskap under stress – Officerare i strid 

Officersyrket är mångfacetterat och därmed ställs också olika krav på officerarna på 

olika befattningar på olika nivåer. Därutöver handlar yrket om att leda människor 
vilket i stridssituationer kan bli jobbigt och stressigt. 

Enligt Larsson behöver den gode ledaren ha en: 

”…tillitsfull personlighet och värdegrund[…] god självkännedom och gott 

självförtroende […] men också ett bra yrkeskunnande/ fackkompetens, 
social kompetens och stresshanteringsförmåga” 50. 

Därutöver underlättar personkännedom och personliga nätverk ett snabbt 

kontaktskapande inom den egna organisationen och med andra organisationer.51 För 

den senare aspekten spelar t.ex. delstridskraftsövergripande utbildningar en stor roll 
vilka genomförs bl.a. i Sverige på nivåer från blivande majorer och uppåt. 

Stresshanteringsförmågan underlättas bl.a. av tydlig, motiverande och omissförstålig 

kommunikation. För officerare ligger fördelen i att de redan under den praktiska 

utbildningen har lärt sig att ge korta, tydliga order. Larsson påpekar att det å andra 

                                            

49 Nordlund, Officersutbildning – i Sverige och internationellt, 2012, 15. 
50 Larsson, Ledarskap under Stress, 2013, 82-83. 
51 Larsson, Ledarskap under Stress, 2013, 82-83. 
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sidan också är viktigt att bibehålla förmågan att kritiskt kunna analysera ett uppdrag 

och att reda ut allt som är inte tydligt.52 Han menar att förmågan att kunna leda andra 

individer under hög stress är central och unik hos officerare53 och för att skapa bästa 

förutsättningar för detta krävs professionell kompetens, stor erfarenhet och god 

bildning.54 Larsson menar alltså att teoretiska utbildningar inte räcker till utan att det 

krävs att ha genomfört en eller några skarpa insatser för att kunna bekräfta den 

professionella identiteten. Stresshanteringen och de positiva och/ eller negativa 

erfarenheterna med ledarskap under dessa insatser påverkar officerarens 
ledarutvecklingsprocess väsentligt.55 

Dinter menar att en militär ledare måste vara förebild för sina underställda och kunna 

dela samma bördor som de och gör en lista över fem krav en militär ledare ska 
kunna uppfylla:56 

1. Den formella ledaren bör uppnå idealet av den informella ledaren i möjligaste 

mån och bli accepterad av gruppen (underställda). Hen ska leda med 

information, övertyga genom att argumentera väl eller vara förebild, genom att 

delegera på rätt sätt och genom omsorg. 

2. Ledaren ska agera som en förälder och få sin vilja fram. Viljan borde stämma 

överens med lagstiftningen och de underställda soldaternas moralbegrepp. 

Hen ska ha fin intuition och vanligt sunt förnuft. 

3. Ledarskap betyder således främst övertygelse. Ledaren måste övertyga sina 

underlydande intellektuellt och/ eller känslomässigt. 

4. Ledarskap betyder också förtroende. En ledare kan först övertyga sina 

underlydande när de har förtroende för hen. Att bevisa att hen gör allt för sina 

soldater är av största vikt. 

5. Ledarskap betyder också tvång. Ibland måste en ledare hävda sig genom att 
använda tvång eller våld. Mottot ska vara: ”Hårdhet med hjärta”. 

                                            

52 Larsson, Ledarskap under Stress, 2013, 98-100. 
53 Larsson, Ledarskap under Stress, 2013, 107. 
54 Larsson, Ledarskap under Stress, 2013, 111. 
55 Larsson, Ledarskap under Stress, 2013, 136-137. 
56 Dinter, Held oder Feigling - Die körperlichen und seelischen Belastungen des Soldaten im Krieg, 
1986, 154. 
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Dinter anser att en ledare är ensam för att hen aldrig är integrerad i sin grupp och 

således behöver en starkare karaktär än sina underställda. För att kunna fatta beslut 

krävs förmågan att kunna tänka koncentrerat och logiskt. 57  Man kan anta att 

samhällets etik och värdegrund påverkar officeren i stort vilket betyder att hen inte 
bara kan fatta beslut ur ett militärt perspektiv utan också ur ett etiskt perspektiv. 

Larsson och Dinter visar sammanfattningsvis att en militär ledare behöver mer än 

bara teoretisk kunskap och att varken bara akademisk utbildning eller bara praktisk 

förmåga räcker till. Således blir samspelet mellan det praktiska och det teoretiska 

och akademiska också en viktig parameter i analysen, där det praktiska fokuserar på 
ledning och ledarskap. 

2.5 Sammanfattning av teori, forskningsläge och diskussioner 
Teoridelen visar att det finns olika vägar att närma sig begreppen akademisering och 

professionalisering och se hur de hänger ihop. En möjlighet är att fokusera på 

skillnader mellan de två vilket t.ex. Brehmer och Ydén gör. Brehmer säger att syftet 

med professionsutbildning är att den ska förbereda för professionell verksamhet och 

därför i motsats till en ren akademisk utbildning inte bara får innehålla teoretiska utan 

också praktiska moment.58 Ydén59 menar därutöver att militäryrket handlar ”ytterst 
om att vara kunnig ifråga om legitim, statligt sanktionerad våldsutövning”.60 

Att både praktiska och teoretiska moment är viktiga visar Widén som menar att det är 

fel att bara fokusera på en praktiskt inriktad yrkesutbildning eftersom den kan bli 

inaktuell fort p.g.a. de snabba tekniska förändringarna. Officerare ska få verktyg för 

att kunna utveckla den egna problemlösningsförmågan och öka sina intellektuella 

färdigheter att kunna tänka, tala, skriva, läsa och analysera självständigt. Målet ska 

vara att skapa intelligenta officerare som är kapabla att leda i strid i nationens och 
demokratins namn.61 

                                            

57 Dinter, Held oder Feigling - Die körperlichen und seelischen Belastungen des Soldaten im Krieg, 
1986, 154-155. 
58 Brehmer, Från yrke till profession - Vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till, 2011, 16. 
59 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 38. 
60 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 31. 
61 Widén, “Bildningens roll i officersutbildningen”, 2010, 167. 
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Avsnittet om ledarskap påvisar att officersyrket är mångfacetterat och att det därmed 

också ställs varierande krav på officerarna. Yrket handlar framför allt om att leda 

människor, oftast under stress som exempelvis uppstår i stridssituationer. Därutöver 

är tydlig och samtidigt motiverande kommunikation en viktig del som officerare redan 

under officersutbildningen bör lära sig sig. Dinter menar att den formella ledaren bör 

uppnå idealet av den informella ledaren och ska leda med information, övertyga 

genom att argumentera väl eller vara förebild, genom att delegera på rätt sätt och 

genom omsorg. Hen ska ha fin intuition och vanligt sunt förnuft. En ledare kan först 

övertyga sina underlydande när de har förtroende för hen. Ibland måste en ledare 

hävda sig genom att använda tvång eller våld. För att kunna fatta beslut ur ett militärt 

och ett etiskt perspektiv krävs förmågan att kunna tänka koncentrerat och logiskt och 

att ha en bra värdegrund. 

Huntington, Janowitz och Abrahamssons säger att militärens tre centrala 
professionskomponenter är expertis, etik och sammanhållning/ kåranda. 

För att skapa en profession eller rättare sagt, för att ett yrke ska kunna utvecklas till 

en profession krävs enligt Elzinga de fyra faserna av professionaliseringen: 1. 

erfarenhetsbaserad praktik; 2. semiprofessionalisering 3. teknifiering och 4. 

professionalisering. 

Därutöver pekar Ydén på två möjliga varianter av akademiseringen av det militära 

officersutbildningssystemet som båda ska leda till professionalisering:62 Å ena sidan 

genom en expertisbaserande yrkesutövning som fortlöpande utvecklas genom 

forskning och reflexiv analys och å andra sidan genom teoretisering av utbildningen i 

syfte att få examensrätt. 

  

                                            

62 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 39-40. 
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3 Metod 

3.1 Inledning metodkapitel 
Syftet med denna uppsats är att belysa möjligheter och begränsningar mellan olika 

handlingsalternativ för akademisering av en profession, så valet av 

handlingsalternativ utgör också basen för analysen. Handlingsalternativen är förvisso 

generiska, men exemplifieras i huvudsak med delar ur den tyska utbildningsmodellen 

för yrkesofficerare före respektive efter 2007, samt med delar ur den svenska 

utbildningsmodellen. Valet av exempel görs med anledning av egen god kännedom 

om de två olika nationella valen av utbildningsmodellexemplen och av det skälet att 

länderna kan anses ligga relativt nära varandra ur ett kulturellt och 

verksamhetsmässigt perspektiv (exempelvis Nato-struktur, gemensamma insatser 
inom ramen för Nato osv.). 

3.2 Val av forskningsdesign 
Genom en teoretiskt komparativ kvalitativ analys möjligt att undersöka innebörden för 

professionen som sådan samt för den direkta praktiska yrkesutövningen med olika 

handlingsalternativ för officersutbildningen. Verktyg för analys av professionen samt 
för officersyrkets praktiska utövande har skapats för detta ändamål. 

