
 

Självständigt arbete (15 hp) 

Författare  Program/Kurs 

Magnus Jonsson I19 SA inför HSU 16-18 

Handledare Antal ord: 12573 

Pia Molander Beteckning Kurskod: 1MK023 

Officersprofessionen 

En studie om den grundläggande officersutbildningen och hur den kan stödja 

professionen 

Abstract: 

The Swedish Armed Forces distributed in the early 2016 an official document named, Our 

Military Profession. The document states that all the categories of personnel in the defense forces 

should be included in the conception of a profession. This purpose could be hard to combine with 

some military profession scholars which are having trouble to arrange all categories under the 

same term. Therefore it is possible to see a contrast between the opinions from both sides. A 

Profession is defined by a high degree of specialized academic knowledge. This is distributed 

within the military occupation thru the basic officer's training, which in Sweden consists of both 

officer's – and non-commissioned officers (NCO) training.  

The purpose of this study is to examine the content of the training within the education plans and 

syllabuses, and thru a theoretical profession analysis draw conclusions that can improve the 

training. This study should answer the question: to what extent does the basic officer training 

support the officers' occupation as a profession? The study uses the principles for action research 

as an overall design. An analysis tool that builds on military profession research is developed in 

order to facilitate the survey. 

The result of the study indicates that both the officer's and NCO's basic training supports the 

occupation as a profession to a high degree. The analysis of the officer's training shows that it 

fulfils most of the criteria for a profession. The analysis of the NCO's training indicates that it 

foremost fulfils the criteria, expertise. 
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1. Introduktion 

Detta kapitel introducerar läsaren till uppsatsen och beskriver inledningsvis 

forskningsproblemet med syfte och forskningsfrågor. Därefter beskrivs tidigare forskning 

inom ämnesområdet och hur uppsatsen är disponerad. Sedan redogörs för uppsatsens 

avgränsningar och kapitlet avslutas med att uppsatsens centrala begrepp definieras. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Försvarsmakten fick i början på 2016 ett nytt inriktningsdokument som beskriver den militära 

professionen ur en svensk synvinkel. Dokumentet benämns Vår militära profession
1
och utgör 

en underbilaga till Försvarsmaktens strategiska inriktning (FMSI) för 2015. Dokumentet 

beskriver professionsbegreppets teoretiska grund samt ger en bild av de krav och 

förväntningar som finns på respektive personalkategori inom Försvarsmakten utifrån 

professionsperspektivet. Det beskriver även den relativt nya uppförandekoden inom ramen för 

Försvarsmaktens devis ÖRA (Öppenhet, Resultat, Ansvar). Dokumentet lyfter fram den 

militära professionen som en ledstjärna för hur anställda inom Försvarsmakten ska se på sig 

själva. 

 

”Vår militära profession ska vara ledstjärnan för vad vi är, vad vi står för och hur vi agerar 

nu och i framtiden”
2
 

 

Dokumentet har en ambitiös ansats där man försöker samla alla försvarets personalkategorier, 

oavsett anställnings-eller avtalsform, i en militär profession.  Dokumentet tydliggör att den 

militära professionen gäller alla.
3
Försvarsmakten beskrivs även som en organisation som 

kräver en militär professions expertis för att nå effekt. Denna något ambitiösa ansats kan vara 

problematisk utifrån den traditionella definitionen av en profession. Något som det följande 

resonemanget visar på. 

 

Professor Bengt Abrahamsson definierar en profession som ett yrke vars medlemmar har en 

hög grad av specialiserad teoretisk kunskap, förväntas utföra sina arbetsuppgifter under 

hänsynstagande till vissa etiska regler samt hålls samman av en hög grad av 

                                                           
1
 Försvarsmakten. Underbilaga 1.2 FM2015-1597.5 FMSI 2015. Vår militära profession. Stockholm: 

Försvarsmakten, 2015, 1. 
2
 Ibid, 1. 

3
 Ibid, 2. 
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kåranda.
4
Abrahamsson menar att den militära professionen främst inbegriper den mest 

professionaliserade delen, nämligen officerarna. Han säger vidare att begreppet ”det militära 

etablissemanget”
5
är mer övergripande och inkluderar därmed även soldater och 

civilanställda. 

 

I april 2016 slutfördes en utredning om framtidens officersutbildning. Den är framtagen av 

Försvarsmakten och Försvarshögskolan tillsammans och syftar till att lämna förslag på 

åtgärder som säkerställer en ändamålsenlig och stabil officersutbildning. Den tar 

utgångspunkt i officersprofessionen och dess krav.
6
 Utredningen menar att fokus de senaste 

åren när det gäller officersutbildning har legat på den nyaste kategorin, nämligen 

specialistofficerarna och att det nu är dags att definiera officersutbildningen. Utredningen är 

tydlig med att officersyrket skall förstås som en profession och att officersutbildningen skall 

stödja denna.
7
 

 

I samband med etableringen av den nya officersutbildningen har akademiseringens vara eller 

icke vara blivit en tvistefråga. Ovanstående utredning pekar på följande, ”Att förstå 

akademisk kunskap som teoretisk och professionskunskap som praktisk blir därför 

missvisande och tenderar att leda till en diskussion eller avvägning om vad som är 

viktigast”
8
. Professor Berndt Brehmer, som har varit drivande på Försvarshögskolan för 

utvecklingen av officersutbildningen och kärnämnet krigsvetenskap menar att syftet med 

akademiseringen är att bidra till att utveckla officersyrket till en profession med makt över 

egen utveckling. Detta nås genom att grunda den i vetenskap och beprövad erfarenhet.
9
 

 

Under officersprogrammet och dess grundkurs introduktion till krigsvetenskap genomförs det 

en kurs som fokuserar på officersprofessionen, Officersprofessionens innebörd, erfarenheter 

och förväntningar.
10

Till denna kurs finns det i litteraturen ett dokument som professor Torsten 

                                                           
4
 Abrahamsson, Bengt. Militärer, makt och politik. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005, 14. 

5
 Ibid, 15. 

6
 Ekenberg, Roland. Framtidens officersutbildning, Förslag till ny officersutbildning i ljuset av officerens 

förändrade roll. Rapport/Försvarsmakten FM2016-10258:1. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, 10. 
7
 Ibid, 17. 

8
 Ibid, 17. 

9
 Brehmer, Berndt. Från yrke till profession, vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till. Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2011. 
10

 Försvarshögskolan. Sidansvarig: Mildenberger, Christer. Senast ändrad 160421. 

http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/utbildning/Officersprogrammet/Kursplaner/Gemensamma%20HF

U%20Kurser/1OP400%20Grundkurs%20introduktion%20till%20krigsvetenskap.pdf (Hämtad 160603) 

http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/utbildning/Officersprogrammet/Kursplaner/Gemensamma%20HFU%20Kurser/1OP400%20Grundkurs%20introduktion%20till%20krigsvetenskap.pdf
http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/utbildning/Officersprogrammet/Kursplaner/Gemensamma%20HFU%20Kurser/1OP400%20Grundkurs%20introduktion%20till%20krigsvetenskap.pdf
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Björkman och Niklas Wikström skrivit och som problematiserar kring begreppen 

akademisering och professionalisering, Officer – yrke och profession.
11

Här utvecklar 

professor Björkman sin syn på bland annat officersutbildning och professionsbegreppet. Han 

menar att den svenska vägen att samla de två inriktningarna specialistofficer och officer inom 

samma begrepp kan anses udda. Han säger att i andra länder karaktäriseras officer och 

underofficer som två mycket olika yrken, där officer räknas till professionerna men 

underofficer sällan eller aldrig.
12

  

 

Utifrån ovanstående redogörelse kan man skönja en motsättning mellan Försvarsmaktens vilja 

och ambition att samla alla yrkesgrupper inom samma profession, och forskare som 

Abrahamsson och Björkman vilka ser problem med att samla flera kategorier under samma 

begrepp. En profession grundar sig bland annat på en specialiserad akademisk kunskap och 

inom officersyrket ges den i form av utbildning till officer respektive specialistofficer. Givet 

att officersyrket är en profession så är det rimligt att anta att den grundläggande 

officersutbildningen också är professionsinriktad. Denna uppsats undersöker därför denna 

utbildning ur ett professionsteoretiskt perspektiv för att ta reda på om den stödjer 

professionen. Det är nödvändigt att undersöka officersutbildningen utifrån detta perspektiv av 

två anledningar. Dels därför att det inte finns någon tidigare forskning som har använt en 

professionsteoretisk ansats för att undersöka den grundläggande officersutbildningen, vare sig 

till officer eller till specialistofficer. Det finns inte heller någon forskning internt inom 

Försvarsmakten som underbygger ambitionen att samla de bägge officerskategorierna i en 

gemensam profession. Dessa två forskningsluckor har uppsatsen som mål att fylla. Uppsatsen 

kommer genom sin ansats även bidra till den fortsatta utvecklingen av den grundläggande 

officersutbildningen 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att genom en aktionsforskande ansats undersöka innehållet i 

utbildningen i form av utbildnings -och kursplaner samt genom en professionsteoretisk analys 

dra slutsatser som kan stödja officersyrket som profession. 

 

                                                           
11

 Björkman, Torsten. Officer- yrke och profession. Stockholm: Försvarshögskolan, 28 augusti 2015.  
12

 Ibid, 5. 
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Forskningsfråga:  

 I vilken omfattning utgör den grundläggande officersutbildningen ett stöd för 

officersyrket som profession? 

Delfrågor: 

 Hur skiljer sig utbildningen till officer respektive specialistofficer åt med avseende på 

utbildningsinnehåll? 

 Vad kan utvecklas i utbildningen för att den skall kunna utgöra ett större stöd för yrket 

som profession? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka de båda grundläggande utbildningsinriktningarna, 

officer och specialistofficer. Utbildning till officer sker inom ramen för 

officersprogrammet(OP), och utbildning till specialistofficer inom ramen för 

specialistofficersutbildningen (SOU). Det innebär att författaren inte kommer att beröra 

varianter av SOU, som till exempel anpassad specialistofficersutbildning (ASOU) eller 

specialistofficersutbildning för blivande reservofficerare (SOU/T). Författaren väljer att 

avgränsa uppsatsens undersökningsmaterial till utbildnings-och kursplaner för SOU och OP 

till åren 2012-2015 främst för att då har utbildningarna genomförts några år. Utbildningarna i 

sin nuvarande form startade i slutet av 00-talet och det är rimligt att anta att det därmed 

skapats en rutin och stabilitet avseende utformning och innehåll. Materialet blir även lagom 

stort att undersöka inom ramen för en C-uppsats. Kursplanerna på OP avgränsas till den 

krigsvetenskapliga inriktningen, det vill säga inriktning mot markstrid. Kursplanerna för SOU 

avgränsas till de kurser som genomförs i Markstridsskolans (MSS) regi och med inriktning på 

de utbildningar som syftar till befattningar på manöverförband. De kursplaner uppsatsen 

undersöker omfattar stridsfordonsutbildning samt olika varianter av gruppchefsinriktningar 

inom markstrid, exempelvis skyttegruppchefsutbildning. Detta medför att innehållet i 

kursplanerna för OP och SOU har en liknande inriktning och är ur den aspekten jämförbara. 
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1.4 Tidigare forskning 

Den militära professionsforskningen fokuserar till stor del på förhållandet mellan det militära 

och civila. Forskning internt inom Försvarsmakten med en professionsteoretisk ansats har inte 

förekommit i någon större omfattning.
13

Därav denna uppsats ambition att använda detta 

perspektiv på den grundläggande utbildningen. Den militära moderna professionsforskningen 

kan sägas starta med Samuel Huntington som på 50-talet utkom med boken The Soldier and 

