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Den svenska officersutbildningen 
Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?
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Sammanfattning 
Att självkritiskt ställa frågan: ”Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?” är vitalt om man 
avser förbättra det man gör. 


Svensk officersutbildning har bedrivits på Militärhögskolan Karlberg sedan 1792 och dess 
historia har satt sina spår i dagens officersutbildningssystem. Omkastningar i 
utbildningsupplägget är ofta en effekt av förändrat omvärldsläge och när större 
förändringar av utbildningssystemet sker blir också vikten av denna självkritiska fråga 
som störst. Skall man då fortsätta hävda att det var bättre förr eller behöver man 
acceptera de förändringar som sker och tänka nytt?


Vår studie lyfter på denna heta sten med ett avstamp i verkligheten i form av före detta 
kadetters upplevelser, erfarenheter och perspektiv. Vi undersöker om det finns substans 
bakom den upplevda problematik mellan förväntningar och utbildning som chefen för 
programledningen vid Officersprogrammet ger uttryck för, i en artikel på 
Försvarshögskolans hemsida där han säger att: "Idag finns ibland ett glapp mellan 
förbandens förväntningar på de nyutbildade officerarna och den utbildning som bedrivs av 
Försvarshögskolan på uppdrag av regeringen. (Brorson. 2018)”


Empirin är inhämtad genom intervjuer med före detta flygvapenkadetter från 
Officersprogrammet med ett antal års tjänstgöring i Försvarsmakten. Genom vald 
arbetsmetodik har datat analyserats och kodats till tre olika teman. Utifrån dessa teman 
har vi tagit fram en teoretisk referensram som vi granskat och utvecklat våra initiala 
analyser med i syfte att besvara forskningsfrågan:


Hur upplever före detta kadetter att utbildningen vid 
Officersprogrammet förberett dem för en anställning i Flygvapnet? 

Våra sammanställda slutsatser pekar på ett flertal anledningar till varför 
Officersprogrammet inte lever upp till förväntningarna för hur utbildningen borde 
förbereda kadetterna inför en anställning i Flygvapnet. Vi beskriver i studien orsaker, samt 
ger förslag på åtgärder som Försvarsmakten och Försvarshögskolan kan vidta för att 
motverka denna problematik.  


Nyckelord: Uppfattning - Anpassning - Förändring - Relevans
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Abstract 
”Do we do things right or do we do the right things?”  This is the self-critical question that 
one has to ask oneself if one aims to improve what one is doing.


The Swedish Armed Forces officer training has been conducted at the Military Academy 
at Karlberg since 1792, and its long history has set its mark on today's educational 
system.  Changes in the training set-up are often a result of changes in the surrounding 
world.  When larger reversals in the educational system occur, as they do today, the 
importance of the self-critical question becomes all the greater.  Should one continue to 
claim that things used to be better or should one accept the spirit of change and think in 
new terms?


Our study highlights this burning issue with a visit to reality in the form of the experiences 
and perspectives of former cadets.  We examine whether there is any substance behind 
the perceived conflict between expectations and education which the Head of the 
program management of the Officers Program describes in an article on the Swedish 
Defense College website, where he states:  ”Today, there is sometimes a gap between the 
expectations of the newly trained officers among the Swedish Armed Forces units and the 
education conducted by the Swedish National Defense University on behalf of the 
government.”  (Brorson. 2018)


The empirical data is obtained through interviews with former Air Force cadets from the 
Officer Program with a number of years’ service in the Armed Forces. Through our 
selected work methodology, the data has been analyzed and coded into three different 
themes. Based on these themes, we have developed a theoretical frame of reference with 
which we examined and expanded our initial analysis with the purpose of providing an 
answer to our research question:


How do former cadets experience that the education at the Officer's Program 
prepared them for an employment in the Air Force?


Our compiled conclusions point to a number of reasons why the Officer Program does 
not live up to expectations concerning how the education should prepare cadets for a 
position in the Air Force.  We explain in the study why this occurs, and recommend 
measures the Swedish Armed Forces and the Swedish Defense College could implement 
to counteract this problem.


Keywords: Perception - Adaptation - Change - Relevance
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1. Inledning 

1.1 Introduktion

Denna studie konkretiserar bilden av ett förhållande med asymmetrisk interdependens. 

Vi beskriver två myndigheter som är beroende av varandra men där dialogen däremellan 
har mer att önska för att nå den effekten båda parterna eftersträvar. 

Förbandsförväntningarna på nyexaminerad personal från Officersprogrammet och den 
verklighet som Försvarshögskolan målar upp för de studerande under studietiden, är inte 
samma sak. Personer som jobbar med förbandsproduktion och utbildningsfrågor kan 
känna igen detta resonemang, men vi känner inte till att det tidigare har analyserats vad 
orsaken till detta kan tänkas vara. 


Vi som står bakom denna studie har tillsammans mer än 40 års arbetslivserfarenhet inom 
försvarsmakten. Vi har arbetat i olika befattningar, på olika nivåer i olika arenor, men kan 
ändå relatera till bilden av att det finns ett glapp mellan dessa olika uppfattningar. 

Våra senaste befattningar har varit inom utbildningsverksamheten vid Militärhögskolan 
Karlberg. Det är utifrån dessa förutsättningar vi gör studien i förhoppning om att sätta ord 
på de många tankar som finns kring detta ämne. 


1.2 Bakgrund

Försvarsmakten har sedan antal år tillbaka antagit ett nytt utbildningssystem, 
Officersprogrammet (OP), för utbildning av officerare. Liksom de flesta organisatoriska 
förändringar som genomförts, har det tagit tid för Försvarsmaktens personal och 
organisation att förstå och förhålla sig till den utbildning som de nyutexaminerade 
kollegorna erhållit under sina tre år vid Försvarshögskolan.


Vid tidigare officersutbildning var tanken att den nyutexaminerade fänriken efter 
genomförd utbildning, med mentorering från äldre kollegor, skulle lära sig hantverket och 
långsamt växa in i rollen som chef. En roll som, enligt Ny befälsordning (NBO) från 1983, 
innebar att individen ensam bar det ansvar som idag delas mellan officeren och 
specialistofficeren. 


En förändrad befälsordning trädde i kraft 2009 vilken fick till följd att en uppdelning av 
ansvaret för officeren skedde. Från att tidigare ha fungerat i rollerna som chef, fackman 
och utbildare, skulle officeren (OF) nu till huvuddel verka i högre chefs- och 
stabsbefattningar, medan fackmanna- och utbildarrollen, dvs kvalificerade chefs- och 
operatörsbefattningar på lägre nivå, övertogs av den nyinstiftade officerskategorin 
specialistofficer (OR).


I och med detta uppstod också ett behov av att förändra officersutbildningens inriktning 
och övergripande tanke, då en naturlig del av den nya officerskategorins arbetsområde 
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kom att bestå av statsförvaltning likväl som utbildning för krig. Två arbetsuppgifter med 
väldigt olika kravspecifikationer.


Kommendör Johan Brorson, chef för Programledningen för Officersprogrammet (PL OP), 
beskriver en upplevd problematik som i och med OPs införande framträtt, när han i en 
artikel på Försvarshögskolans hemsida uttrycker att "Idag finns ibland ett glapp mellan 
förbandens förväntningar på de nyutbildade officerarna och den utbildning som bedrivs av 
Försvarshögskolan på uppdrag av regeringen." (Brorson. 2018) Vidare uttrycker han att 
detta innebär att antingen måste officersutbildningen ändras eller så måste 
förväntningarna göra det.


Denna problematik har vi som författare själva, med den erfarenhet vi har av högre 
ledningsnivå, förbandsproduktion samt officersutbildningen, kunnat observera både inom 
Försvarsmakten (FM) och Försvarshögskolans (FHS) organisationer. Den bild som FHS 
förmedlar av hur arbetet efter examen kommer att se ut taktar inte med den verklighet 
som möter kadetterna/OP-fänrikarna när de anställs in i FM. Om detta är en effekt av att 
man har andra behov i FM än de som FHS utbildar för, eller att förståelsen saknas ifrån 
FHS sida för vad utbildningen faktiskt borde leda mot, är svårt att svara på utan vidare 
forskning. Denna studie syftar heller inte till att undersöka detta fenomen utan endast att 
beskriva hur de som hamnar i kläm mellan två statliga organisationer, dvs. kadetten/OP-
fänriken upplever situationen.


I dagsläget kan vi i alla fall konstatera att det precis som chefen för PL OP säger: ”[...] 
föreligger ett glapp mellan förbandens förväntansbild och Försvarshögskolans utbildning”. 
(Brorson. 2018)


1.3 Syfte

Genom en studie av tidigare kadetters upplevelser av officersutbildningen och dess 
påverkan på yrkesutövningens första år, söker vi svaret på om det finns substans bakom 
chefen för PLOPs uttalande om ett upplevt glapp mellan förväntansbild och utbildning.  
Om studien påvisar att så är fallet, vill vi kunna bidra med en vetenskaplig grund för de 
fortsatta diskussionerna kring vilka de bakomliggande orsakerna kan vara, samt vilka 
åtgärder som skulle kunna vidtas.


1.4 Problemformulering

Som inledningen beskriver har Försvarsmaktens befälssystem genomgått omfattande 
förändringar de senaste åren. På mindre än 30 år har vi gått från ett tre-befälsystem till 
NBO, där man inte särskiljde den specialiserade officersrollen från den taktiska, till att 
återgå till ett tre-befälssystem igen. Officersutbildningssystemet har successivt anpassats 
för att förbereda kadetterna för den rådande arbetssituation som möter dem efter 
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examen. Dock kan man ställa sig frågan om dessa anpassningar har skett tillräcklig 
snabbt för att möta de förändringar som Försvarsmakten på senare år genomgått. 