3.2.1 Val av handlingsalternativ 

Denna uppsats utgår som nämnts ovan från Ydéns63 idé om två olika vägar till 

akademisering, förenklat uttryckt som professionsakademisering respektive allmän 

akademisering. Som kontrast väljs även en tredje väg där akademisering inte 

genomförs. Detta exemplifieras genom att titta på tre tyska modeller för 

officersutbildning eftersom det bl.a. finns två olika modeller för akademiseringen av 

officersutbildningen som kan jämföras. Båda modellerna har använts efter murens 

fall och kan därmed ses mot samma historiska och säkerhetspolitiska bakgrund. 

Fram till 2007 blev arméofficerarna utbildade upp till löjtnantsnivå under en treårig 

utbildning innan de började studera på universitet. Den utbildningen stämmer relativt 

väl överens med Ydéns handlingsalternativ 1 - professionsakademisering. 
                                            

63 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 39-40. 
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Kompletterat med den svenska modellen av ett särskilt ämne - krigsvetenskap – med 

fokus på professionalisering blir alternativet ännu tydligare. Det stämmer nämligen 

bra överens med exempelvis Brehmers 64  åsikter om professionsfokus och 

yrkesutövning, att en akademisk utbildning borde vara inriktad mot yrkesbehov och 
krav. 

Från och med 2007 har tyngdpunkten legat på en tidig akademisering vilket betyder 

att officerarna ska börja studera på universitet efter en kort utbildningstid på olika 

skolor, respektive på kadettbataljon. I dag ska nästan alla tyska officerare studera till 

Bachelor och Master på endera militäruniversitetet, antingen i Hamburg eller i 

München. Hela utbildningen tar minst ca. 6,5 år vilket betyder att officerarna för första 

gången brukar komma till förband i 26/27-årsåldern och ska då leda och utbilda 

soldater. Samtidigt måste officerarna vara beredda att åka utomlands på insats. Den 

utbildningen stämmer överens med Ydéns handlingsalternativ 2 – allmän 

akademisering. Denna väg med fokus på bredare bildning vid sidan av den rena 

yrkesutövningen argumenteras delvis för av t.ex. Widén avseende vikten av allmän 

bildning för att öka problemlösningsförmågan eller Svenssons argument för bredd i 

kunskap. 

Därutöver finns i Tyskland möjligheten att bli officer utan att studera. De officerarna 

måste ha samma förutsättningar (nationalitet, skolbildning osv.) som de som ska 

studera och därmed kan den utbildningen anses som handlingsalternativ 3 – ingen 

akademisering. Ett argument för denna väg kan finnas hos Corley som anser att 

fokus på yrkesutövning är det viktiga, medan andra förhållningssätt i värsta fall kan 

störa beslutsfattandet. 

De främsta fallen i analysen är alltså utbildningen av arméofficerare i Tyskland och 

tidsperioden räcker från 1973 fram till idag. Detta p.g.a. att två av 

handlingsalternativen innehåller en akademisk utbildning och akademiseringen av 

den tyska officersutbildningen började 1973 med att öppna de två ”Universitäten der 

Bundeswehr” i Hamburg och München. 1984 förändrades arméofficersutbildningen 

för första gången och genomgick sedan sin största förändring den andra gången 
                                            

64 Brehmer, ”Akademiseringen av officersutbildningen”, 2011, 98. 
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2007 med att byta från s.k. ”Diplom”-studier till ”Bachelor”- och ”Master”-studier vilket 
bl.a. innebär en längre studieperiod och en förändring av utbildningsorganisationen. 

3.3 Analysverktyg 
I teoridelen definierades begreppen yrke, akademisering och professionsutveckling 

med hänsyn till officersutbildningen. Möjliga vägar till akademisering undersöks enligt 

Ydéns två handlingsalternativ65 och som komplettering undersöks också den utan 
akademisering. 

Analysen sker ur två perspektiv, nämligen en professionsvinkel och en striktare 

yrkesutövningsvinkel. Därtill kompletterar variablerna ”professionsfaser” och 
”yrkesväxlingsmöjligheter” analysen: 

1. Analysen ur en professionsvinkel görs utifrån de tre centrala begreppen, 

beskrivna av Huntington och Abrahamsson, dvs. expertis (teori enligt 

Abrahamsson), etik samt sammanhållning/kåranda vilka beskriver kärnan av 

den militära professionen och därför ska användas som variabler i 

analysverktyget. Delkomponenter (undervariabler) i respektive variabel finns i 

tabell 1 nedan. 

2. Analysen ur en striktare yrkesutövningsvinkel görs med variablerna förmåga 

att leda och organisera personal samt verksamhet under påfrestande 

förhållanden. Delkomponenter (undervariabler) av förmågan att leda baseras 

på teorierna beskrivna i kapitlet om teorier kring praktisk yrkesutövning (2.4) 

och framgår av tabell 1 nedan. 

 

3. Variabla ”professionsfaser” görs med Elzingas fyra faser till profession och 

finns i nedanstående tabell 1. 

 

4. Ytterligare en variabel ”yrkesväxlingsmöjligheter” kompletterar ovanstående 

och syftar till att belysa officersutbildningen utifrån argumentet om civil 
meritering och attraktionskraft till yrket utöver rent militära meriter. 

                                            

65 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 39-40. 
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Varje handlingsalternativ indelas i de fyra övergripande variablerna enligt ovan och 

varje delkomponent analyseras mot de tre valda handlingsalternativen vilket skapar 
basen för den efterföljande diskussionen. 

Resultatet av analysen redovisar endast för betydande skillnader mellan 

handlingsalternativen och således omnämnes inte marginella skillnader. 

3.4 Diskussion kring metodologiska problem i metod 
I föreliggande studien finns ingen empiri som mäter prestationerna av officerarna och 

man kan också diskutera generaliserbarheten eftersom uppsatsen inte möter 

verkligheten direkt som exempelvis en kvantitativ studie gör.  

Validiteten i kvalitativa studier kan alltså anses problematiskt ur ett 

generaliserbarhetsperspektiv främst med hänsyn till avsaknaden av någon form av 

kvantitativ mätning - å andra sidan bygger de teorier vilka analyserna utgår från på 

väl etablerad forskning riktad mot den militära professionen vilket således bidrar 

positivt till validiteten. Denna uppsats har däremot bidragit till att utforma ett 

mätverktyg med lämpliga variabler vilket av vissa forskare anses vara problematiskt. 

Dr. Elke Goltz på tyska militäruniversitetet i Hamburg började exempelvis redan 2013 

med en evaluation av officersutbildningen i Tyskland men säger att det krävs mycket 
mer tid för att komma fram till ett bra resultat.66  

De generiska handlingsalternativen är förvisso inte reell empiri men då de 

exemplifieras med exempel från Sverige respektive Tyskland så får de ändå anses 
vara relevanta. 

  

                                            

66  Goltz, E. (2014). Evaluation militärischer Ausbildung. Hämtat från 

http://www.degeval.de/fileadmin/users/Arbeitskreise/AK_Methoden/Vortrag_Elke_Goltz.pdf 

den 28 december 2015 
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Tabell 1 – Tabell utvisande variabler och delkomponenter samt indelning i 
handlingsalternativ. 

Analysverktyg H-alt 1: 
 

H-alt 2: 
 

H-alt 3 
 

 

1. Professionsvinkel    

1.1 Expertis 

- Grundläggande kunskap 

Fackkompetens/ yrkeskunnande  

- Förstå specifika situationer 

(teknik, stridsteknik mm) 

- Förstå och hantera komplexa 

kontexter 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

1.2 Etik 

- Gemensamma värderingar inom 

professionen såsom tex. 

beteende mot samhället 

- Beteende mot organisation 

- Beteende mot kollegor och 

underställda 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

1.3 Kåranda 

- Möjligheter att skapa 

sammanhållning/ kåranda 

- Möjligheter att skapa ett nätverk 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 
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2. Striktare yrkesutövningsvinkel    

2.1 Förmåga att leda och organisera 

verksamhet 

- Förmåga att leda underställd 

personal 

- Förmåga att fatta beslut 

- Förmåga att skapa tillit. 

 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

3. Professionsfaser  

1. Erfarenhetsbaserad praktik 

2. Semiprofessionalisering  

3. Teknifiering 

4. Professionalisering 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

4. Yrkesväxlingsmöjligheter 
- Akademiskt civilt meritvärde 

- Praktiskt civilt meritvärde (militär 

erfarenhet överförbar i civil 

kontext, tex. att leda, organisera 

osv.). 