The State. I den fokuserar Huntington främst på de civil-militära förhållandena i USA men 

han redogör även för hur den militära professionen vuxit fram i västvärlden i stort. Huntington 

förordar en uppdelning av de politiska och militära verksamheterna så att militärerna får sköta 

sin verksamhet utan större inflytande av politikerna. Detta skulle, enligt Huntington, även leda 

till större professionalitet hos militären, en så kallad ”Objective Control”.
14

Motsatsen till detta 

benämns ”Subjective Control”, och innebär ett stort politiskt inflytande över militären. Detta 

leder i sin tur till att den militära kompetensen minskar på grund av att det uppstår en 

maktkamp mellan militärer och politiker. Maktkampen tar även fokus från militärens 

professionalisering. Huntington får på 60-talet kritik för sin svartvita inställning till civil-

militära relationer av Morris Janowitz som i boken The Professional Soldier betonar vikten av 

ett fungerande samarbete mellan politiker och militärer.
15

  

 

Huntington och Janowitz kan sägas företräda två olika skolor inom den militära 

professionsforskningen. De förenas emellertid i sin syn på militären som en profession och 

officerare som professionella. Den svenske professorn Bengt Abrahamsson kan ses som en 

efterföljare till Janowitz och en pionjär inom den svenska professionsforskningen. Han gav 

1971 ut boken Military Professionalization and Political Power som året efter utgavs på 

svenska under titeln Militärer, makt och politik.
16

 Här bygger Abrahamsson vidare på 

Janowitz tes om militären som en del av samhället och att den därmed ska stå under viss 

politisk kontroll.  Abrahamsson redogör även för en teori, den gradualistiska, för hur man kan 

definiera begreppet profession. Den omfattar indikatorerna, 1.grad av teoretisk bas, 

2.förekomst av etiska regler, 3.kåranda. Abrahamssons teori utgör en del av 

analysinstrumentet och står för den teoretiska grunden i denna uppsats. 

                                                           
13

 Ydén, Karl. Modern militär professionalism, Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I. 

Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, ss. 30-41. April/juni 2010, 30.  
14

 Huntington, Samuel. P. The Soldier and The State. Harvard: The Belknap Press of the Harvard University 

press.1985, 84. 
15

 Janowitz, Morris. The Professional Soldier. Illinois, USA: The Free Press of Glencoe, 1960. 
16

 Abrahamsson, Bengt. Militärer, makt och politik. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. 
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Erik Hedlund har publicerat en doktorsavhandling 2004 som studerar 

yrkesofficersprogrammet (YOP) föregångaren till det nuvarande officersprogrammet. 

Avhandlingen har titeln, Yrkesofficersutbildning- yrkeskunnande och legitimitet- en studie i 

spänningsfältet mellan förändring och tradition. Den är skriven i en tid då Försvarsmakten 

hade påbörjat sin ändring av inriktning från invasionsförsvar till insatsförsvar. Avhandlingen 

försöker problematisera och besvara vilken legitimitet YOP hade inom Försvarsmakten. 

Hedlund lyfter fram som en slutsats problemet med nyutexaminerade fänrikar och 

acceptansen för deras kunskaper i organisationen. Han menar att ”utifrån yrkespraktikernas 

konkreta och reella produktionskrav (målrationellt) saknar YOP och de nyblivna fänrikarna 

full legitimitet då de ej anses kunna bidra till produktionen i tillräckligt hög grad”
17

. 

Hedlunds avhandling knyter an till denna uppsats genom sin forskningsinriktning om den 

grundläggande officerutbildningen, den är dock skriven innan Försvarsmakten införde 

tvåbefälssystemet. Den har trots det en relevant anknytning till uppsatsen utifrån en liknande 

forskningsansats kring yrkesutbildning och yrkeskunnande.  

 

När det gäller den nyare militära professionsforskningen tar uppsatsen stöd av några 

auktoriteter inom ämnet på Försvarshögskolan. En av dessa är professor Torsten 

Björkman, som är flitigt citerad i dessa sammanhang. Det dokument som författaren har 

tagit del av används som kurslitteratur vid Officersprogrammet och heter Officer – yrke 

och profession.
18

I denna skrift tar Björkman bland annat upp akademiseringen av 

officersyrket, kriterier för en profession och det mångtydiga professionsbegreppet. 

Björkmans definition av ett professionellt yrke kommer författaren att ta med som en del i 

uppsatsens analysverktyg. 

 

Ytterligare en auktoritet inom ämnet är forskaren och filosofie doktorn Karl Ydén. 

Uppsatsen kommer att använda sig av två underlag från honom. Det första är hans 

inledningsanförande inför Kungliga Krigsvetenskapsakademin 2009, där han redogör för 

militär professionsteori kopplat till svenska förhållanden.
19

 

                                                           
17

 Hedlund, Erik. Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet. En studie av yrkesofficersprogrammet I 

spänningsfältet mellan förändring och tradition. Diss., Stockholms universitet, 2004, 183. 
18

 Björkman. Officer- yrke och profession.  
19

 Ydén, Karl. Modern militär professionalism, Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I. 

Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, ss. 30-41, April/juni 2010. 



Försvarshögskolan 2016-06-21 Sida 10 av 47 

SA VT 16 

Mj Magnus Jonsson 
 

Det andra underlaget är från 2010 och utgörs av ESO-rapporten, En kår på rätt kurs, där 

Ydén tillsammans med professor Hans Hasselbladh studerar det svenska försvarets 

utbildnings-och karriärsystem.
20

Ydéns underlag kommer att anknyta till denna uppsats som 

en del av teorikapitlet där författaren bland annat motiverar valet av Abrahamsson som 

teoretisk grund utifrån hans texter.  

 

Gemensamt för både Björkman och Ydén är deras kritik mot Försvarsmakten och dess 

förhållande till akademisering. Björkman menar att man riskerar att urvattna det redan 

svårdefinierade professionsbegreppet genom att införliva alla yrkesgrupper i samma 

profession.
21

Han menar även att akademisering och professionalisering tenderar att blandas 

ihop. Ydén å sin sida menar att Försvarsmakten har haft för lite intresse i akademiseringen 

och därmed inte engagerat sig tillräckligt för att tvinga fram en professionalisering.
22

  

 

Ytterligare en auktoritet inom ämnet är professor Berndt Brehmer. Denna uppsats använder 

hans bok ”Från yrke till Profession- vad akademiseringen av officersutbildningen syftar 

till”
23

 som ett referensverk. Just för denna bok har förvisso Brehmer fått utstå kritik bland 

annat för hans brister i teorianknytning och försök att skaffa sig tolkningsföreträde vad 

avser olika begrepp såsom ”officersperspektiv”
 
.
24

Författaren till denna uppsats har dock 

inte för avsikt att utforska teorianknytningen i FHS publikationer utan nöjer sig att 

konstatera att boken är användbar som källa i uppsatsen.  

1.5 Disposition 

Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till uppsatsen samt den forskningslucka som den 

avser fylla. Syfte och frågeställningar framgår även. Uppsatsens avgränsningar redovisas och 

därefter redogörs för den tidigare forskningen inom ämnesområdet och hur den anknyter till 

denna uppsats. Nästa del beskriver hur uppsatsen disponeras och kapitlet avslutas med en 

definition av centrala begrepp.  

                                                           
20

 Ydén, Karl och Hasselbladh, Hans. En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida 

kompetensförsörjning. Stockholm: Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2010. 
21

 Björkman. Officer- yrke och profession, 35. 
22

 Ydén. Modern militär professionalism, 40. 
23

 Brehmer, Berndt. Från yrke till profession, vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till. 

Stockholm: Försvarshögskolan, 2011. 
24

 Edström, Håkan. Bok om akademiseringen borde inte ha getts ut. Kungliga krigsvetenskapsakademiens 

handlingar och tidskrift, ss. 168-172, Mars 2012, 169. 
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Kapitel två omfattar en redovisning av de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen, som 

även kort beskrivs och motiveras. Därefter beskriver författaren hur operationaliseringen gått 

till och avslutar kapitlet med att redogöra för analysverktyget. 

 

Det tredje kapitlet omfattar en beskrivning av uppsatsens forskningsdesign. Författaren 

redogör för de metodologiska överväganden som är gjorda. En grafisk bild av det metodiska 

tillvägagångssättet kompletterar texten. Fördelar och nackdelar med vald metod redovisas 

även. Kapitlet avslutas med redovisning av källor och källkritik. 

 

Kapitel fyra omfattar själva undersökningen. Här analyseras med hjälp av analysverktyget de 

utbildnings-och kursplaner som utgör empirin i uppsatsen. Analysen börjar med planer från 

officersprogrammet och tar därefter planerna från specialistofficersprogrammet. Kapitlet 

avslutas med en redovisning och sammanfattning av resultatet. 

 

Det femte kapitlet innehåller diskussion och slutsatser utifrån resultatet i kapitel fyra. Här 

diskuteras undersökningens resultat i förhållande till teori, metod och litteratur. 

Användbarheten av resultatet framställs och ämnen för fortsatt forskning föreslås. I och med 

detta kapitel svarar uppsatsen på problemformuleringen och uppsatsen avslutas. 

Uppsatsens sista del består av en käll- och litteraturförteckning. 

1.6 Centrala begrepp 

Profession. Detta begrepp som är det mest centrala i uppsatsen har ingen entydig definition i 

forskningen. Det finns ett antal olika mer eller mindre omfattande definitioner. Författaren 

väljer att använda en bred definition som professorn vid Lunds universitet Thomas Brante 

formulerat, ”Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma 

bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem 

förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 

allmänheten/klienten”
25

. 

                                                           
25

 Brante, Thomas. Vad är en profession? – Teoretiska ansatser och definitioner. Högskolan i Borås. Pdf. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1496709&fileOId=1496953  
(Hämtad 160519) 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1496709&fileOId=1496953
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Professionell. Begreppet ska, inom ramen för denna uppsats, förstås som ett fenomen på 

individnivå och inte på organisationsnivå och definieras kortfattat som ”att i praktiken kunna 

omsätta teoretisk kunskap”
26

. 

 

Grundläggande officersutbildning. Begreppet är en övergripande benämning som uppsatsen 

använder och som inrymmer både officersutbildning och specialistofficersutbildning. 

2. Teori 

I detta kapitel förklaras den teoretiska grunden för uppsatsen. Inledningsvis beskrivs Bengt 

Abrahamssons teori om professioner och valet av den motiveras. Därefter beskrivs styrkor 

och svagheter med teorin. Därnäst beskrivs den kompletterande professionsteorin som utgörs 

av Torsten Björkman och hans kriterier för en profession. Sedan operationaliseras de 

teoretiska begreppen till variabler vartefter indikatorer för dessa motiveras. Slutligen 

redovisas hur dessa kommer att utgöra uppsatsens analysverktyg. 

2.1 Abrahamssons teori  

Som teoretisk grund för detta arbete väljer författaren Bengt Abrahamsson Militärer, makt 

och politik. I detta verk berör han bland annat den militära professionens uppkomst och 

utveckling i det västerländska samhället. Boken är skriven som en doktorsavhandling i 

sociologi och utkom första gången 1971. Året därefter gavs ut i en amerikansk upplaga med 

förord av Morris Janowitz.
27

 Författaren väljer Abrahamsson främst för att han har en 

övergripande teori som är användbar på fler områden än det strikt yrkesprofessionella. 

Abrahamsson ses även som en auktoritet inom ämnesområdet och hans teorier används ofta 

som underlag för uppsatser.
 28

En annan anledning till detta val är att Abrahamsson har forskat 

på den svenska officerskåren vilket gör att forskningen får en relevant anknytning till denna 

uppsats.  Abrahamssons teori om yrkens professionalisering är användbar eftersom den 

beskriver tre tydliga kriterier som måste uppfyllas för att ett yrke ska kallas profession. Han 

väljer också att beskriva dessa kriterier utifrån ett militärt professionsperspektiv.  

