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”… det får inte vara så att man kommer hem och bara kan skriva en C-uppsats och inte kan 
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Abstract 
 

The training of military officers is well debated and has always been. But the recent years' 

changes in officer training and the academisation of the profession and also changed 

command structures in the Swedish Armed Forces (SAF) have once again set the stage for 

discussion. Among other things, it is about SAF getting the officer they need to build strong 

units and whether the officer has the qualifications that this requires? But what is the 

profession as an officer and what does the SAF really wants? The study examines just that, 

what is a military officer and what qualities an officer is expected to bring into the profession. 

 

The education at the Swedish National Defense University (SDU) and the military officers’ 

program (OP) is the education, which should lead to a profession as an officer with the right 

qualifications and characteristics. This leads to the second part of the study, where the image 

of an officer is compared to the exam objectives for the program. These exam objectives are 

stated in the ordinance for SDU, and with the 17 exam objectives examined; the cadet should 

be ready to begin his profession as an officer. The question is whether this condition really 

exists? 

 

In order to make this comparison, the study, through interviews, has developed a model of an 

officer from the unique with the profession, the monopoly of violence, via admission 

requirements for the education, to characteristics that the officer must have and roles that the 

officer exercises. The model has two portal paragraphs that are a compilation of the model, 

which the study considers necessary to deal with the most serious issues that may ultimately 

involve decisions on life or death.  

 

The portal paragraphs are versatility and a well-developed inner moral guidance. 

 

In the comparison between the model and the exam objectives, the study found that the 

objectives are demilitarized and have a theoretical approach. The armed battle is 

overshadowed and the officers' responsibility for the state monopoly of violence is not 

included. Nor do they clarify some of the characteristics and qualifications that the study has 

shown are necessary for the officer to be able to manage the profession as a leader and 

shoulder the responsibility this requires. This means that the cadet does not fully get the 

opportunity to become the officer that SAF needs. 

 

The study shows, among other things, that the exam objectives should be reviewed and 

perhaps even partly rewritten. 

 

Keywords: Military officer, officers’ profession, officers’ programme, Swedish armed forces, 

Swedish Defence University, monopoly on violence, armed battle, academisation, versatility, 

inner moral guidance. 
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Sammanfattning 
 

Utbildningen av officerare är omdiskuterad och har kanske alltid varit det. Men de senaste 

årens förändringar av officersutbildningen och akademisering av yrket samt ändrade 

befälsstrukturer i Försvarsmakten (FM) har återigen satt fart på diskussionen. Det handlar 

bland annat om FM får den officer som man behöver för att kunna bygga starka krigsförband 

och om officeren har de kvalifikationer som detta kräver? Men vad är officersyrket för något 

och vad är det egentligen FM vill ha? Studien undersöker just det, vad en officer är och vilka 

egenskaper som en officer förväntas att ha med sig in i yrket. 

 

Utbildningen vid Försvarshögskolan (FHS) Officersprogrammet (OP) är det som skall leda till 

en officer med rätt kvalifikationer och egenskaper vilket leder till den andra delen av studien, 

där bilden av vad en officer är jämförs med de examensmål som programmet har. Dessa 

examensmål framgår av förordningen för FHS och med de 17 examensmålen examinerade så 

skall kadetten vara klar att påbörja sitt yrke som officer. Frågan är om den förutsättningen 

verkligen finns?  

 

För att kunna göra denna jämförelse har studien, genom intervjuer, tagit fram en modell av en 

officer från det unika med officersprofessionen, våldsmonopolet, via antagningskrav för 

utbildningen till egenskaper som officeren måste ha och roller som officeren utövar. Modellen 

har två portalparagrafer som är att betrakta som en sammanställning, vilka studien anser är 

nödvändiga för att hantera de mest allvarliga frågor som i förlängningen kan innebära beslut 

om liv eller död. 

 

Portalparagraferna är mångsidighet och en väl utvecklad inre kompass.  

 

I jämförelsen mellan modellen och examensmålen har studien funnit att examensmålen är 

avmilitariserade och har en teoretisk slagsida. Den väpnande striden har kommit i skymundan 

och officerares ansvar för det statliga våldsmonopolet inte finnsmed. De tydliggör inte heller 

en del av de egenskaper och kvalifikationer, som studien har visat, är nödvändiga för att 

officeren som ledare ska kunna hantera yrkesprofessionen och axla det ansvar detta kräver. 

Det gör att kadetten inte fullt ut får den möjlighet att bli den officer som FM behöver.  

 

Studien visar bland annat att examensmålen bör ses över och kanske även till del skrivas om.  

 

Nyckelord: Officer, officersprofession, officersprogram, Försvarsmakten, Försvarshögskolan, 

våldsmonopol, väpnad strid, akademisering, mångsidighet, inre kompass. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Officer som begrepp verkar dyka upp under medeltiden när legoknektsarméerna ersätter de 

gamla riddarhärarna.
1
 Då uppkom ett behov av en profession som skulle leda dessa arméer i 

militära slag ute i Europa. Men officersyrket är mycket äldre än så och redan Centurionerna i 

den romerska armén var en yrkesofficerskår.
2 

 

På samma sätt har utbildningen av befäl eller officerare ändrats över tiden men 

grundkompetenser har alltid varit att föra befäl över mindre eller större enheter i fält eller till 

sjöss där taktik, militärteknik och strategi är centrala delar. De äldsta grundläggande 

officersskolorna inrättades i Sverige på 1750-talet även om det fanns militära 

påbyggnadsutbildningar med specialinriktning för ingenjörsofficerare redan i mitten av 1600-

talet.
3
 En samlad officersutbildning fanns inte förrän 1792 då ”Kungliga Krigsakademien för 

officersutbildning av kadetter från armén och flottan” inrättades på Karlberg och är den äldsta 

officersutbildningen i världen med en obruten utbildning på samma plats. 

 

Under alla dessa år har utbildning av officerare ofta diskuterats och ifrågasatts bland annat 

huruvida officerens kompetens motsvarar de krav som ställs för att vinna striden på slagfältet 

eller till sjöss. Det är framförallt spänningen om tyngdpunkten skall ligga på de teoretiska 

kunskaperna, ”bildning”, eller praktiska färdigheter, ”utbildning”
4
 som diskuterats. Denna 

diskussion om balansen mellan teori och praktik har dessutom på senare år fått ytterligare 

kraft då Försvarsmakten (FM) har tagit ett stort kliv i utvecklingen av officersutbildningen 

genom att ställa den på en akademisk grund. 

 

Tankarna om och att göra officersyrket akademiskt och mer högskolelikt började i mitten av 

1990-talet då det startade en översyn av militära försvarets skolverksamhet för officerare, med 

syftet att effektivisera utbildningssystemets längd, kostnad och kvalité.
5
  

 

Efter många turer och olika omläggningar av officersutbildningen landade de mer formella 

tankarna om att se officersyrket som ett akademiskt yrke i en statlig offentlig utredning som 

heter ”Ett reformerat skolsystem för FM”
6
. Den lämnades över till regeringen och gav bland 

annat underlag till propositionen 2006/07:64
7
 ”Högskoleutbildning av officerare mm”. Det 

resulterade i en förändring av Högskolelagen
8
 där den nyinrättade Försvarshögskolan (FHS) 

fick ansvar för att genomföra den grundläggande officersutbildningen vilken benämns 

Officerprogrammet (OP). Detaljer regleras i den av regeringen utgivna FHS-förordningen
9
 där 

bland annat examensmålen framgår. 

 

 

 
1
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Officer 2019-06-04 

2
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Befäl 2019-06-04 

3
 Bergström, L, Officersutbildning, idag, igår, i morgon. Inträdesanförande i Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, 2 juni 2008. 
4
 Bergström, L, Officersutbildning, idag, igår, i morgon. Inträdesanförande i Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, 2 juni 2008. 
5
 SOU 2003:43 Ett reformerat skolsystem för FM, s. 25. 

6
 SOU 2003:43 Ett reformerat skolsystem för FM. 

7
 Regeringens proposition 2006/07:64 Högskoleutbildning av officerare. 

8
 SFS1992:1434 Högskolelagen. 

9
 SFS 2007:1164 Förordning för FHS. 
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I betänkandet från försvarsutskottet inför tillägget i högskolelagen kan man läsa:  

 

”Genom den nu föreslagna förbättringen av officersutbildningen säkerställs 

att de yrkesofficerare som utbildas för att tjänstgöra i Sveriges försvar – 

och ytterst för väpnad strid – ges en utbildning som det förändrade säkerhetspolitiska 

läget, den tekniska utvecklingen och det utökade internationella samarbetet m.m. kräver.”
10

 

 

Officersutbildningen och officersyrket blev då akademiserat och den första kullen kadetter 

som fick riktiga högskolepoäng påbörjade sin utbildning på Karlberg hösten 2007.  

 

Samtidigt som arbetet med att göra officersutbildningen akademiskt och inrätta FHS 

påbörjade FM ett arbete med att ta fram ett två-befälssystem
11

 (vilket 2016 utökades till ett 

tre-befälssystem
12

).  Syftet var att med två befälskategorier öka expertisen inom olika 

områden och med det öka kvalitén. En karriär inom FM skulle inte behöva innebära att man 

steg i graderna utan man kunde också göra en karriär genom att specialisera sig inom ett 

område och få en mer djup kunskap vilket bland annat är nödvändigt då de tekniska systemen 

inom FM blir allt mer avancerade. Med införandet av flera befälskategorier försvann den 

integrering av uppgifter till en officerskår som har varit det system som FM använt sedan man 

slog ihop alla kårer vid införandet av den Nya befälsordningen (NBO) 1980. Under dessa 28 

år har det bara funnits en officerskategori och officeren har axlat samtliga roller från 

troppchef/systemledare till Överbefälhavare. Officeren var Chef, fackman och utbildare men 

tjänstgjorde även i mer civila befattningar som till exempel ekonomichef eller personalchef. 

 

Den första kullen specialistofficerare som utexaminerades av FM 2008 och har nu funnits i 

drygt 11 år. Specialistofficerarna iklädde sig tidigt rollen som utbildare och fackmän. Stor vikt 

och kraft har lagts inom FM för att denna kategori skall hålla hög kvalité. Bland annat har 

man inom tidigt inrättat en befattning på varje förband som heter regements- eller 

flottiljförvaltare. De har uppgiften att leda utvecklingen av specialistofficerskåren och 

kontrollera att de håller en jämn och hög kvalité. Det upplevs som att officerarna inte har fått 

samma uppmärksamhet och inga befattningar som är ansvariga för officerarna har inrättats, 

dessutom finns det inte längre någon handledare för yngre befäl på förbanden som var de som 

skötte en sådan uppföljning och kontroll. Detta kan te sig lite märkligt då den nya 

befälskategorin egentligen inte är specialistofficerare som fortsatt med det som NBO-

officeren gjorde, utan faktiskt officerarna som är ledare med en akademisk officersexamen, 

något som faktiskt inte funnits förr i FM. 

 

Att gå från NBO-systemet med en officerskategori som skött alla uppgifter, med ett 

utbildningssystem, till ett flerbefälssystem som dela upp ansvarsuppgifterna och särskilja 

vilka olika mandat som finns inom varje kategori tillsammans med olika typer av utbildning 

har inte skett helt friktionsfritt.  

 

Det finns, inom FM, en pågående diskussion och uppfattning att fänriken som utexamineras 

från FHS inte har den kompetens som krävs för att fullt ut kunna genomföra sin tjänst som 

 

 
10

 Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU9 Högskoleutbildning av officerare m.m. 
11

 Försvarsmakten, Högkvarteret, Införande av tvåbefälssystem i Försvarsmakten, HKV 2008-04-
09.16100:66576, Stockholm 2008. 
12

 Försvarsmakten, Högkvarteret, Personaldirektörens beslut om flerbefälssystemet FM2016-25889, Stockholm, 
2017. 
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officer på flottiljer och regementen, att FM inte får den officer som man förväntar sig och 

behöver. 

Det finns ett ifrågasättande om det som kallas akademisering ger tillräckligt med 

yrkeskunnande i officersprofessionen, att officeren efter en akademisk examen glider in och 

blir en ledare utan några större praktiska erfarenheter. 

 

1.2. Problembeskrivning 

Utbildningen vid FHS är dels forskningsförberedande och dels yrkesförberedande
13

 där 

yrkesprofessionen är officer. Examen från det Officerprogrammet på FHS kallas 

officersexamen. De examensmålen som ger officersexamen och finns inskrivna i en bilaga till 

förordningen för Försvarshögskolan är totalt 17 stycken
14

 och en målsättning att genomföra 

ett enskilt arbete. I och med att officersutbildningen är en yrkesförberedande utbildning och 

inte helt akademiskt frigjord är man tvungen att, samtidigt som man ger kadetterna en 

akademisk skolning, också förbereda kadetterna på det yrke som väntar. Det innebär att det 

ställs andra och mer specifika krav på examensmålen så att dessa är koherenta med själva 

professionen och inte för allmänna till sin karaktär. 

  

Men vad innebär då yrkesprofessionen officer som en officersexamen skall leda till och vilken 

kompetens skall en officer ha? Officersrollen har blivit mer diffus sedan akademiseringen och 

omläggningen till flerbefälssystem.  Det yttrar sig bland annat i att den nyexaminerade 

fänriken får fundamentalt olika arbetsuppgifter på olika förband. Från att verka som 

plutonschef i fred med stora ansvarsuppgifter till att vara instruktör och genomföra enklare 

trupputbildningsuppgifter. Att yrkesrollen verkar ha blivit diffus visar sig också i den 

artikelserie från 2018
15

 om officersprofessionen som publicerades i Officerstidningen, som 

ges ut av Officersförbundet, där yrket officer diskuteras. 

 

Studien tog sin början efter många egna funderingar och diskussioner med kollegor på 

arbetsplatsen och i fikarummen. Många av våra kollegor tänker liknande tankar och har 

funderingar omkring vår egen yrkesprofession. Undersökningen blev mer konkret i ett samtal 

med HKV PROD UTB
16

 som är de som ansvarar för kontakten och dialogen mellan FM och 

FHS om OP. Under det samtalet blev det än mer tydligt att kopplingen mellan 

officersprofessionen som yrkesprofession och de examensmål som finns för OP inte är 

uppenbar. Det utökade behovet av tydlighet handlar till syvende och sist om vad en officer 

skall klarar av, vilka krav som måste ställas med hänsyn till verksamheten och i vilka 

sammanhang.  

 

Är det så att examensmålen inte kravställer vad en officer behöver? Denna vetenskapliga 

studie skall undersöka om examensmålen för en officersexamen på FHS är relevanta mot 

yrkesprofessionen officer. 

 

 

 

 

 
13

 Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU9 Högskoleutbildning av officerare m.m. 
14

 SFS 2007:1164 Förordning för FHS, Bilaga 1. 
15

 Officerstidning nummer 1-4, 2018. 
16

 Övlt Rickard Åström, intervjuad av Jonas Cattelin och Mats Kinander, 2019, C PROD UTB utb, Stockholm. 
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1.3. Syfte 

Studiens syfte är att öka förståelsen för officersprofessionen och klargöra om examensmålen 

för Officersprogrammet vid Försvarshögskolan svarar upp mot de förväntningar om vad en 

officer är och de krav som finns på den nyexaminerade fänriken.  

 

Studien syftar även till att stödja Försvarsmakten och Försvarshögskolan vid det fortlöpande 

arbetet med utveckling av Officersprogrammet. 

 

1.4. Centrala begrepp 

Nedan redovisas tre begrepp som är centrala inom det som kallas profession. Först förklaras 

begreppet profession som i denna studie initialt används till det som i metodkapitlet kallar 

förkunskap, för att också sedan användas i diskussionen i slutet av studien. De två följande 

begreppen är det Brante
17

 kallar attribut och de används i diskussionen. Avslutningsvis 

redovisas det studien kallar officersprofession, där redovisas även delar av den forskning som 

visar hur akademiseringen påverkat utbildningen de senaste åren.  

1.4.1. Profession 

”Professions” av Alexander Morris Carr-Saunders och P.A. Wilson från 1933 anses vara en 

av startpunkterna på försöken definiera vad en profession är.
18

 Detta arbete har sedan gått 

framåt men man kan nog ännu inte säga att definition av vad en profession är allmänt erkänd 

inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Brante skriver att ”Profession är inom 

samhällsvetenskapen en beteckning på en yrkesgrupp med vissa gemensamma drag. Bland 

dessa drag finns avgränsning mot andra yrkesgrupper, förfogande över särskild kunskap, 

arbetsuppgifter som innehåller unika eller varierande moment, självständighet i yrkesutövning 

och en särskild yrkeskodex.”
19

 

 

Som kuriosa användes i början av 1900-talet ordet ”profession” i stort sett för de tre lärda 

professionerna: präster, jurister och läkare, ibland med tillägg av det militära yrket.
20

 

 

I en genomgång av forskningsläget 2009 går Brante
21

 igenom flera olika definitioner av vad 

en profession skulle kunna vara. Ett av forskningens stora problem har varit att lyckas 

definiera en professions specifika egenskaper och det som särskiljer de olika professionerna 

från varandra. Något de flesta definitioner av en profession innehåller idag är kopplingen till 

högre formell utbildning, dvs. att det ger någon form av examen från en akademisk 

utbildning. Flertalet pekar också på att det rör någon form av exkludering av andra 

yrkesgrupper från det egna verksamhetsområdet. Ett yrkeskunnande som i någon mening är 

unikt.  De flesta moderna definitioner av en profession bygger på det som kallas 

uteslutningsstrategier
22

 där individen på olika sätt behöver kvalificera in sig i professionen där 

exempelvis den moderne läkaren är en sådan. I denna strategi blir koppling mellan vetenskap 

och profession tydlig men i förläggningen så syns även risken för kollision mellan tillämpning 

 

 
17

 T. Brante, Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner 2009, Högskolan i Borås. 
18

 Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Profession, 2019-04-17. 
19

 Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Profession, 2019-04-17. 
20 

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Profession, 2019-04-17. 
21

 T. Brante, Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner 2009, Högskolan i Borås. 
22

 T. Brante, Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner 2009, Högskolan i Borås, s. 20. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Profession
https://en.wikipedia.org/wiki/Profession
https://en.wikipedia.org/wiki/Profession
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av professionen och hur den skapar sin egen kunskap. När man når balans och dessa punkter 

interagerar, får man en profession som är akademiskt förankrad och har en hög status.  