 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Möjlighet: 

 

Begränsning: 

Sammanfattning    

 

I analysen bedöms varje variabel med dess delvariabler mot respektive 

utbildningsalternativ avseende dess möjligheter och begränsningar och resultatet 

redovisas styckevis. Fokus sker på att finna och belysa alternativskiljande olikheter. I 

diskussionsdelen diskuteras och motiveras sedan innebörden av de 

alternativskiljande olikheterna mellan handlingsalternativen. 
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4 Analys 

4.1 Definition av handlingsalternativ 1-3 
4.1.1 Definition av handlingsalternativ 1 – Yrkesutbildning med 

professionsinriktad akademisering 

Med handlingsalternativ 1 (h-alt 1) rör det sig om en inledningsvis renodlad 

yrkesutbildning där ingen akademisering sker i egentlig mening; senare i karriären 

följs den av en akademisk utbildning. 

Som exempel för det alternativet används bl.a. den tyska officersutbildningen från 

1984 fram till 2007 där nästan alla officerskandidater (kadetter) i armén genomgick 

en treårig omfattande officersutbildning innan de började studera. En fördjupning av 
den officersutbildningen finns i bilaga 2. 

Därutöver används också delvis den svenska modellen där officerare uppnår 

motsvarande mastersnivå under den högre stabsofficersutbildningen, HSU, som först 

genomförs efter att officerarna har fått en omfattande militär erfarenhet som militära 

ledare och utbildare. HSU är akademisk och officerarna erhåller en magisterexamen i 

det professionsfokuserade ämnet krigsvetenskap. En kort överblick av den 
utbildningen finns i bilaga 3. 

4.1.2 Definition av handlingsalternativ 2 – Teoretiskt tung utbildning - allmän 
akademisk inriktning 

Handlingsalternativ 2 (h-alt 2) innehåller inledningsvis ingen praktisk militär 

utbildning. Officerarna börjar med en kort teoretisk militärutbildning och fortsätter 

direkt med en bred allmän akademisk utbildning i syfte att skapa möjligheter till ett 

allmänt vetenskapligt förhållningssätt, bredare allmänbildning samt förberedelser för 
karriärväxling och civil attraktionskraft. 

Som exempel för alternativet används den tyska officersutbildningen från och med 

2007. Efter studierna som tar minst fyra år deltar officerarna på officerskurs 2 och 3 

som anknyter till kurs 1 och tar 14 månader. En överblick på officersutbildningen från 
och med 2007 i samband med bl.a. utbildningsinnehållet av kurs 1 finns i bilaga 4. 
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4.1.3 Definition av handlingsalternativ 3 – Praktisk inriktad yrkesutbildning – 
ingen akademisk utbildning. 

Handlingsalternativ 3 (h-alt 3) innehåller en militärt inriktad praktisk utbildning utan 
akademisering. 

Inledningsvis upplagt enligt handlingsalternativ 1 men med skillnaden att fortsatt 

militär utbildning mot högre grader är helt yrkesinriktad och med specifika militära 

ämnen som inte hanteras enligt högskolebestämmelser. Alternativet finns i Tyskland 

parallellt till det som inkluderar akademiseringen, vilket bilaga 5 visar, och liknar 

också specialistofficersutbildningen i Sverige innan akademiseringen hade ägt rum, 

där svenska officerares högre utbildning genomfördes av äldre erfarna officerare 

(motsv. generalstabsnivå). Litteratur, undervisning och övning byggde förvisso på 

litteratur och föredrag men var inte akademiserat i ordets rätta bemärkelse . Inga 

civila akademiska poäng erhölls. I Sverige omvandlades senare denna utbildning till 

att följa akademiska regler avseende formalitet, vetenskaplig metod, grund etc. och 

blev därmed en professionsfokuserad akademisk utbildning likt handlingsalternativ 1 i 
denna uppsats. 

4.2 Analys av variabeln ”Expertis” 
Undervariabler enligt nedan: 

• Officerens grundläggande kunskap Fackkompetens/ yrkeskunnande 

(Abrahamsson, Huntington, Ydén) 

• Förmåga att förstå specifika situationer (teknik, stridsteknik mm) 

• Förmåga att förstå och hantera komplexa kontexter 
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Tabell 2 – Expertis 

 Möjligheter Begränsningar 

H-alt 1 Officeren erhåller genom sin yrkesutbildning 

och praktik en gedigen förståelse för yrkets 

genomförande, främst på lägre nivåer. 

Förståelsen för specifika situationer på låg 

nivå blir därmed mycket god. 

Förmågan att utveckla sin profession genom 

fortsatta studier ökar genom att praktisk 

kunskap kan reflekteras och 

problematiseras mot teorier och nya synsätt 

Förståelsen för helheter och mer komplexa 

situationer, t.ex. säkerhetspolitiska eller 

kulturella svårigheter är låg och kan påverka 

individen i sitt beslutsfattande, kanske 

främst vid internationella insatser där 

komplexiteten fort blir hög. 

Den begränsningen åtgärdas senare genom 

akademiseringen.  

H-alt 2 Individens förståelse för komplexa 

sammanhang och helheter ges relativt tidigt. 

Därmed ges en hög allmän förmåga att 

analysera komplexa kontexter. Officeren 

bygger upp en teoretisk expertis. 

 

En låg praktisk kunskap och förmåga 

avseende yrkesutövningen vilket kan ge 

problem avseende omsättandet av teorier i 

praktiken, dvs. i specifika situationer. ”När 

plan möter verklighet” brukar det bli problem 

om erfarenhet inte finns. 

H-alt 3 Officeren erhåller genom sin yrkesutbildning 

och praktik en gedigen förståelse för yrkets 

genomförande på lägre nivåer. 

Förståelsen för specifika situationer på låg 

nivå blir mycket god. 

Förståelsen för helheter och mer komplexa 

situationer, t.ex. säkerhetspolitiska eller 

kulturella svårigheter är låg och kan påverka 

individen i sitt beslutsfattande, kanske 

främst vid internationella insatser där 

komplexiteten fort blir hög. 

Eftersom den fortsatta utbildningen uppe på 

högre nivåer i detta alternativ blir ”snävt och 

tekniskt” riskerar man att tappa 

kreativ/intellektuell rörlighet i problemlösning 

i komplexa kontexter. Verktygen blir för 

begränsade. 
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4.3 Analys av variabeln ”Etik” 
Undervariabler enligt nedan: 

• Gemensamma värderingar inom professionen såsom tex. beteende mot 

samhället 

• Beteende mot organisation 

• Beteende mot kollegor och underställda 

 

Tabell 3 – Etik 

 Möjligheter Begränsningar 

H-alt 1 Gemensamma värderingar bildas 

inledningsvis i den praktiska 

tjänstgöringen och riktas mot 

primärgrupperna, truppen, kamraterna 

och förbandet. 

En grund för tillit och ledarskap byggs. 

Grundvärden även för den övergripande 

organisationen avseende inom 

organisatoriska värden, erhålls tidigt 

genom att uppleva förbandsstyrning 

samt i interaktion med kollegor och 

chefer. 

Inledningsvis är upplevda förväntningar 

från samhällets sida sannolikt mer 

begränsade men vinner mark senare i 

karriären, speciellt efter 

akademiseringen. 

H-alt 2 Samhällets förväntningar på officeren 

och därmed även militären är sannolikt 

avsevärt mer kända vilket leder till en 

större förståelse för organisationens roll 

i samhället med de etiska överväganden 

som respektive organisation måste göra 

i sin myndighetsutövning. Viktig kunskap 

i komplexa kontexter. 

God förståelse för den akademiska 

miljön och viss förståelse för 

forskningssammanhang och agerande i 

de kontexterna. 

Sannolikt stora brister avseende 

beteende på förbandsnivå och nedåt 

vilket kan till viss del ge 

ledarskapsmässiga problem (tillit, kultur, 

språk osv.) då officeren inte känner till 

de oskrivna spelreglerna.  
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H-alt 3 Mycket god kunskap om gemensamma 

värderingar osv. på förbandsnivå. 

Låg kunskap om omvärldens/ 

samhällets förväntningar på officeren 

och militärens beteende. Risk för låg 

interoperabilitet med andra 

organisationer. 

Lägre kunskap avseende kritiskt 

förhållningssätt och reflektion. 

 

 

4.4 Analysen av variabeln ”Kåranda” 
Undervariabler enligt nedan: 

• Möjligheter att skapa sammanhållning/ kåranda 

• Möjligheter att skapa ett nätverk 
 

Tabell 4 – Kåranda 

 Möjligheter Begränsningar 

Handlingsalt 1 Sammanhållning på förband och inom 

professionen utvecklas tidigt och 

skapar grund för bibehållande även 

under senare akademisk utbildning då 

officeren är borta från förbandet. 

Goda nätverk skapas inom förbandet. 

Efterhand skapas bredare nätverk – 

dock i huvudsak inom det egna yrket. 

 

Nätverken begränsas i princip endast 

inom den egna professionen. 

Handlingsalt 2 Nätverksbyggande dels inom 

organisationen (armén, flygvapen, 

marinen) men även gentemot civila 

institutioner (genom t.ex. 

gemensamma kurser med andra civila 

myndigheter). 