Nuvarande officersutbildningssystem är tänkt att förbereda kadetterna för att träda in i 
rollen som chefer på olika nivåer i Försvarsmakten, där specialistofficeren i symbios med 
officeren står för mycket av de praktiska färdigheterna för att på så sätt frigöra officeren 
för att kunna möta chefsrollens krav. Men att utbildas till chef innebär inte att man per 
automatik kan hävda att den nyexaminerade fänriken är en färdig chef och ledare, redo 
att leverera effekt. Snarare är det så att en chefsutbildning kan liknas med att lära sig att 
köra bil. Körkortet du får i handen efter avlagt prov betyder inte att du är en fullfjädrad 
bilförare, utan snarare att du bedömts tillräckligt lämplig för få framföra bil i trafiken och 
att den livslånga förarskolan därmed kan fortsätta på egen hand.


Samma gäller för officersutbildningen i Försvarsmakten, där kadetten vid examen 
bedöms ha nått en tillräcklig nivå för att få fortsätta utveckligen i egen regi i rollen som 
anställd fänrik vid ett förband.


Frågan blir då om kadetterna är tillräcklig förberedda för att få fortsätta utbildningen på 
egen hand eller behöver Försvarsmaktens förband kompletteringsutbilda sina nyanställda 
officerare för att klara de arbetsuppgifter som väntar? Har officersutbildningssystemet 
anpassats i takt med de organisatoriska förändringar som Försvarsmaktens befälstruktur 
har genomgått?


Med avstamp i detta resonemang har vi valt att i vår forskning undersöka om dessa före 
detta kadetter, upplever att utbildningen vid Officersprogrammet förberett dem för en 
anställning i Flygvapnet och de arbetsuppgifter som utgör den vardag som möter dem 
efter examen från Officersprogrammet. 


Vår problemformulering är därmed följande:


Hur upplever före detta kadetter att utbildningen vid Officersprogrammet förberett 
dem för en anställning i Flygvapnet? 

Utgångspunkten för denna studies forskning är att undersöka ovan beskrivna fenomen, 
oaktat om det gäller organisationer eller kollegors och lärares uppfattningar, allt sett ur de 
före detta kadetternas perspektiv. Denna studie syftar inte till att avgöra om 
akademiseringen av utbildningen är rätt eller fel. Den belyser enbart konsekvenserna av 
dess innehåll i den rådande verkligheten som den syftar till att stödja. För att definiera 
vilka faktorer som krävs för att kunna ge adekvat information avseende denna 
frågeställning har vi stipulerat ett antal urvalsfaktorer som närmare beskrivs i kapitel 2. 
Dessa sammantaget gör att vi erhåller respondenter som har sin officersutbildning i 
tillräckligt färskt minne samt också har varit anställda tillräckligt länge för att kunna dra 
slutsatser av sin yrkeslivserfarenhet. 


Ur dessa respondenters perspektiv kommer vi också belysa hur deras mottagande chefer 
och äldre NBO-kollegor, som därmed agerar företrädare för sina respektive förband, likväl 
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som ett annat och äldre utbildningssystem, uppfattar relevansen av officersutbildning. Har 
dessa chefer och kollegor en förväntansbild som skiljer sig ifrån de tidigare kadetternas 
och vad kan i så fall ligga till grund för detta fenomen?
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2. Metod 
Vårt arbete inleds med en beskrivning som förklarar vad, hur och varför vi avser lägga upp 
forskningen på valt sätt. Utifrån syftet som beskrivits i kapitel 1 klargör vi härmed vilken 
metod vi valt för framtagande av empirin som vi sedan bygger vår analys kring. 


Denna förklaring utformas på ett så noga och utförligt sätt att avgränsningarna för vår 
forskning tydliggörs inom ramen för framtagandet av frågeställningen. Då vårt arbete tar 
sin utgångspunkt i ett induktivt tillvägagångssätt kommer empirin att leda oss till den 
teoretiska referensram som analysen och slutsatserna bygger på.

Vårt val av frågeställning är gjord utifrån flera parametrar, där en av de viktigaste är vår 
tidigare erfarenhet av att ha arbetat i Försvarsmakten. Inom ramen för dessa erfarenheter 
har vi på nära håll kunnat observera det fenomen, dvs. upplevelsen av skillnad mellan 
förväntningar och utbildning, som vi avser att studera.


2.1 Hermeneutik och positivism

Den hermeneutiska skolan har sitt ursprung i humanismen och bygger sin vetenskap, till 
skillnad från positivismen, på ytterligare en kunskapskälla förutom empiri och logik, 
nämligen inkännande eller empati. Hermeneutiken syftar till att förstå och inte bara tolka. 
Vid en hermeneutisk studie är det därför viktigt att också ta hänsyn till inte bara det som 
uttrycks med ord, utan att också försöka förstå det som står mellan raderna eller uttrycks 
med kroppsspråket.


I vår studie utgår vi ifrån människors upplevelser och uppfattningar där vi vidareutvecklar 
tankarna kring vad som ligger till grund för dessa. Empirin som framträder är svår att 
kvantifiera och är inte omvandlingsbar till siffror, vilket får till följd att vi grundar vår studie i 
den hermeneutiska skolan och inte i den positivistiska. Under våra intervjuer kommer vi  
kontinuerligt att utvidga våra angreppsvinklar genom följdfrågor och utvecklande av 
resonemang tillsammans med våra respondenter, för att på så sätt kunna erhålla en bättre 
förståelse av det undersökta fenomenet. En konsekvens av detta ständiga utvidgande, 
som brukar kallas den hermeneutiska cirkeln (Andersson 2014, s.91), är att det sker en 
ständig dynamik mellan förståelsen av de enskilda delarna och förståelsen för helheten. 

Vi kommer inte att avgränsa våra intervjuer för att, som man beskriver det inom 
positivismen; undvika att få in störande faktorer i sammanhanget. Tvärtom kommer vi att 
utvidga den hermeneutiska cirkeln och på så sätt anamma ett mer dynamiskt arbetssätt 
som bidrar till en helhetssyn och bättre förståelse av det undersökta. 


I den positivistiska skolan försöker man hitta det generella i det speciella i en strävan efter 
enhetsvetenskap. Vår studie grundas på människor och deras uppfattningar, som till sin 
natur är väldigt subjektiva och därmed kan vara svåra att generalisera och namnge med 
kausala samband. Samband mellan orsak och verkan består ofta i ett flertal olika 
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parametrar och variabler som mer eller mindre omöjliggör en generalisering av denna 
sort. Detta då vi inte kan isolera de olika faktorer som påverkar varandra.


Vår strävan är att få fram en förståelse för de bakomliggande orsaker som ligger till grund 
för vår forskningsfråga, vilka bygger upp de tendenser som vi ser som återkommande i 
vår studie. På grund av detta känner vi som författare att det är till vår fördel att vi båda 
har en bakgrund inom det svenska officers- utbildningssystemet, och att vi därmed, 
precis som den hermeneutiska skolan förespråkar, på ett mer aktivt sätt kan verka som 
deltagare i undersökningsfältet och mindre som åskådare vid sidan av.


2.2 Kvalitativa studier

Den strategi man väljer för att beskriva hur man avser producera trovärdig kunskap 
benämns metod och utgörs i huvudsak av två varianter, kvantitativ och kvalitativ. Det finns 
ingen fulländad metod som omhändertar alla parametrar, utan det akademiska och det 
vetenskapliga ligger i stället i medvetandegörandet om olika metoders karaktärsdrag 
(Thurén, 2007). Generellt kan man säga att om man väljer en kvantitativ metod överblickar 
man en större yta i sin studie, och att man med en kvalitativ metod har möjlighet att gå på 
djupet av det undersökta. 


Oavsett vilken metod man väljer att använda sig av för insamling av empiri, krävs det att 
man ger akt på två viktiga faktorer: reliabilitet och validitet. 

Om inte detta görs, saknar forskningsresultatet vetenskapligt värde (Ejvegård, 2003).

Med reliabilitet avses att mätningar som görs utförs på ett adekvat och tillförlitligt sätt och 
att subjekten är representativa så att inte tillfälligheter påverkar resultaten. 

Validitet innebär att observationer och teoretiska idéer ska hänga samman i hela 
forskningsarbetet.  


Syftet med forskningen är som tidigare nämnt att skapa en tydligare bild av 
uppfattningarna kring vårt valda forskningsämne. Strävan inom den kvalitativa 
forskningen är att inte enbart ge kausala förklaringar till orsak och verkan utan istället gå 
på djupet och för att förstå de bakomliggande orsakerna till rådande förhållanden. En 
kvantitativ studie i detta fall hade inte kunnat nå samma relevans i 
informationsutlämningen från respondenterna då det förstrukturerade arbetet i större 
utsträckning styrt vilka svar som undersökningsenheterna hade kunnat ge. Då vi är 
medvetna om att den rena induktiva ansatsen bara är ett ideal (Jacobsen, 2017) skulle 
förstruktureringen i en kvantitativ ansats ge vår egen förförståelse och paradigmer större 
påverkan på datainsamlingen än vad som är önskvärt. Ett exempel på detta är 
Försvarsmaktens årliga medarbetarenkät, FM Vind, en kvantitativ datainsamling av åsikter 
och upplevelser,  som när man analyserar den inom egen organisation, tolkas på lika 
många olika sätt som det finns läsare.
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Dock är vi medvetna om svårigheten med en kvalitativ ansats i avseenden såsom 
närhetsproblematiken i att undersöka den egna organisationen, komplexiteten på grund 
av den troliga nyansrikedomen i den data som intervjuerna ger, samt resurserna som 
krävs för datainsamling och tidsuttaget i analysfasen. I slutändan är det dock intern 
giltighet, förståelse och närhet som vi eftersöker, varför den kvalitativa ansatsens fördelar 
överväger dess nackdelar för denna studie.