 

I studien skriver Brante en ny alternativ definition av profession med utgångspunkt från 

forskningsläget och de olika skolor han där presenterar. Han kommer fram till fem områden 

som definierar vad profession är som han sedan omsätter i meningen: ”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.  

 

I studien beskriver Brante
23

 dessutom hur den samhällsvetenskapliga forskningen har haft 

problem att formulera en beskrivning av vad en profession är som kan användas i empirisk 

forskning där de olika definitionerna på en profession gör avgränsningar för svåra för 

forskaren och även att de strukturella eller funktionalistiska definitionerna har denna 

svårighet. Dock verkar flera innehålla någon definition av yrkesidentitet för professionen. Han 

beskriver vidare att attribut som är variabla eller konjunkturella bör användas med försiktighet 

för att definiera vad en profession är. Sådana attribut kan vara graden av organisering i 

professionen. Det exemplifieras med läkare som har en stark organisering i 

yrkessammanslutningar och ingenjörer som har haft svaga sådana. Vidare anser han att graden 

av altruism eller egenintresse inte bör överskattas då även dessa är attribut. 

 

1.4.2. Yrkesidentitet 

Även orden ”yrkeskodex” och ”yrkesidentitet”
 24

 används för att beskriva attribut för en 

profession. Brante
25

 betonar att det inte finns en skarp gräns för vad en profession är, det 

beskrivs som ett av samhällsvetenskapen problem att definiera klass eller statusgrupp. För att 

ytterligare beskriva detta kan man använda det Brante skriver om Goodes
26

 och det han 

skriver om att även medlemmarna i en profession har gemensamma värderingar och de anser 

att de har en gemensam identitet i yrket. Även ett gemensamt språkbruk belyses. Det 

gemensamma språket kompletteras dessutom av olika former av symbolik, exempelvis 

uniformer för officerare och poliser. En annat viktigt attribut som Brante lyfter fram och finns 

med i flera av de modeller han lyfter fram i studien handlar om yrkeskunskap. För att vara en 

profession behöver även medlemmarna yrkets kärna. Läkare måste veta hur människokroppen 

fungerar och dessutom ”bota” eller operera sina patienter.  

 

1.4.3. Officerprofession 

För yrkesprofessionen officer finns ett flertal olika skolor
27

 där en av skolorna menar att ” den 

väpnande striden” är grunden och att officersyrket är ett ”kall” i likhet med sjukvårdsyrken 

och att det även inkluderar en acceptans att skador och död är naturligt förekommande i yrket. 

Dåvarande major, nuvarande övlt Mikael Björkman skriver i sin C-uppsats vid FHS 2010 

följande om officersprofessionen:  

 

 

 
23

 T. Brante, Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner 2009, Högskolan i Borås, s. 16. 
24 

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Profession, 2019-05-12. 
25

 T. Brante, Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner 2009, Högskolan i Borås, s. 17. 
26

 T. Brante, Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner 2009, Högskolan i Borås, s. 18. 
27

 E. Hedlund, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet, Doktorsavhandling, 2014, 
Stockholmsuniversitet, s. 50.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Profession
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”Officersprofessionen är ett verksamhetsfält som påverkas starkt av två grundfaktorer, den 

första är den klassiska och eviga; uppgiften att leda soldater och sjömän till seger i strid. 

Denna första faktor är också den som definierar vad FM skall göra och fundamentet för dess 

särart - förmågan till väpnad strid. Den andra faktorn är den konstanta förändringen av 

samhället och dess värderingar och därmed de faktiska uppgifterna, i hela spektret fred – kris 

– krig, som officerare har att lösa.”  

 

1.4.4. Akademisering 

Akademisering av en utbildning innebär att den skall vila på vetenskaplig grund, och då även 

förbereda studenter för fortsatt arbete inom akademin med forskning. Utbildningen genomförs 

vid lärosätten som styrs av högskolelagen och som i FHS fall delvis även direkt av 

regeringen. Det finns beskrivet i flera avhandlingar en konflikt mellan akademisering och 

yrkeskunnande. Bland annat skriver Erik Hedlund i sin doktorsavhandling från 2014
28

 om den 

konflikt som finns mellan det som kallas akademisering och yrkeskunnande. Denna 

härstammar från det som kallas yrkespraktikers krav på rationell utbildning mot tydliga krav 

som kommer ifrån hur yrket skall utföras i praktiken. Därigenom bildas det en spänning 

mellan dessa krav och det som kallas akademisk utbildning som i detta sammanhang handlar 

om utbildning mot kunskap som skall inläras under hela yrkeslivet.  

 

Enkelt uttryckt handlar konflikten om hur tolkning av färdigheter och lärande skall hanteras. 

Hedlund beskriver i sin avhandling den förändring av officersutbildningen som påbörjades när 

Yrkesofficersprogrammet (YOP) infördes och där officerskollektivet då inte ansåg att den 

utbildningen gav de nya kollegorna rätt möjligheter att utöva yrket. Kritik kring 

akademisering av yrken och då särskilt officersyrket är ingen ny företeelse, det visar David 

Bergman i en artikel i Krigsvetenskapsakademins tidskrift från 2016
29

. Även i förarbetet kring 

bildandet av OP
30

 finns denna konflikt beskriven.  

  

 

 
28

 E. Hedlund, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet, Doktorsavhandling, 2014, 
Stockholmsuniversitet, s. 121. 
29

 D. Bergman, ’Det är akademiseringens fel’, Kungliga krigsvetenskaps akademin [web blog], 26 February 2016 
https://kkrva.se/det-ar-akademiseringens-fel (läst 2019-06-04). 
30

 SOU 2003:43 Ett reformerat skolsystem för FM, s. 25. 
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2. Metod 

2.1. Metodval 

Denna studie undersöker vad yrket ställer för krav på officeren och vad som förväntas av 

kadetten vid examen eller som Jacobsen säger ”skapa mer klarhet i vad som ligger i ett 

begrepp eller i ett fenomen”.
31

  

 

Studien gör två saker. Det första är att definiera vad en officer är och vilka egenskaper denna 

borde ha. Den andra är att jämföra definitionen med kraven i examensmålen. Beskrivningen 

av officeren ska visa vad som krävs för att kunna genomföra det dagliga arbetet, oavsett om 

det är hemma på regementet eller någon insats utomlands för att kunna undersöka hur det 

relaterar till examensmålen för en yrkesofficerexamen från FHS.  

 

Studien arbetar med intervjuer som placerar officeren i olika perspektiv och med olika 

förhållningssätt. Forskarna använder även sin egen erfarenhet som officerare i diskussioner 

och slutsatser. Studien använder ett hermeneutiskt synsätt med en induktiv ansats för att låta 

empirin komma i centrum av undersökningen och inte styras av tidigare forskning och andra 

dokument. Med kvalitativa metod kommer studien nära fenomenet och därigenom låter 

studien respondenternas åsikter stå i centrum och göra så att deras tankar styr studien mot det 

som de anser vara de viktiga egenskaperna hos en officer.   

 

Det hermeneutiska förhållningssättet ger respondenternas egna uppfattningar stort utrymme i 

en studie, detta då en av tillämpningar av det hermeneutiska synsättet är att ta fram 

bakomliggande orsaker
32

. Hermeneutiken betonar det särpräglade och egenartade och inför ett 

relativistiskt perspektiv på det sociala livet, en relativism som är oförenlig med positivismens 

mer allmängiltiga strävan
33

. Dessutom förnekar hermeneutiken att det som enbart är mätbart 

skulle vara vetenskapligt intressant.
34

Det gör också att studien inte behöver använda en redan 

fastställd definition av officeren som en positivistisk hållning krävt för att kunna genomföra 

en objektiv mätning. Att hermeneutiken låter författarnas egna erfarenheter som officerare 

vara en del i studien är dessutom positivt, dessa kommer mest till användning i analys och 

efterföljande slutsatser och diskussioner.  

 

En grundläggande problemställning vid val av undersökningsdesign är om undersökningen 

söker ett generellt svar eller om man söker en kausalitet (naturvetenskap och samhällskunskap 

har två olika beskrivningar kring kausalitet)
35

. Denna studie undersöker på djupet vad en 

officer är, och därefter se hur FHS förordningens styrningar relaterar till detta och söker 

därmed inte en kausalitet. 

 

Med insamling av empiri fastställs vilka egenskaper en officer behöver för att utöva sitt yrke. 

Den induktiva ansatsen som är starkt förknippad med det hermeneutiska perspektivet går från 

empiri till teori och ger då möjlighet att officerarnas åsikter lyfts fram och hamnar i centrum. 

En uppenbar nackdel med den induktiva ansatsen är att resultatet blir starkt beroende av 

kvaliteten på empirin och att det kan vara svårt att dra generella svar. Studien försöker hantera 

 

 
31

 D I, Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, Lund, Studentlitteratur AB, 2017, s. 88. 
32

 D I, Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, Lund, Studentlitteratur AB, 2017, s. 87. 
33

 S. Andersson, Om positivism och hermeneutik, Lund, Studentlitteratur AB, 2014, s.30. 
34

 S. Andersson, Om positivism och hermeneutik, Lund, Studentlitteratur AB, 2014, s. 19. 
35

 D I, Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, Lund, Studentlitteratur AB, 2017, s. 64.  
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detta med ett brett urval av respondenter och för att öka kvaliteten och även tillförlitligheten 

som beskrivs mer i kapitel 2.3. Att gå den deduktiva vägen och utgå från en teori skulle 

försvåra att officerarnas egna åsikter lyfts fram. Den deduktiva ansatsen är mer lämplig när 

man försöker förklara ett förutbestämt fenomen utifrån givna ramar. Den induktiva försöker 

snarare förklara vilket fenomen man egentligen observerats, inte det man avsåg från början. 

Lyckas man med detta har den induktiva ansatsen goda förutsättningar att förklara hur 

officerare ser på sin egen yrkesroll och profession och därigenom förstärka kunskapen genom 

att tillföra nya modeller och teorier om hur olika saker fungerar och ibland samverkar med 

varandra. Med en god förklaring av empirin och urvalet av detsamma kan dessutom läsaren 

bedöma om den är generaliserbar och kan tillämpas på andra områden än det specifika 

observerade fenomenet. 

 

Genom att använda kvalitativ metod som är teoriskapande lyfter studien fram officerarnas 

egna åsikter och skapar en idealbild av en officer. Den kvalitativa metoden är precis som den 

induktiva ansatsen starkt kopplad mot hermeneutiken och arbetar mer förutsättningslöst än 

den kvantitativa metoden och försöker skapa modeller utifrån sin empiri. Man brukar säga att 

kvalitativmetod är teoriskapande, vilket stämmer bra när studien eftersöker en beskrivning av 

officersprofessionen. I Jacobsens bok beskriver han hur man med kvalitativ metod hur 

forskare har kunnat gå tillbaka och hela tiden haft ett flexibelt arbetssätt.   

 

Studien har hela tiden sökt att få en så nära och trogen bild av verkligheten som möjligt och 

studera officersyrket i sin kontext. Med en intensiv design kunde studien gå på djupet och 

studera många nyanser med relativt få enheter
36

. De nackdelar som en kvalitativ metod kan ha 

är att den kan vara resurskrävande då det tar mycket tid och kraft att sammanställa intervjuer 

så att man får en hanterbar empiri. Det finns också problem avseende komplexitet då olika 

personer tolkar professionen officer olika och från olika perspektiv.  

 

Olika undersökningsdesigner är mer lämpliga för olika typer av studier. Olika val av design 

kan även ge olika svar på samma frågeställning. Detta fenomen beskriver Susanne Kelfve i 

sin masteruppsats
37

 från 2010, där hon visar att olika val av design ger olika svar på ett 

problem. 

 

 
36

 D I, Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, Lund, Studentlitteratur AB, 2017, s. 62.  
37

 S. Kelfve, Levnadsnivåundersökningar av de allra äldsta Betydelsen av undersökningsdesign, Masteruppsats, 
Stockholmsuniversitet, 2010 
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2.2. Grounded Theory 

Studien använder det som kallas ”Inspired by Grounded Theory” (IGT) som kvalitativ metod. 

Det då undersökningen avser skapa en modell av en officer som utgår från officerares 

uppfattning. IGT är en mjukare version av ”Classic Grounded theory” (CGT) där man kan 

välja att inte genomföra vissa av de moment som Glaser
38

 beskriver i det som kallas klassisk 

grundad teori (CGT).  

 

CGT är ordnad i fem block där två steg utmärker sig genom att de pågår över hela studien till 

skillnad från de andra tre, ”konstant jämförelse´´ och ”teoretisk memoing”. I denna studies 

version av IGT genomförs inte den teoretiska kodningen. Efter att IGT genomförts tar del två 

i studien vid där den ser hur examensmålen vid FHS relaterar till den med IGT framtagna 

idealbilden. Detta genomförs med en textanalys då denna studie ser examensmålen som 

sekundärempiri och att den då bör hanteras i en analys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38

 Mikael Lysek, Kvalitativ metod, Föreläsning, Stockholm, Halmstad universitet, 2019-02-25 
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2.3. Studiens indelning 

- Problemformulering med syfte. 

- Insamlingen av empirin via intervjuer av aktiva officerare i olika nivåer samt relevanta 

dokument. 

- Framtagande av modell via IGT och MEMON 

- Analys av modell där examensmålen hanteras ett och ett och undersöka var dessa 

tränar någon egenskap i modellen samt hur modellens olika nivåer tränas av 

examensmålen. 

- Diskussion som bygger på resultat ur analysen. Vid diskussionen har ett antal begrepp 

ur professionsforskningen inkluderats samt hur Försvarsmakten har agerat för att 

hantera det som myndigheten upplevt som brister i utbildningen. Detta har gett 

diskussionen en större bredd samt kopplat undersökningen mot studiens syfte. 

- Studiens framtagna slutsatser med rekommendationer och förslag på vidare forskning. 
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2.4. Datainsamling 

2.4.1. Urval av källmaterial 

Det källmaterial som har använts är i huvudsak examensmålen vid FHSs officersprogram 

samt definitioner på en yrkesprofession och på officersprofessionen. Även referenslitteratur 

avseende utvecklingen av officersyrket såsom författningstext och FMs officiella dokument 

har använts. 

 

2.4.2. Primärdata/Intervjuer 

Hela studien bygger på den empiri som har samlats in och som hjälper oss att förstå vad en 

officer är. Författarna har valt att intervjua 15 tjänstgörande officerare inom FM, som i 

studien kallas respondenter. Det är officerare från olika arbetsplaster och från olika nivåer i 

syftet att få ett så stort djup som möjligt. Officerarna har tjänstgjort i minst 10 år inom FM. 

De som har verkat under lång tid inom ett yrke borde vara de som på bästa sätt kan återskapa 

vad yrket innebär i det inre perspektivet.  

 

Det förutsätter att de som intervjuas tjänstgör på en tillräckligt hög nivå som chefer alternativt 

tjänstgjort under så pass lång tid för att ha sett tillräckligt många situationer och sammanhang 

för att ha en så bred uppfattning som möjligt. Frågeställningarna har varit öppna för att låta 

respondenternas tankar, tolkningar och reflexioner komma till uttryck vid intervjun. Det finns 

dock en fara i urvalet av respondenter då dessa är skolade på samma sätt vilket kan göra deras 

svar något för homogena. Det har motverkats genom att respondenter kommer från olika 

vapenslag och tjänstgöringsplatser. 

 

Intervjuerna har i huvudsak skett vid respondenternas egna arbetsplatser i syfte att skapa 

trygghet och lugn vid intervjun. Efter intervjun som bygger empirin har diskussion 

genomförts som gett mer kunskap vilket har varit användbart i studien. 

 

2.4.3. Urval av intervjupersoner 

Respondenterna är officerare, både kvinnor och män från alla vapengrenar. 

 

Allmänt krav för en intervjuperson är: 

1. Arbetar aktivt som officer i FM. 

2. Har arbetat i minst 10 år som officer. 

3. Har arbetat med människor och inte bara som systemledare med tekniska system. 

 

Respondenterna är uppdelade i tre kategorier för att få så stor bredd som möjligt men 

samtidigt ha en hanterbar mängd intervjupersoner och empiri. 

1. Officerare i förbandsproduktion  

2. Officerare som arbetar vid skolor 

3. Officerare i stabstjänst 

 

2.4.4. Intervjufrågor 

Frågorna närmade sig respondenterna utifrån det faktum att militärer är ett exempel på en 

stark profession med tydliga mönster och förväntningar. Typisk för en stark profession är att 

man avgränsar sig i förhållande till andra. Intervjuer inleddes förutsättningslöst med den 

öppna frågan – ”Vad är en officer?”. Därefter har de kompletterat med både öppna och lite 

mer slutna frågor för att ha möjlighet att styra in respondenten på officersprofessionen om de 

skulle glida iväg för mycket från ämnet. 
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Huvudfråga 

 Vad är en officer? 

Denna öppna fråga ställdes för att låta respondenten själv, i lugn och ro, kunna 

reflektera över vad officersyrket innebär för dem. Varje respondent fick god tid på sig 

och vid behov förklarades vad som åsyftades, i de flesta fall kompletterades frågan 

med att det inte rörde sig om en specialistofficer. 

 

Följdfrågor 

 Vilka specifika egenskaper krävs för att vara en officer? 

Denna fråga ställdes för att ytterligare få ett mer detaljerat svar från respondenterna. 

Dessutom var några svar på första frågan korta och det fanns ett behov av att stärka 

det svaret. 

 

 Vad skiljer en officer från andra yrken? 

Denna fråga skulle ytterligare specialisera svaren och komma in på djupet i 

respondenternas uppfattning vad en officer är. 

 

 Skiljer sig officersyrket mellan olika stridskrafter? 