Kårandan riskerar att bli studentikos, 

dvs. en studentkåranda snarare än en 

yrkeskåranda. Detta kan skapa friktioner 

avseende gemensam identitet, etik osv. 

speciellt efter utbildningen när 

officerarna börjar på förband. 
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Handlingsalt 3 Möjligheter att delta i och bidra till en 

god förbandsanda på egna förband. 

Kårandan formas genom ständig 

interaktion i relativt slutna miljöer 

(förvisso även med negativa risker). 

Största bristen är avsaknaden av 

nätverk utanför det egna förbandet och 

vapenslaget. 

Försvarsgrensgemensamma kurser på 

högre nivåer ger förvisso detta nätverk 

senare i karriären. Påverkar 

yrkesutövningen negativt då kunskap 

om andra vapenslags metoder, 

beteenden, kultur osv. är mer 

begränsad. 

 

4.5 Analysen av variabeln: ”Förmåga att leda och organisera 
verksamhet” 

Undervariabler enligt nedan: 

• Förmåga att leda underställd personal. 

• Förmåga att fatta beslut. 

• Förmåga att skapa tillit. 

 

Tabell 5 – Förmåga att leda och organisera verksamhet 

 Möjligheter Begränsningar 

Handlingsalt 1 Officerare får en god förmåga att leda 

underställd personal, fatta beslut, 

skapa tillit osv.  

De har lärt sig allt från början, steg för 

steg och på varje nivå i samband med 

en växelvis utbildning på skolan och 

förband. Därmed vet de exakt vad 

som krävs för att leda underställda 

eftersom de själva varit i samma 

situation.  

Genom deltagande i större övningar 

erhålls även en god förståelse för 

Inga betydande begränsningar. 
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högre nivåers funktioner, styrning och 

behov. Detta ger bra möjligheter till 

reflektion och problematisering i en 

akademisk miljö. 

Handlingsalt 2 God teoretisk grund erhålls (förutsatt 

att t.ex. ledning och ledarskap 

studeras) vilket torde vara en god 

förberedelse inför praktisk 

tjänstgöring. 

Utveckling finns men först efter hela 

den teoretiska utbildningen. 

Förmågor att leda underställda, fatta 

beslut är inte stort utpräglade under en 

lång tidsperiod. Utbildningen är bara på 

skolan och efter den första 

officerskursen kommer 

akademiseringsprocessen. Först efter 

minst 6,5 år kan de börja med att skapa 

dessa förmågor. 

Handlingsalt 3 Officerare får precis samma utbildning 

som officerare enligt h-alt 1. 

På högre nivåer kan organiserandet och 

eventuell ledning av komplexa 

situationer med andra än militära aktörer 

bli begränsade då deras förståelse 

sannolikt är begränsad. 
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4.6 Analysen av ”Professionsfaserna” 
1. Erfarenhetsbaserad praktik 

2. Semiprofessionalisering  

3. Teknifiering 

4. Professionalisering 

 

Tabell 6 – Professionsfaserna 

 Möjligheter Begränsningar 

Handlingsalt 1 1. Ja, utvecklas direkt från början.  

2. Ja, ansluter direkt till fas 1. 

3. Ja, men först efter akademisering. 

4. Ja, men ansluter direkt till fas 2.  

I Tyskland (1984-2007) genomfördes 

en del av fas 4 (akademiseringen) 

direkt efter yrkesutbildningen och 

därmed innan teknifieringen.  

Handlingsalt 2 1. Ja, men börjar först efter 

akademiseringen och teoretisk 

yrkesutbildning. 

2. Ja, ansluter direkt till fas 1 och 

finns därmed efter 

akademiseringen. 

3. Ja, men först efter 

akademiseringen. 

4. Ja, men börjar direkt efter en kort 

yrkesutbildning. 

P.g.a. den korta teoretiska 

yrkesutbildningen innan studierna som 

fortsätter direkt efter studiet, börjar fas 1 

ff. först efter ca. 6,5 år. 

Handlingsalt 3 1. Ja, utvecklas direkt från början. 

2. Ja, ansluter direkt till fas 1. 

3. Ja, ansluter direkt till fas 2. 

4. Nej. H-alt 3 innebär ingen 

akademisering. 

Även om fas 1-3 finns saknas 

akademiseringen och därmed 

förutsättningen för att uppnå fas 4 enligt 

Elzingas definition. 
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4.7 Analys av variabeln ”Yrkesväxlingsmöjligheter” 
• Praktiskt civilt meritvärde (militär erfarenhet överförbar i civil kontext, tex. att 

leda, organisera osv.). 

• Akademiskt civilt meritvärde 

 

Tabell 7 – Yrkesväxlingmöjlighet 

 Möjligheter Begränsningar 

Handlingsalt 1 Delvis finns praktiskt civilt meritvärde. 

Officerare har lärt sig bl.a. att leda 

människor (också under stress), 

genomföra planeringsprocesser, ta 

ansvar, tänka och handla strukturerat, 

fokuserat och målorienterat. De har 

lärt sig allt steg för steg från början 

och har kunnat samla erfarenheter på 

varje nivå. 

Det finns akademiskt civilt meritvärde. 

Officerare studerar civila ämnen och i 

sammanband med erfarenheterna 

som de har samlat genom 

militärkarriären finns bra 

förutsättningar för att växla yrke. 

Beroende på valt civilt yrke krävs en ny/ 

uppbyggande utbildning. 

 

 

 

 

 

 

Tiden mellan studierna och möjligheten 

att växla yrke är ca. 6 år. 

Handlingsalt 2 Delvis finns praktiskt civilt meritvärde. 

Officerare har lärt sig bl.a. att leda 

människor (också under stress); 

genomföra planeringsprocesser; ta 

ansvar; tänka och handla strukturerad, 

fokuserad och målorienterad.  

Det finns akademiskt civilt meritvärde. 

(s. alt 1) 

Beroende på vald civilt yrke krävs en ny/ 

uppbyggande utbildning. Officerare har 

lärt sig allt först efter studiet utan chans 

för att få erfarenheter på varje nivå. 

 

 

s. alt 1 

Handlingsalt 3 Delvis finns praktiskt civilt meritvärde 

(s. alt 1) främst avseende förmåga att 

strukturera och leda ´. 

Det finns inget akademiskt civilt 

meritvärde. 

Utbildningen kan delvis transfereras till 

civila yrken men för att kunna jobba på 
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 en civil befattning på högre nivå, som 

inte kräver någon specialiserad 

yrkesutbildning, saknas 

förutsättningarna. 
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5 Diskussion av resultaten  

5.1 Diskussion kring variabeln ”Expertis” 
Den största skillnaden mellan handlingsalternativ 1 och 2 är att det finns i h-alt 1 en 

omfattande ”yrkesutbildning” 67  plus studier och i h-alt 2 en kort utbildning med 

utdragna studier efteråt samt en yrkesförberedande utbildning som först börjar efter 

studierna (tabell 8). Det leder i h-alt 1 till att grundläggande militära praktiska 

kunskaper och förståelsen på en låg nivå (trupp, grupp, pluton, kompani) utvecklas 

tidigt. En utpräglad förståelse för helheter och mer komplexa situationer, t.ex. 

säkerhetspolitiska eller kulturella svårigheter utvecklas under den följande 

akademiseringsprocessen. Yrkesutbildningen i samband med studierna leder fram till 

att officerarna är bäst möjligt förberedda att ta sig an utmaningar som de ställs inför 
inom professionsområdet exempelvis insatser utomlands. 

Däremot teoretiseras utbildningen i alternativ 2 i högsta grad och officerarna får i 

samband med akademiseringen en hög allmän förmåga att analysera komplexa 

kontexter. Å andra sidan saknas praktiska militära kunskaper, erfarenheter och 

förståelse för att leda underställda speciellt i stridssituationer. Detta utvecklas senare 

på förband men vid det laget är exempelvis de tyska arméofficerarna redan 

”Oberleutnant” och har mycket begränsade möjligheter att lära sig praktiska 

kunskaper på trupp- och gruppnivå. Syfte med den korta utbildningen (officerskurs 1) 

innan akademisering är att skapa förutsättningen att kunna befordra kadetterna upp 

till ”Oberleutnant” och därmed uppnå en officersrang.68 Således ges ingen möjlighet 
för att skapa mer tid för praktisk utbildning.  

Med hänsyn till expertis och Ydéns åsikt ”att abstrakt expertkunskap utvecklas 

genom att officerare utsätter militära erfarenheter och praktiker för vetenskaplig, 

reflexiv analys”69 kan konstateras att alternativ 2 inte ger den möjligheten eftersom 

blivande officerare inte har någon militär erfarenhet som de kan ta till under den 

akademiska utbildningsprocessen. I alternativ 1 ser det annorlunda ut för då kunde 

                                            

67 Cohnen, „Ohne Beispiel in der Welt“, 1989, 6-8. 
68 Bundesamt für das Personalmanagement, Beruf triff Berufung - Die Laufbahnen der Offiziere. 
69 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 32. 
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arméofficerare använda egna erfarenheter på förbandsnivå från att leda ett trupp, en 
grupp och en pluton. 