Då kvalitativ datainsamling bygger sin insamling på ord snarare än siffror (Ibid) får vi 
därmed anse att öppna intervjuer är det lämpligaste sättet att samla in denna data. 

Detta val ligger också i linje med vår avsikt att påverka datainsamlingen så lite som 
möjligt i en förstrukturering i syfte att kunna samla in relevant information (Ibid).


2.3 Arbetsmetodik

I denna studie har vi valt en arbetsmetodik som är inspirerad av Grundad Teori. 

Grundad Teori bygger på iakttagelser av verkligheten och i arbetsgången kan allt man 
som forskare samlar och observerar, användas som data. Då vi bedriver en studie som 
baseras på människor och deras subjektiva upplevelser, anser vi att denna metodik 
passar väl för ändamålet. 

Klassisk Grundad Teori består av ett antal fastställda steg som måste följas i nogsam 
ordning. Det är också otillåtet att studera litteratur innan genomförandet av studien i syfte 
att inte påverkas eller färgas av andra synsätt när man påbörjar den öppna kodningen av 
empirin. Att Klassisk Grundad Teori kraftfullt framhärdar dessa regler, gör att det finns 
positivistiskt inslag i arbetssättet. Av dessa orsaker väljer vi att inte följa den klassiska 
grundade teorins väg, utan att anamma en variant inspirerad av den. 


2.4  Angreppssätt

Vi har valt att använda ett induktivt angreppssätt för att samla in vår empiri. 

Vår utgångspunkt tar avstamp i verkligheten där vi genomför ett antal objektiva  
observationer. Utifrån mönster skapar vi sedan hypoteser som användas för att bevisa/
motbevisa en ståndpunkt. Dock är vi väl medvetna om att ingen är helt objektiv på grund 
av att vi som tänkande individer alltid tvingas ta ställning till saker och ting och den 
förförståelse som vi bär med oss.


Genom att först observera blir vårt resultat den teori vi väljer att pröva datan utifrån.

Vi utgår inte ifrån en fastställd hypotes när vi samlar in vår data utan tvärtom samlar vi in 
data genom observationer av verkligheten och genom de mönster som framträder i 
analysen av empirin får vi fram vår hypotes som vi sedan använder till grund för våra 
slutsatser. För att bättre förstå det som framträder genom analys av empirin, genomlyser 
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vi sedan resultaten med andra fastställda teorier vilket gör att vi därmed skiftar till ett mer 
deduktivt angreppssätt som ligger till grund för strukturen i analyskapitlet.


2.5 Undersökta enheter

I denna studie omfattas de undersökta delarna av anställd personal vid Flygvapnets 
samtliga fem flottiljer. Dessa respondenter ger sin individuella syn på hur de uppfattar 
officersutbildningens relevans kopplat mot den arbetslivserfarenhet de erhållit efter 
examen från OP. Deras svar är personliga och avser inte att svara på hur deras respektive 
förband ställer sig till någon av frågeställningarna utan endast att beskriva de egna 
perspektiven. Likaså bör det förtydligas att vi som författare i vår frågeställning har frågat 
respondenterna om förbandens och respondenternas kollegors syn på det nya 
utbildningssystemet och att respondenterna har svarat på detta utifrån sina egna 
uppfattningar och erfarenheter.


2.5.1 Arena 
Avgränsningen i nivå har gjorts med följande resonemang; 

Försvarsmakten är en för omfattande och stor organisation för att vi inom ramen för 
denna studie, ur resurs och tidsaspekt, skulle kunna ta oss an en undersökning som 
omfattar hela organisationen. Vi som författare har ett förflutet inom Armén och 
Flygvapnet där vi bland annat har arbetat inom förbandsproduktionen, högre stab samt 
gemensamt inom utbildningssystemet. 
Därför har Marinen fallit bort i en första 
avgränsning då tiden är för knapp för att 
vi skall kunna sätta oss in i dess 
verksamhet och utifrån egna 
erfarenheter, kunna dra välgrundade och 
adekvata slutsatser. Avseende Armén, 
som vi förvisso har erfarenhet av, är 
denna organisation större än Flygvapnet 
och blir därmed mer omfattande och 
komplex att ta hänsyn till i avseenden 
såsom representation. Armén har en 
bred flora av förband, förbandsspecifika 
inriktningar och specialiseringar vilket 
gör ett analysarbete av en sådan datainsamling troligtvis skulle bli för tidskrävande för de 
tidsmässiga avgränsningar som kommer med denna typ av forskningsarbete.


Flygvapnet består av fem flottiljer som till huvuddel är organisatoriskt likartade till sin 
uppbyggnad. Organisationens storlek samt utformning gör det därmed möjligt för oss att 
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inom ramen för avsatt tid kunna studera forskningsfrågan och samla in empiri som är 
relativt homogen i sitt ursprung. Flygvapnet har också representation av den ”gröna”, dvs 
markspecifika verksamheten, likväl som den ”blå” dvs. luftspecifika.

Därmed faller valet naturligt på Flygvapnet som lämplig organisation att undersöka inom 
ramen för vår forskningsfråga. På grund av att det endast finns fem flottiljer har vi också 
möjlighet att omfatta hela Flygvapnet i vår studie utan att behöva göra avgränsningar 
inom arenan. Våra tidigare erfarenheter av tjänstgöring på förbands- likväl som 
försvarsgrensnivå samt ett väl etablerat kontaktnät i organisationen, möjliggjort också en 
snabb tillgång till studiens respondenter. Därmed får vi anse att forskningen är möjlig att 
genomföra utifrån ovan fört resonemang.


2.5.2 Målgrupp och urval 
Som tidigare nämnts har vi genomfört en analys av vilken kategori av anställda i 
Försvarsmakten som faller innanför ramen för vår problemformulering. 

Den initiala analysen ger vid handen att en kadett, dvs en individ som studerar vid 
Officersprogrammet för Flygvapnet, är den som bästa kan svara upp mot frågan: ”Hur 
upplever du att Officersprogrammet förberett dig för en anställning i Flygvapnet?”.  

Eftersom frågan är öppen och subjektiv till sin natur, baseras den på individens egna 
upplevelser av det studerade fenomenet. Problemet blir dock att endast kadetter med en 
tidigare anställning i Försvarsmakten, innan de påbörjade sina studier, i någon mån skulle 
kunna svara objektivt på en sådan frågeställning. Detta då övriga kadetter utan tidigare 
anställning saknar egna erfarenhetsvärden för att kunna göra annat än subjektiva 
bedömingar av en oviss framtid. Dock kan ett sådant resonemang vändas till de ”erfarna” 
kadetternas nackdel. Hur kan de med precision svara på frågeställningen ovan om de 
endast varit anställda i andra roller än officersrollen. Arbetsuppgifterna är som tidigare 
beskrivits olika beroende på vilken anställningskategori som man tillhör. 

Därmed har vi som författare valt att i denna studie inte omfatta kadetter som är under 
genomförande av sin utbildning utan istället sätta fokus på före detta kadetter, dvs. OP-
officerare, som kan reflektera med perspektiv till OP. Före detta kadetter i detta avseende 
är, de som genomgått Officersprogrammet och påbörjat sin anställning i Flygvapnet. 

Hur lång skall då denna anställning sett ut för att datan skall vara relevant?

Vi har utifrån egna erfarenheter i förbandsproduktionen samt från vår tid som 
kommenderade kompanichefer vid MHS K, där vi haft möjlighet att engagera före detta 
kadetter i de inneliggande kadetternas utbildning, identifierat följande ändamålsstyrda 
urvalskriterier;


• Ca 2-4 års anställningstid i Försvarsmakten. Detta då utbildningen har hunnit omsättas i 
tillräckligt lång praktisk erfarenhet av yrket. Vidare bör om möjligt inte längre tid ha 
förflutit då minnet av officersprogrammet har bleknat i för stor omfattning. Inom denna 
tidsram har vi också erfarenhet av hur utbildningen, som är i ständig förändring, sett ut 
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för dessa individer. Detta blir också till en tidsbesparande faktor för vår forskning då en 
utbildningsanalys inte behöver genomföras. 

• Vi vill genomföra denna studie på hela Flygvapnet och inte enskilda förband. 
Förbandsnivån undersöks därmed ej och inriktingen från vår sida har därmed varit att 
intervjua två före detta kadetter med likartade befattningar vid varje flygflottilj.


• Urvalet är också tillgänglighetsstyrt då vi genom officiella och inofficiella kanaler inom 
organisationen blivit hänvisade till vissa individer som uppfyller kravet på före detta 
kadett vid Officersprogrammet samt 2-4 års arbetslivserfarenhet i Försvarsmakten. 


När denna studie startade var vår ambition att utöver intervjuer med före detta kadetter 
även intervjua deras mottagande chefer i syfte att få deras syn på hur de upplever att 
Officersprogrammet förberett den vid förbandet nyanställde fänriken. Dock har vi på 
grund av tidsaspekten omvärderat vår ambition till att belysa mottagande chefers, äldre 
NBO-kollegors samt förbandens syn på OP och dess relevans, enbart ur den före detta 
kadettens perspektiv. 