Denna fråga ställdes för att undersöka om det fanns en allmängiltighet om vad en 

officer är eller om uppfattningen var att det fanns skillnader. 

 

 Vad är skillnaderna och likheter mellan en officer och en specialistofficer? 

Studien ville kontrollera respondenternas uppfattning om de olika officersyrken som 

finns inom FM. Är det någon avgörande skillnad eller är det mer som förenar. I syfte 

att få fram egenskaper kunskapskrav för en officer. 

 

 Vad innebär akademiseringen av officersyrket? 

Denna fråga ställdes för att undersöka uppfattningen om hur akademiseringen 

påverkar officersyrket samt respondenternas uppfattning om vad akademisering är. 

 

 Är officersyrket ett teknisk eller konstnärligt yrke? 

Denna fråga ville undersöka på vilken grund som officersyrket vilar. Om man kan 

särskilja någon tydlig gräns eller om det växer ihop. 

 

 Vilken etisk referensram/värdegrund bör en officer ha? 

En viktig fråga som berör mycket av de frågor som en officer arbetar med. Frågan 

handlar om mjuka värden och förstärker bilden av en officer. 

 

 Nämn de tre viktigaste egenskaper som en officer bör ha enligt dig? 

I slutet av intervjun fick respondenterna en möjlighet att återigen avgränsa sitt 

resonemang till tre egenskaper. Syftet var att tvinga respondenterna bli mer precisa 

och sammanfatta vad en officer är och även se om de hade ändrat sig under intervjuns 

gång. 
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2.4.5. Sekundärdata 

I studien är examensmålen
39

 sekundärdata. Dessa har sedan numrerats för att i slutsatser 

lättare kunna referera till de olika målen. 

 

2.4.6. Analys av data 

Analys av data har delats upp i två delar. Först en del där det genomförts ett arbete baserat på 

Grounded Theory, för att skapa en modell av en officer.  

Andra delen har varit en analys av examensmålen mot modellen. Där studien analyserat hur 

dessa kan lösa modellens krav på en officer. 

 

2.4.7. MEMO 

Ett MEMO i denna studie är det dokument som skapats under den första kodningen av en 

intervju eller ett dokument. Det innehåller de kategorier som växer fram när man kodar och 

hur olika svar i intervjun inledningsvis tolkas. Det är alltså en del av det som i Grounded 

Theory kallas öppen kodning och teoretisk memoing. 

  

I MEMON finns också en kortfattad sammanställning av intervjun eller dokumentet som 

beskriver författarnas helhetskänsla. I denna studie hjälper denna korta sammanställning till 

att bygga modellen och förstärka eller försvaga olika kategorier. 

 

2.5. Kvalitetsaspekter på studien 

Begreppen validitet och reliabilitet är viktiga vid forskning och förknippas ofta med 

kvantitativa undersökningar, vid en kvalitativ undersökning kan forskaren istället använda 

orden giltighet och tillförlitlighet. Begreppen skall tolkas som att giltighet är om 

underökningen insamlat rätt empiri40 och tillförlitlighet om den insamlade empirin är riktig41 

och inte påverkade av insamlingsmetoder eller något annat.  

 

Ofta när Grounded Theory ifrågasätts
4243

 handlar det om att forskaren inte kan vara så frigjord 

från befintliga teorier som Strausser och Glaser beskrev det på 1950-talet. Den tolkning som 

gjorts är att det ofta beror på missförstånd med vad de menade med hur man skulle vara 

opåverkad. Det är snarare så att man ska se till att den teoribildning man skapar är fri från 

påverkan.  

 

Glaser beskriver
44

 fyra frågeställningar man behöver arbeta med under sin studie: Är 

modellen byggd på data från studien? Tillför studien något av värde utanför den akademiska 

världen? Beskriver modellen de ”viktigaste” skeendena som empirin visar? Är modellen 

anpassningsbar efter nya data utan att förändra sin huvudtes? Med dessa fyra frågor lyfter 

Glaser fram ett verktyg som visar hur man förhållit sig till andra teorier och hållit studien 

opåverkad från dessa. Genom att visa hur man hanterar de fyra frågorna kan man se om en 

studie är en Classic Grounded theory.  

 

 

 
39

 SFS 2007:1164 Förordning för FHS. 
40

 D I, Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, Lund, Studentlitteratur AB, 2017, s. 115.  
41

 D I, Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, Lund, Studentlitteratur AB, 2017, s. 115.  
42

 Michal Lysek, Kvalitativ metod, Föreläsning, Stockholm, Halmstad universitet, 2019-02-25. 
43

 Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundad_teori, 2019-02-27. 
44

 Michal Lysek, Kvalitativ metod, Föreläsning, Stockholm, Halmstad universitet, 2019-02-25. 
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Den första frågan besvarar en studie med att visa att den framtagna modellen bygger på data 

från studien. Fråga nummer två om den tillför något till den akademiska världen är ett tecken 

på om man för fram ny kunskap med sin studie, gör man inte det är själva idén med att 

genomföra en teoriskapande studie borta. Där fråga tre även den styrker om studien är 

opåverkad, genom att man i modellen beskriver de viktigaste skeendena som empirin visar. 

Om en modell enligt fråga fyra är anpassningsbar får man vara försiktig när man genomför 

studien, om man bara anpassar modellen hela tiden ger det ett intryck av kvasivetenskap. Det 

ska snarare vara så att modellen håller för nya rön, annars behöver man visa hur och varför 

man bygger om modellen. Samtliga frågor svarar mot delar av den kritik som finns mot 

Grounded Theory.   

  

Studien förhåller sig till de fyra frågeställningar enligt följande, modellen bygger enbart på 

data från empirin. Modellen går att använda vid utvecklingen av officersprofessionen inom 

FM på så sätt att den tillför ny kunskap. Modellen visar de viktigaste uppfattningarna vad en 

officer är enligt empirin och den är dessutom anpassningsbar.  

  

Kritiken mot studier som är ”inspirerade av Grounded theory” ifrågasätter egentligen om den 

följer någon vedertagen metod inom forskning. Det är dock själva poängen att man med 

denna metod inte skall följa givna regler. Det ställer dock större krav på beskrivningen av 

metoden. En bra beskrivning av tillvägagångsättet gör att läsaren då lättare kan förhålla sig till 

vad man tagit bort från det som kallas ”Classic Grounded theory”, för att dessa ska kunna 

bedöma hur pålitligt och vilken riktighet resultatet i studien har.  

 

En annan kritik som framförts mot Grounded Theory är att denna tar för stor hänsyn till 

kontexten och att det därigenom faktiskt inte går att flytta den nya modellen till nya miljöer då 

modellen är så styrd till sin kontext att det inte går att frigöra den från densamma. Denna 

kritik torde även gälla studier som är inspirerade av Grounded theory. Det som kan göras för 

att undvika detta är att finna data i olika kontext. Respondenter som valts har olika 

bakgrunder och som har haft arbetsuppgifter under sin karriär inom det militära.   

Hur generella tolkningarna kan göras av resultaten i en studie genomförd med inspiration från 

grundad theory är upp till läsaren att värdera, i slutsatserna visar dock författarna exempel på 

hur den skulle kunna tolkas.   

 

Hur intervjuerna genomförs i denna studie påverkar tillförlitligheten i studien, det kan till 

exempel vara att intervjuaren påverkar svaren genom att respondenten påverkas. Detta kan 

anses vara något som är ofrånkomligt vilket behöver beaktas vid intervjuerna. Denna 

påverkan kan förstärkas eller försvagas i olika miljöer och beroende på hur relationen mellan 

intervjuare och respondent ser ut. Skulle studien valt att genomföra gruppintervjuer hade 

tillförlitligheten även påverkats av det sociala spelet i gruppen. För att visa hur dessa olika 

former av påverkan hanteras och hur man eftersträvar att ge studien tillförlitlighet behöver det 

beskrivas hur intervjuerna genomförts och vad man gjort för att minimera oönskad påverkan 

på respondenterna45.  

 

Studien behöver även visa hur den eftersträvar giltighet är som tidigare sagts om rätt empiri 

insamlats eller att man har insamlat något annat som verkar vara rätt empiri men inte är det. 

Vid intervjuer ger formen för dessa, individuella eller fokusgrupper olika giltighet beroende 

på vad man söker. Detta då de olika respondenternas svar blir olika mycket värda i 

 

 
45

 D I, Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, Lund, Studentlitteratur AB, 2017, s. 115.  
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fokusgrupper. De är ju likvärdiga vid individuella intervjuer. Dock är fokusgrupper mer 

giltiga då man söker gruppers svar eller om dessa är oense om något. Om man istället letar 

efter vad som faktiskt sker är observation att föredra framför intervjuer. Det diskuteras även 

om hur giltighet eller snarare validitet ska säkerställas vid olika mättningar. 

 

Studien har hanterat giltighet genom att använda individuella intervjuer för att ta fram ett så 

bra underlag som möjligt om vad en officer är och vilka egenskaper en officer bör inneha. 

Individuella intervjuer ger en mer opåverkad bild och att göra detta i grupp skulle troligtvis ge 

de mest framträdande respondenterna väldigt mycket inflyttande och därigenom skulle 

giltigheten i empirin kunna ifrågasättas.  Reliabiliteten i undersökningsdesignen har skapat 

genom ett gott urval av respondenter som redovisas i kapitel 2.2. Dessutom har intervjuerna 

genomförts på platser där respondenterna upplevt sig säkra för att respondenterna ska uppleva 

ett avslappnat klimat och ge så öppna och ärliga svar som möjligt. 

  

För att ha kvalitet i forskningen bör man även ha en metodmässig stringens vilket innebär att 

man följer en röd tråd i val av perspektiv, ansats, och metod. Studien är väldigt induktiv och 

med det får studien en närhet och djup i som annars skulle saknas. I en studie bör man även ha 

en förmåga att skifta perspektiv och se problemet från ett annat håll. Studien gör det bland 

annat genom att låta FM egna slutsatser om utbildningen vid FHS och FM syn på 

officerprofessionen komma fram i den avslutande diskussionen.  

  

Då våra slutsatser och resultat är alltid värderade av oss själva så det är viktigt att tydliggöra 

våra åsikter och ställningstagande. Den avslutande diskussionen kommer att innehålla en del 

egna uppfattningar som kanske inte fullt ut är förankrade i studiens inledande intervjuer men 

som har kommit fram i eftersnack efter intervjuerna och vid egna diskussioner mellan oss 

författare. Det är också viktigt med metodmässig förtrogenhet och att man kan sina metoder 

och sist men inte minst begreppsmässig stringens, att man lär sig sina centrala begrepp och 

inte använder för många. Studien redogör för metod och IGT samt redovisar de centrala 

begreppen. Andra kvalitetsaspekter kan vara om man hittat något nytt spännande område, nya 

forskningsfrågor eller att det är till nytta för mänskligheten eller samhället. Ingen har på det 

sättet, vetenskapligt studerat våra forskarfrågor och jämfört examensmålen med bilden av en 

officer genom att bygga en modell. Efter genomförd forskning brukar upprepad publicering 

eller att andra refererar till studien påvisa en hög kvalité i studien. Detta återstår att se men 

intresse har visats inom FM och FHS för studien. 

  

Det som är mindre bra med studien är att de inte har en bredare syn på officeren ur ett 

organisatoriskt och symboliskt perspektiv. Varför man bär en uniform, vad ceremonier 

betyder för officerskåren och hur gradsystemet påverkar bilden av officeren och dess 

kompetens. Dessutom skulle en mer djuplodad intervju inom organisationen FM gett en 

bredare bild av officeren. Ytterligare djup skulle man få om man hade en ännu större bredd 

bland respondenterna inom men också utanför FM som inte har några kopplingar eller djupare 

kunskaper om ämnet.  

 

2.5.1. Förförståelse 

Då författarna båda är officerare och har arbetat inom yrket i mellan 20 och 30 år finns det en 

risk att de har påverkat studien i den riktning som de vill att den skall gå. Men det kan även 

vara en styrka att de har den förförståelsen då de med lätthet har intervjuat kollegor och 

förstått vad de har menat. De har även enkelt kunnat ställa följdfrågor när det är något de inte 

har förstått. I den långa tjänstgöringstiden har de även haft en enkel access till många av dem 
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som de har intervjuat vilket för någon annan som inte arbetat inom FM och med den 

erfarenheten inte hade haft.  

 

Den risk för subjektivitet som finns är författarna medvetna om och har under hela studien 

försökt att hantera alla intervjuer och svar på samma sätt. Men ingen studie är helt objektiv så 

egna tankar har påverkat, vilket med en induktiv ansats kan anses vara bra. 

 

2.6. Etiska övervägande 

Etik är läran om det goda, hur man bör handla
46

 och är något man som forskare förr eller 

senare kommer att stöta på. Etiska spörsmål och etiska dilemman med forskningen måste man 

i möjligaste mån reda ut innan undersökningen påbörjas.
47

 I boken ”God forskningssed”
 48

 

från Vetenskapsrådet delar man upp forskningens etik i två huvuddelar. En del är det som 

kallas forskaretik som berör forskaren och dennes roller, vetenskaplig oredlighet och ansvar 

vid publiceringar mm. Sedan finns det etiska frågor som till stor del handlar om hur 

respondenter, försökspersoner och försöksdjur ska behandlas som där kallas forskningsetik.  

Vetenskapsrådet skriver
49

 att det kan verka självklart att dessa behöver skyddas, den stora 

frågan är snarare hur detta ska göras i praktiken. Svenska lagar berör forskningsetiken och 

hanterar etiska prövningar för att skydda människor och djur, den hanterar däremot inte 

forskaretik
50

. Detta hanteras istället i kodexar och deklarationer inom forskarsamhället. 

 

Inom samhällsvetenskapen ställs man nästan aldrig inför lika dramatiska valsituationer som 

vid exempelvis medicinsk forskning men helt klart finns det ett antal etiska utmaningar som 

man måste ta ställning till, exempelvis om man skall, att identifiera enskilda individer i 

undersökningen eller studier inom den egna organisationen då det kan vara svårt att hålla den 

kritiska distansen eller att man kan uppfattas som partisk i undersökningen.
51

 Ett par 

grundläggande etikkrav gäller försökspersoners och att undersökningar inte skall vålla någon 

annan skada.
52

 En mer självklar etikaspekt på metodiken är att det inte får fuskas med 

materialet även om det finns vissa gränsfall exempelvis om man får enstaka mätresultat i en 

serie som avviker från övriga, kan man bortse från det eller anta att det var en tillfällig 

störning i instrumentet?
53

  

 

På Vetenskapsrådets webbplats finns hjälp i hur man skall tolka dessa spörsmål, exempelvis 

nämner man All European Academics (ALLEA) skrift ”Den europeiska kodexen för 

forskningens integritet” 
54

och beskriver fyra grundpelare som forskaren ska följa: 

 

Man ska tydligt visa vilka metoder man valt (Tillförlitlighet), beskriv forskningen objektiv 

samt ge andra möjlighet att kontrollera densamma (Ärlighet). Man skall också respektera 

medmänniskors natur men även deras integritet och ta ansvar för egen forskning hela vägen 

från idé till publicering och forskningens konsekvenser.  

 

 
46

 G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur AB, 1996, s. 129. 
47

 D I, Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, Lund, Studentlitteratur AB, 2017, s. 34. 
48

 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Stockholm, 2017, s. 12. 
49

 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Stockholm, 2017, s. 13. 
50

 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Stockholm, 2017, s. 15. 
51

 D I, Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, Lund, Studentlitteratur AB, 2017, s. 41. 
52

 G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur AB, 1996, s. 132. 
53

 G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur AB, 1996, s s.132. 
54

 Vetenskapsrådet https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html,  2019-04-09. 
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I denna studie har forskningsetiken fokuserat på behandlingen av respondenterna. Studien har 

inte involverat frågor om liv och hälsa för respondenternas som exempelvis vid medicinsk 

forskning då man testar läkemedel på människor. Den har endast i förhållit sig till deras 

integritet och hur studien initialt dolt avsikten med forskningen för att få så opåverkade svar 

som möjligt. 

 

Det finns i undersökningen några etiska spörsmål som bör hanteras och konkretiseras. Dels 

frågan om vad undersökningen syftar till? Är det bara för att författarna skall få vatten på 

deras kvarn och kunna motivera ett redan cementerat förhållningssätt till akademiseringen av 

officerare? I sig är det inget problem att tidigare åsikter verifieras bara man är medveten om 

det och kan diskutera detta tillsammans med syftet och varför författarna genomför studien. 

 

Ett annat spörsmål är vilken öppenhet undersökningen har gentemot exempelvis FHS och de 

som de facto ansvarar för programmet? Studien har hela tiden varit öppna vad den syftar till 

vilket framförallt varit fallet när personal på FHS har intervjuats. 

 

Det sista och också det viktigaste spörsmålet som är tydlig vid denna studie är hanterandet av 

de intervjuades integritet. Det har hanterats så att de intervjuade blev upplysta om att 

deltagandet är frivilligt och de upplystes om att svaren är anonymiserade i studien. 

Respondenterna meddelades även initialt att de skulle få reda på syfte med intervjuerna efteråt 

men att inte i förväg, för att studien skulle få ett så opåverkade som möjligt. 

 

De bandade delarna skall förstöras direkt efter uppsatsens godkännande. MEMON kommer 

att förvaras och de kodade och även de transkriberade intervjuerna, så att andra forskare kan 

ta del av dessa eller få utdrag ur dessa för att kunna kontroller studiens tillförlitlighet.  

 

Till denna del av etiken hör även hur urval av empiri förklaras och motiveras i en uppsats. Ett 

exempel är mätdata från olika register, vilken data tas med och vilken togs inte med. 

Transparens i detta läge gör att uppsatsen blir tydligare och därigenom blir det enklare för 

läsarna att se hur långt det är rimligt att dra andra slutsatser än forskaren. 