Alternativ 3 innehåller precis samma utbildning som alternativ 1. 70  Därmed är 

konsekvenserna för den militära yrkesutbildningen också detsamma. Alternativen 

börjar först då skilja sig från varandra när officerarna i alternativ 1 ska studera medan 
de i alternativ 2 fortsätter på förband. 

Om man betraktar tidpunkten när officerarna i alternativ 2 återkommer efter att ha 

studerat på förband blir det tydligt att officerarna i alternativ 1 har en bättre utvecklad 

praktisk förmåga men det som saknas är förmågan att förstå t.ex. säkerhetspolitiska 

sammanhang och det finns en risk att tappa kreativ och intellektuell rörlighet ifråga 
om problemlösning i komplexa kontexter. 

5.2 Diskussion kring variabeln ”Etik” 
Den största skillnaden mellan handlingsalternativ föreligger gentemot h-alt 3 där 

bristen på en vidare kunskap om samhällets allmänna värderingar riskerar att bli för 

snävt för officeren vilket begränsar denne avseende problemlösning i komplexa 

miljöer. De två andra h-alt skapar dock denna förmåga om än tidsförskjutet, där h-alt 
1 bygger nedifrån och upp och h-alt 2 gör tvärtom.  

I insats och i strid där soldaterna möter hot och måste genomföra livsfarliga uppdrag, 

oftast mot en fiende som inte håller sig till krigets lagar som t.ex. Taliban i 

Afghanistan eller ISIS/ DAESH i bl.a. Syrien och Irak, är det viktigt att soldater och 

framförallt chefer har en bra värdegrund. I h-alt 1 innehöll den militära utbildningen 

därför en växelvis teoretisk fördjupning av temat etik och praktiska delar där 

kadetterna kunde samla erfarenheter i praktiken med det som de hade lärt sig i teorin 

på olika nivåer (trupp, grupp, pluton). Etik och värdegrund måste fortfarande 

utvecklas och kadetterna hade tid för detta. Exempelvis var de tyska arméofficerarna 

därmed bäst möjligt förberedda att agera under etiska och moraliska synpunkter när 

de kom från universitetet tillbaka till förbandet och uppfyllde därmed också ett av 

                                            

70 Bundesamt für das Personalmanagement, Beruf triff Berufung - Die Laufbahnen der Offiziere. 
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Westphals71 krav som ställs på en officer. I jämförelse med h-alt 1 finns i h-alt 2 de 

facto en stor skillnad: under utbildningstiden på universitetet och skolorna kan 

kadetterna idag bara lära sig etik i teorin men har ingen möjlighet att kunna förstå 

vad det betyder i verkligheten framförallt på förband.  

I h-alt 3 ligger tyngdpunkten på att skapa kunskap om gemensamma värderingar på 

förbandsnivå medan däremot kunskap avseende kritiskt förhållningssätt och 

reflektion är lägre p.g.a. bristen av akademisering. Detta i sin tur begränsar sannolikt 

möjligheterna till att agera och interagera i mer komplexa situationer inklusive 

förmågan att kunna argumentera för tillämpningen av den egna 
professionsutövningen.72 

5.3 Diskussion kring variabeln ”Kåranda” 
Medan blivande officerare i h-alt 1 kan utveckla känslan av samhörighet enligt Ydéns 

definition73 på förband och inom ramen för officersutbildningen på skolorna, finns i h-

alt 2 kårandan bara sinsemellan kadetterna och det tar tid efter avslutningen av 

utbildningen att skapa en kåranda på förbanden också. Därutöver finns i h-alt 2 risk 

för att officerarna utvecklar en studentkåranda snarare än en yrkeskåranda för att de 

börjar att studera utan en militär socialisering. Här finns den största skillnaden mot h-

alt 1 där officerarna redan hade fått en militär socialisering när de började 
akademiseringen. 

I h-alt 3 finns nog en god förbandsanda på egna förband och vapenslag men p.g.a. 

fokusering på det egna yrkesområdet (förband, vapenslag) och utan akademisering 

saknas ett bredare nätverk som officerare i h-alt 1 och 2 kan utvidga, exempelvis på 

universitet. 

5.4 Diskussion kring variabeln ”Förmåga att leda och organisera 
verksamhet” 

I h-alt 1 är undervariabeln ”Förmåga att leda underställd personal” utpräglad på hög 

nivå. Detsamma gäller för ”Förmåga att fatta beslut” och ”Förmåga att skapa tillit”. 
                                            

71 Westphal, „Die Offizierausbildung im deutschen Heer“, 2013, 1. 
72 Nordlund, Officersutbildning – i Sverige och internationellt, 2012, 19-20. 
73 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 32. 
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Även om de förmågorna också finns i h-alt 2 blir det tydligt att de där först finns efter 
hela utbildningen och att det saknas erfarenhet på lägre nivå (trupp, grupp).74  

I h-alt 2 blir det således en stor utmaning för officerarna att skapa tillit. Nästan alla 

underställda behärskar verksamheten på sin nivå bättre och risken finns att den 

akademiserade och teoretiskt välutbildade officeren anses som en teoretiker utan 

ledarskapsförmåga och förmåga att kunna hävda sig baserat på omfattande 
yrkeserfarenhet.  

H-alt 3 innehåller precis samma utbildning som finns i h-alt 1.75 Handlingsalternativet 

skiljer sig från h-alt 1 och 2 när officerarna ska tjänstgöra på befattningar på högre 

nivå. Ju högre nivå är desto komplexare blir beslutfattningsprocessen vilket ställer 

krav på förståelse för komplexa sammanhang. Utan att ha studerat är den 
förståelsen begränsad. 

5.5 Diskussion kring variabeln ”Professionsfaserna” 
I h-alt 1 och 3 uppnås professionsfaserna 1-2 parallellt p.g.a. att yrkesutbildningen är 

densamma, medan den i h-alt 2 först påbörjas efter hela den teoretiska 

yrkesutbildningen och akademiseringsprocessen. Det betyder att vid tidpunkten då 

officerarna i h-alt 1 redan har en omfattande yrkesutbildning och akademisering, får 

officerarna i h-alt 2 först börja med fas 1. I h-alt 1 leder detta exempelvis till förmågan 

att kunna leda underställda i komplexa situationer medan officerarna i h-alt 2 nog kan 

förstå komplexa sammanhang med anledning av akademiseringen, men saknar å 

andra sidan praktiska militära kunskaper för att kunna leda underställda exempelvis i 
strid. Detta måste sedan utvecklas med tiden. 

I h-alt 3 utvecklas fas 3 direkt efter fas 2 medan officerarna i h-alt 1 studerar. I h-alt 3 

saknas dock förutsättningarna för att uppnå kraven av fas 4 p.g.a. brist på 
akademiseringsprocess. 

                                            

74 Bundesamt für das Personalmanagement, Beruf triff Berufung - Die Laufbahnen der Offiziere. 
75 Bundesamt für das Personalmanagement, Beruf triff Berufung - Die Laufbahnen der Offiziere. 
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5.6 Diskussion kring variabeln ”Yrkesväxlingsmöjligheter” 
För att diskutera yrkesväxlingsmöjligheter gäller antagandet att möjligheten består 

först efter att officeraren har genomfört sin förpliktelsetid som t.ex. i Tyskland är 13 

år. I h-alt 1 och 2 är växlingsmöjligheter efter denna tid hög. Båda alternativen 

innebar att officerare kunde skapa ledarskapsförmåga (också under stress), förmåga 

att kunna planera, ta ansvar, tänka och agera strukturerat, fokuserat och 

målorienterat. 76  I samband med akademiseringen som t.ex. i Tyskland bara 

innehåller civila ämnen finns för båda alternativen bra förutsättningar att växla yrke 

och, om studierna har varit framgångsrika, börja direkt på högre nivå inom det 

civila.77 

H-alt 3 är fokuserat på officersyrket och därutöver på befattningar på låg till medel 

nivå. Utbildad för att kunna leda människor i strid på trupp, grupp, pluton och senare 

på kompaninivå saknas förutsättningen för befattningar på högre nivå i militären, 

precis som i det civila samhället.78 Utan att ha studerat är det en stor utmaning att 

kunna förstå komplexa sammanhang och tänka kreativt när det krävs mer än enbart 

utmärkt yrkeskunskap. 

6 Slutsatser 
Syftet med den föreliggande undersökningen var att granska olika handlingsalternativ 

inom ramen för akademisering av en profession, närmare bestämt 

officersprofessionen, i syfte att belysa möjligheter (fördelar) och begränsningar med 

respektive handlingsalternativ avseende dels professionens och dels individens 
behov. 