Slutligen hade vi också en önskan att om möjligt kunna ha en någorlunda jämn 
könsrepresentation mellan våra respondenter. Detta låg dock utanför vår påverkan och vi 
fick nöja oss med den fördelning som blev.


2.8 Etiska aspekter

Vår erfarenhet inom det militära utbildningssystemet och tjänstgöring på Militärhögskolan 
Karlberg, medför både fördelar och nackdelar kopplat till denna studie. Fördelen med att 
studera den egna organisationen och arbetsplatsen är förstahandskunskap om det som 
undersöks. Kontaktnätet vi för med oss underlättar arbetet med att få fram användbart 
materiel och precis som våra respondenter känner vi till de informella strukturer som finns 
likväl som utbildningsorganisationens historia. Nackdelen kan vara att det kan bli svårt att 
hålla den kritiska distansen till det som studeras och man därmed riskerar att bli part i 
målet. För att undvika detta har vår avsikt varit att inte värdera datan vi fått fram utan 
enbart att belysa dess relevans, väl medvetna om den egna förförståelsens påverkan på 
studien.


Intervjuobjekt har utgjorts av före detta kadetter som tillhör och tjänstgör vid andra 
förband än författarna. Därmed behöver de inte känna sig i någon form av 
beroendeställning till intervjuaren. Vidare är deras deltagande frivilligt och helt anonymt 
och av den anledningen har varje intervju inletts med en tydlig förklaring av dessa 
aspekter innan inspelning påbörjats. Respondenterna har fått studiens syfte redovisat, hur 
vi kommer att använda det inspelade materialet samt vem som kommer ha tillgång till det. 
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Vi har varit tydliga med att allt inspelat material kommer att raderas och att vi också 
kommer att använda oss av ett externt företag för transkribering av intervjuerna. 

För att undvika att någon koppling kan göras till individen kommer vi i studien inte att 
nämna vilket förband respektive respondent tillhör eller av vilket kön denne är. 

När allt detta har redogjorts och respondenten tydliggjort sin vilja att medverka har vi 
påbörjat inspelningen. 


2.9 Bearbetning/analys

Denna del av forskningen har innehållit kodning, framtagande av analysmodell samt 
analys. Det initiala kodningsarbetet har baserats på tillvägagångssättet i Grundad Teori, 
dvs en kvalitativ innehållsanalys där syftet med arbetet har varit att skapa hanterbara 
datamängder som sedan går att organisera och ”klustra” under gemensamma rubriker. 
Figur 3:2 beskriver hur detta arbete gått till samt hur det organiskt växt fram i takt med att 
forskningen framåtskridit. Vår initiala kodning gav upphov till det vi valt att kalla 
”Kategorier”. Dessa var 16 st till antalet och spände över ett till synes brett spektra av 
ämnen. Vid en närmare granskning kunde vi urskilja ett antal likartade företeelser som 
indikerade att de tillsammans byggde ett större sammanhang. 


Dessa har vi valt att kalla ”Teman”. Dessa teman var tre till antalet och deras innehåll 
upplevdes till en början inte som tillräckligt definierat. Här genomförde vi en retrospektiv 
kodning där varje kategori med underliggande innehåll, dvs citeringarna från 
respondenterna, kodades separat för att på så sätt kunna definiera kategoriernas innehåll 
i olika typer av begrepp. Detta i sin tur gjorde att våra teman på ett tydligare sätt kunde 
förstås och en initial analys av dess innehåll kunde genomföras. Kodningen genomfördes 
med stöd av LiquidText, ett mindmap-verktyg, som digitaliserade vårt underlag vilket 
användes i syfte att skapa tillgänglighet i samarbetet samt överskådlighet över 
arbetsgången. Färgkoder användes för begrepp och kategorier som också gav effekten 
att frekvensen av begreppen i intervjuerna kunde observeras och på så sätt skapa en 
tydligare bild över konceptualiseringen av våra teman.


Teoretisk mättnad upplevdes efter fyra intervjuer men bekräftades efter fem. Påföljande 
fyra intervjuer gav ytterligare en kategori som inte tillförde ytterligare data till temat under 
vilken den hamnade. Under empirikapitlet gjordes en initial teoretisk analys samtidigt som 
empirin sammanfattades. Denna återfinns som en summering i slutet av kapitel 3 och 
gjordes för att skapa överblick över de initiala analyser som genomförts inom ramen för 
respektive tema. I nästa steg har de teorier som redovisats i kapitel 4 använts för att 
analysera utfallet av empirin inom ramen för analyskapitlet. Se figur 3:1. Syftet med detta 
har varit att utifrån andra perspektiv bättre förstå den insamlade empirin och till viss mån 
mildra effekten av den egna förförståelsen som annars kunnat bli till ett konfirmations-
bias. I kapitel 5 har vi därmed fört en diskussion kring vad vi med de externa teoriernas 
filter kunnat observera i den in samlade empirin och den analys vi gjort utav den.
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2.10 Metoddiskussion

I detta avsnitt avser vi föra en diskussion om hur vårt val av metod har påverkat utfallet av 
denna studie. Det är också vår avsikt att belysa vilken påverkan vår bakgrund inom 
försvarsmaktens utbildningssystemet kan ha haft för denna studie. Då vi är två författare 
med god erfarenhet av försvarsmaktens utbildningssystem samt lång 
arbetslivserfarenhet, vill vi även belysa våra olika perspektivs påverkan på resultatet av 
forskningen. Avslutningsvis för vi en diskussion om huruvida vårt resultat är överförbart till 
andra delar av Försvarsmakten. 


2.10.1 Genomförande 
Våra intervjuer är gjorda under en veckas tid i mars 2018. Inför dessa intervjuer har vi tagit 
kontakt med respondenterna, initialt via mail, och därefter telefonledes för att förklara vårt 
upplägg, syftet med intervjuerna, konfidentialietet samt besvarande av eventuella 
frågeställningar som de kunnat haft. Vi har också inhämtat deras godkännande till 
medverkan och för hur vi kommer att hantera datan.


Inledningsvis visste vi inte i vilken form intervjuerna skulle ske. Skulle vi träffas ansikte 
mot ansikte eller genomföra dessa över telefon? Vi bestämde oss för att initialt träffas 
ansikte mot ansikte i den inledande intervjun i syfte att utvärdera utfallet av valt upplägg. 
Denna första intervju genomfördes på en plats och vid en tid som vår respondent själv 
valde och som passade för dennes arbetsschema och situation. Samtalet upplevdes som 
avslappnat och vi kände att vår respondent på ett öppet och ärligt sätt kunde svara på 
våra frågor. Intervjun spelades in och underlaget transkriberades kort därefter. 


Efter den inledande intervjun och efter att ha analyserat vilka för- respektive nackdelar 
fysiska intervjuer skulle kunna medföra för vår studie, tog vi beslutet att genomföra 
återstående intervjuer på distans via telefon. Väl medvetna om att detta tillvägagångssätt 
skulle kunna medföra försämrad ljudkvalitet, vilket i så fall skulle försvåra vårt 
transkriberingsarbete. Dock kände vi att fördelarna, såsom tidsaspekten och möjligheten 
att schemalägga intervjuerna utifrån respondenternas egna önskemål, övervägde de 
eventuella nackdelarna som kunde uppstå, varför detta tillvägagångssätt valdes.


Samtliga intervjuer spelades in digitalt med två av varandra oberoende 
ljudupptagningsenheter för att säkerställa redundans inför transkribering. Intervjuerna via 
telefon gjorde att tillgängligheten till respondenter ökade då de hade möjlighet att delta på 
egna villkor. Däremot hade vi då inte möjlighet att observera kroppsspråk som är en stor 
del av den mänskliga kommunikationen, samt en del av respondentens intoneringar gick 
förlorad pga i vissa fall dålig uppkoppling. 
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Varje intervju påbörjades med en presentation av oss själva och kort rekapitulation 
avseende upplägget och eventuellt kvarvarande frågor. Därefter angav vi tydligt när 
inspelningen påbörjades samt avslutades. 


Vår erfarenheter av försvarsmaktens utbildningssystem upplevde vi som ett stöd, då vi i 
samtalet med respondenterna, och innan inspelningen påbörjades, kunde relatera till 
perioden då denne genomgick sin officersutbildning, och vilka förhållanden som då 
rådde. Detta var något som bidrog till att skapa förtroende för oss som forskare och som 
vi upplevde, fungerade som en ”Ice Breaker” i intervjuns initiala skede. Samtidigt bör det 
påpekas att vår organisatoriska tillhörighet, som fortfarande är vid Militärhögskolan 
Karlberg, en plats som våra respondenter inte längre tillhör, förmodligen bidrog till att 
intervjuerna kunde föras öppna och ärliga då vi i det avseendet representerade äldre 
kollegor i Försvarsmakten till vilka de annars kunnat känna sig i beroendeställning till. 


Intervjuerna var till sitt upplägg semistrukturerrade där vi utgått ifrån ett antal fastställda 
frågeställningar men som efter genomförda intervjuer och transkriberingar förfinats.

Varje intervju inleddes med frågan: 


”Hur upplever du att utbildningen vid officersprogrammet förberett dig för 
en anställning i Flygvapnet?”  