 

                                                           
26

 Brante, Thomas. Johnsson, Eva. Olofsson, Gunnar och Svensson, Lennart. G. Professionerna i 

kunskapssamhället. Stockholm: Liber AB, 2015, 257. 
27

 Abrahamsson, Militärer, makt och politik, 5. 
28

 Ydén, Modern militär professionalism, 30. 
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En svaghet med att använda denna teori är att den har mer än fyrtio år på nacken och kan 

därför kanske vara obsolet. Den är skriven under tidigt 70-tal då efterdyningarna av 60-talets 

samhällskritik och ifrågasättande av auktoriteter fortfarande påverkade debatten. Ett tecken på 

detta hos Abrahamsson är hans slutsats om militärens professionella självständighet. ”Jag 

menar att ett av huvudproblemen inom det civilmilitära området skapas av att man inte 

tillräckligt har analyserat de konsekvenser militär professionalisering har för möjligheterna 

att utöva effektiv civil kontroll”
29

Vid närmare betraktelse behöver den som teori inte vara 

obsolet. Ett argument som talar för detta är att Försvarsmakten använder Abrahamssons 

begrepp i sin skrift Vår militära profession.
30

Ytterligare ett argument som talar för fortsatt 

relevans för teorin är den amerikanska arméns val av Abrahamsson som central teoretisk 

utgångspunkt, vid sidan av Huntington, Janowitz och Alfred Vagts, vid deras reformering av 

armén under 1990-talet.
31

 

  

Abrahamsson definierar begreppet ”profession” utifrån en kvantitativ eller ”gradualistisk” 

skala där han ser alla yrken som mer eller mindre professionaliserade. Han menar att denna 

skala är att föredra i stället för en som bygger på att hitta tydliga kriterier för huruvida ett yrke 

är att klassificera som profession eller inte. Fördelarna med den gradualistiska ansatsen är, 

enligt Abrahamsson: (1) den gör professionalisering oberoende av professionsmedlemmarnas 

aspirationer (eller andra privata variabler), (2) att klassificeringen är oberoende av 

auktoritetsrelationer inom yrket och (3) att klassificeringen kan göras oberoende av vilka 

attityder befolkningen har till professionen i fråga. I enlighet med denna ansats definierar 

Abrahamsson en profession som ett yrke vars medlemmar (a) besitter en hög grad av 

specialiserad, teoretisk kunskap. Plus vissa metoder och tekniker för att tillämpa dessa 

kunskaper i sin dagliga yrkesverksamhet, (b) förväntas utföra sina arbetsuppgifter under 

hänsynstagande till vissa etiska regler, och (c) hålls samman av en hög grad av kåranda som 

härstammar från gemensam utbildning och gemensam uppslutning kring vissa doktriner och 

metoder.
32

 

 

 

                                                           
29

 Abrahamsson, Militärer, makt och politik, 18. 
30

 Försvarsmakten, Vår militära profession, 8. 
31

 Ydén, Modern militär professionalism, 30. 
32

 Abrahamsson, Militärer, makt och politik, 14. 



Försvarshögskolan 2016-06-21 Sida 14 av 47 

SA VT 16 

Mj Magnus Jonsson 
 

Han väljer att dela upp begreppet professionalisering i två meningar, där den ena är att 

betrakta professionalisering som ”den process genom vilken individer påverkas och 

förändras”
33

. Även benämnd ”professionalisering på mikronivå”. Den andra delen av 

begreppet benämns ”professionalisering på makronivå” och handlar om historiska 

förändringar av den militära professionen, såsom organisering och rekrytering. Här redogör 

han för, och definierar begreppet, ”det militära tankesättet”. Detta utgörs av fyra 

karakteristiska dimensioner på yrkesofficerares tankesätt; nationalism, pessimism beträffande 

människans natur, alarmism och auktoritär inställning.
34

 

 

Inom ramen för professionalisering på makronivå redogör han även för militärens inflytande 

och makt i samhället. Abrahamsson menar att de egenskaper en profession har vid en given 

tidpunkt kan ses som en funktion av professionalisering både på mikro-och makronivå.
35

Han 

säger även att förändringar på makronivån kommer att ha konsekvenser för socialisering på 

mikronivån. Ett tydligt exempel på detta i den svenska försvarsmakten är det förändrade 

omvärldsläget efter det kalla kriget som innebar en kursändring för försvaret från ett 

invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Kursändringen ledde i förlängningen till en i grunden 

förändrad officersutbildning och en debatt om för- och nackdelar med akademiseringen av 

yrket. 

 

Utifrån dessa två variabler hamnar denna uppsats närmare professionalisering på mikronivå, 

eftersom den ska utforska hur officersutbildningen bidrar till yrkets utveckling mot en 

profession. Med denna slutsats väljer författaren också att avgränsa sig från Abrahamssons 

teorier om professionalisering på makronivå. Detta är nog så intressant men ligger inte i linje 

med denna uppsats.  

 

Sammanfattningsvis kommer uppsatsen som teoretisk grund använda sig av begreppen: 

Specialiserad, teoretisk kunskap, etik och kåranda. Dessa begrepp benämner Abrahamsson 

som huvudelement i professionell socialisering.
36

Nedan redogörs för definitionen av 

begreppen enligt Abrahamssons definition. Härvid har även författaren kortfattat 

kommenterat hur dessa förhåller till dagens Försvarsmakt.  

                                                           
33

 Abrahamsson, Militärer, makt och politik, 16. 
34

 Ibid, 72 ff. 
35

 Ibid, 15. 
36

 Ibid, 69. 
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2.1.1 Abrahamssons definitioner 

Specialiserad, teoretisk kunskap eller expertis. En professionell teori består av en uppsättning 

doktriner som medlemmarna uppfattar som grundläggande och nödvändiga för sin funktion 

och sitt yrke, i det militära, doktriner om strategi, taktik och logistik. Teorin är en grundval för 

professionell självständighet och prestige.
37

I den svenska officersutbildningen kan ämnet 

krigsvetenskap anses utgöra den professionella teorin som ligger till grund för professionell 

självständighet.
38

   

 

Etik. Den professionelles beteende gentemot sina klienter, kollegor och allmänheten regleras 

av en uppsättning etiska regler. Dessa regler fyller den dubbla funktionen att skydda andra 

mot missbruk av det professionella monopolet och definiera den professionelle som en pålitlig 

expert i umgänget med klienterna. Få professioner har emellertid lika detaljerade och utförliga 

regler för uppträdandet som det militära. Betoningen av gentlemannamässigt uppträdande 

beror delvis på feodala traditioner och delvis på att uniformen markerar officerens särställning 

gentemot det civila samhället.
39

Ett tydligt uttryck för etiska regler i den svenska 

Försvarsmakten är devisen ÖRA samt den nyligen framtagna uppförandekoden.
40

 

 

Kåranda. Kårandan i den militära professionen 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) som riktar 

medlemmarnas uppmärksamhet på de legitima vägarna och medlen för avancemang.
41

  

2.2 Björkmans kriterier 

Författaren väljer att använda Björkman som komplement därför att hans uppsats är tydligt 

knuten till den militära professionen och den är skriven utifrån de nu rådande 

förhållandena inom officerutbildningen. De äldre klassikerna i form av Huntington och 

Janowitz har ett fokus som ligger lite vid sidan om ansatsen för denna uppsats, då de 

analyserar militärens och officerskårens roll i samhället och förhållandena mellan de civila 

och militären. Denna uppsats fokuserar på förhållanden inom Försvarsmakten (och inom 

                                                           
37

 Abrahamsson, Militärer, makt och politik, 69. 
38

 Jfr Brehmer, Från yrke till profession, vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till, 17. 
39

 Abrahamsson, Militärer, makt och politik, 70. 
40

 Försvarsmakten, Vår militära profession, 21-23. 
41

 Abrahamsson, Militärer, makt och politik, 71. 
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närstående myndigheter, som Försvarshögskolan) vilket gör att Björkman ligger nära till 

hands att använda.  

 

Björkman skriver i sin uppsats Officer-yrke och profession om problematiken att tydligt 

definiera vad en profession är och hur man klassificerar yrken i allmänhet.
42

Han kommer 

sedan in på utvecklingen i Försvarsmakten där man nu försöker införliva alla 

yrkesinriktningar i samma profession. Björkman menar att det kanske är ett sätt att höja yrkets 

status främst när det gäller de anställda soldaterna. Han frågar sig retoriskt om dagens soldater 

är mycket bättre än de gamla värnpliktiga och därför kan kallas för professionella.  

Risken för inflation i ett begrepp som profession är uppenbar, menar Björkman, när fler och 

fler yrken strävar att räknas som sådana. Denna uppfattning är inte Björkman ensam om, och 

den är heller inte särskilt ny. Redan på 1960-talet förutsåg en amerikansk sociolog att i 

framtiden vill alla kalla sig professionella.
43

För att kalla ett yrke för en profession behöver det 

finnas kriteriet för detta. Författaren har tidigare i detta kapitel redogjort för Bengt 

Abrahamssons definition av en profession. Björkman har identifierat fler kriterier och det är 

dessa som kommer att komplettera Abrahamssons teori för att skapa ett tydligt och relevant 

analysverktyg. 

 

Björkman använder sig av följande kriterier, expertis, jurisdiktion, autonomi, kåranda, 

karriärsystem, legitimitet och integritet (dessa återfinns även i utredningen ”framtidens 

officersutbildning”).
 44

Björkman menar att den svenska officerskåren ganska väl uppfyller 

dessa kriterier. De kriterier som inte uppfylls är autonomi, där statens inflytande hindrar ett 

fullständigt uppfyllande.
45

Denna uppfattning ligger i linje med Huntington som även han 

menar att officerskåren gör sig bäst utan större inflytande av staten. Det andra kriteriet som 

Björkman anser ej uppfyllt är integritet, det vill säga förmåga att försvara sin professionella 

bedömning även när den inte är ”populär”. Han uppmanar kadetterna att bidra till en ökad 

integritet i officerskåren genom att stå för sin professionella åsikt.  Det är intressant att notera 

när man läser uppsatsen att Björkman inte hänvisar till Abrahamsson. Ändå har bägge varit 

verksamma vid Försvarshögskolan och bägge kan anses som auktoriteter inom ämnesområdet. 

                                                           
42

 Björkman, Officer- yrke och profession, 2-3. 
43

 Ibid, 7. 
44

 Ekenberg, Framtidens officersutbildning, Förslag till ny officersutbildning i ljuset av officerens förändrade 

roll, 17. 
45

 Björkman, Officer – yrke och profession, 14. 
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Möjligen kan Björkman kritiseras som professionsforskare då han inte utgivit någon bok som 

samlar hans teori vilket annars är brukligt inom forskarvärlden. En orsak till detta kan vara att 

Björkmans huvudinriktning som professor i sociologi inte är professionsforskning utan 

organisation och ledarskap. 

2.3 Operationalisering av teorier 

2.3.1 Definition av teoretiska begrepp 

Utöver Abrahamssons tre grundbegrepp som definieras ovan kommer uppsatsen att använda 

sig av ytterligare tre begrepp som analyseras utifrån Björkman kriterier för ett professionellt 

yrke. Dessa är, jurisdiktion, professionell autonomi och professionell integritet. Från 

Björkman utelämnas karriärsystem och legitimitet. Att det finns ett karriärsystem i 

officersyrket är tydligt. Det är också svårt att inom en viss utbildning indikera ett system som 

är genomgående i hela yrket. Legitimitet innefattas i denna uppsats i begreppet jurisdiktion. 