Denna studie ämnade ge svar på vilken väg till akademisering av officersyrket som 

bäst verkar leda till en mer utvecklad och effektiv officersprofession och hade 

dessutom för avsikt att beskriva alternativskiljande för- och nackdelar mellan de tre 

handlingsalternativen samt att belysa olika behov av akademisering beroende på 
nivå och befattning. 
                                            

76 Westphal, „Die Offizierausbildung im deutschen Heer“, 2013. 
77 Bundesamt für das Personalmanagement, Zügig zum Ziel bei der Bundeswehr – Studium. 
78 Bundesamt für das Personalmanagement, Beruf triff Berufung - Die Laufbahnen der Offiziere. 
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Handlingsalternativ 1 - Praktisk yrkesutbildning med följande professionsinriktad 

akademisering som är präglat av en omfattande yrkesutbildning och som växelvis 

genomförs på skolor och förband leder till en bra expertis och förmåga att leda och 

organisera verksamheten. Tillsammans med den direkt anslutande akademiseringen 

uppnås nästan upp till 100% av kraven som Elzinga ställer på en professionalisering i 

de fyra professionsfaserna och kan dessutom anses vara det alternativet som genom 
hela analysen bäst svarar mot de beskrivna behoven. 

Med hänsyn till etik ligger fördelen i h-alt 1 i den teoretiska och praktiska utbildningen 

som skapar en bra värdegrund. Kårandan i h-alt 1 är mer yrkesorienterad även om 
den utvecklas under studietiden och skapar ett större nätverk.  

Yrkesväxlingsmöjligheter efter tjänstgöringsperioden är ganska goda för att officerare 

har fått en omfattande ”managementförmåga” och absolverat en 

akademiseringsprocess. En nackdel är dock att studietiden ligger nästan 6-7 år bakåt 

i tiden och de teoretiska kunskaperna således måste uppdateras under 

yrkeväxlingsfasen. 

Handlingsalternativ 2 - Teoretisk och akademisk yrkesutbildning är präglat av en 

nästan fullständigt teoretisk yrkesutbildning utan någon praktik på förband. En 

akademisering som börjar tidigt, redan efter 15 månader, uppnår Elzingas fyra 
professionsfaser förhållandevis sent.  

Expertisen och förmågan att leda och organisera verksamheten kan först byggas upp 

efter hela utbildningen och officerarna har då små möjligheter att lära sig allt steg för 
steg från grunden, exempelvis med att leda trupp och grupp på förband.  

Med hänsyn till etik finns inga stora skillnader gentemot h-alt 1 förutom att det tar 

längre tid efter utbildningen att koppla det som officerarna har lärt sig i teorin till 

verkligheten. Vad gäller kårandan i h-alt 2 finns en risk att akademiseringen utan 
föregående militär socialisering tenderar att bli mer lik studentkårandan.  

Yrkesväxlingsmöjligheter innebär samma för- och nackdelar som h-alt 1. 

Handlingsalternativ 3 - ren praxis- och yrkesorienterad utbildning är präglat av en 
rent yrkesorienterad utbildning som är densamma som i h-alt 1.  
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Under tiden som officerare i de andra två alternativen studerar skapar officerare i h-

alt 3 en utmärkt expertis och förmåga att leda och organisera verksamheten delvis 

upp till kompaninivå. Fördelen försvinner steg för steg när de andra officerarna 

kommer tillbaka eller börjar på förband och har blivit till en nackdel när de andra har 
uppnått professionsfas fyra.  

Med hänsyn till etik baseras kunskapen hos officerarna bara på det som de har lärt 

sig under utbildningen och som de kunde koppla till praktiken på förband. Allt som de 

andra officerarna hade lärt sig under studierna saknades helt och hållet. Kårandan i 

h-alt 3 är utpräglad med fokus på förband och vapenslag. Därmed är det nästan 
omöjligt att skapa ett nätverk som är lika omfattande som i h-alt 1 och 2.  

Yrkesväxlingsmöjligheter är inte uppenbart goda efter tjänstgöringsperioden eftersom 

officerarna visserligen har skapat en omfattande ”managementförmåga” men inte 

kan uppvisa någon kompletterande akademisering, vilket är något som vanligtvis 
krävs för högre befattningar i civilt yrkesliv. 

Sammanfattningsvis kan man säga att h-alt 1 innehåller de största alternativskiljande 

fördelarna, främst genom att detta alternativ kopplar ihop de fyra faserna av 

professionalisering på bästa sätt och därmed ger en naturlig progression för 

professionsutvecklingen hos individen. Den stora fördelen ställt mot h-alt 2 är den 

växelvisa utbildningen/tjänstgöringen på förband och skolor. Den stora fördelen ställt 

mot h-alt 3 är akademiseringen på universitet och en sedan följande karriär som steg 

för steg bygger på det som officerarna har lärt sig. Sammantaget leder således h-alt 

1 i jämförelse med h-alt 2 och 3 sannolikt till det bästa och mest önskvärda resultatet 

för både professionen, individen och för organisationen. Frågan om olika nivåer av 

officerare behöver olika grad av akademisering beroende på var i karriären de 

befinner sig kan besvaras med en enkelt ”ja” och är främst kopplat mot den naturliga 

ansvarsprogressionen i yrket. I början av karriären efter att officerarna är 

färdigutbildade ska de leda på plutonsnivå. För att kunna vara framgångsrika 

exempelvis på insats krävs bra ledarskap, militär yrkeskunskap, osv. På den nivån 

behövs därför ingen akademisering. På kompanichefsnivå börjar kraven på en 

akademisering bli tydligare för att officerarna i allt större utsträckning måste 

samarbeta med det civila samhället, få en förståelse för komplexa situationer och 
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sammanhang samt använda verktyg som en ren yrkesorienterad och praktisk karriär 
(h-alt 3) inte kan leverera. 

6.1 Avslutande kommentarer och egen reflektion. 
Efter analysen måste jag konstatera att en professionalisering genom akademisering 

måste vara en fast beståndsdel av officersutbildningen. Akademiseringen av 

officerare är en ”win - win”-situation för både officerare och yrke: Officerarna ökar sin 

förmåga att kunna förstå helheten i den militära utbildningen vilket t.ex. Widén menar 

är av största vikt och gör dem dugliga till vetenskapligt arbete och till självständigt 

och analytiskt tänkande vilket Storbeck anser vara relevant. Det leder till att officerare 
själva kan förändra officersyrket till en profession. 

Personligen tycker jag att utvecklingen i Sverige, där det försöks att etablera 

officersyrket som profession genom att låta officerare studera krigsvetenskap och 

utveckla vetenskapen vidare medelst skapandet av forskarplatser för officerare osv., 

är ett bra alternativ. Jag håller helt med Nordlund79 att ett sådant skräddarsytt militärt 

akademiskt ämne har unika fördelar och jag anser att Tyskland borde skapa ett 

liknande ämne som tillägg. Sedan har båda grupper av blivande yrkesofficerare och 

de tidsbegränsat anställda officerarna fördelarna av aktuella studier vilka kan 
förbereda dem för karriären i militären och i det civila samhället. 

Enligt Nordlund är det ju inte bara viktigt att analysera vilka kunskaper en officer bör 

förfoga över utan också när i karriären olika kunskaper behövs.80 Sammanfattningen 

av slutsatserna bekräftar hans åsikt i den här frågan. Officersutbildningen borde 

delas upp i två delar: Den första delen borde vara en utbildning som koncentrerar sig 

på tyngdpunkten som gäller under den perioden: militär ledarskap! Det behövs 

nämligen ingen plutonchef med en Master- eller Bachelorexamen utan en som är 
framgångsrik som ledare, under stress och i stridssituationer. 

Efter tiden på löjtnantsnivå öppnas tidsfönstret för den akademiska delen. Som 
beskrivits ovan behöver officerare i detta skede mer än bara praktisk yrkeskunskap. 

                                            

79 Nordlund, Officersutbildning – i Sverige och internationellt, 2012, 20. 
80 Nordlund, Officersutbildning – i Sverige och internationellt, 2012, 16. 
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Efter att man åtminstone fram till 2012 trott att officerares roll som ledare i väpnad 

strid skulle minska och militären därför under officersutbildningen borde fokusera 

bl.a. på rollen som lärare, instruktör och administrator (FOI rapport81) tycker jag att 

det är annorlunda idag. Med hänsyn till exempelvis Rysslands agerande bl.a. i Krim- 

och Ukrainakonflikten och i Arktis-frågan eller med tanke på hotet från ISIS som är 

ett av skälen för den aktuella flyktingkrisen och senast efter terrordådet i Paris den 13 

november 2015, anser jag att man borde koncentrera sig på militärens ursprungliga 

uppdrag och därmed också på officersrollen igen. 

6.2 Förslag på fortsatt Forskning 
Även om det i den föregående texten redan finns hänvisningar till möjligheter för en 
fortsatt forskning ska här ges en kort sammanfattning av dessa. 

Det blir tydligt i analysen att det saknas fördjupande empiri för att kunna mäta tyska 

kadetters och officerares prestationer före och efter 2007. Det finns heller ingen 

empiri som kan ge ett svar på frågan hur t.ex. den svenska officersutbildningen och 

skapandet av ett extra ämne påverkat prestationen av officerarna. Därför borde 

forskningen lägga vikt på att utveckla instrument och möjligheter att kunna mäta 

detta, alltså officerares prestationer på förband i relation till yrkesbehov, 

yrkesattraktivitet och framtidens utmaningar som ställs på militären och därmed på 
officersprofessionen. 