Syftet med detta var att respondenten, utifrån en öppen och bred frågeställning, fritt 
skulle kunna tala om det som låg denne närmast till hand. Därefter gick vi vidare med de 
semistrukturerade frågorna. Ytterligare frågor har även lagts till i efterhand, då vi blivit mer 
erfarna i intervjusammanhang, för att på så sätt kunna erhålla mer uttömmande svar. 
Under intervjuerna fungerade en av oss som intervjuare och en som förare av 
anteckningar där denne också hade möjlighet till reflektion och därmed kunde lyfta 
kompletterande frågeställningar som uppstod. 


Efter avslutade intervjuer genomfördes transkriberingar så snabbt som möjligt och med 
stöd av online-tjänsten Sonix i syfte att spara tid. Då transkiberingstjänster i dagsläget 
inte ger ett fullgott resultat, och i vårt fall med ljudupptagningar via telefon, var vi tvungna 
att lyssna igenom varje intervju igen och rätta felaktigheter. Precisionen låg på ungefär 
70-75%. Detta gjorde att vi blev väl förtrogna men datan men att vi samtidigt sparade ca 
50-75% i tidsuttaget för transkribering. Inom ramen för vårt transkriberingsarbete har vi 
gjort vissa ändringar i språkbruk för att göra datan läs- och förståbar.


2.10.2 Analysens påverkan på resultatet 
En kvalitativ studie som grundar sig i den hermeneutiska skolan använder sig vanligtvis av 
ett induktivt angreppssätt. Härmed har insamlingen av empiri inledningsvis skett induktivt. 
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Utifrån kodningsarbetet framträdde sedan de tre teman vi använt som utgångspunkt i 
framtagandet av vår teoretiska referensram. 


Genom en aktiv litteratursökning och med vägledning av sakkunniga kollegor som forskat 
inom ledarskapsområdet, lades därefter grunden för denna referensram i form av tre olika 
perspektiv, nämligen; Kognitivt, Anpassning och Förändring. Nästa steg i denna studie 
fick därmed en mer deduktiv prägel då vi valt att analysera vårt empiriska underlag utifrån 
redan existerande teoretiska 
modeller. Denna analys 
presenterar vi i kapitel 5 och 
framkom genom att nyttja den 
modell som vi genom figur 3:1 
beskriver.

Den arbetsfördelning vi som 
författare i denna studie nyttjat, 
har möjliggjort att våra olika 
erfarenheter och perspektiv 
kunnat bidra till en växelverkan 
där vi kritiskt kunnat granska 
varandras bidrag till 
forskningen. Ett exempel är där 
en fokuserar på empirin medan den andra djuplodar teorin, för att därefter växla 
perspektiv och granska den andres bidrag. Detta har medfört att vårt analyskapitel har 
skrivits i omgångar där vi lager på lager bygger det resonemang och den diskussion som 
lett fram till de slutsatser och resultat som redovisas i kapitel 6. 


2.10.3 Överförbarhet 
Huruvida vår studies resultat kan appliceras i andra delar av Försvarsmakten utanför 
Flygvapnet utgör studiens överförbarhet. Bakomliggande orsaker till varför vi valt att 
fokusera på Flygvapnet har vi redogjort för i tidigare kapitel. Utfallet av den 
förbandsrepresentation våra respondenter utgjorde gav oss vid handen att samtliga 
förband inom ramen för Flygvapnet därmed får anses vara representerade. Dock går det 
inte att rakt av jämföra försvarsmaktens arenor med varandra. Precis som att förbanden 
har olika uppgifter, skiljer sig också organisationerna åt. Det finns tydliga likheter mellan 
Flygvapnet och Armén avseende de markoperativa delarna där resultatet av denna studie 
sannolikt skulle kunna aplliceras. Om detta skall göras så bör det dock ske med en viss 
försiktighet då organisationerna skiljer sig åt på ett sätt som inte har analyserats i denna 
studie. Om studien utförts mot en annan organisation än Flygvapnet hade säkerligen 
likheter kunnat skönjas men utfallet hade sannolikt skiljt sig åt. 
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3. Empiri och initial analys 
I detta kapitel avser vi redovisa den insamlade empirin som framkommit genom de 
intervjuer vi genomfört. Totalt genomfördes 9 intervjuer på mellan 30-45 minuter. 
Detta utmynnade i 83 sidor text efter transkribering. Vi redovisar dessa genom att föra en 
diskussion om de kategorier som framkommit i kodningsarbetet, deras tillhörande 
begrepp och vad betydelsen av dem skulle kunna innebära, samt redovisar våra 
framtagna teman. Inom ramen för denna diskussion kommer vi knyta respondenternas 
svar till våra teman samt göra en inledande analys utav dem.


3.1 Kategorier

Nedan redovisade kategorier har under under arbetet med kodningen av intervjuerna 
framkommit ifrån forskningsfrågan:


”Hur upplever för detta kadetter att utbildningen vid Officersprogrammet förberett 
dem för en anställning i Flygvapnet?” 

Dessa bygger i sin tur på ett antal begrepp som inte närmare kommer att redovisas under 
detta kapitel men som fortsättningsvis kommer vara en del av den empiriska 
framläggningen och diskussionen.


3.2 Teman

Utifrån framträdda kategorier har vi kunnat observera vissa samband. I syfte att tydliggöra 
dessa observationer har vi grupperat dem i tre teman som sedan namngetts utifrån den 
innebörd som vi kunnat se vara sammanknytande för kategorierna. 



Dessa teman kommer under 
detta kapitels underrubriker att 
diskuteras och initialt 
analyseras. Avseende 
kategorierna och deras 
tillhörande begrepp kommer 
dessa inte att redovisas som 
separata underrubriker utan 
ingår i diskussionen som 
avhandlar det aktuella temat.


3.2.1 Tema Utbildning 
Detta tema avhandlar de 
reflektioner som respondenterna haft kring officersutbildningens relevans för den 
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arbetssituation som möter dem vid anställning efter examen från OP. Vi kommer även 
framlägga hur de ser på utbildningens betydelse för fortsatta studier i försvarsmaktens 
regi, vad de upplever varit positivt respektive negativt med utbildningen samt vilken 
betydelse det praktiska momenten i utbildningen har för yrkesutövningen.


De flesta respondenter delar uppfattningen om att officersutbildningen inte är utformad 
för att förbereda dem för det faktiska arbete som de skall utföra när de kommer hem till 
sina respektive förband, utan att den inriktar sig på en framtid som för vissa upplevs som 
avlägsen både i tid och i ambition. En respondent uttrycker sig så här om detta:


”Det känns mer som att jag har nytta av den kunskapen som jag tillskansade mig 
under officersprogrammet, längre fram i karriären än vad jag har nu.” 

Denna uppfattning delas av flera respondenter som också definierar framtiden genom att 
tydliggöra att det rör sig om högre nivåer i Försvarsmakten:


”OP har nog förberett mig för högre stabstjänst. Det skulle jag nog säga.”  

Att utbildningen inte riktar sig mot det som faktiskt möter dem när de anställs verkar 
också vara förankrat i uppfattningen om att den till stor del är utformad för att förbereda 
dem för nästa skolsteg i Försvarsmakten, dvs. Högre Officersprogrammet (HOP). Däremot 
saknas det vägledning och information i hur OP-officeren skall ta sig dit, hur 
karriärutvecklingen kommer att se ut och vad det Högre Officersprogrammet kommer att 
innebära. Så här uttrycker sig två respondenter:


”Det fanns ingen för mig att prata med när det gällde högre nivå, vad det innebar 
och hur jag tar mig dit.” 

”Jag har väldigt dålig bild över det framtida officerssystemet. Jag vet att det finns 
HOP1 och HOP12, men exakt vad planen fram dit och vad som väntar mig där, 
det är inte kommunicerat till mig från mitt förband.”	  

Detta faktum verkar däremot vara något som är mer av ett hanterbart konstaterande än 
en reell oro över hur framtiden kommer att se ut, även om det så klart finns en önskan om 
att få en långsiktighet i karriären som gör att individen kan planera sin vardag och framtid.


”Det har mer skapat frågetecken med det här med att plugga vidare. När är det 
tanken? Vissa individer man pratat med säger att det kommer att rassla på, att det 
kommer gå jättesnabbt, medans andra säger att det inte finns några planer just 
nu. Därför är det väldigt svårt att ställa sig in personligen för det när man planerar 
sitt liv. Man vill ju ha någon riktning att gå i. Så det har varit diffust.”    
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En problematik som ett flertal respondenter identifierar vid hemkomsten till sina förband 
är att det i många fall förmedlats en felaktig bild ifrån Försvarshögskolans sida om vilken 
nivå individen skall arbeta på och vad det faktiska arbetet som möter fänriken vid 
anställning kommer att bestå utav.


”Jag upplevde att det ofta blev en skönmålad bild av att man ska ut och leda strid, 
och det var också det som många hade som förväntningar: Att det är det jag 
kommer göra om dagarna. Men det mesta handlar ändå om personaltjänst och att 
förstå hur systemet är uppbyggt.” 

En annan respondent uttryckte sig på följande sätt:


”Till exempel om man blir utbildad i att det första ni skall bli när ni kommer ut är 
plutonchef och det är chefskap som är viktigt och så kommer man ut och så blir 
det inte så, då blir det en omställning för individen.” 

Ett faktum som underströks av ytterligare respondenter:


”Det jag upplevde var skillnaden, var att skolan tryckte ganska mycket på att vi 
utbildas att blir chefer. Det var många i kursen inklusive jag som tänkte att ”När jag 
kommer ut, då blir jag chef.” Det var det inte alls! Det upplevde inte jag. Utan det 
var ”Du kommer att gå som instruktör minst två tre år sedan får vi se om du är 
lämplig för att bli chef!”  