 

Man pratar på vetenskapsrådets webbplats som tidigare nämnt om fyra grundpelare som 

forskaren ska följa: Tydligt visa vilka metoder man valt, Beskriv forskningen objektiv samt 

ger andra möjlighet att kontrollera densamma, Respektera medmänniskor och natur men även 

deras integritet och ta ansvar för egen forskning hela vägen från idé till publicering och 

forskningens konsekvenser. Man skall samtidigt vara medveten om att forskningsetiken för 

närvarande i det närmaste oreglerad i lag även om ett arbete pågår som snart kommer leda till 

lagstiftning. Detta efter det som kallas ” Macchiarini skandalen”
55

 

  

 

 
55
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3. Empiri 

I empirikapitlet redovisas och diskuteras den insamlade empirin. Studiens empiri består dels 

av primärdata (15 intervjuer med officerare inom FM) och dels sekundärdata 

(examensmålen). Utifrån insamlad primärdata har sedan byggts en teori om vad en officer är. 

Teorin kallas modellen. Sekundärdata är det som med hjälp av modellen skall analyseras. 

 

Redovisningen av primärdata sker i två steg: Först redovisas en sammanfattning av vad 

respondenterna säger i intervjun och hur de förhåller sig till den huvudfråga som ställs, ”Vad 

är en officer?”.  Denna sammanställning används för att verifiera kodningen av intervjuerna. 

Därefter har intervjuerna kodats enligt IGT. Resultatet av kodningen och MEMO bygger 

modellen. Slutligen redovisar studien sekundärdata som består av examensmålen från FHS-

förordningen och är det som med hjälp av modellen skall analyseras. 

 

3.1. Intervjuer 

3.1.1. Hur gick intervjuerna till? 

Varje intervju började med frågan ”Vad är en officer?”. Utifrån den inledande frågan började 

respondenterna att resonera omkring officersprofessionen, breda ut sig och ta tid på sig att 

svara. Under hela intervjun ställdes kompletterade frågor och fick respondenten att resonera 

omkring vilka egenskaper en officer bör ha, vilken etik och värdegrund en officer bör ha och 

om officersyrket är ett tekniskt yrke eller ett konstnärligt yrke. Alla följdfrågor hade avsikten 

att komplettera den inledande frågeställningen. 

 

3.1.2. Hur förehåller sig respondenterna till vad en officer är? 

Intervjuerna redovisas inte ordagrant utan som en sammanfattning som bygger från varje 

MEMO. Här är alla dessa sammanfattningar hopslagna men uppdelad på olika kategorier som 

de har kommit fram i texten. Studien har använt denna sammanfattning för att förstärka 

modellen i nästa kapitel. Dessutom har det även kunnat kontrolleras den fortsatta kodning och 

författarna har kunnat använda sina erfarenheter som officerare.  

 

Orden eller kategorierna stämmer inte helt överens med modellen och det beror på att 

modellen just bygger på fortsatt kodning och skapande av färre och färre kategorier i IGT-

processen. Det intressanta är, men kanske inte så konstigt, att majoriteten av respondenterna 

ger en bild av en officer som passar bra till modellen redan vid en första tolkning. Nedan 

redovisas dessa kategorier som kom fram och tillsammans med dem några väl valda citat från 

intervjuerna. 

 

Unik 

Respondenterna berättar om officersyrket som ett unikt yrke. Ett yrke som inte är som något 

annat yrke där en stor skillnad är den risk man tar och det ansvar man har för andra 

människors väl och ve. Men viktigast menar respondenterna är det våldsmonopol man har fått 

av staten och ansvaret för den kollektiva våldsanvändningen. Att hantera Liv och död är 

grunden för en officer och det som gör officeren i unik. 

 

”Men en officer är en chef för kollektiv våldsanvändning under ett statligt monopol. Det är 

det som är kärnan runt omkring det en officer ska företräda.” 
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Inre kompass 

För att kunna handskas med ett så stort ansvar måste officeren ha en inre balans och bära med 

sig en inre kompass. Den inre kompassen tolkas som att man måste ha en väl genomarbetad 

etik, humanism och en god moral som grundar sig en utvecklad empatisk förmåga för att 

kunna axla det ansvaret som makten att ta och släcka liv kräver. Om man inte har en inre 

kompass kan det gå väldigt fel och officeren kan bli en slaktare som använder sitt våldskapital 

hänsynslöst. Som en av respondenterna sa: ”Då blir vi bara bra på att hantera kulsprutan 

som om den vore en motorsåg”.  

 

En officer har också makten över människor och i det ett stort ansvar. Dessutom hanterar en 

officer skattebetalarnas medel och människor som är inkallade av tvång. Den inre kompassen 

hjälper officeren att fatta kloka, väl genomtänkta beslut som man kan stå och ta ansvar för i 

efterhand. Att veta när man skall fatta vilka beslut och när man inte skall fatta ett beslut. 

Samtidigt är officeren anställd av staten och är i den kontexten ett verktyg som ibland måste 

genomföra saker som står i motsatsförhållande mot officerens egna personliga övertygelse 

eller vilja. Den inre kompassen är även då ett verktyg i hantera sådana situationer.  

 

”Det som först och främst som man fastnar hos mig. Det är en individ med en bra inre 

kompass och med inre kompass menar jag att man har en trygghet i sig själv och man vet sin 

yrkesmässiga konsekvens av det man håller på med och kan omsätta det både i ett rejält 

perspektiv i form av en insats oavsett hemma eller borta och att man kan omsätta det i det 

dagliga arbetet för att nå dit hän som man vill med sin profession.” 

 

”Man måste också vara ödmjuk för liv därför att ett liv är så bräckligt och så förgängligt om 

man inte har ödmjukheten att inse att man är bara det som man sjunger i sången "Death is 

just a heartbeat away". Jag tror stenhårt att ju mer man ser och upplever ju mer ödmjuk 

måste vara inför sitt eget liv och andras liv.” 

 

Självdisciplin och disciplin 

Att få detta våldsmonopol från staten kräver en hög grad av självdisciplin En officer måste 

vara stabil och disciplinerad och ha en god självkännedom. Men också att förstå vikten av 

disciplin för inom förbandet och att kunna situationsanpassa den. Kopplat till det måste 

officeren veta hur man ska hantera sina egna men också sina underlydandes reaktioner. 

 

Vilja att ta ansvar 

Det krävs en tydlig vilja att ta ett stort ansvar och en ansvarsglädje, att tycka om att leda men 

respondenterna berättar också om förmågan att kunna fatta svåra beslut som man egentligen 

inte vill fatta.  När officeren gör det måste de samtidigt visa för sina underställda att de tror på 

beslutet i syfte att kunna upprätthålla en god moral och disciplin., där  får de inte tveka. 

 

”Sen tycker jag den här ansvarsdelen är oerhört viktig också. Jag kallar det för ansvarsglädje 

det vill säga att man inte behöver instruktioner för allt utan att man ser och att man vet den 

ungefärliga riktningen.” 

 

Mod 

Respondenterna resonerar vidare att en av de viktigaste egenskaperna som en officer måste ha 

är mod. Mod att ta risker och mod att våga utsätta sig själv och andra för livsfara. Mod att 

fatta svåra beslut och kunna hantera mycket svåra situationer, beslut där kanske 

konsekvenserna innebär att man skickar kamrater in i döden för att lösa en uppgift. Men också 
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mod att våga stå emot eller med andra ord mod att lösa uppgiften men också veta när man inte 

skall lösa uppgiften.  

 

Mod har visat sig vara en av de viktigaste egenskaperna för respondenterna och flera  av dem 

nämner mod tillsammans med att leda i svåra situationer.  

 

”För mig är officeren en föregångsman som vågar kliva fram och leda andra när det 

behövs.” 

  

”När det är tufft och det är motgång så måste officeren våga säga att det är jag som tar 

ansvaret.” 

 

Helhetssyn 

Officeren måste ha en god helhetssyn och inte fastna i detaljer vid planering och 

beslutsfattning, Officeren måste kunna se över horisonten och även att se i flera steg. 

 

 ”… det kommer bli mer komplext och kräver mer analytisk förmåga att hantera det här ur en 

holistisk syn.” 

 

Ledare  

Respondenterna är tydliga med att en officer är en ledare. Officeren är en individ som skall 

finnas där det skall fattas beslut och kliver fram och leder andra när det behövs. Officeren är 

formellt chef på olika nivåer som leder andra officerare, soldater och specialistofficerare.  

Men från att vara en chef till att vara en ledare krävs verktyg och personliga egenskaper. 

Officeren skall kunna anpassa sitt ledarskap och leda på olika sätt, ibland genom att vara en 

föregångsperson och leda genom att visa hur man skall göra, ibland genom att ge direkta 

styrningar vad andra skall göra och ibland genom att tvinga människor att göra något de inte 

vill. I detta utövar officeren ledarskap byggd på kunskaper, erfarenhet och den inre 

kompassen. Officeren är en ledare som får med sig andra. Officeren vill leda och är bekväm 

med det.  

 

”En officer ska vara en auktoritet, inte auktoritär utan auktoritet, ska kunna få personer och 

göra saker att leda utan att påtvinga.” 

 

”En officer än en ledare som är kompetent inom sitt ämnesområde och sin yrkesroll.” 

 

”För mig officeren föregångsman som vågar kliva fram och leda andra när det behövs. Som 

inte behöver vara klädd i uniform för att kunna ta på sig ansvaret och leda andra, det är inte 

bara ett jobb utan det är någonting man är oavsett.” 

 

Relationsbyggare 

En officer är viljestark som vet hur och trivs med att leda förband men också hur att leda 

människor då respondenterna menar också att en viktig egenskap som en officer bör ha är att 

vara relationsbyggare, både uppåt, nedåt och åt sidorna. De menar att för att kunna lösa sin 

uppgift och få människor med sig måste man skapa och kvarhålla goda relationer och bryr sig 

om deras välbefinnande. Genom att Intresserar sig för det sociala samspelet och genom sin 

rättvisa behandling av soldater och kollegor skapar officeren goda möjligheter att få alla att 

arbeta mot samma mål. Officeren får, även i svåra situationer sin omgivning med sig, genom 

sin förmåga att bygga relationer och vara en lagspelare.  
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”Man är ledare. Man måste vara rättskaffens. Man måste ha en högre etisk nivå och sedan 

måste man ha bra förhållanden till människor.” 

 

Bildad 

Respondenterna berättar också om en officer som är intellektuell. De menar att en officer är 

en beläst och bildad person som med utbildning och erfarenhet har en god uppfattning om rätt 

och fel. En officer skall självständigt kunna tänka längre i flera steg och fylla i luckor där det 

behövs. Bildningsnivå hos en officer har många bottnar men akademiseringen tycker samtliga 

våra respondenter att den är naturlig och ett nödvändigt steg. Några respondenter påtalar 

också det viktiga med akademiseringen är att officerskåren då äger sin egen profession. 

Officeren är alltså bildad, kreativ och en tänkande person där den kognitiva förmågan och 

förmågan till logiska och abstrakta resonemang är avgörande. Officeren måste vara bekväm 

med och att vara i ett lärande och i en utbildningssituation genom hela sin karriär. 

Officersyrket är i ständig förändring med att jobba sig uppåt i hierarkin och att ofta få 

förändrade arbetsuppgifter och ökat ansvar. Officersyrket är ett livslångt lärande. Den inre 

kompassen innebär bland annat att vara bildad inom folkrätt och mänskliga rättigheter och 

kunna reflektera omkring det. 

 

”Sedan tror jag att det är jätteviktigt att man är bildad att man har en relation till att förstå 

de här sakerna.” 

 

”… att man har den här kunskapen som är svår att använda och egentligen bygger på 

abstrakt kunskap som man kan applicera, använda och utveckla.” 

 

Mångsidighet 

En annan egenskap som respondenten lyfter fram är mångsidighet, att kunna vara både och, 

både krigare och förvaltare eller akademiker och praktiker, att både vara kunna detaljer men 

att också kunna se helheten. Officeren måste kunna det hantverk de möter i vardagen som 

truppförare och utbildare. Officeren måste vara yrkeskunnig kunna använda taktiken och 

teknikens möjligheter och begränsningar. Officeren måste vara anpassningsbar till nya roller, 

vara vetgirig och vilja lära sig nya saker. Officeren löser problem och veta när att ta stöd av 

annan expertis. En oerhörd viktig egenskap är att veta hur man skall agera och lösa uppgifter 

även när brister i materiel eller personal egentligen sätter andra gränser. 

 

Sammantaget är officeren en yrkeskunnig och bildad individ som kan använda sin teoretiska 

skolning i praktiken samt har en förmåga att över tiden utveckla sig och lära men också att 

lära ut och vara en utbildare. Officeren är mångsidig och har god yrkeskunskap och kunna sin 

militärteknik och sin taktik, att kunna sin militära profession. 

 

Övriga egenskaper 

Officeren är en föregångsperson som är en god förebild för övriga samhället. Dessutom har 

officeren ett gott omdöme som bland annat uttrycker sig i att officeren lever efter vår 

värdegrund och uppförandekod, visar både inom myndigheten och utanför vad som är rätt och 

fel. 

 

”Att man alltid är påpassad som officer, att man alltid måste fundera på hur man uppträder 

och hur man agerar. Det är en himla skillnad mellan en målare och en officer. Vi är alltid 

officerare oavsett om de har uniform eller om du är civil.” 
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Officeren är ödmjuk och kan hantera sina fel och brister. Respondenterna menar att det är 

högre krav på en officer jämfört med andra yrkesprofessioner. Och att alla inte är kallade att 

kunna bli och vara officerare. 

 

Officeren tränar regelbundet för att vara i fysisk trim, så att den mentala förmågan kan 

användas maximalt. 

 

3.1.3. Sammanfattning 

Respondentera beskriver, inte helt överraskande, att en officer är en modig, mångsidig, bildad 

ledare som med en väl utvecklad inre kompass löser sina uppgifter. Officeren har mycket god 

självkännedom och självdisciplin, tar hand som sin personal och är en relationsbyggare. 

Denne är ansvarsfull, omdömesgill och har en utpräglad helhetssyn. För respondenterna är det 

mycket viktigt att officeren verkligen är en bra människa med en hög moral då de ser att det 

ansvar en officer skall axla är mycket stort och i många fall också svårt. 

 

3.1.4. Skillnader och likheter mellan en officer och en specialistofficer 

I intervjuerna ställdes frågan om skillnaden och likheter mellan en officer och en 

specialistofficer. Studien handlar inte specifikt om det men förstärker och tydliggör bilden av 

en officer. Svaren varierar men samstämmigt var att en officer är de som fattar besluten men 

en specialistofficer är de som ser till att utföra det. Den ena beslutar om vad och när, den 

andre beslutar om hur.  

 

”Men jag tror att officeren bestämmer och fastställer en övergripande plan om VAD som ska 

göras. De bestämmer också NÄR saker ska göras … i specialistofficerens fall så tittar man på 

hur det ska uppnås om det inte finns möjlighet att göra det inom ramen för en plan, då skall 

man att agera mot chefen och säga att jag behöver en förändrad plan.” 

 

I svaren så kan man även utläsa att det är ett samspel mellan dem. Att de har olika roller men 

arbetar mot samma mål. Det framkommer även i intervjuerna att de båda kategorierna måste 

ha överlappande kunskap och färdighet inom varandras roller och nivå. En annan respondent 

utrycker denna överlappande kunskap så här: ”Jag brukar säga att man är soldat och sedan 

är man officer”. Med det menar han att alla skall kunna själva grunden för att kunna överleva 

men också för att ha förståelse för sina underställda. 

 

Dock är det en klar skillnad där en specialistofficer inte ansvarar för att fatta beslut om det 

dödliga våldet. Det kan man också läsa i officersförordningen
56

 där graderna som finns med är 

fänrik till general men specialistofficerens grader står inte med och FM har inte tilldelat dessa 

det monopolet
57

. 

 

3.1.5. Akademiseringen 

En annan intressant iakttagelse är frågan om akademiseringen och betydelsen för 

officerskåren. Här är alla respondenter överens om att akademiseringen är nödvändig men 

många utrycker även sin oro över hur den har hanterats av de olika myndigheterna. Nedan är 

några citat från intervjuerna som visar just på den oron men också att de är positiva till 

akademiseringen som en del av officersprofessionen. 

 

 
56

 SFS 2007:1268 Officersförordningen, bilaga. 
57

Försvarsmakten, Vår militära profession, Elanders Sverige AB, Stockholm, 2017. 
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”… så därför menar jag att akademiseringen i det avseendet är jätteviktig. För vi måste ta 

befälet över vår egen profession!” 

 

”Officerskåren har kapitulerat för akademiseringen och måste göra den till sin egen.” 

 

”Den tiden som läggs på teoristudierna görs på bekostnad av det praktiska handlaget.” 

 

”-… vi diskuterar bara om vi ska bli akademiserade eller inte när vi borde diskutera 

innehållet i akademiseringen.” 

 

”Jag tror den är nödvändig i framtiden för att hålla reda på alltihopa. Det är väldigt 

komplext och det kommer bli mer och mer komplext om man tänker på hotbilden, de uppgifter 

vi har och kanske de samarbetena med andra nationer och även mellan olika myndigheter i 

Sverige.” 

 

Respondenter tycker att akademiseringen är viktig och att en officer skall vara bildad men att 

FM måste själva styra innehållet och utvecklingen av akademiseringen och styra sin egna 

profession. 

 

3.1.6. Felfunktioner vid intervjuer 

Det finns en del felfunktioner då man genomför denna typ av insamling av empiri genom 

intervjuer. Dessamåste man vara medveten om så man kan korrigera eventuella fel eller göra 

så de påverkar så lite som det går.  Att helt komma ifrån felfunktioner är inte möjligt då det 

alltid finns något som påverkar.  

 

I studien kan urvalet av respondenter och med vilken tyngdpunkt de har valt påverka 

resultatet. Valet av respondenter är från hela FM men har ändå en liten tyngdpunkt mot 

arméofficerare. Det kan göra att empirin blir förskjuten mot arméns unika kravbild
58

. 

 

Att respondenter har en egen agenda och vill lyfta fram saker som passar in i deras egen 

målsättning är även det en risk. Dessutom har respondenterna har liknande utbildning och 

riskerar därför att vara för homogena i sina svar. 