Sammantaget kommer uppsatsen att ha totalt sex stycken teoretiska grundbegrepp eller 

variabler som utgångspunkt för den professionsteoretiska analysen. Författaren har valt att 

definiera begreppen utifrån de definitioner som återfinns i boken ”Professionerna i 

kunskapssamhället”
46

. 

 

 Etik (professionen har en etisk kod att följa) 

 Expertis (en lång utbildning som är specialiserad, systematisk och akademisk samt 

avslutas med examination) 

 Jurisdiktion (professioner är politiskt konstituerade: staten ger exklusiv rätt till en 

jurisdiktion.) 

 Kåranda (en stark kollegial sammanhållning som bygger på gemensamma värderingar) 

 Professionell autonomi (hög grad av autonomi och kollegial organisering vilket 

traditionellt sett inneburit att arbetet är svårt att kontrollera utifrån)  

 Professionell integritet (villigheten och modet att ta ansvar för sina professionella 

bedömningar) 

 

                                                           
46

 Brante, T. Johnsson, E. Olofsson, G och Svensson, L. G. Professionerna i kunskapssamhället, 10. 
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2.3.2 Val av indikatorer 

De operationella indikatorerna som författaren använder till respektive begrepp ska tydligt 

ange hur jag mäter de begrepp som används i analysmodellen och kommer också att vara en 

förutsättning för att uppnå god validitet i undersökningen.
47

De indikatorer som författaren har 

valt har en tydlig koppling till yrkets särart och är i första hand analyserade utifrån 

inriktningsdokumentet Vår militära profession samt utifrån professor Björkmans text. 

Respektive begrepp tilldelas Följande indikatorer: 

 Etik: 1. Värdegrund; 2. Moralisk mognad; 3. Öppenhet 

 Expertis: 1. Vetenskapligt förhållningssätt; 2. Yrkesskicklighet; 3. Militärlogik; (ska 

förstås som förmåga att hantera stridens förande), 4. Förvaltningslogik; (ska förstås 

som förmåga att hantera utbildning och administration) 

 Jurisdiktion: 1. Mandat att bruka våld; 2. Stöd till samhället; 3. Begränsat sakområde  

 Kåranda: 1. Traditioner; 2. Symboler; 3. Sammanhållning  

 Professionell autonomi (förkortas i tabellen): 1. Självständighet; 2. Uppdragstaktik 

 Professionell integritet(förkortas i tabellen): 1. Ansvar; 2. Mod; 3. Lojalitet  

 

Värt att notera är att författaren väljer flest indikatorer för begreppet expertis. Detta görs 

för att begreppet utgör kärnan i en profession samt att det även ska kunna omfatta de 

praktiska delarna av utbildningarna. Ovanstående begrepp och indikatorer medför att 

följande analysverktyg kan skapas. 

 

2.3.3 Analysverktyg 

Med utgångspunkt från Abrahamsson och Björkman är de viktigaste kriterierna för en 

profession framtagna. Dessa operationaliseras sedan till nedanstående analysverktyg. 

Kriterierna kallas för variabler. Respektive variabel tilldelas ett antal indikatorer som ska 

strukturera upp själva analysen. Variabelvärdena, alltså innehållet i själva tabellen, kommer 

att bestå av siffror (1-4) som motsvarar respektive indikator. Antalet siffror anger sedan i 

vilken utsträckning det finns innehåll i texten som motsvarar variablerna. De har alltså ingen 

matematisk funktion utan fungerar enbart som tecken på en indikator. 

 

                                                           
47

 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena; Metodpraktikan, konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. 2. Uppl. Stockholm: Nordstedts juridik AB, 2005, 59. 
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Variabel/ 

Analysenheter 

Etik Expertis Jurisdiktion Kåranda Autonomi Integritet 

 Indikator: 

1.Värdegrund  
2.Moralisk 

mognad  

3.Öppenhet  
 

Indikator: 

1.Vetenskapligt 
förhållningssätt  

2.Yrkesskicklighet  

3.Militärlogik   
4.Förvaltningslogik  

Indikator: 

1.Mandat att 
bruka våld  

2.Stöd till 

samhället  
3.Begränsat 

Sakområde  

Indikator: 

1.Traditioner  
2.Symboler  

3.Sammanhållning  

Indikator: 

1.Självständig-
het  

2.Uppdrags-

taktik  
 

Indikator: 

1.Ansvar  
2.Mod  

3.Lojalitet  

Utbildnings-

planer OP 

Exempel: 

1,1,2 

Ex. 2     

Kursplaner OP 

 

      

Utbildnings-

planer SOU 

      

Kursplaner 

SOU 

      

Tabell 1, utvisande uppsatsens analysverktyg.
48

 

3. Metod 

I detta kapitel redogörs för de metoder som författaren använder i uppsatsen. Inledningsvis 

beskrivs en övergripande forskningsdesign och den forskningsteknik som uppsatsen använder 

sig av samt att valet av metod motiveras. Därefter visas metoden grafiskt i en överskådlig 

bild. Sedan beskriver författaren styrkor och svagheter med metoden. Kapitlet avslutas med 

en redovisning av uppsatsens primärkällor och därtill hörande källkritik. 

3.1 Övergripande forskningsdesign 

Aktionsforskning är en ansats inom kvalitativ forskning och kan ses som ett sätt att få 

kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar att förändra 

densamma.
49

Utgångspunkten tas i den praktiska verksamheten. Centrala moment i 

forskningsarbetet är att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en aktion, följa 

processen systematiskt samt reflektera över vad som sker. Aktionsforskning kan dock inte 

reduceras till en teknisk metod utan bör ses som en övergripande process.
50

Denna uppsats kan 

sägas följa principen för aktionsforskning genom sitt syfte att dra slutsatser som kan ligga till 

                                                           
48

 Författarens operationaliserade analysverktyg utifrån Abrahamsson och Björkman. 
49

 Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Sidansvarig: Arpi, Torsten. Uppdaterad 2014-04-

23. http://uf.gu.se/samverkan/vara_verktyg/aktionsforskning (Hämtad 160513). 
50
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grund för utvecklingen av officersutbildningen. Uppsatsen anlägger dock ett textanalytiskt 

perspektiv och inte ett praktiskt perspektiv vilket är vanligt vid denna typ av forskning. Det 

steg som utelämnas i denna uppsats är att iscensätta en aktion, detta utifrån den rent teoretiska 

ansatsen som uppsatsen har. 

 

Forskningstekniken tar sitt uttryck i en kvalitativ innehållsanalys. Med det menas att 

författaren koncentrerar sig på själva innehållet i datamaterialet och där syftet är att 

systematisera genom att klassificera för att sedan kunna dra tydliga och relevanta slutsatser. 

Denna teknik är lämplig att använda när man letar efter mönster i stora 

textmaterial.
51

Teknikens styrka ligger i att man skapar överblick i större material. 

Innehållsanalysen kan både vara kvantitativ, där man räknar exempelvis hur många gånger ett 

visst ord förekommer. Den kan också vara kvalitativ där man mer beskriver ”vartåt det lutar” 

och beskriver trender i texten.
52

Denna uppsats har en kvalitativ inriktning.  

 

För att kunna systematisera innehållet i texterna kommer uppsatsen att använda ett 

analysverktyg som bygger på variabler. Författaren använder på detta sätt variabeltänkandet 

som ett hjälpmedel för att uppnå en god systematik i undersökningen.
53

 

 

Innehållsanalysen sker enligt följande steg. Först kommer författaren att analysera respektive 

plan med hjälp av analysverktyget. Nyckelord letas i texten med hjälp av indikatorerna. Detta 

medför att författaren kan kategorisera nyckelord, eller längre fraser ur planerna, i tabellen 

under respektive variabel. På detta sätt skapas en överblick på innehållet vilket sedan 

underlättar framtagandet av resultatet. 

 

Därefter kommenteras utfallet av analysen genom att konstatera hur och i vilken omfattning 

respektive variabel indikeras i de olika dokumenten. När det är genomfört med alla 

utbildnings-och kursplaner tas de utmärkande dragen i utbildningarna fram för att sedan 

kunna dra slutsatser utifrån dessa.  

 

                                                           
51

 Hallenberg, Jan. Ring, Stefan. Rydén, Birgitta och Åselius, Gunnar. Om konsten att tänka, granska och skriva 

på ett vetenskapligt sätt, En introduktion i metodlära, Stockholm: Försvarshögskolan, 2008, 15. 
52

 Ibid, 16. 
53

 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H och Wängnerud, L. Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, 

individ och marknad, 237. 
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Resultatet ska visa på i vilken omfattning de båda officersutbildningarna utgör ett stöd för 

officersyrket som profession. Det ska även visa hur de båda utbildningarna skiljer sig åt vad 

avser utbildningsinnehåll som kan kopplas till en militär profession. Resultatet kan även bidra 

till hur utbildningarna kan utvecklas. Därmed kan uppsatsen etablera en liten uppsättning ny 

överförbar kunskap.
 54

 

3.1.1 Metodskiss 

 

 

                                                           
54

 Johannessen, Asbjorn, och Tufte, Per. A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 

2013, 109-110. 
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3.2 Val av metod, styrkor och svagheter 

Valet av aktionsforskning som övergripande forskningsdesign kan kritiseras utifrån att den 

appliceras på en rent teoretisk undersökning. Kännetecknande för denna typ av forskning är 

betraktelsen av praktisk verksamhet för att sedan kunna förbättra densamma.
55

Att 

åstadkomma detta i denna uppsats skulle kräva en betydligt större arbetsinsats och därmed 

inte inrymmas i den tid som står till förfogande. Till del uppnås detta i och med uppsatsens 

förslag till hur utbildningarna kan utvecklas. En annan kritik som framförs generellt om 

aktionsforskning är hur man som forskare ska kunna hålla sig objektiv till den egna 

praktiken.
56

Detta problem är å andra sidan inte unikt utan föreligger även i andra delar av 

forskningen. Författaren är medveten om detta när det kommer till att dra slutsatser ur 

undersökningen. 

 

Valet av en kvalitativ innehållsanalys som metod bygger på att den teori som uppsatsen utgår 

ifrån inte är helt applicerbar på utbildning utan den fokuserar främst på definitionen av olika 

yrken som professioner. Detta innebär att författaren behöver tolka teorin som sådan för att 

tydligt kunna definiera variabler och indikatorer till analysverktyget. Författaren kommer 

även att behöva tolka innehållet i empirin då texten inte fullt ut kan kopplas till de indikatorer 

som är fastställda. Utifrån denna tolkande ansats så är det naturligt att använda kvalitativ 

innehållsanalys som metod, där data föreligger i form av kortare texter (utbildningsplaner) 

som måste bearbetas och tolkas, och som inte utan vidare lämpar sig för räkneoperationer.
57

 

 

En fördel med vald metod är den inbyggda flexibiliteten i just tolkningen som gör att 

författaren vid behov kan förändra indikatorerna under arbetets gång för att uppnå ett tydligt 

resultat.
58

Risken med detta kan dock vara att man anpassar indikatorerna för mycket till 

materialet vilket kan få till följd att validiteten påverkas. Det som ovan beskrivs som en styrka 

kan även vändas mot metoden som en svaghet. Tolkningen utgår ju från forskaren som 

medvetet eller omedvetet påverkar tolkningen med sin förförståelse i ämnet. För att motverka 
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56

 Ibid, 14. 
57
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detta behöver författaren behålla en insikt om problematiken och ha en öppen 

argumentation.
59

 

 

När det gäller validiteten i metoden så finns det tre svagheter som bör uppmärksammas, 

överrensstämmelsen mellan den teoretiska definitionen av variablerna och de operationella 

indikatorerna, frånvaron av systematiska fel och att författaren undersöker det han påstår att 

han undersöker.
60

Det första påståendet benämns ”begreppsvaliditet” och belyser svårigheterna 

med att översätta teorin till variabler och indikatorer. Det är extra svårt om begreppen som 

sådana är på en hög abstraktionsnivå som exempelvis Etik. I denna uppsats får variablerna 

anses som valida då de bygger på etablerad forskning och används i många olika 

sammanhang. Valet av indikatorer bygger på teorin vilket i sin tur skapar en relevant koppling 

mellan teori och indikator. Något som bidrar till god begreppsvaliditet och minskar graden av 

systematiska fel. Resultatvaliditet, eller om författaren undersöker det han påstår sig 

undersöka, är en produkt av begreppsvaliditet och reliabilitet. Begreppsvaliditeten är berörd 

ovan, när det gäller reliabilitet i undersökningen så handlar det om frånvaron av 

slumpmässiga och osystematiska fel. När den mänskliga faktorn är inblandad så kan denna 

typ av fel uppstå oavsett hur fullgott analysverktyg man än har. Det gäller alltså att vara 

mycket noggrann och sytematisk när man mäter med instrumentet. För att uppnå en hög 

noggrannhet i denna undersökning kommer författaren att kontinuerligt kontrollera uppsatsens 

värden.  