Att denna diskrepans mellan förmedlad bild och verklighet finns, föder frustration hos 
respondenterna vilket speglar sig i hur de upplever att officersutbildningen möter den 
egna förväntansbilden samt förbereder dem för den vardag som de blir tvungna att 
hantera vid anställning.


”Nej kopplat till det som jag har sagt tidigare, känns det inte som att den 
förberedde mig särskilt mycket för det första steget i officerskarriären.” 

Denna vardag kommer att beskrivas mer utförligt under temat ”Arbete” men det går här 
att konstatera att respondenterna har två orsaker till denna frustration som står ut i 
förhållande till övriga. Den första är arbetets faktiska artskillnad mot FHS förmedlade bild, 
dvs. nivån som de kliver in på i förhållande till den som de trodde de skulle tjänstgöra på. 
Den andra är en konsekvens av att detta förhållande existerar, nämligen förväntan om 
chefsskap kontra realiteten om instruktörsskap. I de fall där respondenterna hunnit arbeta 
som chefer uttrycker de att de kunskaper som de behövt i denna roll har de fått tillskansa 
sig på egen hand.


”Det jag upplever saknas som man egentligen inte tittar på i officersutbildningen, 
det är ju rutinverksamheten. När man kommer ut och när man väl kliver på som 
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chef, då är det medarbetarsamtal, det är lönesättning, det är PRIO, det är budget. 
Inget sådant går man någonsin igenom på skolan utan det är sådant som man 
antingen får lära sig på plats eller så förväntas det att man ska förstå det när man 
kommer ut. Men det upplever jag, nu när jag jobbar och får nyanställda, att det är 
sådant man får ha. Det tar ju flera månader innan vissa sätter sig in i systemen. Där 
hade jag velat sett att man kanske sista termin lägger lite mer krut på det, ”så här 
ser det ut vardagsmässigt.” 

En annan respondent beskriver det på följande sätt:


”Och att det förbereder en som chef, njae... Det är ledarskapsbitarna i sådana fall. 
För mycket annat som gäller att vara chef det har jag fått lära mig här nu. 
Medarbetarsamtal, hur funkar PRIO, vad gör jag när det här händer, planera 
arbetstid. Alltså, allting sådant som är mer handfast, det jag står med i vardagen 
och gör nu eller planerar verksamheten som man också måste göra när man inte 
styr över GMU-projekten. Det är sånt som jag fått lära mig efter hand.” 

Men även om denna uppfattning finns, konstaterar de också att en av förtjänsterna med 
utbildningen, även om den inte kommer dem till nytta i det rutinartade och dagliga 
arbetet, är dess inriktning mot insatsverksamheten. 


”Ja, jag skulle säga mer en krigsförbandschef än för en chef i den dagliga 
verksamheten. Det känns mer som en utbildning mot kriget än vad det egentligen 
är när man jobbar. Sen är ju det bra för det är ju det som vi i slutändan ska kunna 
men mycket av det är sånt man får i den befattning man kommer till eller som man 
jobbar inom och det är där man utvecklas för att bli duktig på det eftersom det jag 
läste på skolan inte är den typen av befattning som jag har i krigsorganisationen.” 

Det upplevda problemet från respondenternas sida kvarstår alltså även om 
insatsaspekten av utbildningen upplevs komma till nytta vid de tillfällen som de får 
möjlighet att truppföra i sina respektive insatsbefattningar. 


”Men jag tror att om man skulle vara på en pluton och gå övad i befattning oftare 
eller mer ofta så tror jag att den kan vara nyttig.” 

Just de praktiska delarna av yrkesutövningen är också ett återkommande 
diskussionsämne som respondenterna tar upp. Mycket av frustrationen är knuten till att 
inte kunna vara till nytta när de påbörjar sin anställning och att de genom sin okunskap 
och brist på praktiska färdigheter känner sig uthängda och blottade. Här beskriver de den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ett av de starkaste inslagen i 
officersutbildningen, just därför att den ger dem de färdigheter som gör att de omedelbart 
vid anställningens början kan leverera effekt. Ett faktum som stärker självkänslan och den 
organisatoriska acceptansen för dem som företrädare för ett ”nytt” utbildningssystem. Så 
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här uttrycker sig två respondenter om vikten av den praktiska utbildningen vid 
Försvarsmaktens Skolor:


”Ja VFU-skedet framför allt tycker jag är helt fantastiskt. Just på grund av de 
anledningar att då får du komma ut och känna på i många fall. Du får lära dig 
grunderna i det du ska vara chef över sen.”  

”Däremot nere på verksamhetsförlagda utbildningen, andra året blir det väl, där 
vara det nästan bara praktik och det behövs. Det året är det år jag använder mig 
mest av och jag har mest nytta av i det jag håller på med idag.” 

På frågan om hur en av respondenterna upplever att fördelningen mellan teori och praktik 
är på officersprogrammet och hur denne skulle vilja att det såg ut i stället, blev svaret 
följande:


”I princip 70/30. 70 procent akademiskt och 30 procent praktiskt och den 
praktiska delen går då på VFU-skolan.” 

”50/50.” 

Denna uppfattning, om att praktiken har för litet utrymme i officersutbildningen är en 
tydlig önskan som återkommer vid ett flertal tillfällen bland respondenterna.


”Tittar man på de delarna på Karlberg, då tycker jag att det var ganska lite praktik 
egentligen. Det var mycket teoretiskt.” 

Vad denna praktik i så fall skulle bestå i är också tydligt och är inriktad mot de 
omedelbara behov som en nyutexaminerad fänrik möter. Här får man skilja på den 
uppskattning som respondenterna visar för praktiska moment över lag och de som de 
upplever som absolut nödvändiga för yrkesutövningen. Praktik generellt upplevs som 
någonting värdefullt då föreställningen om officersyrket är att det är ett hantverk, en serie 
praktiska färdigheter som skall sättas i ett kontext. Här fyller VFUn en mycket 
lättöverskådlig roll då dess utformning ofta står i direkt relation till tidigare erfarenheter av 
yrket eller en föreställning om vad som väntar kadetten vid anställning. Avsaknaden av 
vissa praktiska färdigheter inom ramen för arbetsgivaransvaret, som är ett okänt moment 
för många kadetter, blir därmed ett slags kvitto på att fördelningen mellan teori och 
praktik lider av en snedfördelning och att praktik inom ramen för, exempelvis chef med 
personalansvar, är åsidosatt till förmån för teoretiska kunskaper som kanske kommer eller 
inte kommer att användas i en diffus framtid. Två av respondenterna beskriver sina 
erfarenheter av detta enligt följande:
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”Det är en väldigt saknad kan jag säga när man kom ut där liksom, alltså rutiner 
och allt sånt där när det gäller att vara chef.” 

”[...] att trycka på vikten av att lära sig vad det innebär att vara chef de första åren, 
det är det som jag ser som det viktigaste. Resten kommer jag lära mig efter hand.” 

Just aspekten ”lära sig efter hand” återkommer ofta i uttalanden som respondenterna gör 
och kommer att beskrivas ytterligare under temat ”Arbete” där kategorin 
”Fortsättningsutbildning” återfinns. 

Avseende praktik och teori ges de teoretiska kurser som leder till praktiskt användande i 
OP-officerens vardag, ett högt värde. Här kan man se att tidsaspekten för när under 
karriären som utbildningen kommer till nytta spelar en stor roll för uppfattningen om dess 
relevans. Utbildningar som ledarskap och taktik upplevs som att de bär mot vardagens 
utmaningar medan teknik har mindre eller ingen roll att spela i yrkesutövningen enligt 
respondenterna. Så här beskriver två respondenter nyttan av ledarskap och taktik:


”Det jag känner spontant k r ing det här är a t t f ramför a l l t har 
ledarskapsutbildningarna gjort mycket för det som jag satt mig in i på flottiljen 
först.” 

”Men själva grunden i taktiken så skulle jag säga att den har jag haft väldigt stor 
nytta av.” 

Medan relevansen för andra kurser upplevs som mindre:


”Det jag skulle säga har minst relevans, om jag tittar på hur mycket tid vi la på det 
vid skolan, så är det teknikkursen. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den heter 
men den var ju ett antal veckor. Dels lärde vi oss om radar och radiolänk och 
sådana här saker, och det har jag väl haft minimal nytta av skulle jag vilja säga.” 

Tidsaspekten gör sig också påmind när respondenterna reflekterar över kunskap som 
färskvara och då specifikt kopplat till nivåhöjande utbildning som för de flesta kommer 
ligga åtta år eller mer in i framtiden från det att de tog examen. 


”Jag tror att vissa delar absolut är aktuella, men för att jag ska komma ihåg det jag 
har lärt mig under de här tre åren så måste jag ju fortsätta utbilda mig under tiden 
som jag faktiskt jobbar.”


3.2.2 Tema Arbete 
Under detta tema kommer vi diskutera hur vardagen ser ut för de nyutexaminerade 
fänrikarna, vilka arbetsuppgifter de har, vad de vanligaste instegsbefattningarna brukar 
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vara och hur de upplever att de får kämpa för acceptans och respekt i organisationen. 
Vidare diskuterar vi hur de upplever behovet av att erhålla ytterligare utbildning för att 
kunna verka fullt ut på sina arbetsplatser.