  

                                            

81 Nordlund, Officersutbildning – i Sverige och internationellt, 2012, 14. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Akademiseringen av officersutbildningen i Tyskland 
2006 omorganiserade Tyskland sin officersutbildning och från och med 2007 började 

studierna för kadetterna efter en 15 månaders utbildningstid. Därför är den fastställda 
tidpunkten som nämns i uppsatsen för den nya officersutbildningen 2007.  

Cohnen säger att Bundeswehr precis som alla andra militära organisationer har ett 

behov av unga officerare som har en bra kondition, är förebilder för de underställda 

soldaterna och som kan leda dessa. I detta sammanhang menar han med förebild att 

officerare måste ha lika bra kondition eller t.o.m. vara bättre än sina underställda. Det 

är helt klart att det bara är möjligt en begränsad tid. Sedan som stabsofficer är andra 

förmågor viktigare men det finns inte lika många befattningar för stabsofficerare som 

för unga officerare vilket leder till att Bundeswehr bara kan anställa få yrkesofficerare 

direkt från början och senare välja ut (bland de tidsbegränsat tjänstgörande 

officerarna) dem som får bli yrkesofficerare också. Resten måste lämna militären. 

Frågan är därför hur Bundeswehr skulle kunna bli attraktivt som arbetsgivare för 

både yrkesofficerare och dem som måste lämna krigsorganisationen efter en 

begränsad tid. Helmut Schmidt som i början av 1970-talet var tysk försvarsminister 

ville att officerare skulle bli utbildade akademiskt och grundade därför 1973 de två 

”Universitäten der Bundeswehr” i Hamburg och München. 82  

Kortfattat fanns huvudsakligen två orsaker till detta:83 

1. Alla officerare skulle bättre kunna möta kraven som ”Innere Führung”84 ställde. 

2. Bundeswehr saknade kvalificerad personal (speciellt officerare som bara 

skulle tjänstgöra i 12 år) på den tiden och akademiseringen skulle därför höja 
attraktiviteten. 

                                            

82 Cohnen, „Ohne Beispiel in der Welt“, 1989, 6-8. 
83 Gessenharter, Plander, & Reuter, Zehn Jahre Hochschule der Bundeswehr Hamburg – Aufgaben – 
Entwicklungen – Perspektiven, 1985, 1. 
84 ”Innere Führung” ska säkerställa att alla som tjänstgöra på Bundeswehr förstår och är beredd för att 
försvara demokrati och värdesystemet Tysklands; är integrerad i samhället; accepterar och handlar i 
överensstämmelse med regler, lagstiftning osv.; accepterar politiken som bestämmer och militären 
som utföra och vara kritiska människor som inte blind lyder order som är t.ex. olagligt etc. 
(Gessenharter, Plander, & Reuter, 1985), 71-72. 
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P.g.a. lagstiftningen finns i Tyskland en tydlig gräns mellan akademiska och militära 

utbildningar. Alla officerare (utom de som ska bli läkare85) ska studera på ett av de 

två civila universiteten som drivs av Bundeswehr. Det låter lite konstigt men det 

betyder att ämnen och därmed hela den akademiska delen är civila och militären har 

inget tillstånd att påverka det akademiska innehållet. Studerandena är organiserade i 

avdelningar och har en chef som är officer. De har inte samma friheter som civila 

studenter och måste t.ex. stanna på universitetet hela veckan. De får inte plugga var 

de vill och måste rapportera till sina chefer om de vill åka hem under veckan. 

Två saker var likadana före 2007 och idag: Alla officerare som inte börjar som 

yrkesofficer direkt och ska studera på universitet har ett gradvis uppbyggt 

tidskontrakt vilket betyder att de måste lämna armén om de inte är framgångsrika 

med studierna eller officersprovet. Det andra är att studierna består av ”trimester” 

vilket betyder att alla officerare varje år ska studera 3 gånger 3 månader och utnyttja 
resten av tiden för att praktisera, ta semester och för att skriva hemtentamina.86 

  

                                            

85 Officerare som ska bli militärläkare ska studera på ett civilt universitet och får lön och bidrag under 
den tiden. (Bundesamt für das Personalmanagement, Beruf triff Berufung - Die Laufbahnen der 
Offiziere), 51-53. 
86 Bundesamt für das Personalmanagement, Zügig zum Ziel bei der Bundeswehr - Studium, 7. 
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8.2 Bilaga 2: Tyska officersutbildningen mellan 1984 och 2007 
Mellan 1984 och 2007 genomförde nästan alla officerskandidater (kadetter) i armén 

en treårig officersutbildning. Under utbildningen bytte de mellan skolor 

(vapenslagsskolorna och officersskolan) och förband där de i praktiken skulle 

använda teorin som de hade lärt sig. Från trupp- över gruppbefäl upp till plutonchef 

var utbildningen alltså växelvis teoretisk och praktisk.87 Allt som kadetterna hade lärt 

sig på skolan kunde de direkt använda på förband genom att få leda ”riktiga” 

soldater. Det var en ”win – win” situation för såväl förbanden som kadetterna: Å ena 

sidan fanns äldre underofficerare på förband vilka tog hand om de unga kadetterna 

vilka därför kunde utveckla sig (militära förmågor, ledarskap osv.) fort. Å andra sidan 

fick förbanden ett plus av personal för att kadetterna tjänstgjorde på extra 

”elevbefattningar” som inte räknades till förbandens storlek. Alla armékadetter måste 

också gå på ”Einzelkämpferausbildung” en rangerutbildning där de bl.a. måste kunna 

bevisa fysisk och psykisk styrka. Höjdpunkten av utbildningen var officerskursen som 

ledde fram till officerspatentet och skapade förutsättningen för att kunna bli befordrad 
till löjtnant efter tre år.  

Fram till 2007 fick de studerande officerarna ett ”Diplom” som akademisk grad 

(”Magister” för officerare som studerade historia).88 Studietiden var i regel tre år och 

tre månader och kunde förlängas till upp till fyra år, t.ex. om studerande måste gå om 

en kurs osv. De studerande som inte kunde klara uppgifterna inom de fyra åren 

måste avbryta studierna och lämna universitetet. Dessa officerarna tjänstgjorde 

resten av sin gradvis bestämda tidsförpliktelse på förband och lämnade sedan 
armén.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de studerande hade bästa förutsättningar för 

att kunna vara framgångsrika med sina studier. En utmaning var att de officerarna 

som inte ville bli yrkesofficer kunde använda den akademiska expertisen först efter 

de 5-6 åren då de måste gå ifrån sina militära förpliktelser sina militära plikter på 
Bundeswehr. 

                                            

87 Cohnen, „Ohne Beispiel in der Welt“, 1989, 7. 
88 Universität der Bundeswehr München, 2015 
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Efter studierna började officerarna med att öka specialiseringen på förband igen men 

inte längre på elevbefattning utan på en ”riktig” befattning som t.ex. plutonchef och 

de fortsatte karriären fram till den tidpunkten då de måste bestämma sig om de skulle 

anmäla sig till urvalsprocessen för att kunna bli yrkesofficer eller alternativt lämna 

armén.  

Trots att det 1989 inte fanns några data eller kriterier för en otvivelaktig värdering 

menade Storbeck att militära chefer var överens om att officerare med studier hade 

hög motivation och insatsberedskap och ingen distans till det militära uppdraget efter 

att ha kommit tillbakatill förband. Men det fanns klagomål om bristande praktiska 

kunskaper och erfarenheter under de första månaderna på förband som ställde 
särskilda krav på äldre kamrater och överordnade som skulle utreda detta.89 

  

                                            

89  Storbeck, ”Standortbestimmung – Das Studium – integraler Bestandteil der Ausbildung zum 
Offizier”, 1989, 30. 
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8.3 Bilaga 3: Akademiseringen av officersutbildningen i Sverige 
I Sverige började diskussionen om akademisering efter murens fall för att förbättra 

officersutbildningen och för att förbereda officerare för de nya uppgifterna 

Försvarsmakten fick under den tiden som var präglad av stora förändringar. 

Officersyrket skulle förändras från ett vanligt yrke till en profession. Förutsättningarna 

var bra för att det redan fanns en kåranda och yrkesetik som enligt Huntington, 

Janowitz och Abrahamssons utmärker en profession. Bara den speciella 

intellektuella grunden saknades: alltså en akademisk utbildning som skulle förbereda 

officerare för en okänd framtid. Försvarshögskolan (FHS) började med att förändra 

officersutbildningen till en ämnesbaserad utbildning och som resultat skapade man 

de två ämnena krigsvetenskap och militärteknik som inte bara utmärks av sina 

speciella studieobjekt utan också av officersperspektivet.90 Från och med januari 

2008 lyder den svenska officersutbildningen under högskolelagen och FHS har 

examensrätt som ingår i det akademiska utvärderingssystemet och är därmed en 
viktig del av kvalitetssystemet. 