3.3 Insamlat material och källkritik 

Som primärkällor och undersökningsmaterial till denna uppsats kommer uppsatsen att 

använda sig av utbildningsplaner och kursplaner för specialistofficersutbildningen och 

officersprogrammet. Författaren väljer att använda sig av dessa källor främst för att de på ett 

tydligt sätt anger vad en officer ska klara av för att kunna ta en examen. Därmed utgör de ett 

bra material för undersökningen om utbildningen innehåller tillräckligt med delar som anses 

professionella. Utbildnings-och kursplaner kan sägas utgöra primärkällor då det är det 

”råmaterial” som ska fungera som empiri i uppsatsen.
61

När det gäller källkritik så kan 

författaren inte anföra någon invändning när det gäller äkthet. Därför att underlagen har 
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laddats ner från Försvarshögskolans officiella hemsida och erhållits från utbildningsansvariga 

på Markstridsskolan. Närhetsperspektivet är tillfyllest då uppsatsen kommer att använda 

underlag från 2010-talet. Har källorna någon anledning att vara vinklade? Svaret är nej, 

eftersom åtminstone planerna på officersprogrammet är granskade av 

Universitetkanslerämbetet och får därmed anses vila på en god vetenskaplig grund.
62

  

 

Författaren kan konstatera att utbildningsplanerna för OP är mer lättillgängliga i form av att 

de ligger ute på FHS hemsida. De bygger på en gemensam struktur vilket gör att de är lätta att 

ta till sig. Utbildnings- och kursplaner för SOU är något svårare att få tag i. Det kan bero på 

att utbildningarna är spridda över fler militära skolor och att antalet utbildningslinjer även är 

fler. Här skulle specialistofficersutbildningen vinna på att hitta en gemensam mall för hur 

planerna ska se ut och även publicera dessa på en tydlig plats. Förslagsvis på internet på 

någon lämplig utbildningssida. 

4. Empirisk undersökning 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis officerutbildningen med avseende på innehåll och 

upplägg i stort. Därefter analyseras utbildningsplaner mellan åren 2012-2016. Sedan 

kommenteras analysen utifrån utfallet i analysverktyget. Därefter sker samma procedur med 

kursplaner för utbildningsåret 2012. Efter detta beskrivs specialistofficersutbildningen och 

dess utbildnings-och kursplaner analyseras med samma förfarande som ovan med 

officersutbildningen. Kapitlet avslutas med att resultatet redovisas och en sammanfattning av 

utfallet ges. 

4.1 Officersutbildning  

4.1.1 Beskrivning av utbildningen 

Officersutbildningen genomförs inom ramen för officersprogrammet som är en akademisk 

högskoleutbildning.
63

Den är 3-årig och leder till en akademisk yrkesexamen på 180 

högskolepoäng.
64

Huvudämnena är krigsvetenskap, ledarskap och militärteknik. Utbildningen 
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varvas med verksamhet av militär karaktär, som skjutövningar, fysisk träning och truppföring. 

Utbildningen är både intellektuellt och fysiskt utmanande.  

 

Under utbildningen är kadetterna militärt organiserade som officersaspiranter vid 

kadettbataljonen på Militärhögskolan Karlberg. Officeraspiranterna kan välja mellan tre olika 

inriktningar, krigsvetenskaplig, militärteknisk och nautisk inriktning.
65

Inom dessa inriktningar 

finns det ytterligare del-inriktningar som väljs i samband med den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU). Exempel på dessa inom krigsvetenskapen är, markstrid, fältarbeten och 

luftvärn. 

4.1.2 Analys av utbildningsplaner 

Variabel/ 

Analysenheter 

Etik Expertis Jurisdiktion Kåranda Autonomi Integritet 

 Indikator: 

1.Värdegrund  
2.Moralisk 

mognad  

3.Öppenhet  
 

Indikator: 

1.Vetenskapligt 
förhållningssätt  

2.Yrkesskicklighet  

3.Militärlogik  
4.Förvaltningslogik  

Indikator: 

1.Mandat att 
bruka våld  

2.Stöd till 

samhället  
3.Begränsat 

Sakområde  

Indikator: 

1.Traditioner  
2.Symboler  

3.Sammanhållning  

Indikator: 

1.Själv-
ständighet  

2.Uppdrags-

taktik  
 

Indikator: 

1.Ansvar  
2.Mod  

3.Lojalitet  

Utbplan 2012 2 1,2 1    

Utbplan 2013  1,2 1  1  

Utbplan 2014 1 1,2 1,2    

Utbplan 2015 1,1 1,1,2,3 1,2  1 1,2 

Utbplan 2016 1,1 1,1,2,3 1,2  1 1,2 

 

Efter analys av de utbildningsplaner som föreligger för officersprogrammet kan författaren 

konstatera att de indikerar variablerna Etik och Jurisdiktion inom ramen för nedanstående 

mening: 

 ”Officeren är representant för statsmakten och dess våldsmonopol, vilket innebär att 

officeren måste visa förmåga att inom yrkesutövningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna”
66

. 
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Det lyfts även fram att den blivande officeren behöver ha en värderingsförmåga och ett 

förhållningssätt som utgår från ett professionsetiskt perspektiv.
67

 

 

Expertis indikeras genom att man nämner det vetenskapliga förhållningssättet samt att 

officeren ska ha förmåga att utöva sina yrkesfärdigheter alltså indikatorn yrkesskicklighet. 

Den kanske tydligast framträder när man beskriver den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) i utbildningsplanen. Där framgår att utbildningen är funktionsinriktad med tyngdpunkt 

på färdighet och förmåga. I detta skede bygger utbildningen främst på beprövad erfarenhet, 

men man betonar även att den vetenskapliga progressionen fortsätter. Syftet med detta är att 

”skapa insikt om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets 

betydelse för yrkesutövningen”
68

. Militär- och förvaltningslogik återfinns i kursplanerna i 

form av att officeren ska ha förmåga att både planera för och leda förband på lägre nivå i 

komplexa situationer.   

 

Autonomi indikeras genom att det framhävs att officeren självständigt ska kunna lösa sina 

uppgifter som exempelvis, […] ”självständigt kunna planera och leda förband på lägre nivå 

under komplexa förhållanden”
69

. 

 

Integritet indikeras genom att yrkets särart nämns där man kan komma att ställas inför 

påfrestande fysiska och psykiska situationer såsom fara för eget eller annans liv. Alltså en 

kombination av indikatorerna ansvar och mod. 
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4.1.3 Analys av kursplaner 

OP 12-15 

Variabel/ 

Analysenheter 

Etik Expertis Jurisdiktion Kåranda Autonomi Integritet 

 Indikator: 
1Värde-

grund  

2.Moralisk 
mognad  

3.Öppenhet  

 

Indikator: 
1.Vetenskapligt 

förhållningssätt  

2.Yrkesskicklighet  
3.Militärlogik  

4.Förvaltnings-

logik  

Indikator: 
1.Mandat att bruka 

våld  

2.Stöd till 
samhället  

3.Begränsat 

Sakområde  

Indikator: 
1.Traditioner  

2.Symboler  

3.Samman-
hållning  

Indikator: 
1.Självständighet  

2.Uppdragstaktik  

 

Indikator: 
1.Ansvar  

2.Mod  

3.Lojalitet  

1OP 240 
KrV introkurs OP 

 1,2   1  

1OP 241 
KrV GK taktik luft 

 1,3,3   1  

1OP 242 
KrV GK taktik marin 

 3,3   1  

1OP243 
KrV GK taktik mark 

 3,3   1  

1OP263 
KrV GK milstrat 

2 4 1,2  1  

1OP112 
Ledarskap lärande 1 

2      

1OP115 
Miltek verkan skydd 

 1,3   1  

1OP137 
Ledarskap lärande 2 

2 3     

1OP146 
KrV GK taktik subark 

 2  3  1 

1OP155 
Miltek grunder 

 1   1  

1OP203 
Miltek sensorer, telekr 

 1,3     

HL1902 
Fysiskt stridsvärde 

 2,3,4     

 

Kursplanerna är kodade med en bokstavs och sifferkombination. Koden är inlagd under 

kolumnen analysenheter tillsammans med en förkortning av den formella kursbenämningen. 

Grundkurserna i taktik samt introduktionskursen indikerar i huvudsak Expertis, och då med 

fokus på främst militärlogik men även ett vetenskapligt förhållningssätt. Kurserna handlar 

mycket om att taktisera och omsätta planer till order.
70

Det vetenskapliga förhållningssättet 

återfinns även i många kursplaner till exempel den krigsvetenskapliga introduktionskursen. 

Kursplanerna framhåller även att de flesta uppgifter ska lösas självständigt därför indikerar de 

även Autonomi. 
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Grundkursen i militärstrategi indikerar Etik då en av målsättningarna är att reflektera över 

etiska aspekter i användningen av militärmakt.
71

Den avhandlar samverkan med andra 

myndigheter samt mandaten att bruka våld vilket indikerar Jurisdiktion.
72

Grundkursen i 

taktik mark indikerar även den Jurisdiktion där kadetten ska kunna ” Diskutera utnyttjandet 

av militärmakt i en svensk säkerhetspolitisk kontext” samt ”kunna redogöra för hur svensk 

rätt styr användandet av Försvarsmakten i nationella och internationella militära insatser 

samt vid insatser som stöd till samhället”
73

. Grundkursen i taktik i subarktisk miljö sticker ut 

något då den indikerar Kåranda och Integritet genom att avhandla rutiner och praktiska 

övningar i kärv vintermiljö något som i sig skapar sammanhållning och därmed även kåranda. 

Integriteten indikeras genom betoningen av att ta ansvar för sin egen och kamraternas 

utbildning. 

 

Ledarskapskurserna indikerar Etik där kursplanen trycker på förmågan att reflektera över och 

ta hänsyn till genus och jämställdhet i planeringen, alltså någon form av moralisk mognad. 

Ett av delmålen är ”Beskriva hur genus och jämställdhet kan skapa förutsättningar för 

ledarskap inom ramen för en militär kontext”
74

. Kursen i fysiskt stridsvärde indikerar tydligt 

Expertis, då man betonar vikten av fysisk träning i yrket. Där kadetterna både ska ha 

förståelse för hur kroppen fungerar men även kunna planera och utvärdera fysisk 

träning.
75

Alltså inom ramen för indikatorerna yrkesskicklighet, militär-och förvaltningslogik.  