  

 

 
58

 D I, Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, Lund, Studentlitteratur AB, 2017, s.151. 
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3.2. Modellens framtagning 

Studien har byggt en modell av vad som kännetecknar den svenska officeren. Modellen visar 

vilka grundkrav, egenskaper och roller som krävs för att axla yrkesprofessionen officer. 

 

Den har kompletterats med teoretisk memoing för att visa hur kategorierna samspelar. När 

den konstanta jämförelsen fann ”sin” modell avslutades arbetet med IGT och studien gick 

vidare till analysdelen. 

 

Samtliga intervjuer har transkriberats och sedan kodats under det som inom GT kallas ”öppen 

kodning”. Varje intervju har sammanställts i ett MEMO med den första öppna kodningen 

presenterad och en sammanfattning av respondenternas svar.  

 

Efter två intervjuer genomfördes en första iteration i ett försök att minska antalet kategorier i 

den öppna kodningen. I bilaga 1 finns denna beskriven med figur 10. Efter denna första 

iteration med en första ansats till det som benämns ”konstant jämförelse” (figur 11) bildades 

följande kategorier med de sex nyckelorden ansvarstagande, Inre kompass, självmedveten, 

ledare, modig och mångsidig.  

 

Efter ytterligare fyra intervjuer genomfördes iteration två med resultat enligt figur 12 där 

konstant jämförelse (figur 13) visade ett delvis annorlunda resultat, sambandet mellan 

klustren var fortfarande för otydligt för att skapa en modell. 

 

Ytterligare en stor iteration genomfördes efter nya intervjuer och modellen började då ta form. 

Studien övergick till selektiv kodning och kategorierna beskrevs med hjälp av ”konstant 

jämförelse” och ”teoretisk memoing”. Den avslutande iterationen där modellen nästan är klar 

presenteras i figur 14. 

 

Modellen redovisas nedan med förklarande text för att därefter förklarar alla ingående 

beståndsdelar och hur de olika beståndsdelarna hör ihop. 

 

Studien har funnit unika egenskaper som beskriver en officer men också ett antal egenskaper 

som är nödvändiga för att hålla upp de unika egenskaperna. De unika uppgifterna och kraven 

från samhället är det som utgör grunden i modellen. Därefter kläs modellen uppåt med 

egenskaper som är essentiella utifrån det som har kommit fram under intervjuerna och 

kodningen och tolkningen av dem. 

 

Modellen är byggd med tanke på att göra den överskådlig och pedagogisk. De olika nivåerna 

tydliggör hur en officer ”växer fram”. För att skapa intresse har den också byggts som en 

person. Med tolkningen av intervjuerna skulle man ha kunnat beskiva en officer på andra sätt 

men det hade inte tydliggjort hur nivåerna beror av varandra. 

 

Egentligen är inte själva gestaltningen av modellen viktig utan det är de olika ingående 

delarna som utgör själva yrket officer. Studien har försökt att tolka ut unika egenskaper som 

bara officeren måste ha och inte finns inom andra yrken men svaret som hela tiden har 

kommit tillbaka är att det inte är så. Det unika med att vara officer är grunden med den makt 

att fatta beslut om liv och död, resten är egenskaper som måste finnas för att det stora ansvaret 

skall kunna ges. Modellen är både text och nivåer men inledningsvis delas den upp för att 

kunna åskådliggöra modellen bättre.  
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Modellen bygger från grunden nerifrån och upp där grunden utgörs av det våldsmonopol som 

officeren har från staten Sverige. Ovanför grundstenen är de egenskaper som man föds med 

och tar med sig in i yrket innan man har blivit utbildad och tränad. Mitten nivå bygger den 

översta nivån i form av egenskaper som en officer måste få under sin utbildning och träning. 

Längts upp i den översta nivån i modellen har två portalparagrafer utkristalliserats som krävs 

för att kunna verka som officer, de som måste finnas. Dessa portalparagrafer är underbyggda 

av de tre rollerna som står direkt under. 

 

3.3. Förklaring av 

kategorierna 

Hela modellen symboliserar det 

viktigaste av de egenskaper eller saker 

som en officer är. Man kan 

argumentera att det finns en mängd 

andra egenskaper som gör 

officersprofessionen unik men det som 

finns i modellen bygger på den 

kodning av data som genomförts. Man 

skall alltså komma ihåg att i inom varje 

ord så rymmer det mer som redovisas 

nedan.  

I SOU 2003:43 om ett reformerat 

skolsystem för FM delar de upp 

officersyrket i organisatoriska krav och 

personliga krav.
59

  Modellen grundar 

sig i det organisatoriska med rätten och 

skyldigheten att i vissa situationer 

bruka våld men huvudtemat är de 

personliga egenskaperna som måste till 

för att överhuvudtaget kunna göra det. 

 

 

 

3.3.1. Grundnivån - Våldsmonopolet 

Det unika med officersprofessionen är det våldsmonopol som officeren utövar på mandat från 

staten, ansvaret för den kollektiva våldsanvändningen. Våldsmonopol är en statsvetenskaplig 

och filosofisk term som beskriver den moderna statens exklusiva rätt att använda våld inom 

sitt territorium.  

Begreppet myntades 1919 av den tyske sociologen Max Weber som menade att våldsmonopol 

och ett avgränsat territorium är två egenskaper som särskiljer staten från andra organisationer 

i ett samhälle. 
60

Officeren har en unik yrkesroll där statsmakterna, i händelse av kris eller krig, 

har gett officeren makten att avgöra om våldsanvändning skall användas och till vilken grad. 

 

Det står i betänkandet ”Ett reformerat skolsystem för FM” att det yttersta syftet med 

officersutbildningen är att utveckla förmågan att verka i väpnad strid som ledare för förband 
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 Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Våldsmonopol , 2019-05-16. 
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eller vissa funktioner. Officerare utbildas därför för att leda människor under extrema 

förhållanden och för att kunna fatta beslut om legaliserad våldsanvändning med risk för eget, 

underställdas och andras liv. I detta avseende skiljer sig officersyrket från de flesta andra. 

Det innebär att utbildningen måste ge vissa kompetenser som är unika för yrket. Det ställer 

också krav på personliga anlag som inte kan läras in men väl övas upp.
 61

 

 

Officeren har, när riksdagen så beslutar eller när händelser inträffar som utlöser visst lagrum, 

rätt att bruka våld för att lösa sin uppgift. Detta våldsmonopol innebära inte att officeren har 

rätt att besluta om våld i vilka situationer som helst utan dessa beslut skall vara väl grundade i 

enlighet med internationell humanitär rätt
62

 och de i regeringsformens ingående mänskliga 

rättigheter
63

.  

 

Våldsmonopolet skiljer sig från exempelvis polisen där deras våldsmonopol endast innefattar 

gripande eller hot mot individ och gäller enstaka individer. Officerens mandat gäller 

oberoende av om en individ har begått en handling utan när enligt ovan beslut har fattats är 

mandatet tydligt, de fiender som finns eller hotar Sveriges integritet och säkerhet kan 

nedkämpas.  

 

Det handlar om våld mellan stater och deras krigsmakter och inte om individer. Ordet ”kan” 

nedkämpas innebär att officerens roll också innebär att man inte skall skjuta, att man inte skall 

döda. Situationer kan uppstå där även om man skulle se det försvarbart att döda en fiende 

genom att bekämpa en stridsvagn, sänka ett fartyg eller skjuta ned ett flygplan så väljer man 

att avstå för ett annat syfte eller att det skulle bryta mot någon tvingande regel. 

 

3.3.2. Utgångsläge 

För att hantera alla dessa krav behöver officeren inneha vissa grundegenskaper med sig in i 

utbildningen och yrket. Studien har kommit fram till att de består av tre saker. 

 

1. Kognitiv förmåga.  

2. Ledaregenskaper 

3. Empatisk förmåga 

 

Alla människor har någon form av dessa men det räcker dock inte att enbart inneha dessa 

egenskaper utan de måste vara på en hög nivå som man kan läsa om på FHS hemsida om 

behörigheter och tester för OP
64

. Den nivån representeras här av ordet God framför respektive 

förmåga. Dessa tre egenskaper utgör grundfundamentet för att bli uttagen som befälselev eller 

kadett.  

 

God Kognitiv förmåga 

En god kognitiv förmåga innebär att ha förmågan att kunna tillgodogöra sig all den kunskap 

och färdigheter som en officer måste behärska, dessutom att kunna behärska det vid stark 

press och stress. Man måste också kunna diskutera kunskapen på en hög abstraktionsnivå. En 

officer är i ständigt lärande och det sker ofta enskilt i befälsföringsögonblicket där officeren 
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 SOU 2003:43 Ett reformerat skolsystem för FM s. 36. 
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 ICRS https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions, 2019-05-05. 
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 SFS 1974:152 ”Regeringsformen”. 
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lär av framgång och misstag. Officeren måste också vara bra på att lära av andra, att hela tiden 

lyssna för att skapa sig en uppfattning om situationen och vad som är viktigast just nu. Den 

kognitiva förmågan är själva motorn i det livslånga lärandet. 

 

Goda Ledaregenskaper 

Ledaregenskaper låter som något självklart för en officer att behärska men vad innebär 

ledaregenskaper? Det kan sammanfattas med att officeren måste ha förmågan att med tillbuds 

stående medel och med sin egen personal lösa uppgiften på så effektivt sätt som möjligt. Att 

ha förmågan att bygga relationer få med sig andra i sina beslut. Man skall ha tillsammans med 

andra och säkerställa att gruppen lyckas tillsammans. Man kan med lätthet förstå att det inte 

kan vara helt medfött men det måste finnas en sådan stabilitet och inre tro på sig själv samt en 

förmåga att få med sig andra människor att man under sin utbildning och karriär kan utvecklas 

mot att bli en ännu bättre ledare. 

 

God Empatisk förmåga 

Empatisk förmåga, det som kanske är svårast att lära sig. Empatisk förmåga är något man lär 

sig under sin uppväxt och handlar om att kunna uppleva och förstå andra människors känslor 

och kunna förstå vilka konsekvenser olika handlingar får för andra. Empati är beroende av arv 

och miljö och leder fram till en viss personlighet. Det räcker inte att en officer har empati utan 

en officer måste ha en hög grad. Som jämförelse kan nämnas att en psykopat helt avsaknar 

empati
65

 vilket ytterligare understryker behovet av att testa en blivande officers empati. Under 

de korta år som kadetten går på skola kan man bara göra den bättre och med kunskap ge 

kadetten än bättre verktyg att hantera oftast mycket komplexa situationer. Kunskapen som 

skall till är alla de lagar som styr krigsföring från folkrätten och de regler om mänskliga 

rättigheter som finns, men kanske det allra viktigaste diskussionen och de praktiska 

momenten där man själv får fatta beslut och själv ta ansvar. 

 

3.3.3. Egenskaperna 

Här finns de egenskaper som en officer måste ha och utveckla utifrån den tidigare nivån. 

Egenskaper som gör helheten och som är utvecklingsbara. 

 

Helhetssyn 

Kunna lyfta blicken och se holistisk på en given situation. Kunna se det högre syftet med 

verksamheten. Behöver inte kunna allt, inte ha all detaljkunskap men officeren skall inte 

fastna i detaljer. Anledningen är att det finns andra som ansvarar för detaljerna, officeren 

måste kunna se bortom och fatta beslut i rätt tid. Det är inte möjligt om man måste gräva ned 

sig i alla detaljer. Detta är en viktig chefsegenskap. 

 

 

Disciplin 

Veta vilken ordning som behövs och när. Kunna underordna sig den militära strukturen och 

det gemensamma ansvarets krav. Man kan med lätthet koppla detta från våldsmonopolet och 

det behovet av disciplin som det föranleder. Disciplin och självdisciplin att inte ryckas med 

och fatta bekväma beslut för att vinna sympatier eller att fatta beslut som hämnd för något 

som har inträffat tidigare. Stabilitet och självdisciplin går hand i hand. 
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Omdömesgill 

Veta vad som är välavvägda beslut mellan det man vet och inte vet. Hantera samvetet och 

förnuftet i god balans. Inte ta större risker än som krävs och noga analyserat de riskerna. 

Hantera andra människor och djur med empati och ansvarsfullt. Vara en föregångsperson och 

en god förebild för övriga samhället. I fredsverksamheten så handlar omdömet mycket om att 

officeren har att fatat beslut som påverkar andra människor och om pengar men också om 

säkerhet. Personal, budget och verksamhetssäkerhet är tre stora poster om vad det dagliga 

arbetet handlar om för en officer. 

 

Ansvarsfull 

Ha en utpräglad vilja att ta ansvar. Ansvar för att fatta beslut, ansvar för sin personal och att 

kunna ta ansvar för sina eventuella misslyckanden är oerhört viktigt. Arbetsgivaren och 

personalen kräver detta. Officeren skall se till att uppgifter löses och att målen nås med minsta 

möjliga resurs. En viktig egenskap i ansvarsfrågan är att ta ansvar för att skydda sina 

underlydande men i det värsta scenariot vara medveten om konsekvenserna av 

våldsmonopolet och vara beredd att ansvara för dess konsekvenser. 

 

Självmedveten 

Känna sig själv och de fördelar och brister man själv har. Det innebär att veta om sin förmåga 

och veta var sin gräns går. När man vet vad man klarar av och vad man inte klarar av är det 

också lättare att fråga och be om hjälp eller råd vid beslutsfattning. En officer har alltid 

ansvaret men agerar professionellt om man vågar lyssna på andra. Självkännedomen är att 

också veta när man kan gasa och bromsa, när man kan arbeta hårt och när man måste 

återhämta. Det är inte ansvarsfullt att köra slut på sig utan man måste veta när att säga stopp. 

 

Modig 

Denna egenskap är antagligen en av de viktigaste. Utan mod blir besluten sämre eller till och 

med farliga. Officeren måste våga agera, fatta beslut och befinna sig i svåra och livsfarliga 

situationer även om man är rädd. Man måste våga vara chef och våga fatta beslut, även svåra 

och negativa beslut och framförallt våga stå för sina beslut. Våga leda när det är svårt även 

när det är fara för eget liv. Våga säga stopp och stå emot, våga inte fatta beslut. Att vara 

modig innebär inte att man inte får vara rädd. 

 

3.3.4. Det man blir, roller 

De olika rollerna är det som en officer skall utöva efter att man blivit officer och innefattar 

tjänsteutövning i krig och i fred samt den höga bildning som ligger till grund för att kunna 

hantera officersrollen. Om man skall vikta dessa roller så är rollen som krigare den som är 

viktigast då den innefattar det militära och det unika med att vara officer. Men en officer skall 

kunna variera och vara alla de olika rollerna. Ibland samtidigt och ibland var för sig. Det 

viktigaste med denna kategori är att den pekar så tydligt på det som skiljer en officer från 

andra yrkesgrupper, att man hanterar krig. 

 

Krigare 

I detta ord tolkas allt in som rör yrkesskickligheten med att vara officer. Kunna sitt yrke. 

Kunna föra befälet i fält, till sjöss och i luften. Kunna omsätta teorin i praktiken. Kunna 

utbilda och utbilda sig fortlöpande. Kunna hantverket. Att vara bäst på truppföring och 

stridsteknik och kunna hantera operationer och taktik. I denna roll finns också egenskapen att 

kunna dra erfarenheter, ändra sitt beteende och befinnas sig i det livslånga lärandet. Att vara 
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krigare innebär att man är en fältherre. En person som kan mycket, är en ledare vilket innebär 

att man behärskar sin profession och med det stridsfältet. 

 

Förvaltare 

Kunna arbeta som tjänsteman i staten och följa de regelverk och ta det ansvar som krävs. 

Kunna hushålla med resurser och följa lagar och förordningar om bland annat personal, 

arbetsrätt, säkerhet och ekonomi. Det handlar om lagar men det handlar också om människor. 

Att man tar hand om sin personal enligt gällande regelverk men också utöver det, att bry sig, 

på riktigt. Dessutom handlar säkerhet om personalen då att handa många av de system och 

teknik som finns inom det militära kan innebära stora risker om det inte görs på rätt sätt. Det 

handlar också om den andra formen av säkerhet, att skydda personal, verksamhet, materiel 

och information
66

. Det handlar om att skydda staten men även i stor utsträckning om att 

skydda sin personal mot påverkan, hot, sabotage och terrorism. 

 

Bildad 

Officeren måste vara intellektuell. Vara beläst, kunna teorier och vetenskapliga metoder. Ha 

den teoretiska kunskapen om många olika saker. Förmåga att tillskansa sig utbildning under 

hela livet med hjälp av akademiseringen och ha viljan till ett livslångt lärande, det är den 

intellektuella kvalitetssäkringen av utbildningen. Att vara kritisk tänkande och ifrågasättande, 

att ha en kognitiv förmåga, ett logiskt tänkande och kunna utveckla teorier och lösningar på 

abstrakta problem, att kunna vara listig och självständig. Med akademiseringen kommer 

officersprofessionen att kunna äga sin egen profession och själva kunna utveckla den. 

 

3.3.5. Portalparagrafer 

Portalparagraferna är en sammanställning av det som modellen innehåller. Dessa två ord har 

växt fram till genom kodning, analys och tolkning och de sammanfattar vilka egenskaper man 

måste ha för att kunna ta det ansvar det innebär att vara officer. Vad en officer skall kunna för 

att tillämpa den grund som officeren står på, det unika – att när situationen så kräver, ha 

rättigheten och skyldigheten att bruka våld för att lösa en uppgift.   

Paragrafernas förklaring är unikt för officersyrket och handlar om å ena sidan förnuft, det man 

kan teoretiskt och praktiskt, och å andra sidan samvetet, det man känner är rätt eller fel. 