Liksom tidigare konstaterat är uppfattningen om att utbildningen är för teorityngd i 
förhållande till praktiken, grundad i upplevelsen av det som fänriken vid påbörjad 
tjänstgöring drabbas av. Denna brist på praktik verkar handla mycket om avsaknaden av 
kunskaper och färdigheter inom ramen för det personaladministrativa  som också anges 
som det i särklass största arbetsområdet när OP-fänriken väl hamnar på en chefsposition. 
En respondent beskriver fördelningen mellan det personaladministartiva, det truppnära 
och verksamhetsledning så här:


”Jag skulle säga att i mitt arbete just nu som officer ligger väl 60 procent på 
personaladmistrativa uppgifter, kanske 20 procent på att vara ute i verksamheten 
och vara med truppen, och den övriga är ju egentligen planering och ledning av 
verksamheten på framtiden.”  

Häri grundar sig mycket av den uppfattning som OP-officeren bygger sin syn på hur bra 
eller dåligt som Officersprogrammet förbereder dem för rollen som chef i Flygvapnet. Ett 
behov som i dagsläget verkar bli en slags on-the-job-training situation där OP-officeren 
blir tvungen att tillskansa sig erforderliga kunskaper och färdigheter, många gånger på 
egen hand. Så här uttrycker sig två respondenter om detta fenomen:


”[...] rehabärenden och sådana grejer, lön och dom bitarna, miljö, arbetsmiljö och 
sånt. Men mycket är sådant som jag fått lära mig efterhand. En crash-course i Prio 
hade ju varit trevliga att ha innan man började med det.”  

”[...] då började det komma, mycket sådant där jag saknade kunskap. 
Arbetstidsplanering och planering av verksamhet och beställa grejer och sådant. 
Det är sådant som jag sitter med idag om man säger som så, och det är väl där 
det var det ett stort glapp.” 

Just personaladministration verkar i mångt och mycket vara den springande punkten som 
respondenterna enas kring. Därmed blir också behovet av att få utbildning i de 
stödsystem som Försvarsmakten nyttjar sig av inom ramen för det arbete som OP-
officeren skall utföra, också en av de saker som tas upp av respondenterna som en brist i 
utbildningen.


”Datahanteringsystem, PRIO, LIFT etc är en ganska stor del av vardagen här nu.” 

Då miljön som OP-officeren vistas i till huvuddel består av personaladministartivt arbete 
när de väl hamnar på en chefsposition, blir upplevelsen av betydelsen av kurser som inte 
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leder mot effekt inom dessa områden också ringa, vilket vi beskrivit under föregående 
tema. Däremot skall man här skilja på personaladministration som arbetsuppgift och som 
en del i att utöva ledarskap. Det personliga ledarskapet är av OP-officeren ofta betraktat 
som knutet till truppföring och föregångsmannaskap. Därmed har vi tidigare kunnat se att 
VFUn skattats högt i förhållande till de teoretiska kurserna på grund av att den ger dem 
förutsättningar att för att visa praktiska färdigheter inför underställd personal. Däremot är 
ledarskapskurserna väldigt uppskattade då de, om än inte praktiskt så i alla fall teoretiskt, 
leder mot att stärka OP-officerens förmåga i utövandet av ledarskap även i situationer 
som inte är knutna direkt till det ”klassiska” utövandet av ledarskap.


”Mycket handlar om hur man handskas med människor.” 

Denna insikt kommer till respondenterna när de hamnar i en chefsroll med 
personaladministrativt ansvar där effekten av utebliven managementutbildning är extra 
tydlig. Tydlig blir också vikten av de ledarskapsutbildningar de fått för att hantera 
medarbetarnas olikheter. Så här beskriver en respondent det hela:


”[...] handskas med olika människor. Men alla är olika individer och man kan inte 
behandla alla på samma sätt heller för att nå fram till dem.” 

Men det är inte enbart avsaknaden av viss utbildning inom ramen för Officersprogrammet 
som gör att OP-officeren känner sig vilsen och ibland uppgiven i rollen som chef. Bristen 
på styrningar ifrån arbetsgivaren fungerar som förstärkare av dessa upplevelser och 
skapar i bästa fall en situation, där en individ med stor företagsamhet kan ”pröva” sig 
fram, och i sämsta fall stresspåslag och ifrågasättande av egen kompetens och yrkesval. 
Så här beskriver tre respondenter mötet med produktions- och administrationsvärlden:


”Det är någonting som inte heller finns som plutonchef. Utan du gör de uppgifter 
du blir tilldelad. Det finns ingen tydlig befattningsbeskrivning för den tjänsten som 
jag innehar idag.”  

”PROD-världen var ju någonting helt oberört för mig när jag började jobba. Det var 
mer eller mindre: ”Här, lycka till! Kör hårt!” Sen har man fått göra det bästa utav 
det under de åren jag har varit chef.” 
”Vissa dagar så satt man och funderar på vad man skulle göra och vad är det som 
förväntas av mig och vad är det jag ska göra idag? Det var absolut inte solklart när 
man kom ut.” 

Om detta beror på att arbetsgivaren inte vet vilket arbete det är som skall utföras är svårt 
att avgöra men kommer att beröras mer under temat ”Uppfattningar”. Klart är att 
administration är en av de huvuduppgifter som mottagande chefer vid förbanden 
förväntar sig att fänriken skall utföra.
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”Jag frågade min chef när jag fick tjänsten som plutonchef; vad är mitt jobb? Vilka 
arbetsuppgifter har jag? Jag måste sköta administrationen, det var det svaret jag 
fick och då frågade jag; ingenting mer? Nej det är det vi skall fokusera på. Och så 
har det varit sedan dess också. Att mitt jobb är att se till att det rent administartivt 
fungerar mot PROD-världen och personalmässigt.” 

Däremot verkar det saknas styrningar på utförandet av detaljerna inom ramen för 
administrationen.


”När jag satt på ett RALS-möte här för ett tag sedan såg jag ut som ett 
frågetecken. Enhetschefen var tvungen att fråga vad det var jag inte förstod. ”Jag 
har ingen aning om vad jag håller på med här!” Hade man då fått ett litet försprång 
till vad det innebär att vara chef de första åren så tror jag man hade kännt sig 
mycket mycket tryggare.” 

Denna avsaknad av kompetens inom ramen för ”fänrikens vardag” verkar vara en av 
orsakerna till att de flesta av fänrikarna efter examen hamnar på en så kallad 
instegsbeffattning som ofta utgörs av instruktörsskap på ett GU-kompani.


”Mina första två år har jag gått som instruktör på ett GU-kompani. Det har 
inneburit att planera och genomföra övningar med efterberedelser, samt att vara 
ansvarig för tilldelade projekt. Det är i stort det jag gjort under min tid på GU under 
två år. ”[...] ”från början så var det sagt att alla som går in på mitt förband och 
börjar jobba här, oavsett om man är taktiker eller specialist, så ska man i första 
hand ut på GU. Då går alla, oavsett taktiker eller specialist, ett år som instruktör för 
att sedan byta befattning och bli stf plutonchef [...]” 

Vad tiden som instruktör skall leda till är inte tydligt men verkar hänga samman med 
uppfattningen från förbandens sida om att fänriken ”inte kan någonting” och därför 
behöver utbildas ytterligare för att kunna axla rollen som chef. 


”Det känns som Karlberg spottar ut en produkt som Försvarsmakten inte riktigt är 
redo för att hantera. Bara en sådan enkel sak som att på skolan menar dom att allt 
praktiskt, det kommer du få på förbandet. Till exempel förarbevis och så vidare. Så 
kommer man ut, och så tittar de på en: ”Får du inte ens köra en bil?” Nej det får 
jag inte. Det ska ni lösa åt mig. Man tror att man får... ja man är ju inte så 
användbar till, vad ska man säga, trupputbildning och stå på skjutbanan och 
sådana grejer. Det känns som att förbanden tror att dom får ut en annan produkt, 
nån som kan väldigt mycket mer. Men det som vi har gjort på skolan är ju bara att 
sätta grunden. Så man kanske kan ha varit lite för snabbt in i det nya systemet och 
att förbanden inte riktigt hänger med.” 
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I detta resonemang legitimeras VFUns betydelse i OP-officerarnas ögon. Därmed blir det 
svårt för respondenterna att dra en annan slutsats än att de faktiskt saknar det som krävs 
när förbanden med all önskvärd tydlighet, genom att placera dem som instruktörer, 
sänder signalen om att utbildningen inte är tillfylles för de behov som de har. Men det 
verkar också vara så att det finns fler orsaker till att fänrikarna placeras vid GU-kompanier 
än kompetensbevis. Så här beskriver en respondent det hela:


”När man kommer ut, om man då inte blir chef direkt på grund av befälsbrist, då 
förväntas man stå som instruktör i de här sakerna. [...] Men jag tycker att det blir 
lite... det kan vara lite mer specat mot en specialistofficer.” 

Personalbristen verkar därmed vara en bidragande orsak till att fänriken inte sätts i en 
chefsbefattning omedelbart efter examen. Men det kan också vara som en annan 
respondent tidigare uttryckt, ett sätt att bevisa lämplighet för att inneha rollen som chef. 
En slags prövotid där individen skall uppvisa kvalitéer enligt en odefinierad mall för vad en 
bra chef skall inneha och prestera.


[...] ”det var: -Du kommer att gå som instruktör minst två tre år sedan får vi se om 
du är lämplig för att bli chef!” 

Men instegsbefattningen som instruktör kan också fylla rollen av trovärdighetsförstärkare 
för OP-officerens personliga ledarskap. Vi har tidigare beskrivit OP-officerens syn på det 
personliga ledarskapet som nära knutet till utövandet av praktiska färdigheter, dvs. 
föregångsmannaskap och ledarskap under truppföring. Därmed blir instruktörsrollen vid 
GU-kompanierna ett sätt för dem att genom praktisk handling bevisa att de inte bara är 
teoretiker samt en chans att vinna tilliten hos de underställda.