 

4.2 Specialistofficersutbildning 

4.2.1 Beskrivning av utbildningen 

Specialistofficersutbildningen är tre terminer lång och bedrivs på Försvarsmaktens skolor runt 

om i landet. Teori och praktik varvas i olika delkurser med fokus på ledarskap och 

yrkesspecifika kunskaper.
76

Det finns tolv utbildningsområden att välja på, till exempel 

markstrid eller ledning. Inom varje område finns flera stycken utbildningslinjer där det inom 

markstrid finns att välja på bland annat stridsfordonsvagnchef eller skyttegruppchef.  
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Utbildningen syftar till grundutbildning av specialistofficerare enligt Officersförordningen. 

Efter fullgjord och godkänd utbildning ska kadetten kunna anställas som yrkes- eller 

reservofficer. Efter avslutad utbildning ska kadetten på lägre förbandsnivå ha förmågan att 

tjänstgöra som chef, operatör eller delsystemledare, och vidare som utbildare. 

Dessa förmågor uppnås genom att kadetten: 

• förstår och kan tillämpa reglementen, 

• är riskmedveten, 

• kan omsätta säkerhetsbestämmelser i praktiken, 

• kan handha materielen 

• tillämpar en god pedagogik enligt gällande styrdokument. 

 

Efter avslutad utbildning ska kadetten uppnått förmåga att själv handha och lära andra att 

handha ett antal vapensystem. Denna förmåga uppnås genom att kadetten genomför ett antal 

instruktörskurser.
77
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4.2.2 Analys av utbildningsplaner 

SOU 12-14 

Analysen av utbildningsplaner vid SOU 2014 visar på att kadetterna ska ha en hög förmåga 

att praktiskt använda vapensystem. Kunna förstå och tillämpa reglementen samt vara 

riskmedvetna. Målsättningen är att kadetten ska ha förmåga att efter utbildningen på lägre 

förbandsnivå kunna placeras som chef, operatör eller systemledare och vidare som utbildare. 

Detta gör att författaren kan indikera Expertis främst utifrån indikatorn yrkesskicklighet men 

även utifrån förvaltningslogik (kunna verka som utbildare). Autonomi indikeras genom att 

kadetten enskilt ska kunna handha exempelvis vapensystem. 

 

Utbildningsplanen för 2012-2013 är uppdelad i två delar och benämns skedesbeskrivning vår 

respektive höst. Den innehåller bland annat ämnesvisa målsättningar och riktlinjer för 

utbildningen. Överlag så indikerar dessa målsättningar Expertis framförallt med betoningen 

på yrkesskicklighet. I riktlinjerna för skedesbeskrivning höst framgår det att ”Kadetten skall i 

vardagen och vid övning i ord och handling visa att hans/hennes agerande och deltagande 

                                                           
78

 MHS H 2014-06-16 19100:20154 Bilaga 7-13 utbildningsplan SOU, jägargruppchef, skytte-

spaningsgruppchef, EPBV 90 gruppchef, LVKV 9040 vagnschef, Strf 9040 vagnchef, granatkastargruppchef 
79

 SOU 12-13 termin 1 och 2, Skedesbeskrivning skede höst SOU 12-13, Markstridsskolan 2012-09-27. 

Variabel/ 

Analysenheter 

Etik Expertis Jurisdiktion Kåranda Autonomi Integritet 

 Indikator: 

1.Värdegrund  

2.Moralisk 
mognad  

3.Öppenhet  

 

Indikator: 

1.Vetenskapligt 

förhållningssätt  
2.Yrkesskicklighet  

3.Militärlogik   

4.Förvaltningslogik  

Indikator: 

1.Mandat att 

bruka våld  
2.Stöd till 

samhället  

3.Begränsat 

Sakområde  

Indikator: 

1.Traditioner  

2.Symboler  
3.Sammanhållning  

Indikator: 

1.Självständig-

het  
2.Uppdrags-

taktik  

 

Indikator: 

1.Ansvar  

2.Mod  
3.Lojalitet  

Utbplaner -14
78

  2,4   1  
Utbplan 12-13

79
       

Militärteknik 

B159 
 2     

Militärteknik 

B157 
 2     

Militärt ledarskap 

B155 
 4     

Militärt ledarskap 

B156 
1     1 

Fysiskt 

stridsvärde A541 
 3     

Krigsvetenskap 

B162 
1 2     
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innebär att hon/han kan över tiden handa sitt eldhandvapen och andra vapensystem på ett 

säkert och förtroendeingivande sätt”
80

.  

Målsättningarna är tydliga och handlar bland annat om att kunna säkerhetsbestämmelser vid 

skarpskjutningar samt kunna hantera målsystem med mera.
81

Målsättningarna för kurs B155 

militärt ledarskap indikerar även denna Expertis och här inom ramen för förvaltningslogik då 

man fokuserar på utbildarrollen och en förståelse för Försvarsmaktens pedagogiska 

grundsyn.
82

Den andra kursen i militärt ledarskap indikerar Etik då den talar om att kadetten 

ska kunna, ”utifrån FM värdegrund, FM policys och lagtexter, reflektera och handla utefter 

människors lika värde och mänskliga rättigheter”
83

.  

 

Den indikerar även Integritet då den talar om att kadetten ska kunna leda och bibehålla 

gruppens stridvärde under fysiskt och psykiskt pressade situationer samt kunna se och ta 

hänsyn till individens behov och förutsättningar.
84

 

 

Kursen i fysiskt stridsvärde indikerar Expertis då den talar om att kunna leda gruppens 

fysiska träning. Avslutningsvis indikerar kursen i krigsvetenskap både Etik och Expertis då 

den innehåller en lite egendomlig blandning av folkrätt och stridsteknik. I krigsvetenskap ska 

kadetten bland annat kunna: ur ett etisk och folkrättsligt perspektiv bedöma och bestämma hur 

en uppgift ska lösas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 SOU 12-13 termin 1 och 2, Skedesbeskrivning skede höst SOU 12-13, Markstridsskolan 2012-09-27, 8 
81

 Ibid, 2 
82

 Ibid, 3 
83

 Ibid, 5 
84

 Ibid, 4 
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4.2.3 Analys av kursplaner 

SOU 14-15 

Variabel/ 

Analysenheter 

Etik Expertis Jurisdiktion Kåranda Autonomi Integritet 

 Indikator: 
1.Värdegrund  

2.Moralisk 

mognad  
3.Öppenhet  

 

Indikator: 
1.Vetenskapligt 

förhållningssätt  

2.Yrkesskicklighet  
3.Militärlogik   

4.Förvaltningslogik  

Indikator: 
1.Mandat att 

bruka våld  

2.Stöd till 
samhället  

3.Begränsat 

Sakområde  

Indikator: 
1.Traditioner  

2.Symboler  

3.Sammanhållning  

Indikator: 
1.Självständig-

het  

2.Uppdrags-
taktik  

 

Indikator: 
1.Ansvar  

2.Mod  

3.Lojalitet  

MARGK202FYS 

Fysiskt stridsvärde 
 2,4     

A729 

Vinterutbildning 
 1,2,4    1 

MARGK202ENG1 

Militärengelska 
 2     

MARGK202TAGF 

Milteknik grunder 
 2   1  

MARGK202SKLE 

Självkännedom 

och ledarskap 

1,2 2,3,4   1 1,2 

MARGK202UTB 

SäkI och 

utbhjälpmedel 

 2,4   1  

MARGK202TAST 

Taktik och 

stridsteknik grud 

 2   1  

MARGK202TRU2 

Trupputbildning 
 4   1  

 

Respektive kursplan är kodad med en bokstavs-och sifferkombination. Under denna är den 

fullständiga kursbenämningen utskriven. Inom ramen för kursen i fysiskt stridsvärde så 

indikeras Expertis dels utifrån yrkesskicklighet där kadetten ska kunna behålla stridsvärdet på 

sin grupp under olika yttre förutsättningar. Dels utifrån förvaltningslogik där vikten av att 

kunna leda befattningsinriktad fysisk träning betonas. Till detta kan fogas att kadetten även 

ska ha kunskap och förståelse för belastningsstegring och arbetsteknik.
85

 

 

Kurs A 729 Vinterutbildning indikerar Expertis utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt då 

den talar om att: ”Kursen skall ge en grund för fortsatta studier i ämnet, liksom den insikt i 

den vetenskapliga och praktiska erfarenhet som är nödvändig för den studerandes fortsatta 

lärande”
86

. Att kadetterna ska kunna verka som soldat och (chef) i subarktiskt klimat med 

tydliga krav såsom ”kunskap och förmåga att som soldat kunna under rörelse med skidor, 

bekämpa mål upp till 100 meter”, indikerar även det Expertis i form av yrkesskicklighet. 

                                                           
85

 Kursplan för SOU 2014. MARGK202FYS, Fysiskt stridsvärde, 1. 
86

 Kursplan kurs A729 vinterutbildning, 1. 
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Kadetterna ska även ha kunskap om utbildningsmetodik i kyla och snö, en indikator på 

Expertis utifrån förvaltningslogik.
87

  

 

Kurserna i militärengelska och militärteknik indikerar Expertis utifrån indikatorn 

yrkesskicklighet då militärengelskan betonar förmåga att kommunicera arbetsrelaterade frågor 

och händelser.
88

Militärteknik indikerar yrkesskicklighet utifrån att kadetterna ska kunna data 

och prestanda på olika vapensystem och fordon samt hur dessa används inom ramen för 

gruppens och plutonens strid.
89

 

 

Kursen i självkännedom och ledarskap indikerar några fler variabler än de ovanstående 

kurserna. Kursen indikerar Etik då kadetterna ska ha förståelse för hur det egna handlandet 

påverkar omgivningen. Den talar även om vilket förhållningssätt kadetten ska ha, ”Utifrån 

FM värdegrund, FM policys och lagtexter, reflektera och handla utefter människors lika 

värde och mänskliga rättigheter”
90

. Även denna skrivning indikerar Etik. Vidare indikerar 

kursen Expertis då den betonar att kadetterna ska kunna verka som chefer och ledare inom 

hela konfliktskalan. Alltså i fred, kris och krig. Autonomi indikeras då kadetterna 

självständigt ska examineras på kursen. Slutligen indikeras även Integritet genom att kursen 

betonar att kadetterna ska kunna leda sin grupp under fysiskt och psykiskt pressande 

situationer.
91

Följaktligen en kombination av ansvar och mod. 

 

Kurserna i SäkI (säkerhetsinstruktion) och utbildningshjälpmedel samt trupputbildning 

indikerar Expertis. De betonar vikten av att kunna förstå och använda säkerhetsinstruktionen 

samt hantera hjälpmedel
92

, alltså yrkesskicklighet. De indikerar Autonomi i form av att 

examinationerna sker enskilt. Kursen taktik och stridsteknik indikerar även den Expertis 

främst utifrån betoningen av att kunna leda en skyttegrupp i olika stridssituationer.
93

  

                                                           
87

 Ibid, 2. 
88

 Kursplan i Militärengelska MARGK202ENG1, 2. 
89

 Kursplan i Militärteknik MARGK202TAGF, 2. 
90

 Kursplan i Självkännedom och ledarskap MARGK202SKLE, 1. 
91

 Ibid. 
92

 Kursplan i SäkI och utbildningshjälpmedel MARGK202UTB , samt kursplan i Trupputbildning 

MARGK202TRU2. 
93

 Kursplan i Taktik och stridsteknik grunder MARGK202TAST. 
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4.3 Resultat och sammanfattning 

4.3.1 Resultat från analys av utbildningsplaner för officersprogrammet 

Resultatet av undersökningen av utbildningsplaner för officersprogrammet visar på en 

förhållandevis bred indikation av professionskriterier. Samtliga kriterier förutom Kåranda 

återspeglas i resultatet. Etik indikeras i fyra av fem planer och beskrivs bland annat med att 

officeren måste göra bedömningar inom yrkesutövningen med hänsyn till etiska aspekter.  