 

Mångsidig 

Innebär att kunna lite om mycket och ha olika egenskaper och förmågor. Inte vara expert på 

något men veta lite om många saker. Det innebär också att vara flexibel och kunna anpassa 

sig. Kunna leda och bli ledd. Kunskap inom både teori och praktik. Kunna situationsanpassa 

sig, kunna hantera många yrkesroller såsom utbildare, truppförare, tjänsteman och inom 

stabstjänst. Att kunna vara både och, både krigare och hantverkare eller akademiker och 

praktiker, att både vara kunna detaljer men att också kunna se helheten. Att kunna använda 

teknikens möjligheter och begränsningar. Officeren måste även vara anpassningsbar till nya 

roller, vara vetgirig och vilja lära sig nya saker. Officeren löser problem och vet när att ta stöd 

av annan expertis. 

 

Inre kompass 

Detta ord har varit som en röd tråd genom hela studien, ”den inre kompassen”. När 

respondenter har pratat om den och när man tänker på den är det något som kommer från 

hjärtat, samvetet med en väl genomarbetad etik och en god moral. Det som vägleder dig att 
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fatta rätt i beslut i ofta svåra och komplexa situationer. Den bygger på en humanistisk och 

kristen grundsyn. Att veta utan att kunna förklarar att man vet. Känslan för det som är rätt och 

kunna stå för det. En välgrundad och genomarbetad värdegrund som gör att man vet vad 

krigets lagar sätter för krav för att lösa konflikter och mot det militärt nödvändiga. Man är en 

människovän men samtidigt måste man kunna utföra och ge order om det osannolikt onda.  

 

För att lösa sin uppgift, även om man tvingas gå emot sina naturliga känslor och medfödda 

empatiska förmåga måste officeren i krig kunna fatta beslut som innebär att många människor 

dör eller att egendom till stora värden förstörs. Att fatta så onda beslut kräver en person som 

är oerhört stark i sig själv och förstår varför det är nödvändigt att ibland göra ont för att uppnå 

gott.  

 

Man får vara rädd, man får vara arg, man får vara uppgiven men ordern måste ges. Det att 

veta när man kan ge den och när man inte kan ge den är den inre kompassen. Att kunna fatta 

etiskt väl avvägda beslut med hänsyn till uppgiften, regelverket och sin inre övertygelse om 

vad rätt är. 

 

3.4. Inbördes samband 

mellan kategorierna 

Nivåerna och det inbördes 

sambandet mellan kategorierna i 

modellen har växt fram under 

analysen av intervjuerna och när 

modellen byggdes. Nivåerna kom 

till för att förklarar hur vissa 

egenskaper leder till det andra, hur 

modellen hänger ihop i 

”byggandet” av en officer.  

 

Det unika med att vara officer 

Längst ned, som en bottenplatta, är 

det unika med att vara en officer, 

det som ingen annan profession 

handskas med och egentligen är 

skälet till varför man har en 

militärmakt med tjänstemän 

(officerare) som har att fatta beslut 

om användning av våld som det 

yttersta maktmedlet. 

 

 

 

Antagningsnivån 

Men för att kunna handskas med den nedre nivån och kunna tillgodogöra sig utbildning och 

övning i att vara en officer det finnas några grundvärden som inte går att förhandla bort eller 

bortse ifrån. De så kallade antagningskraven.
67
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Utbildningsnivån - skola 

Nästa nivå är utbildningsnivån, eller FHS. Där kadetten skall genomgå en utbildning och läsa 

på en akademisk nivå men också lära sig och träna på egenskaper som man måste ha som 

officer. Kadetten måste lära sig yrket att bli en krigare men också bli bildad och att lära sig 

vara en statstjänsteman och förvalta. Det gör att den treåriga utbildningen kommer att 

innehålla en mängd olika saker och måste mer likna en yrkesutbildning än en ren akademisk 

utbildning. Roller! 

 

FHS genom praktisk utbildning i det som krävs för att bli en god krigare och förvaltare av 

statens medel. Dessutom skall FHS ge en god teoretiskkunskap för att kadetten skall få ett 

verktyg att hantera beslutsfattning. Dessa behöver sedan övas med praktiska övningar för att 

ge kadetten möjlighet att ha helhetssyn och disciplin samt att kadetten blir omdömesgill, 

ansvarsfull, modig och självmedveten. 

 

Yrkesnivån 

När kadetten har gått klart utbildningen skall hen vara så förberedd att hen kan axla sin 

yrkesroll och inneha en stor mångsidighet samt en tränad inre kompass. Dessa två är grunden 

för att klarar av det unika. När kadetten inhämtat detta kan denne gå vidare i yrket och via sin 

”inre kompass” och mångsidighet utveckla ett gott samvete och ett gott förnuft för att bli en 

bra ledare. 

 

Modellen med nivåer visar hur en officer ”byggs” fram till examen men den gäller också för 

officerens vidare vandring inom yrket vilket innebär att egenskaperna tränas under hela livet. 
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3.5. Modellen i sin helhet 
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3.5.1. Reflektioner omkring modellen 

Eftersom modellen är uppbyggd hierarkiskt kan det vara lätt att falla in att egenskaperna är 

hierarkiska i förhållande till varandra, för att uppnå den ena måste man uppnå den andra. Så är 

det men allt pågår också på något sätt samtidigt. Hierarkin är främst till för att förklarar hur 

kadetten växer med utbildning för att till slut kunna hantera det unika i början av modellen. 

Modellen har en topp och en botten men beror av varandra. 

 

Vad är påverkansbart i modellen? Grundnivån med våldsmonopolet är organisatoriskt givet 

och inte påverkansbart men allt övrigt går i någon mån att påverka. Dock är det som finns i 

mitten som är det som är enklast att påverka och är det man förfinar under utbildningen. 

 

Det finns andra modeller som förklarar officerens väg in i yrket och hur man förhåller sig till 

olika saker. Bland annat i bilaga 3 till SOU 2003: finns det en kompetensmodell. Skillnaden 

är att den mer hantera de organisatoriska förhållandena medan modellen mer hanterar de 

personliga egenskaperna. 

 

En annan typ av modell skulle kunna vara en som visar hur officerens egenskaper förändras 

över tid. På så sätt får man en överblick i hur officerens egenskaper utvecklas i det livslånga 

lärandet. 

 

Modellen kan och skall ifrågasättas och det går att bygga modellen på andra sätt och med 

andra hierarkiska nivåer, men när man gör det måste man ta till minnet att syftet med den inte 

är att komma med hela lösningen utan förklaringen är att modellen skall ses som ett 

pedagogiskt verktyg. 

 

3.6. Examensmålen 

Examensmålen är i studien sekundärempiri och de står i den så kallade FHS-förordningen
68

. 

De är 17 stycken dessutom skall kadetten genomföra ett självständigt arbete. 

Det här sättet att skriva examensmål är ett vanligt sätt vilket man kan se inom andra yrken 

som lärare eller läkare.
69

 Utgångspunkten är att oavsett hur man tolkar de övergripande målen 

och skriver specifika kursmål så är det examensmålen som pekar ut vilken tyngdpunkt ett 

yrke skall ha och i vilken riktning man skall utvecklas. 

 

Analysen använder modellen som utgångspunkt och analyserar examensmålen ett och ett. 

Examensmålen är numrerade 1-18 för att få en enklare spårbarhet i studien. också de tre 

huvudgrupperna: 

 

A. Kunskap och förståelse 

B. Färdighet och förmåga 

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
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3.6.1. Examenmålen ur FHS-förordningen 

YRKESEXAMINA
70

 

Officersexamen 

 

Omfattning 

Officersexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng. 

 

Mål 

För officersexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som officer. 

 

A. Kunskap och förståelse 

För officersexamen ska studenten 

1. – visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet 

och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om 

sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets 

betydelse för yrkesutövningen, 

2. – visa sådant brett kunnande i militära ämnen som krävs för att i en ledande 

befattning ansvara för personal och materiel i militära operationer, 

3. – visa förståelse för mekanismer och interaktion i militära konflikter längs 

hela skalan av konflikter, 

4. – visa kunskap om krishantering i påfrestande situationer för samhället, och 

5. – visa kunskap om såväl nationella som internationella relevanta författningar och 

regelverk. 

 

B. Färdighet och förmåga 

För officersexamen ska studenten 

6. – visa förmåga att med en helhetssyn planera, leda och med adekvata metoder 

genomföra uppgifter inom givna ramar, 

7. – visa förmåga att utbilda, informera och stödja olika grupper, 

8. – visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser 

och frågeställningar utifrån uppgiftens, individens och gruppens behov, 

9. – visa förmåga att kritiskt och systematiskt granska, bedöma och använda 

relevant information, 

10. – visa förmåga till lagarbete och samverkan med grupper med olika 

sammansättningar, 

och 

11. – visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt 

och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar med olika 

grupper. 

 

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För officersexamen ska studenten 

12. – visa självkännedom och empatisk förmåga, 

13. – visa förmåga till säkerhetsmässigt tänkande i olika situationer, 
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14. – visa förmåga att inom yrkesutövningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna, 

15. – visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet militära, sociala och ekonomiska 

aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, 

16. – visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och 

17. – visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande 

utveckla sin kompetens. 

 

D. Självständigt arbete (examensarbete) 

18. För officersexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
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4. Analys och resultat 

I detta kapitel prövar studien modellen mot examensmålen. Analysen vill visa om den 

blivande fänriken, genom att uppnå de 17 examensmålen, i teorin ges de egenskaper, 

kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna utöva sitt yrke. 

 

I den första analysen prövas vilka egenskaper och roller från modellen som tränas i respektive 

examensmål. Exempelvis var egenskapen mod eller omdöme tränas eller var rollen 

förvaltare eller krigare tränas. 

 

Därefter sammanställs analysen genom att visa hur mycket respektive del i modellen tränas 

genom examensmålen och visa hur examensmålen relaterar till modellen. Sammanställningen 

visar vilka delar som tränas mer, vilka delar som tränas mindre och vilka delar som kanske 

inte tränas alls.  

 

Slutligen redovisas resultaten i sin helhet tillsammans med en avslutande diskussion. 

 

Studien analyserar inte grundkraven i modellen då dessa redan är givna som en förutsättning 

att överhuvudtaget bli antagen till OP men de är som tidigare nämnts viktiga för att 

överhuvudtaget klarar av officersyrket. 
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4.1. Vad tränas i examensmålen? 

4.1.1. Kunskap och förståelsemål. 

Examensmål 1. 

- Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet och 

kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 

yrkesutövningen. 

För att uppnå detta mål behöver man ha kunskap om sambanden mellan teori och praktik. Det 

ger att man behöver vara BILDAD dessutom behöver man en god HELHETSYN för att se 

betydelsen för yrkesutövningen från olika aspekter. 

 

Examensmål 2. 

- Visa sådant brett kunnande i militära ämnen som krävs för att i ledande befattning 

ansvara för personal och materiel i militära operationer. 

I detta mål måste kadetten kunna ta ansvar som officer behöver då kunskap inom ett antal 

olika områden. Kadetten ska ha ett bredd kunnande vilket tolkas som HELHETSYN, 

dessutom ska det vara inom militära ämnen vilket lyfter fram den teoretiska biten av 

KRIGAREN men även att vara BILDAD. Eftersom detta mål är ett teoretiskt mål är det svårt 

att mäta specifika egenskaper. 

  

Examensmål 3. 

- Visa förståelse för mekanismer och interaktion i militära konflikter längs hela skalan 

av konflikter. 

Ett mål som ställer krav på förståelsen av mekanismer och interaktioner. För att klara det 

behöver kadetten visa på HELHETSYN och för att kunna se helheten behöver studenten 

dessutom vara BILDAD genom kunskap om mekanismerna. 

 

Examensmål 4. 

- Visa kunskap om krishantering i påfrestande situationer för samhället. 

Målet vidgar fältet för kadetten bort från kriget och till samhället i stort. Det kräver en 

HELHETSYN på yrket. Dessutom behöver kadetten vara BILDAD för att ha kunskap om hur 

krishantering går till, kompletterat med statstjänstemannen ansvar, FÖRVALTARE, så ger det 

en officer som blir MÅNGSIDIG. 

 

Examensmål 5. 

- Visa kunskap om såväl nationella som internationella relevanta författningar och 

regelverk. 

Kadetten behöver vara BILDAD för att kunna visa på dessa kunskaper. 
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4.1.2. Färdighet- och förmågemål. 

Examensmål 6. 

- Visa förmåga att med en helhetssyn planera, leda och med adekvata metoder 

genomföra uppgifter inom givna ramar. 

Målet pekar på yrkeskunskap som kräver att kadetten är BILDAD och har FÖRVALTARENS 

och KRIGARENS förmåga att omsätta kunskaper i praktiken. Kadetten måste ha DICIPLIN 

för att genomföra uppgifterna och vara SJÄLVMEDVETEN om sina styrkor och svagheter 

för att ta ANSVAR och se HELHETEN. Detta leder kadetten mot en officer som är 

MÅNGSIDIG. 

 

Examensmål 7. 

- Visa förmåga att utbilda, informera och stödja olika grupper. 

Att genomföra utbildning kräver BILDNING och förmågan att omsätta den i KRIGARENS 

och FÖRVALTARENS utbildande roller. SJÄLVMEDVETENHET och OMDÖME krävs för 

att hantera utbildningssituationen och vara pedagogisk. 

 

Examensmål 8. 

- Visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och 

frågeställningar utifrån uppgiftens, individens och gruppens behov. 

Att hantera olika situationer och företeelser kräver MÅNGSIDIGHET hos kadetten. 

Dessutom krävs det att kunna väga individers behov mot gruppen vilket kräver HELHETSYN 

av vad som är bäst i längden. Det kräver även SJÄLVMEDVETENHET för att med 

DICIPLIN fatta beslut och MOD att våga göra detsamma. Att väga dessa olika saker mot 

varandra kräver att kadetten är OMDÖMESGILL samt tar ANSVAR för sitt agerande. Detta 

leder till en officer med väl utvecklad INRE KOMPASS. 

 

Examensmål 9. 

- Visa förmåga att kritiskt och systematiskt granska, bedöma och använda relevant 

information. 

Kadetten avkrävs i detta examenmål en HELHETSYN att se hela problemet eller situationen. 

Hen behöver vara OMDÖMESGILL för att kunna värdera vilken information som är relevant. 

Att i grunden kunna veta vilken information som är det kräver BILDNING hos kadetten. 

 

Examensmål 10. 

- Visa förmåga till lagarbete och samverkan med grupper med olika sammansättningar, 

Detta examensmål visar tydligt behovet av att kunna lagarbete och samverka med andra 

grupper. För detta behöver kadetten god SJÄLVMEDVETENHET och DICIPLIN för att 

tygla sin egen vilja för att laget sak fungera. Samarbete kräver dessutom att man är 

OMDÖMESGILL. 
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Examensmål 11. 

- Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och 

skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar med olika 

grupper. 

Examensmålet pratar om att kadetten både skriftligt och verbalt ska kunna genomföra olika 

former av resonemang med olika grupper. Att göra detta nationellt och internationellt kräver 

en god BILDNING för att ha kunskaper. För att våga genomföra detta krävs MOD och att 

vara OMDÖMESGILL när man väger intressen mot varandra. 

4.1.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt. 

Examensmål 12. 

- Visa självkännedom och empatisk förmåga. 

Kadetten behöver för att klara detta mål uppvisa en god SJÄLVMEDVETENHET, MOD för 

att vissa denna medvetenhet och en tydlig INRE KOMPASS som visar ”rätt väg” för 

kadetten. 

 

Examensmål 13. 

- Visa förmåga till säkerhetsmässigt tänkande i olika situationer. 

Att visa säkerhetsmässigt tänkande tolkas mot att kunna hantera arbetsmiljön och den typen 

av säkerhet, inte att hantera säkerhet i militära operationer som är något annat. För att kunna 

detta behöver man vara ANSVARSTAGANDE och ha den DICIPLIN som krävs att följa 

regelverk och inte ta den enkla lösningen. I situationen behöver man vara OMDÖMESGILL 

för at se farorna. Lyckas kadetten förena dessa ageranden är denne på god väg att kunna agera 

som FÖRVALTARE i modellen. 

 

Examensmål 14. 

- Visa förmåga att inom yrkesutövningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna. 

 

Examensmålet belyser statsmakternas vilja att officeren skall följa de mänskliga rättigheterna. 

För att kunna göra detta behöver kadetten vara KRIGARE och FÖRVALTARE för att med 

HELHETSYN vad är det som ska uppnås i situationen eller skeendet. Detta genom att agera 

OMDÖMESGILLT med den kunskap BILDNINGEN ger och med DICIPLIN genomföra och 

ta det ANSVAR som staten kräver att officeren skall ta. 
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Examensmål 15. 

- Visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet militära, sociala och ekonomiska 

aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter. 

Ett komplext mål som visar på de olika områden en officer behöver behärska, det är 

yrkeskunskap, teknik och regelverk. För att göra detta behöver kadetten vara BILDAD genom 

att ha kunskap om olika tekniker, hur dessa fungerar och vad de påverkar. Dessutom 

MÅNGSIDIG då detta även kräver en form av tekniskt sinnelag tillsammans med taktisk 

kunnande. 

 

Examensmål 16. 

- Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt 

För att ha ett professionellt förhållningsätt måste man följa de regelverk och kunskaper som 

finns i ett område samt ha ett agerande som följer med de normer som området kräver. För en 

kadett som skall bli officer kräver detta att hen kan uppvisa förmåga till självreflektion och 

SJÄLVMEDVETENHET och förståelse för vad DICIPLIN kräver av denne som individ men 

även vad det är i den militära kontexten. Kadetten ska uppvisa vilja att ta ANSVAR både i 

medgång men även i motgång. Professionalismen kräver dessutom förmågan att visa ett gott 

OMDÖME inom sitt område. 

 

Examensmål 17. 

- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 

sin kompetens. 

Målet pratar om ett av de grundfundament som diskuterats när akademiseringen införts i 

officersutbildningen. Viljan att utbilda sig hela tiden. För att klara detta behöver kadetten vara 

BILDAD. Samt att SJÄLVMEDVETET se sina brister. Med DICIPLIN och ANSVAR tillser 

kadetten sedan att den utvecklar sin kompetens. 

4.1.4. Självständigt arbete. 

Examensmål 18. 