För Ydén är den utvecklingen inte tillräcklig och han menar att den valda strategin 

inte leder till professionalisering. Han understryker Abrahamsson åsikt ”att 

kompetensförsörjningen av den svenska officerskåren behöver genomgå mycket 

större förändringar än den nuvarande akademiseringen för att möta den nya tidens 

krav på militär professionalism”. 91  Ydén argumenterar att nästa steg i 

professionaliseringsprocessen saknas: Trots att det redan 2010 fanns ett 17 år 

gammalt doktorandprogram som kostade mellan 150 – 200 miljoner kronor fanns inte 

någon befattning inrättad för disputerade officerare och över 90% av officerarna som 

var framgångsrika i programmet lämnade Försvarshögskolan efter sin disputation. 

Ydén kritiserar att akademiseringen blir utan ”konsekvenserna för expertisutveckling 

eller yrkesutövning som brukar förknippas med begreppet professionalisering” och att 

officerskåren inte sett ”relevans eller tillräckliga statusfördelar i den pågående 

akademiseringen”. Han kritiserar också att denna akademiseringsprocess saknar 

                                            

90 Brehmer, ”Akademiseringen av officersutbildningen”, 2011, 96-97. 
91 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 37. 



Tim Holzapfel 2016-03-23  
HSU 14-16/ HSU 9 
 

58 
 

militärprofessionella drivkrafter och att de svenska officerarna inte ”utvecklar den 
egna yrkespraktiken och –expertisen med vetenskapliga metoder”.92 

Som redan nämnt är FHS från och med 2008 en riktig högskola med akademiska 

examina och en självständig myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. 

Kadetterna blir utbildade under tre års tid och lämnar högskolan med en filosofie 

kandidatexamen i krigsvetenskap. Efter Officersprogrammet får kadetterna 

befattningar på förband dvs. de måste söka anställning. Tiden att genomföra en extra 

utbildning för respektive befattning rättar sig efter respektive behov och det kan ta 

mellan 0 till 3 år. Fram till ”Högre stabsofficersutbildningen” (HSU) är officerarna 

växelvis på förband och på skola och läser t.ex. ”stabsofficerprogrammet” (SU) på 

FHS som ska förbereda dem för befattningar på majorsnivå. De återvänder som 

majorer till FHS och läser sedan på HSU-programmet som leder fram till en filosofie 

magisterexamen i ämnet ”krigsvetenskap”. 93  Efter HSU finns olika kurser och 
utbildningar som ska hålla officerare uppdaterade fram till pensionen.94 

  

                                            

92 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 2010, 40. 
93 Widén, “Bildningens roll i officersutbildningen”, 2010, 166. 
94 Nordlund, Officersutbildning – i Sverige och internationellt, 2012, 37-38. 
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8.4 Bilaga 4: Tyska officersutbildningen från och med 2007 
 

Utbildningsinnehållet i kurs 1 är:95  

• ”Führung und Einsatz” (Ledning och insats) 

Ska förbereda blivande arméofficerare på befattningar som ledare och 

utbildare inom ramen för en insatsförberedande utbildning och i insats. 

• ”Politische Bildung” (politisk bildning) 

Ska stärka officerarnas roll som ”medborgare i uniform”. Officerens roll har 

ofta också en politisk dimension och de unga kadetterna måste vara 

medvetna om detta. 

• ”Wehrrecht” (Folkrätt) 

Ska ge kadetterna medvetenhet om lagstiftning och därmed vilka olika lagar 

det finns som är eller kan bli viktiga för att utöva officersyrket. 

• ”Spezieller Stabsdienst” (”speciell”)stabstjänst  

Ska förbereda kadetterna på att kunna uppföra sig som officer. 

• ”Fitness - militärische Fitness – Combat Fitness” 

Kadetterna ska förstå hur viktig en bra kondition är och hur de inte bara kan 

träna själva utan också underställda soldater på bäst sätt. 

• ”Integriertes Handlungstraining (IHT)” (integrerad handlingsträning) 

Därför att officersskolan inte kan simulera verkligheten på förband ska 

kadetterna inom ramen för IHT använda teorierna de lärt sig (som ledare och 

medlem i ett team) i praktiken. Det var den utbildningen som inte fanns innan 

2007 där kadetterna kunde ”testa” och utveckla sina förmågor några gånger 

direkt på ett förband.  

• Språkutbildning 
Ska leda fram till standardprofilen i engelska (SLP ENG) 3332. 

                                            

95 Westphal, „Die Offizierausbildung im deutschen Heer“, 2013, 16-17. 
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Efter kursen ska kadetterna besöka ett förband i 3 månader att få ett intryck av hur 

det är i ”verkligheten” men oftast måste de genomföra en studieförberedande 
utbildning och kan därför inte tjänstgöra på förband.96  

Från och med 2007 studerar officerarna till ”Bachelor” och ”Master” som akademisk 

grad.97 I dag finns möjlighet att studera på 27 olika Master- och 20 olika Bachelor- 

studiegångar. Möjliga akademiska linjer är t.ex.: pedagogik, maskinteknik, ekonomi 
och statskunskap.98 

Ämnena är helt civila och studierna har en hög kvalitet p.g.a. bra 

studieförutsättningar med t.ex. små studentgrupper (max. 25 studenter), en professor 

för ca. 20 studenter (normalt är det 1:60) och för att studenterna inte heller behöver 

finansiera studierna eftersom de får lön som officer (-skandidat).99 Det betyder att de 
kan koncentrera sig helt och hållet på studierna. 

Efter att ha studerat i minst fyra år återkommer de unga officerarna till officersskolan 

och deltar på officerskurs 2 och 3 som knyter an till kurs 1 och tar 14 månader. 

Temana är desamma som på kurs 1 men på högre nivå. Därefter börjar en 

specialutbildning inom respektive vapenslag.100 

Utan denna specialutbildning och under förutsättningen att de inte måste förlänga 

studietiden tar hela utbildningen minst 6,5 år viket betyder att officerarna är ca. 26 år 

när de för första gången kommer på förband. Officerarna måste därmed skapa 

erfarenhetsbaserad praktik vid den tidpunkten då de redan är officerare och 

ansvariga för sina underställda. Allt baseras på den teoretiska utbildningen.   

                                            

96 Bundesamt für das Personalmanagement, Beruf triff Berufung - Die Laufbahnen der Offiziere, 22. 
97 Universität der Bundeswehr München, 2015 
98 Bundesamt für das Personalmanagement, Zügig zum Ziel bei der Bundeswehr - Studium, 5. 
99 Bundesamt für das Personalmanagement, Zügig zum Ziel bei der Bundeswehr - Studium, 7. 
100 Bundesamt für das Personalmanagement, Beruf triff Berufung - Die Laufbahnen der Offiziere, 23. 
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8.5 Bilaga 5: Schema av tyska officersutbildningen idag101 
Die Ausbildung zum Offizier des Heeres (Ohne und mit Studium) 

Tabell 8 – Schema av tyska officersutbildningen idag 

Zeitoffizieranwärterinnen oder –anwärter, Berufsoffizieranwärterinnen oder -anwärter 

Zeitraum Mindestverpflichtungszeit 

13 Jahre 

Mindestverpflichtungszeit 13 

Jahre und eine 

Zwischendienstzeitfestsetzung 

von 3 und 6 Jahren 

Beförderung  

 

 

nach 

 

 

 

zum 

1. Monat Offizieranwärterlehrgang 

(Allgemeine Grundausbildung/ Grundlagen der 

Führerausbildung/ Basisausbildung) 

3 Monaten Gefreiten 

7. Monat Offizierlehrgang 1 (Offizierschule des Heeres) 6 Monaten Ober-

gefreiten 

Ab 10. 

Monat 

Offizierlehrgang 2 

(Offizierschule des 

Heeres) 

Sprachausbildung 

(10 Wochen) 

  

Ab 13. 

Monat 

Sprachausbildung 

(10 Wochen) 

Truppenkommando ggf. 

inklusive eines Vorpraktikums 

12 Monaten Fahnen- 

junker 

Ab 16. 

Monat 

Truppenkommando Studium   

Ab 19. 

Monat 

Offizierlehrgang 3 

Bestehend aus: 

Ausbildung zur/ zum 

Zugführerin/ Zugführer der 

21 Monaten 

 

30 Monaten 

Fähnrich 

 

Ober- 

                                            

101 Bundesamt für das Personalmanagement, Beruf triff Berufung - Die Laufbahnen der Offiziere, 22. 
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Truppengattung inklusive 

Speziallehrgängen 

 

 

36 Monaten 

fähnrich 

 

Leutnant 

Ab 37. 

Monat 

Truppenverwendung 

Einsatz 

  

ab 64. 

Monat 

Offizierlehrgang 2 

(Offizierschule des Heeres) 

66 Monaten Ober- 

leutnant 

Ab 67. 

Monat 

Offizierlehrgang 3 

Bestehend aus: Ausbildung 

zur/ zum Zugführerin/ 

Zugführer der Truppengattung 

inklusive Speziallehrgängen 

  

Ab 77. 

Monat 

Truppengattungsspezifische-/ 

Militärische Ausbildung Einsatz 

96 Monaten Haupt-

mann 

 

 