Expertis återfinns i alla utbildningsplaner där man betonar det vetenskapliga 

förhållningssättet på ett tydligt sätt.
94

Även indikatorn yrkesskicklighet framträder i planerna. 

 

Jurisdiktion indikeras även det i alla planer och det utifrån aspekten att officeren är en 

representant för statsmakten och dess våldsmonopol.
95

I undersökningen står indikatorn 

mandat att bruka våld för detta. Den andra indikatorn stöd till samhället uppträder i de senare 

kursplanerna från 2014 och framåt. Den tredje indikatorn begränsat sakområde har inte kunna 

lokaliserats i dessa utbildningsplaner. Autonomi indikeras inte så ofta, författaren har funnit 

det i tre planer, och när den gör det så är det utifrån indikatorn självständighet. Där betonar 

man vikten av att studenten självständigt och kritiskt ska kunna förhålla sig till bland annat 

vetenskapliga metoder och teorier.
96

Slutligen har vi Integritet som återfinns i två 

utbildningsplaner och indikeras främst av indikatorerna ansvar och mod. I 

utbildningsplanerna betonar man yrkets särart där man som officer kan komma att ställas inför 

situationer med fara för eget och andras liv, något som kräver både ansvarskänsla och mod. 

Indikatorn lojalitet har inte lokaliserats under analysen av utbildningsplanerna.  

 

Utifrån tabellens utseende kan följande konstateras, från OP 15-18 blir utbildningsplanen mer 

fyllig. Den betonar i högre grad delar som ligger inom ramen för yrkets expertis såsom att det 

vetenskapliga förhållningssättet lyfts fram. Samt att officeren även ska ha förmåga att både 

planera för och leda förband på lägre nivå under komplexa situationer, en betoning av både 

militär- och förvaltningslogik. När man betraktar tabellen är det slående att från OP 2015 så 

indikeras den professionella integriteten på ett tydligt sätt genom att ansvaret för personal och 

materiel framträder. 

                                                           
94

 Utbildningsplan Officersprogrammet Krigsvetenskaplig inriktning 150609, 3. 
95

 Ibid, 3. 
96

 Ibid, 3. 
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4.3.2 Resultat från analys av kursplaner för officersprogrammet 

Detta resultat visar på att alla professionskriterier förekommer i kursplanerna. Det är dock en 

stor majoritet av indikatorer för Expertis medan exempelvis Jurisdiktion, Kåranda och 

Integritet indikeras endast i en kursplan vardera. Etik indikeras i tre planer och Autonomi i 

sju stycken planer. Totalt har tolv stycken kursplaner analyserats. När Expertis indikeras är 

det främst indikatorn militärlogik som framträder, där exempelvis taktikkurserna omfattar 

förmåga att omsätta taktiska bedömanden till order.
97

 

 

De kursplaner som indikerar Etik är grundkursen i militärstrategi och de båda 

ledarskapskurserna. Indikatorn är moralisk mognad. Grundkursen i militärstrategi indikerar 

även Jurisdiktion med indikatorerna mandat att bruka våld och stöd till samhället.  

 

Kåranda indikeras endast i en kursplan och det är grundkursen i subarktisk taktik. Indikatorn 

är sammanhållning. Integritet indikeras även i denna kursplan genom indikatorn 

ansvar.
98

Autonomi indikeras genom indikatorn självständighet och fokuserar på 

examinationer som oftast skall lösas självständigt. 

 

4.3.3 Resultat från analys av utbildningsplaner för specialistofficersutbildningen 

Analysen av specialistofficersutbildningen ger en annorlunda bild jämfört med 

officersutbildningen. Utbildningsplanerna indikerar tydligt Expertis. Det framkommer i sex 

av åtta planer. Däremot indikeras varken Jurisdiktion eller Kåranda i någon utbildningsplan. 

Autonomi och Integritet indikeras enbart i varsin plan. Etik indikeras i två 

utbildningsplaner, Militärt ledarskap och Krigsvetenskap. Indikatorn är värdegrund.  

 

Expertis indikeras som sagt i huvuddelen av planerna. Indikatorn är främst yrkesskicklighet 

med betoning på praktiskt handhavande av materiel och vapensystem.  

Autonomi indikeras utifrån indikatorn självständighet. Där utbildningsplanerna från 2014 

talar om att kadetten enskilt ska kunna hantera materiel och vapen. Integritet indikeras i 

kursplanen för militärt ledarskap. Indikatorn är Ansvar och innefattar att kadetten ska kunna 

leda och bibehålla gruppens stridsvärde under fysiskt och psykiskt pressade situationer.
99

 

                                                           
97

 1OP243 Krigsvetenskap grundkurs taktik mark, 1. 
98

 1OP146 Krigsvetenskap grundkurs taktik subarktisk, 1-2. 
99

 Ibid, 4. 
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Utbildningsplanens examinationsdel är väldigt tydlig och konkret. Kadetterna har tydliga och 

mätbara krav. Ingen större tendens till vetenskaplig problemlösning kan skönjas. Exempelvis 

går den praktiska examinationen i militär teknik ut på att rita en terrängskiss med måluttag för 

indirekt eld. Kraven lyder:  

”Ett av två måluttag korrekt angivet i MGRS med högst 50m fel i E och N. Inget måluttag 

över egen sst. Minst skall två avstånd anges och framgå på tgskissen. Avstånden får avvika 

50m. Tgskissen skall visa tydligt den givna terrängen där poängavdrag ges för varje fel som 

görs t. ex felaktigt tecken för barr resp lövskog. Förutom kraven på måluttagen och avstånden 

så gäller 70% korrekt ritad skis”
100

. 

Här råder det inga oklarheter om vad som efterfrågas. Kadetten ska inte bara förstå 

principerna för ett korrekt måluttag för indirekt eld. Hen ska även kunna skapa en tydlig och 

förståelig skiss som också gör en skillnad för barr- respektive lövskog. Tydliga tecken på att 

en yrkesskicklighet efterfrågas. 

 

4.3.4 Resultat från analys av kursplaner för specialistofficerutbildningen 

Analysen av kursplaner visar även den på ett stort inslag av innehåll som indikerar Expertis. 

Samtliga kursplaner indikerar detta. Den indikator som framträder mest är yrkesskicklighet. 

Även indikatorn förvaltningslogik förekommer, då inom ramen för att kadetten ska kunna 

verka som utbildare. Etik indikeras i en kursplan och det är kursen i Självkännedom och 

ledarskap. Där framkommer indikatorerna värdegrund och moralisk mognad.  

 

Jurisdiktion och Kåranda indikeras inte i någon kursplan. Autonomi indikeras av 

indikatorn självständighet. Integritet indikeras i två planer, Vinterutbildning och 

Självkännedom och ledarskap. Indikatorn är främst ansvar medan indikatorn mod 

förekommer i ledarskapskursen. 

 

 

 

 

                                                           
100

 Ibid, 10. 
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4.3.5 Undersökningens resultat 

Uppsatsen har utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv i form av ett analysverktyg 

undersökt utbildnings-och kursplaner från officersprogrammet (OP) och 

specialistofficerutbildningen (SOU). Fem stycken utbildningsplaner för OP är analyserade 

och gäller åren 2012-2016. Utbildningsplanerna för SOU är från 2012-2014och är sju till 

antalet. Tolv kursplaner för OP är analyserade och gäller kursen OP 2012-2015 medan 

kursplanerna för SOU är från 2014 och är åtta till antalet.  

 

Resultatet från undersökningen visar att den grundläggande officersutbildningen i stor 

omfattning utgör ett stöd för yrket som profession. När det gäller utbildningsplaner från OP så 

indikerar de samtliga kriterier för en profession förutom Kåranda. Utbildningsplanerna för 

SOU indikerar samtliga kriterier förutom Jurisdiktion och Kåranda. Betoningen här ligger 

på kriteriet Expertis.  

 

Kursplanerna för OP indikerar samtliga kriterier. Tyngpunkten ligger på Expertis, medan 

Kåranda och Integritet indikeras enbart vid varsitt tillfälle. Kursplanerna för SOU har även 

de sin tyngdpunkt på Expertis medan Jurisdiktion och Kåranda inte återfinns. Etik och 

integritet indikeras bara i enstaka kursplaner. 

 

Resultatet visar därmed på att fokus på bägge utbildningarna ligger inom kriteriet Expertis, 

där yrkesskicklighet som ett resultat av utbildningen betonas. Skillnaden mellan 

utbildningarna är att OP tenderar att tydligare omfatta fler kriterier för en profession medan 

SOU har en stark koppling till det praktiska yrkesutövandet. Så långt är det inget 

uppseendeveckande resultat utan det ligger i linje med inriktningen för de bägge 

utbildningarna.  

 

De kriterier som inte framkommer i undersökningen i någon större omfattning är dels 

Jurisdiktion men framförallt Kåranda. Det förstnämnda kan behöva lyftas fram tydligare då 

det är ett grundläggande kriterium för att kalla ett yrke för profession, där mandatet att bruka 

våld ofta framhålls som unikt för just officersyrket. När det gäller Kåranda så framhålls även 

det som ett viktigt kriterium. Att det inte framkommit i större grad i undersökningen är något 

anmärkningsvärt. Det kan möjligtvis bero på att Kåranda ses som en produkt av att man i 

yrket delar samma traditioner och symboler och att man har ett unikt yrke.  
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5. Resultatdiskussion och slutsatser 

Här kommer författaren att diskutera undersökningens resultat utifrån teori och metod. 

Kapitlet återknyter även till Försvarsmaktens officiella dokument i form av Vår militära 

profession och utredningen om framtidens officersutbildning. Författaren kommer även att 

reflektera kring resultatet och slutsatserna och uppsatsens bidrag till forskningen. Kapitlet 

avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Slutdiskussion avseende kopplingen mellan teori och empiri  

I uppsatsens inledningskapitel redogörs för den motsättning som kan skönjas mellan 

Försvarsmaktens ambition att samla alla yrkeskategorier under samma benämning, och 

forskare som Abrahamsson och Björkman och deras syn på professionsbegreppet. Uppsatsen 

har som ambition att överbrygga detta motsatsförhållande genom att ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv undersöka officersutbildningen. Detta för att ta reda på hur 

den kan stödja professionen. 