- För officersexamen ska kadetten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

Målet är ett slutbevis på att kadetten är BILDAD. 

4.2. Sammanställning/vad tränas i modellen? 

4.2.1. Examensmålen mot egenskaperna 

Helhetssyn - Förmågan att inte bara se till sin egen uppgift utan också vad det man gör 

betyder för helheten, den (överordnande nivån) belyses i examensmålen 1, 2, 3, 4, 8, 9, 14. 

Examensmålen handlar bland annat om samband mellan teori och praktik, brett kunnande i 

militära ämnen och förståelse vilka mekanismer som uppträder i militära konflikter. Det visar 

sig att det finns behov av helhetssyn inom alla tre huvudgrupperna kunskap och förståelse, 

färdigheter och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Detta är inte konstigt 

att examensmålen lägger en stor vikt att skapa en helhetssyn hos den blivande officeren då 
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denna egenskap är en förutsättning för att kunna se samband. Denna egenskap täcks på ett bra 

sätt upp av examensmålen och som därigenom kan anses ha en god relevans mot modellen. 

 

Disciplin - Förmågan att inordna sig under annans vilja, att genomföra uppgifter som man 

inte själv vill genomföra utan de krävs av organisationen eller överordnande att de genomförs. 

Det krävs också disciplin för att väga olika gruppers intressen på ett relevant sätt.  Förståelse 

och kunskap som gör att man följer order, regler och normer även om man kanske önskar 

bryta dessa. Dessa finns i examensmålen 6, 8, 10, 13, 14, 16 och 17. Huvudgrupperna 

färdigheter och förmåga och värdering och förhållningssätt täcker upp denna egenskap. 

Anledningen är att det exempelvis krävs disciplin för att följa metoder, det krävs disciplin för 

att fatta beslut och det krävs disciplin för att tygla sin egen vilja för att laget skall fungera.  

Det finns en tydlig relevans i examensmålen mot denna egenskap. 

 

Omdömesgill – Att lära sig utöva ett gott omdöme har flera respondenter uttryckt som viktigt 

De har menat förmågan att väga olika för och nackdelar mot varandra i olika situationer. 

Verkan kontra konsekvens i olika uttryck är delar i examensmålen 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 och 

16. Man måste vara omdömesgill för att kunna väga nationella och internationella regelverk 

mot uppgiften Det krävs omdöme för att väga uppgiften, de olika individerna och gruppen 

behov mot varandra men också vid utbildning och stöd till olika grupper. Täcks upp genom 

alla huvudgrupper både avseende kunskap och förståelse men även färdigheter och förmåga 

samt värderingsförmåga och förhållningssätt och har en god relevans mot modellen. 

 

Ansvarsfull - Ansvarsglädje nämner respondenterna mycket om och detta har i modellen 

tolkats som att officeren trivs med och vill ta ansvar, man tar ansvar när det behövs både i 

med- och motgång. Förståelse för detta får kadetten i examensmålen 6, 8, 13, 16 och 17. 

Examensmålen handlar bland annat om att ta ansvar för planering och genomförande, för 

människor och materiel med stora ekonomiska värden, att uppgifterna utförs och att ansvar 

för sitt eget agerande. Täcks upp i färdigheter och värderingsgrupperna vilket inte är konstigt 

då att ta ansvar är en handling.  Examensmålen har relevans mot modellen. 

 

Självmedveten - Att reflektera över sig själv och då bli medveten om sina styrkor och 

svagheter, både kunskapsmässigt och inbyggda förmågor eller känslolägen. Att med denna 

kunskap veta hur dessa saker påverkar den egna beslutsfattningen och att man då kan parera 

eventuella svagheter för att få ett korrekt och riktigt agerande. Denna förmåga prövas och 

kadetten får lära sig mekanismer kring detta i examensmålen 6, 7, 8, 10, 12, 16 och 17. Man 

måste vara självmedveten för att kunna och våga fatta beslut. Man måste ha en förmåga till 

självreflektion för att kunna ha ett professionellt förhållningssätt. Man behöver vara 

självmedveten för att veta vilken kunskap man har och saknar. Framförallt färdigheter och 

förmåga täcker upp denna egenskap men också värdering och förhållningssätt. Det finns en 

tydlig relevans i examensmålen. 

 

Mod - är för respondenterna en viktig egenskap. Det handlar om mer än bara att utsätta sig 

själv och andra för fara och befinna sig i livsfarliga situationer utan det är även att våga fatta 

beslut Svåra beslut om att utsätta andra för livsfara även att beordra åtgärder som kanske 

innebär att människoliv offras för ett högre syfte. Det krävs också mod att fatta beslut som är 

impopulära men också att inte fatta beslut och stå på sig även om omgivningen har en annan 

uppfattning. Denna förmåga finns i examensmålen 8 11 och 12 även om det inte är tydligt vid 

en första blick. Få målsättningar täcker upp vilket kan anses som en svagare korrelation. Det 

verkar som att denna egenskap inte är prioriterad för en officersexamen vilket står i klart 

motsattsförhållande mot modellen. Täcks upp inom områdena färdigheter och förmåga samt 
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en målsättning i värderingsförmåga och förhållningssätt. Relevansen finns men är väldigt 

svag. 

 

4.2.2. Examensmålen mot rollerna 

Förvaltare är en roll som officeren måste axla, delvis då man är en statstjänsteman men även 

att man behöver förhålla sig till regler och ekonomi när man genomför olika uppgifter och 

verksamheter. Kadetten lär sig olika delar av dessa via examensmålen 4, 6, 7, 13, och 14. 

Delar av examensmålen går igenom statstjänstemannens ansvar för samhället och användande 

av resurser samt kontroll på regelverket. Det vilket innebär att den täcks väl upp av 

målsättningarna inom samtliga grupper och ger en god relevans. Ändå är den inte helt tydlig 

och tolkningen av examensmålen är i detta fall väldigt positiv. 

 

Krigare den andra av tre roller som officeren behöver kunna hantera inom sin yrkesroll. Detta 

är kärnan i yrket att kunna leda förband i strid men även att kunna sin profession och att 

kunna utbilda andra samt att vara mångsidig i sitt militära kunnande. För att kunna göra detta 

behöver officeren bland annat ha kunskaper om olika delar av stridens komplexitet och hur 

teknik påverkar stridens förlopp. Dessa kunskaper måste kadetten tillgodogöra sig för att klara 

examensmålen 2, 6, 14 och 15. Man behöver visa ett brett kunnande i militära ämnen, 

adekvata planeringsmetoder och kunna använda mekanismer och interaktioner i militära 

konflikter till egen fördel. Analysen visar att det är en svag korrelation och täcks endast upp 

av 4 mål som i sig enbart pratar om användandet av kunskap, de talar inte om härföraren. Det 

nämns till exempel inget inom värderings och förhållningsgruppen vilket kan anses vara 

anmärkningsvärt då denna roll är själva kärnan i yrket, det man minst måste kunna för att 

verka som officer. Dessutom är det av stor vikt att detta övas praktiskt. Det är en svag 

relevans. 

 

Bildad är en roll som officeren tydligt behöver axla. Att ha teoretiska kunskaper och 

analysera abstrakta problem. Att förstå komplexa skeenden, men också att vilja lära sig nya 

saker och ha ett livslångt lärande. Denna del av modellen täcks väl av de flesta examensmålen 

nämligen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17 och 18. Flertalet av examensmålen pekar på att 

kadetten behöver ha goda kunskaper inom många områden och att se sambanden mellan 

teoretisk och praktisk kunskap. Det är endast examensmålen 8, 10, 12, 13 och 16 som inte 

tydligt visar på egenskapen bildad. Täcks alltså upp inom samtliga huvudgrupper. Detta 

resultat är inte förvånande då akademiseringen påtagligt har påverkat utbildningen, därigenom 

finns det en mycket hög relevans mellan modell och examensmål. 

 

4.2.3. Examensmålen mot de två portalparagraferna 

Mångsidig är en av de två övergripande förmågorna officeren behöver och är en 

sammanfattning av alla egenskaper, roller och krav. Man kan faktiskt säga att detta är, för 

officersyrket, en unik egenskap då det innefattar kunskaper och färdigheter som ingen annan 

yrkesgrupp innehar.  Denna förmåga prövas mer explicit i examensmålen 4, 5, 6, 8, 14 och 15 

och täcks på så sätt upp inom samtliga grupper. Men som tidigare visats är rollen som krigare 

samt egenskapen mod mycket diffus och det är ju faktiskt i den rollen tillsammans med den 

egenskapen som officeren skall kunna verka om det värsta händer. Examensmålen möter 

modellen och kan då anses vara relevanta för denna egenskap meden tydlig reservation för det 

speciellt militära. 

 

Inre kompass, förmågan att självmedvetet utöva empati och kunskap i de olika roller som 

officeren verkar i. Att kunna fatta etiskt väl avvägda beslut med hänsyn till uppgiften, 
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regelverket och sin inre övertygelse om vad rätt är. Denna förmåga finns i examenmålen 

nämligen 12 och 14. Den täcks upp enbart inom värderingsgruppen och har då en dålig 

korrelation. Examensmålen möter upp denna egenskap i modellen på ett mycket svagt sätt. 

4.3. Resultat 

I analysen av examensmålen mot modellen så verkar det översiktligt vara en hög korrelation 

och att examensmålen leder till bilden av yrkesprofessionen officer. Att kadetterna, i alla fall 

på pappret, skulle ha en möjlighet att tillgodogöra sig den kunskapsbas och de egenskaper 

som krävs för att vara officer. Det skulle då innebära att de olika målsättningarna för 

utbildningen till officer vid FHSs officersprogram och en officersexamen är relevant och inte 

uppvisar några tydliga skillnader. Men när man tittar närmare så verkar det ändå vara vissa 

saker som tar överhand och att vissa saker är svagare och till och med helt saknas.  

 

Det övergripande målet för en officersexamen är att studenten skall visa sådan kunskap och 

förmåga som krävs för att självständigt arbeta som officer men examensmålen är alldeles för 

generella och teoretiska för att kunna mäta förmågan. Våra resultat visar att examensmålen 

viktar över mot den bildade officeren och att krigaren har kommit i skymundan. 

Examensmålen mäter en teoretisk avmilitariserad utbildning och inte kärnan i 

officerprofessionen. Med andra ord själva yrkesskickligheten. Är det så att akademiseringen 

har gjort att den utbildning som till sin karaktär är utpräglad militärisk har glömts bort eller i 

alla fall inte getts en hög prioritet och att det akademiska är viktigare? 

 

Målen är avmilitariserade, eller med andra ord; de berättar inte om den unika officersrollen 

krigare. I förarbetena
71

 till FHS-förordningen
72

  har studien upptäckt en skillnad mellan 

förarbetet och själva förordningen. Där det militäriska med fokus på den väpnade striden och 

våldsmonopolet är mycket tydligare. 

 

Denna farhåga utrycks i ett yttrande till förarbetena, där tre experter skriver om officersrollen: 

 

”Den uppgift som unikt definierar rollen som officer är att leda insatser med våldsmedel i 

strid. Den kompetens som erfordras härför är av såväl specifikt militär som mer allmän natur. 

Det ställer framtidens utbildningssystem inför en tydlig prioriteringssituation. 

Utan en tydlig prioritering mellan kärnämnen och allmänna ämnen riskerar 

officersutbildningen att bli alltför tunn inom kärnområdena. Inom de allmänna områdena 

skall officeren särskilt ges de kunskaper som erfordras för att kommunicera och sätta in 

militära medel i sitt samhälleliga sammanhang.”
73

 

 

Skrivningen pekar på samma sätt som våra resultat att den militära kompetensen måste 

prioriteras för att inte urvattna officersrollen.  

 

Det finns vidare inte nämnt någonting om den väpnade striden eller det militära i gruppen 

färdigheter vilket i sig är underligt då officersyrket främst är ett praktiskt yrke i den meningen 

att man gör saker, även om de bygger på teori eller tankeverksamhet 

 

 

 
71

 SOU 2003:43 Ett reformerat skolsystem för FM. 
72

 SFS 2007:1164 Förordning för FHS. 
73

 SOU 2003:43 Ett reformerat skolsystem för FM, bilaga 3. 
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Det saknas också en tydlig målsättning mot att ge kadetten ett mer modigt förhållningssätt. En 

fråga som dyker upp är om det finns en rädsla och en okunskap hur man utbildar i mod då 

egenskapen är diffus och svår att mäta.  

  

Studien har funnit att det finns en korrelation med examensmålen och mångsidighet, förutom 

krigare, men det finns inte en korrelation mot den inre kompassen. Det är mycket 

anmärkningsvärt då denna egenskap är det som främst gör att den officeren kan hantera det 

unika våldsmonopolet men också en mängd andra beslut och ställningstagande i en mängd 

olika situationer i yrket. 
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5. Avslutande diskussion 

5.1. Modellen 

Modellen är byggd utifrån insamlad empiri och visar egentligen en perfekt bild av en officer. 

Den presentera utvecklingen mot den färdiga officeren och visar de olika egenskaper som 

man utvecklar under den tiden kadetten utbildar sig.  Men egentligen pågår denna utveckling 

av egenskaper under hela officerens yrkeskarriär. Det gör att man egentligen aldrig blir helt 

färdig, utan yrket som officer innebär ett livslångt lärande. 

 

Vidare visar inte modellen alla de egenskaper en officer behöver. Modellen är uppbyggd via 

IGT och i kategoriseringen har ett antal egenskaper slagits ihop till nya och vissa har fallit 

bort. En sådan egenskap är exempelvis ledare som försvunnit ur modellen men den täcks 

delvis upp av att ett grundkrav är att man har ledaregenskaper men också att ledare byggts 

upp av de övriga egenskaperna. I kodningen ingår även ledare i rollen krigare. 

 

En annan egenskap som inte redovisats är den fysiska prestationsförmågan på grund av att 

den inte lyftes fram av respondenterna. Egenskapen är viktig och egentligen en 

grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna arbeta som officer. 

 

5.2. Examensmålen 

Enligt modellen måste den utexaminerade officeren från FHS vara mångsidig och ha en väl 

utvecklad inre kompass. Men examensmålen prövar inte på ett tydligt sätt alla dessa 

egenskaper och roller som en officer måste ha. Det som främst saknas är mål för att kunna 

träna den modiga krigaren med en tydlig inre kompass. Man kan argumentera om mycket men 

detta är själva kärnan i yrkesprofessionen officer. Examenmålen uppfattas ha en tydlig 

slagsida åt det teoretiska hållet och de upplevs som avmilitariserade. Det kan innebära att 

kadetten inte får den möjlighet att bli den officer som modellen utvisar och kan få svårigheter 

att hantera kärnan i professionen. Dessutom tydliggör inte examensmålen viktiga egenskaper, 

som är nödvändiga för att kunna hantera svåra situationer.  

 

Det verkar som om FM inte riktigt får den officer man behöver och att fänriken inte är riktigt 

färdigutbildad. Examensmålen ger bildning och inte tillräckligt med utbildning. För att FM 

skall få det måste examensmålen antingen skrivas om så att de blir mer militariserade eller 

föra till ytterligare mål, vilket FHS-styrelsen enligt förordningen har rätt till att göra
74

. Även 

egenskaper som mod, disciplin och självmedvetenhet behöver stärkas.  

 

Om fänriken inte har tillräcklig yrkeskompetens kan det innebära att den militära 

kompetensen sjunker inom officerskåren vilket är allvarligt i sig men mer allvarligt är att det 

kan få negativ effekt på krigsförbanden och den operativa effekten inom FM.  

 

Med brister i utbildningen och felaktiga förväntningar riskerar fänriken att fastna i 

administrativa uppgifter och inte arbeta med yrkets kärnverksamhet som att leda, utbilda och 

följa truppen. En konsekvens av det kan vara att fänriken upplever att denne inte har de 

egenskaper som yrket kräver vilka kan innebära påverkad yrkesidentitet och det finns en risk 

att officerare slutar.  I förlängningen kan det även innebära att endast specialistofficerskåren 

har rätt kompetens inom den militära professionen vilket inte är bra för det roller och mandat 
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respektive yrkesprofession har. Man kan inte hantera vad och när ska skall göras om man inte 

vet hur de kommer att utföras. 

 

Det finns en skillnad mellan examensmålen och modellen över vad det är att vara en officer 

och det unika med våldsmonopolet. Det framgår ingenstans i FHS-förordningen och det kan 

anses märkligt då studien har kommit fram till att det är grunden för officersrollen.  

 

Kan denna avsaknad av tydlighet avseende våldsutövning innebära att FHS inte utbildar i vad 

som krävs för att lösa själva fundamentet för en officer, att kunna fatta beslut om den yttersta 

våldsanvändningen. Denna risk påtalas även i förarbetena till FHS-förordningen
75

 och 

specifikt i de särskilda yttrandena av experter. 

 

5.3. Professionsbegreppet 

Kan det vara så att akademiseringen av officersprofessionen har gått lite för långt eller att det 

finns oklarheter vad akademisering innebär? Akademisering innebär utbildning på 

vetenskaplig grund och inte att endast läsa böcker och enbart syssla med teori.
76

I kapitlet 

centrala begrepps nämns att akademisering och högre utbildning ger en status till en 

profession men som studien visat är officersprofessionen så mycket mer än så. Kan det vara 

dags att låta pendeln slå tillbaka något så de rent militära och mer erfarenhetsbaserade 

lärandet får plats? Brante
77

 nämner att för att vara en yrkesprofession så behövs en kärna i 

yrket av yrkeskunnande och Hedlund
78

 skriver om den konflikt som finns mellan 

akademisering och yrkeskunnande. Är det så att officerens yrkeskunnande håller på att 

urlakas med för mycket inblandning av ”experter” som inte är officerare och inte har de 

erfarenheter som yrkets kärna kräver? Officerens kärna är den väpnande striden och 

våldsmonopolet, den praktiska tillämpningen och hur att hantera det kan inte enbart komma 

från skolbänken. 

 

Andra tecken på en profession i förändring eller kanske en identitetskris är symbolers 

användande eller förändrade värde. Ett exempel på detta skulle kunna vara hur 

hälsningsplikten förändrats genom åren. Något som är än tydligare för människor utanför FM 

är hur uniformen används eller inte används. Officerare använder i stor grad gärna civila 

kläder när de kan och bär inte uniform. Det skulle tillsammans med vad som tidigare visats 

vara tecken på en pågående utarmning av yrket eller att officersyrket genomlever en slags 

identitetskris.  

 

5.4. Försvarsmakten 

5.4.1. Vad säger FM:s officiella dokument? 

I boken ”Den militära professionen” kan man läsa följande: 

 

Officersprofessionens kärna är ledarskap och ledning av den väpnande striden på alla nivåer.
79
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Det anser FM är grunden för en officer. Till det kopplar sedan myndigheten flera olika 

kunskaper, färdigheter och egenskaper som officeren skall inneha. 

 

 Officerens roll är att samordna de sammansatta förmågorna för att uppnå önskad 

effekt. 

 Rollen kräver därför insikter och färdigheter inom flera kunskapsområden. 

 Professionen inbegriper såväl militär- som förvaltarlogik. 

 Officeren antas och utbildas inom något av stridskraftsområdena. 

 Under en officers karriärutveckling byter man befattningar och ofta även inriktning. 

 Att handla i en given situation har sin grund i personliga egenskaper son 

självförtroende, trygghet, mod och förståelse. 

 Officersprofessionen utgår alltid från den väpnade striden där officeren har ett särskilt 

ansvar för militärt våldsutövande och dess konsekvenser. 

 

I detta dokument berättar FM om en person som, för att uppnå alla dessa egenskaper, kräver 

många års erfarenhet tillsammans med en gedigen utbildning. Men tolkningen är att FM 

pratar om officeraren som hela tiden befinner sig i en utvecklingsfas och inte behöver vara 

färdigutbildad från början. Officerens unika egenskap är det våldsmonopol som de har fått av 

statsmakterna att förvalta och använda när situationen så kräver. Till sin hjälp har officeren en 

god yrkeskunskap, en väl utvecklad etik och moral samt har förmågan utifrån sin bildning att 

reflektera och fatta lämpliga beslut framförallt vid använda våld. 

 

Officerens yrkesprofession är oerhört mångsidig och skall kunna verka på olika nivåer med 

olika arbetsuppgifter och begränsade resurser i krig såväl som i fred. 

 

Officeren har ansvaret för våldsmonopolet men också för pengarna och är en förvaltare i fred. 

 

5.4.2. Jämförelse mellan FM officiella dokument och modellen 

Eftersom undersökningen är teoribildande och inte teoriprövande behöver denna jämförelse 

inte presenteras men den är ändå intressant och gör att undersökningen får en högre 

trovärdighet. Den officer som studien har byggt verkar vara den officer som FM har tagit fram 

i sina styrande dokument och föreskrifter. 

 

FM definition av en officer och modellen ger i stort en samstämmig bild av en officer. Det i 

sig är inte förvånande då modellen bygger på intervjuer av officerare inom FM och många 

intervjuer var med officerare i ledande befattningar. 

 

Det borde innebära att de åtgärder och de slutsatser som denna studie kommer fram till 

enklare borde gå att applicera i ett eventuellt förändringsarbete. 

 

5.4.3. FM åtgärder för att lindra konsekvenser av de teoretiska examensmålen 

FM anser att examensmålen och utbildningen är för teoretisk och kadetten måste få mer 

praktik.
80

 FM har då infört, vid sidan av OP, en utbildning i egen regi. Utbildningen heter 

”Officer i den militära professionen” men benämns ”Försvarsmaktstid”(FMT) och genomförs 

av Militärhögskolan Karlberg (MHS K). I intervjun med utbildningschefen i FM berättade 

han att det årligen genomförs en diskussion mellan FM och FHS och ett av resultatet efter den 
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diskussionen är vad FM skall hantera under kadettens utbildning den så kallade FM-tiden och 

den utbildning som är förlagd vid stridsskolorna men genomförs som en del av OP. 

FMT är en inomverksutbildning som dokumenteras och kvalitetssäkras av FM. FMT ska 

förbereda kadetterna vid OP som blivande officerare och chefer i FM samt stödja FHS i 

genomförandet av OP.
81

 

 

De två utbildningarna, OP och FMT ger, vid godkänt resultat tillsammans med en bedömd 

lämplighet, möjlighet att söka anställning i FM. Vidare står det att en officer inte kan erhålla 

graden fänrik om man inte har godkänt från både OP och från FMT. 

 

Vad som har föranlett denna utbildning är i nuläget inte helt klart men en viss spårbarhet får 

man i skrivelsen för utbildningen där det står – ” Teori och praktik” och att FMT är en 

chefsutbildning
82

. FM är en praktiskt orienterad organisation och vårt kunnande uttrycks i 

handling. FHS, genom OP, ger kadetterna en systematisk teoretisk skolning och de 

grundläggande kunskaperna för att kunna verka som officer. FHS genomför till del praktiska 

moment men omfattningen ger inte tillräcklig grund för att agera som chef. FMT genomförs 

för att ytterligare förbereda kadetterna för anställning i FM och kompletterar OP.”
83

 

 

Denna FM tilläggsutbildning FMT verkar i teorin täcka upp för eventuella brister som 

examensmålen ger men lösningen med två parallella verksamheter och två myndigheter kan 

synas lite märklig och onödigt komplicerad och är antagligen inte en hållbar lösning i 

längden.  De kompletterande kraven behöver komma från FM till FHS och implementeras 

tydlig i utbildning som bedrivs av FHS med stöd av FM. Att som nu ha två spår kan tyckas 

vara resursslöseri men också att den röda tråden i utbildningen går förlorad. Dessutom 

riskerar kadetten att komma i kläm när denne har två organisationer att ta hänsyn till vilket 

redan visat sig i den information som getts av vissa respondenter efter intervjuerna. 

 

Myndigheterna kan exempelvis ta fram ett gemensamt dokument på hur man ser på kadetten 

vid examen, vilka kunskaper och färdigheter kräver båda myndigheterna. Dessutom finns det 

redan med i FHS-förordningen en skrivning där det uttrycks att FHS ska vara lyhörd på 

åsikter från FM rörandes de kunskaper och färdigheter kadetten skall erhålla under 

utbildningen.
84

Som det är nu kan det tolkas som om FM har underkänt den utbildning som 

ges vid OP. FHS-förordningen med dess examensmål är det officiella styrande dokumentet 

för officersexamen men en lösning skulle kunna vara att FHS styrelse tar in målsättningarna 

för ”Officer i den militära professionen” i examensmålen.  

 

Det har dessutom framkommit i studien att FHS inte ens kan lösa vissa av examensmålen som 

nu finns och tar därför stöd av FM. Det är delvis en parallellverksamhet för att säkerställa rätt 

produkt vid examen och inte den FMT som tidigare redovisats. Denna verksamhet skulle 

istället kunna vara integrerad i utbildningen för att på bästa och mest resurssparande sätt 

stödja kadetten. FHS borde säga vad de kan utbilda och vad de inte kan utbilda. Därefter kan 

FM stödja med resurser och Försvarsmaktens organisation på Karlberg, Militärhögskolan 

(MHS) kan vara detta verktyg. Parallellverksamheten borde integreras i utbildningen för en 

tydligare ledningsstruktur. Ansvarig myndighet för att kadetten innehar dessa förmågor borde 

vara FHS men med stöd av FM med det tydliga syftet att skapa en gemensam målsättning. 

 

 
81
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5.4.4. Förman 

Det finns en otydlighet inom FM hur man 

använder fänriken när denna kommer från skolan, 

vilka krav som ställs och vilka befattningar som de 

får? Även respondenterna ger uttryck för att 

fänriken inte är fullärd efter skolan utan behöver 

fortsatt övning och träning. Det kanske är en 

möjlig kompromiss att istället för att försöka göra 

den perfekta officeren är man tydlig med att 

graden fänrik är en instegsgrad och möjliggör att 

växa i sitt yrke. För att få vara förman och ingripa 

mot personal med lägre tjänstegrad i frågan om 

upprätthållande av ordning än sin egen trupp 

måste man vara lägst löjtnant.  Det skulle kunna 

vara en riktlinje i den övriga tjänstutövningen, att 

fänrik är en lärlingegrad och att man först vid 

löjtnants grad kan axla det ansvar det innebär att 

vara plutonchef eller motsvarande. Dessutom är ju 

fänrik och löjtnant samma nivå OF1 där fänrik redan nu kan ses som denna inträdesgrad mot 

löjtnant. 

 

5.4.5. Kommunikation inom FM 

Det upplevs att kommunikation i FM är otydlig vad avser officersyrket och den skillnad och 

de likheter som råder mellan officerare, specialistofficerare och civila. En respondent 

uttrycker det som: ”Det är ju ett jätteproblem med att vi inte gör det och fullt ut lyckats 

definiera vad som är skillnaden och vad som är likheter och framför allt har vi inte lyckats ha 

en dialog om det här med specialisterofficerarna”. Om inte FM tydligt kan definiera vad de 

olika rollerna och de olika mandaten innebär kan det få som konsekvens att det blir interna 

konflikter om vem som har vilka mandat och när. Modellen skulle kunna användas för att 

tydliggöra officerens olika egenskaper och roller i kommunikationen internt inom FM eller 

externt mot andra FHS. Men den behöver analyseras ytterligare då det livslånga lärandet 

skulle göra modellen mer komplett. 

 

I intervjun med utbildningschefen berättade han att även om det finns styrande dokument 

inom FM om vad en officer skall kunna så kan inte FM kravställa detta gentemot FHS. I 

beställningen av officerare till en anslagsutbildning beställer man kvantitet inte kvalitet. 

Reglerna för anslagsutbildning styrs av Högskoleförordningen och FHS-förordningen och där 

har FM ingen formell påverkan. Dock så pekar FHS-förordningen på att FM och FHS skall 

kommunicera detta med varandra och att det, som tidigare nämnts, finns möjlighet att lägga 

till examensmål. Det finns en viss påverkan och styrning genom det så kallade vetenskapliga 

rådet på FHS där det sitter representanter från både FM och skolan. Dock finns det ingen 

direkt styrning av de som sitter i rådet och vad de skall föra för åsikt i hur utbildningen 

bedrivs. FM kunde tydligare kommunicera vilken officer de vill ha genom detta råd. 
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6. Slutsatser 

Studien visar att examensmålen är för teoretiska, allmängiltiga och avmilitariserade vilket kan 

innebära att officerskåren, på sikt, får stora brister och kommer att sakna viktig militär 

praktisk kompetens. Officeren som skall leda verksamheten måste få förutsättningen att 

överhuvudtaget klara av det. I förlängningen kan det även påverka krigsförbandens förmåga 

avseende den väpnande striden. Då modellen visar att kärnan i yrket är en modig krigare med 

en tydlig inre kompass bör detta mer tydligt framgå i examensmålen.  

 

Den parallellutbildning som FM kallar FMT (Försvarsmaktstid) försöker hantera bristerna i de 

avmilitariserade examensmålen men studien uppfattar att den nuvarande lösningen är otydlig 

och skapar förvirring. Målsättningar för utbildningen borde integreras i examensmålen för att 

tydliggöra yrkeskunnandet och själva utbildningen borde ingå i OP 

 

Studien visar också att yrkets berättigande är det statliga våldsmonopolet och det är grunden 

för professionen. I examensmålen framgår inte officerens ansvar för att leda och utöva detta. 

Risken är att det ytterligare förstärker bilden av officeren som en vanlig statstjänsteman med 

akademisk bildning. Officerens unika kompetens, den väpnande striden och kopplingen till 

våldsmonopolet måste bli tydligare. 

 

Studien visar även att officeren, med dessa examensmål, inte ens har möjligheten att bli 

färdigutbildad för att möta yrkets krav. Då studien också visar att yrkesprofessionen innebär 

ett livslångt lärande behöver den teoretiska kunskapen som erhållits under OP kläs på med 

praktik och mer erfarenhet för att officeren skall kunna axla det ansvar som yrket kräver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Högskolan i Halmstad 

Cattelin & Kinander 

 

57 

 

 

7. Rekommendationer 

7.1. Gemensamma 

 FM och FHS bör enas om en gemensam målsättning och vilken kompetens en officer 

skall ha efter examinationen. Denna målsättning bör ta ett avstamp i det som är kärnan 

i yrket, den väpnande striden och våldmonopolet. 

 

 För att nå dit bör de samordna utbildningen gemensamt och ta fram den ändring eller 

de eventuella tillägg som bör göras i examensmålen. 

 

7.2. Försvarsmakten 

 FM bör klargöra och kommunicera internt vad en officer, en specialistofficer, 

gruppbefäl och en civilanställd har för ansvarsområden och mandat samt vilka likheter 

och skillnader som finns mellan de olika yrkesgrupperna. 

 

 Bör fortsätta med och utveckla det stöd man ger till FHS för att kvalitetssäkra 

utbildningen mot yrkesprofessionen. Stödet bör integreras i FHS och inte vara en 

separat verksamhet. 

 

7.3. Försvarshögskolan 

 Bör fortsätta med och utveckla det stöd man får från FM för att kvalitetssäkra 

utbildningen mot yrkesprofessionen. Stödet bör integreras i FHS och inte vara en 

separat verksamhet. 

 

 Bör via FHS-styrelsen utöka de målsättningar som finns för att bättre utbilda mot 

yrkesprofessionen. 

 

7.4. Pågående utvecklingsarbete av Officersprogrammet 

Inom FHS pågår just nu en analys och revidering av hela det treåriga Officersprogrammets 

upplägg. Bland annat diskuteras vilken typ av utbildning som skall genomföras, samt även hur 

elevernas praktik och hur utbildning vid hemmaförbanden bör läggas upp. Samtidigt 

utvärderas huruvida den kompletterande utbildning som FM genomför parallellt med FHS 

behövs. 

 

Ett av studiens syften är att stödja detta utvecklingsarbete och som studien visar behövs detta 

utvecklingsarbete. Studien kan bidra med kunskap bland annat avseende förändringar av 

examensmålen, gemensam målbild för den examinerade fänriken samt om den FMT som 

bedrivs av FM som en parallellverksamhet bredvid FHS. 
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8. Förslag på forskning 

Studien stärker uppfattningen om att kadetten som utbildas vid FHS inte får allt den behöver 

vid skolan för att kunna verka som officer. Då examensmålen har en viktning mot det 

teoretiska är det intressant att se hur FHS brutit ned examensmålen till utbildningsplaner för 

respektive delkurs och undersöka om de är mer praktiska och undersöka vilken ytterligare 

tolkning som är gjord. Att studera hur den faktiska utbildningen vid FHS möter de krav och 

kunskaper som modellen belyser är därför en intressant fortsättning på denna studie. 

 

En annan del som skulle vara intressant att undersöka på djupet är det livslånga lärandet. Som 

tidigare redovisats kan det vara en del av modellen men hur det skulle gå till och när officeren 

skall kunna vissa saker bör undersökas närmare. 

 

Andra länders officerare är avgränsade under denna studie, men att ta fram motsvarande 

modeller av officerare från olika länder kan vara intressant främst i ett interoperabelt 

perspektiv men även att hjälpa till att förstå kulturella skillnader mellan olika officerskårer 

som kan hjälpa det egna arbetet med att utveckla den svenska officerskåren. 

 

En viktig fråga man kan ställa sig är om något saknas i modellen? Att gå vidare och se detta 

kan göras via nya kvalitativa undersökningar. Även att genomföra en kvalitativ undersökning 

för att vidimera modellen skulle vara intressant att gå vidare med. 

 

Denna studie har undersökt de teoretiska möjligheterna som en blivande officer ges för att 

klara av sitt yrke. En given fortsättning på denna studie skulle vara att faktiskt undersöka om 

detta stämmer i verkligheten. Vad kan en nybliven fänrik efter examen och stämmer det med 

modellen? 

 

Sist men inte minst borde samma studie med intervjuer utökas till yrkesgruppen 

specialistofficer och civila för att kunna få ett bättre underlag för jämförelse och utveckling av 

dessa grupper. 
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Figur 9. Försvarsmakten Grafisk Produktion, Modellen [Illustration]. A-K. Wetzig 2019. 

Figur 10a. Författarna, Öppen kodning. [Bild] 2019. 

Figur 10b. Författarna, Kategorier efter första iteration. [Illustration] 2019. 

Figur 11. Författarna, Första försöket till konstant jämförelse. [Bild] 2019. 

Figur 12a. Författarna, Andra genomgången av kategorier. [Bild] 2019. 

Figur 12b. Författarna, Kategorier efter andra iterationen. [Illustration] 2019. 

Figur 13. Författarna, Hur kategorierna påverkar varandra. [Bild] 2019. 

Figur 14. Författarna, Den slutliga kodningen. [Bild] 2019. 

  



Högskolan i Halmstad 

Cattelin & Kinander 

 

62 

 

 

Bilaga 1 

Första iterationen 

Två ögonblicksbilder visande arbetet under det förstaarbetet med öppen kodning och en 

konstantjämförelse. Figur 10a visar den öppna kodningen och Figur 10b en databearbetad 

version. Figur11 visar hur kluster påverkar varandra.  

 

 

 

Figur 10a. Öppen kodning. [Bild] 2019. 
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Andra iterationen 

Bilderna nedan är resultatet efter andra genomgången av kategorier och hur dessa utvisar 

snarlika fenomen. Vissa av de slutliga kategorierna kan skönjas. Den andra bilden utvisar hur 

kategorierna påverkar varandra. 

Figur 11. Första försöket till konstant jämförelse. [Bild] 2019. 

Figur 12a. Andra genomgången av kategorier. [Bild] 2019. 
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  Figur 13.  Konstant jämförelse efter andra iterationen. [Bild] 2019. 
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Tredje iterationen 

Den första bilden när modellen har kommit fram 

 
Figur 14. Den slutliga kodningen. [Bild] 2019. 

Figur 15. Författarna, Den slutliga modellen. [Bild] 2019. 
. 