 

Den teoretiska ståndpunkten avseende begreppet militär profession är ganska klar. Värt att 

nämna är hur teoretikerna vill smalna av och tydligt definiera en profession. Professor 

Björkman säger att om inte professionen anses uppfylla kriterierna så kan det leda till en de-

professionalisering och därmed en minskad legitimitet som följd.
101

Erik Hedlund menar i sin 

avhandling att officersyrket kanske redan tenderar av de-professionaliseras, genom att 

övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar har gjort att Försvarsmakten minskar sin 

kontroll över det egna kunskapsområdet. Detta genom att samverkan med andra icke-militära 

aktörer, som gör anspråk på det militära området, sker i högre grad.
102

 

 

Denna uppsats visar på att både officersutbildningen och specialistofficersutbildningen väl 

avspeglar kriteriet expertis. Det är dessutom det viktigaste kriteriet på att någon tillhör en 

profession.
103

 Professionsforskningen menar att expertisen bygger på en lång specialiserad 

utbildning som samtidigt är akademisk och avslutas med en examination.
104

Försvarsmakten 

vill bredda expertis- begreppet och menar att inom organisationen är begreppet differentierat 

                                                           
101

 Björkman, Officer – yrke och profession, 23-24. 
102

 Hedlund, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet, 179. 
103

 Björkman, Officer – yrke och profession, 8. 
104

 Brante et al, Professionerna i kunskapssamhället, 20. 
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och fördelat mellan flera kunskapsområden, allt för att åstadkomma operativ effekt.
105

Denna 

uppsats har för att indikera expertis främst använt indikatorer som bygger på Försvarsmaktens 

dokument och i ljuset av dessa kommit fram till att de bägge utbildningarna stödjer 

officersyrket som profession. Denna slutsats kan kritiseras utifrån ett strikt 

professionsteoretiskt perspektiv men författaren menar att officersyrkets speciella 

förutsättningar gör att dess expertis inte enbart kan bygga på en teoretisk grund utan behöver 

även ha tydliga inslag av praktisk karaktär. Denna uppfattning stöds av Försvarsmaktens 

interna dokument exempelvis utredningen om framtidens officersutbildning.
106

 

 

Två andra begrepp som är centrala i professionsforskningen och även i denna uppsats är 

jurisdiktion och kåranda. Jurisdiktion kan förstås som ett yrkesmonopol på basis av 

kunskapsmonopolet.
107

Professor Björkman menar att det kriteriet är svårast för yrken 

generellt att uppfylla. Försvarsmakten har dock ett försteg där i och med att staten konstituerar 

yrket med våldsmonopolet och där jurisdiktionen kan beskrivas som det väpnade försvaret av 

landets intressen.
108

Utifrån vikten av detta kriterium både från forskningen och även från 

Försvarsmakten internt drar författaren slutsatsen att det behöver lyftas fram tydligare i den 

grundläggande utbildningen, då främst inom specialistofficersutbildningen.  

 

Abrahamsson lyfter fram kåranda som ett av tre grundläggande kriterier för en profession.
109

 

Björkman menar att få yrken kan mäta sig med officerskårens kåranda.
110

Utifrån teoretikernas 

uppfattning kan konstateras att det är ett viktigt begrepp och därför är det förvånande att 

uppsatsens empiri inte tydligare indikerar kåranda. Möjligtvis kan det bero på att den ses som 

en produkt av den långa utbildningen, de specifika reglerna för uppträdande och det stora 

antalet symboler.
111

Om det är så kanske kårandan kommer av sig själv efter hand som 

utbildningen fortskrider. I dokumentet vår militära profession lyfts inte heller kårandan fram 

som ett tydligt begrepp. Möjligtvis tar man kårandan för given och därmed inte ser vikten av 

att betona den i olika dokument. Frågan är hur kårandan utvecklas när fler yrkeskategorier i 

Försvarsmakten ska samlas under samma profession? Kommer man att utveckla olika kåranda 
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i olika yrkeskategorier eller kommer man att enas under en gemensam anda? Oavsett vilket, 

drar denna undersökning slutsatsen att kårandan bör betonas tydligare i den grundläggande 

utbildningen, för att på så sätt bättre kunna stödja officersyrkets fortsatta 

professionsutveckling. 

 

5.2 Slutdiskussion avseende resultatet och dess koppling till metoden 

Valet av aktionsforskning som övergripande forskningsdesign är inte helt okontroversiellt. 

Det är en relevant metod utifrån ansatsen att som praktiker (officer) ställa frågor till praktiken 

(den grundläggande officersutbildningen). Det som kan vara kontroversiellt är att metoden 

främst används i den praktiska verkligheten, och författaren har valt att använda metoden på 

ett teoretiskt underlag.
112

Å andra sidan så har författarens förförståelse i detta sammanhang en 

fördel då han i huvudsak har tjänstgjort i den praktiska verksamheten och därmed har en 

uppfattning om vad som krävs. Aktionsforskning är en kvalitativ forskningsansats vars syfte 

inte enbart är att leda till en förändrad handling i praktiken, utan också till att utveckla 

kunskap och förståelse om själva verksamheten och det sammanhang den ingår i.
113

Detta 

uppnås till del även i denna uppsats. 

 

Den teknik som i huvudsak har används är en kvalitativ ansats i formen av innehållsanalys. 

Den har visat sig fungera bra då det handlar om att systematisera och klassificera större 

textmassor, samt när det gäller att tolka innehållet i dokumenten. Som analysverktyg har 

författaren valt en modell som bygger på variabeltänkandet där ett antal indikatorer ska 

indikera förekomsten av variablerna i texten. Denna del av undersökningsmetoden kan 

kritiseras utifrån ett validitetsperspektiv, det vill säga mäts det som uppsatsen säger att den 

skall mäta? Skulle andra indikatorer för exempelvis kåranda indikera detta tydligare i texten? 

Författarens uppfattning är inte det då indikatorerna är valda utifrån Björkmans manuskript 

och Försvarsmaktens underlag. Val av andra indikatorer skulle troligtvis skjuta vid sidan om 

målet.  
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Mängden undersökningsmaterial kan kritiseras då kursplanerna endast sträcker sig över ett 

utbildningsår. Ett mer omfattande undersökningsmaterial skulle möjligtvis indikera vissa 

begrepp i en större omfattning. Dock så ger uppsatsens nuvarande underlag ändå en tydlig 

bild av innehållet i respektive plan och även hur det skiljer sig åt mellan utbildningarna, vilket 

gör att författaren uppnår syftet med denna uppsats. Ett mer omfattande material skulle 

troligtvis förstärka uppfattningen som denna uppsats har.  

 

5.3 Reflektion kring resultat och slutsatser 

Uppsatsen ställde inledningsvis några forskningsfrågor att besvara. Den övergripande frågan 

handlade om i vilken omfattning den grundläggande officersutbildningen utgör ett stöd för 

officersyrket som profession? Denna undersökning har kommit fram till att sammantaget så 

stödjer de båda utbildningarna professionen i stor omfattning då de ”fångar in” huvuddelen av 

professionskriterierna. Bägge utbildningarna fokuserar på en professions huvudkriterium, 

Expertis. De stödjer även professionen genom att betona Etik med utgångspunkt från 

Försvarsmaktens värdegrund och vikten av att ta hänsyn till olika människors behov för att 

kunna leda sin grupp på ett bra sätt. Autonomin stöds i form av att de flesta examinationer 

skall lösas enskilt, vilket skapar en bra grund för självständighet senare i yrkeslivet. Integritet 

stöds därför att en stor del av utbildningen fokuserar på kadetternas blivande ansvar som 

chefer och ledare. 

 

Den första delfrågan handlade om vad som skiljer de båda utbildningarna åt. Denna 

undersökning visar att officersutbildningen tenderar att uppfylla flera av de kriterier som 

kännetecknar en profession, det vill säga officerarna får en bredare och kanske inte lika 

praktisk utbildning som sina kollegor specialisterna. Det är med andra ord 

officersutbildningens större uppfyllnad av professionskriterierna som skiljer de båda 

utbildningarna åt. Dessutom betonas det vetenskapliga förhållningssättet i högre grad inom 

denna utbildning. Specialistofficersutbildningen har sitt största fokus på det centrala kriteriet, 

Expertis, med yrkesskickligheten i centrum. Man betonar inte i någon större grad det 

vetenskapliga förhållningssättet och den akademiska kopplingen. Frågan man kan ställa sig i 

detta sammanhang är om specialistofficersutbildningen över huvud taget ska betona dessa 

saker? Professor Berndt Brehmer menar att beprövad erfarenhet är en viktig faktor för att 
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utveckla professionen.
114

Han säger vidare att den inte är personlig utan tillhör professionen. 

Man kan i detta sammanhang säga att utbildningen till specialistofficer bygger på beprövad 

erfarenhet. Utifrån detta resonemang menar författaren att denna utbildning i högre grad 

behöver betona det vetenskapliga förhållningssättet för att därmed kunna vidareutveckla den 

beprövade erfarenheten.
115

 

 

Den andra frågan fokuserade på vad som kan utvecklas i de båda utbildningarna för att kunna 

utgöra ett större stöd för yrket som profession? Författaren har tidigare pekat på, som ett 

resultat från undersökningen, att Jurisdiktion och Kåranda som begrepp och praktisk 

verksamhet kan lyftas fram tydligare i de bägge utbildningarna. Möjligtvis kan 

officersutbildningen försöka skapa fler kurser som innehåller praktiska delar vilket gör att 

kårandan stärks och även legitimiteten ökar. Specialistofficersutbildningen skulle vinna på att 

tydliggöra relationen till det akademiska systemet, inte för att bli mindre praktisk utan för att 

systemet i sig kan ses som en garant för kvaliteten i utbildningen.
116

 

 

Det sammantagna resultatet av denna undersökning är att den bekräftar Försvarsmaktens syn 

på officersutbildningen, där utbildningen utgör ett stöd för yrket som profession. Uppsatsen 

finner även att inte bara officersutbildningen gör detta. Även utbildningen till specialistofficer 

stödjer professionen, om än i något mindre omfattning, främst inom begreppet Expertis. 

Eftersom den grundläggande officersutbildningen stödjer officersyrket som profession skulle 

det kunna innebära en förändring av yrkets status då man kan påvisa att utbildningen 

uppfyller flera av en professions grundläggande kriterier.  

 

Uppsatsen kan ses som ett nytt bidrag till främst den militära professionsforskningen på två 

sätt. Dels genom att använda ett analysinstrument som bygger på professionsteori och dels 

genom att använda sig av aktionsforskning som ansats på teoretiskt material. 

Analysinstrumentet skulle kunna användas i fortsatt forskning om den militära 

skolutbildningen för att undersöka om även de kommande skolstegen kan anses stödja yrket 
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som profession. Aktionsforskning skulle mycket väl kunna användas praktiskt på en 

avgränsad del av organisationen och där kunna bidra till utveckling och ökad förståelse för 

verkssamheten. 

 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Denna uppsats har undersökt den grundläggande officersutbildningen utifrån utbildnings-och 

kursplaner det vill säga en rent teoretisk ansats. Utifrån dessa har författaren kommit fram till 

att utbildningen som sådan i hög grad stödjer yrket som profession. Men en kursplan är endast 

en plan, hur sedan det praktiska genomförandet av den aktuella kursen gick till, och om 

målsättningen med mera har uppnåtts, har inte kunna analyserats med detta material. För att 

åstadkomma detta behövs tillgång till kursutvärderingar. En sådan uppsats skulle även få en 

annorlunda inriktning med någon sorts jämförelseanalys mellan kursplaner och faktiskt utfall. 

Detta skulle troligtvis ge en djupare bild av officerutbildningens bidrag till yrkets 

professionalisering.  

 

För att verifiera denna uppsats resultat i det praktiska yrkeslivet skulle fortsatt forskning 

kunna ske i form av en kvantitativ metod. Man kan med riktade enkäter undersöka hur 

praktiken ser på de nyutnämnda officerarna och specialisterna och om de med sin utbildning 

kan anses stödja yrket som profession. Denna metod skulle kunna kombineras med kvalitativa 

intervjuer med individer på lämpliga befattningar för att skapa fördjupad kunskap om 

fenomenet.  

 

Ett resultat av en sådan forskningsansats skulle kanske ytterligare överbrygga denna uppsats 

upplevda motsättning mellan Försvarsmaktens uppfattning om professionen och 

forskarvärldens, eller åtminstone ytterligare förstärka Försvarsmaktens uppfattning. Den 

skulle också ytterligare fylla luckan där en av Försvarsmaktens praktiska verksamheter 

undersöks genom professionsteori. Något som inte förekommer i så stor omfattning i dagens 

svenska försvar.
117
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