”Man måste även få bygga på sig lite tid med trupp. Många av de här rekryterna 
blir ju sedan anställda och har då sett att den taktiska officeraren att han kan 
också. Det är inte bara specialistofficerarna som är soldater eller krigare eller vad 
man skall kallat det. Utan plutonchefen han är inte någon kontorsnisse utan det är 
också en sådan som kan gå ut i skogen. Jag tror det är viktigt för... eller jag vet att 
det är viktigt för så tänker de soldaterna jag har under mig i alla fall.” 

Återigen stärks OP-officerens uppfattning om att officersutbildningen är för teoretisk och 
att VFUn borde ges ett större utrymme. Detta då deras personliga ledarskap är beroende 
av att kunna leverera effekt i rollen som instruktör för de som de senare skall leda som 
chef.


”Jag har en ställföreträdare här som står och jublar just nu. Han är specialist. Man 
får blotta sin okunskap fruktansvärt mycket, när man inte kan de första grejerna.” 
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Här slits OP-officeren mellan två olika värden. Dels en önskan om att enligt den 
traditionella ledarskapsynen vara duktig på hantverket, dvs de praktiska momenten i 
insatsrollen, och dels kunna leverera effekt i det personaladministrativa spåret. Inget av 
dessa behov, oavsett vad bakgrunden till att de uppstått är, uppfylls under 
utbildningstiden vid Officersprogrammet. Saknas det managementutbildning klarar de inte 
av personaladministrationen. Är det för lite praktik eller VFU, tappar fänriken ansiktet inför 
soldaterna i rollen som instruktör. Ett moment 22 för de som drabbas av detta fenomen. 
En av respondenterna om vikten av managementutbildning:


”Jag ser det som att för att mina specialister ska kunna få lugn och ro och göra det 
det är tänkt att de ska göra, så måste jag skydda dem från den biten 
[administrationen] så att de får vara bra och duktiga på det de ska vara bra på och 
inte störa dem [...]” 

Om vikten av VFU-året:


”Jag tror att utan det året [VFU] har jag inte haft legitimitet att arbeta med det jag 
gör idag. Väldigt svårt i alla fall att få den respekt som kanske yrkeskunskapen 
förutsätter eller skapar mot mina kollegor och de soldater som jag tjänstgör som 
chef för. Så utan det året så tror jag att jag inte hade haft samma respekt som man 
har per automatik när man har varit på den [VFU] skolan.” 

Och slutligen i rollen som truppförande chef i insatsorganisationen:


”Men det jag tycker är att en grund i vår proffesion är att man kan truppföra en 
större mängd människor, och jag tror att det är helt omöjligt att få legetimitet för 
taktiska officersutbildningens existens i slutändan om inte taktiker också kan 
truppför precis som specialister.” 

Då FHS inte utbildar OP-officeren i tillräcklig omfattning för att kunna känna sig trygg i de 
olika yrkesroller som beskrivs ovan, blir det naturliga att de måste hemfalla på tidigare 
erfarenheter. De som saknar tidigare erfarenhet av anställning i Försvarsmakten hamnar 
därmed i en extra utsatt situation.


”Den största bristen hos nya officerare, om jag skulle tolka frågan, skulle jag nog 
säga är brist på erfarenhet. Praktisk erfarenhet.” 

Vilket i sin tur ställs mot en annan respondents uttalande om att ha denna erfarenhet:


[...] ”så man får utgå lite från sig själv och det ledarskap man har med sig. Det 
skulle jag väl jag att det kan jag väl trycka på är det som jag ser har hjälpt kanske 
mest.” 
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Detta blir lite av essensen av OP-fänrikens vardag. De saknar både tidigare erfarenhet och 
utbildning i tillräcklig omfattning för att möte de krav som förbanden efter examen har på 
dem. Härmed uppstår ett behov av att ge dem ytterligare utbildning för att klara av de 
arbetsuppgifter som ofta ligger till grund för att de skall kunna utöva ledarskap i rollen 
som chef i fred och krig. 


”Antingen får man rekrytera personal som har varit längre i firman innan, eller så får 
man ge nya fänrikar en inskolningstid så de hinner bygga på sig lite erfarenhet 
under ett till två år efter skolan.” 

3.2.3 Tema Uppfattningar 
De tidigare temana har till mångt och mycket berört officerutbildningens påverkan på OP-
officerens vardag. Detta avsnitt kommer att beröra hur andra, dvs Försvarsmakten, 
förbanden och kollegorna, ur den före detta kadettens perspektiv, uppfattar deras 
utbildning, kunskaper och färdigheter när de påbörjar sin anställning vid förbanden efter 
avslutad officersutbildning.


Mycket av den upplevda problematiken som tidigare har diskuterats verkar härstamma ur 
kollegornas uppfattning och i vissa fall avsaknad av kunskap om officersprogrammet 
utformning, syfte och mål. Dessa uppfattningar möter de före detta kadetterna när de 
påbörjar tjänstgöringen vid sina förband och är många gånger negativ vilket påverkar OP-
officeren starkt. Så här beskriver två respondenter sina upplevelser när de påbörjade 
tjänsgöring vid sina respektive förband:


”Om jag ska göra ett generellt intryck över tongångarna kring det hela med att 
officersyrket har akademiserats, så skulle jag säga det är ganska negativa 
tongångar kring det hela. Jag tror att förståelsen börjar finnas i vinsten med det, 
men jag tror fortfarande att det är många som anser att den taktiska biten i vårt 
yrke är så pass mycket mer betydelsefull så att det är svårt att motivera 
akademiseringen.”  

”Ja till viss del så accepteras det väl. Men i största utsträckning så accepteras det 
inte. I alla fall inte den vägen jag har gått och slagit mig fram inom. Sen tog det 
nästan ett år för mig i alla fall, att folk har börjat acceptera mig,” 

Denna uppfattning återkommer ofta bland respondenterna och är en källa till frustration 
över att inte fullt ut kunna bli en del av organisationen direkt vid anställning. Däremot är 
denna uppfattning inte odelat negativ och heller inte riktad mot OP-officeren som person. 
Snarare verkar den vara utryck för en frustration över ett utbildningssystemet som inte 
levererar det förväntade. Hur man uppfattar OP varierar dessutom från förband till 
förband.
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”De hade egentligen inget agg mot mig men de såg konstigt på nya OP-
utbildningen. Framförallt vid mitt första förband, där var de väldigt negativt 
inställda till Officersprogrammet och alla nya fänrikar som kom därifrån. På mitt 
senare förband har de varit väldigt positivt inställda och engagerade att göra så 
bra som möjligt av situationen.” 

Denna uppfattning verkar också grundas i föreställningen om att det var ”bättre förr” samt 
att den fänrik som levereras från OP inte fyller kraven för att kunna lösa de behov som 
förbanden i dagsläget har.


”Många av de äldre kollegorna, eller vissa av de äldre kollegorna, hade säkert en 
föreställning om att man ska komma ut och man ska vara instruktör. Man skall vara 
den som kan hålla i alla utbildningarna där man har behov av att vara instruktör.” 

Detta fenomen har vi berört i temat ”Arbete” men bekräftas här som ett behov grundad i 
en situation där fänrikens arbetsuppgifter behöver bestå av färdigheter som stödjer dem i 
lösandet av instruktörsskapet. Vad orsaken till att detta behov finns är svårt att säga med 
utgångspunkt i enbart OP-fänrikarnas upplevelser. Men att detta fenomen existerar är 
tydligt. Inte minst genom att den vanligaste instegsbefattningen för en nyutexaminerad 
officer är instruktör snarare än chef. Uppfattningen kan också vara grundad i att 
förbanden vill säkerställa att OP-officeren har fått tillräcklig ”chefsträning” eller i alla fall 
erforderlig erfarenhet innan de skickas uppåt i det hierarkiska systemet. Så här säger en 
respondent:


”Den allmänna uppfattningen av nya OP är att man får in oerfarna chefer på höga 
befattningar lite för fort.” 

Huruvida detta hänger samman med en önskan om att hjälpa den unga kollegan genom 
att skapa en situation där de genom praktisk erfarenhet på ”golvet” visar underställda att 
officeren också ”kan” är svårt att säga. Däremot så uttrycker respondenterna att 
praktiken, precis som vi tidigare diskuterat, står i direkt relation till den mängd förtroende 
som de erhåller.


”Det måste sätta sig, de måste få prövas i befattningen för att få förtroende hos 
specialister och soldater och hos högre chefer.” 

En annan respondent uttrycker sig så här om förtroendebitarna:


”Det är väldigt bra om man har den praktiska delen också, att kunna vara ute med 
soldaterna. Dels för förtroendet men också då det är det som kommer att hända 
om den går dåligt och vi står inför kriget. Då kommer vi inte sitta bakom en dator.” 
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Att OP-fänrikarna oftast hamnar i rollen som instruktör direkt vid anställning kan därmed 
ses på två sätt; Det är ett stöd från förbandets sida som syftar till att hjälpa dem att 
genom praktik, förvisso på fel nivå och med fel arbetsuppgifter, att vinna, eller i alla fall 
skapa, en situation där de har de får de underställdas förtroende. Eller att man helt enkelt 
saknar resurser eller förståelse för OP vilket gör det omöjligt att agera på ett annat sätt. 
Om förståelsebiten är det som saknas, skapas det därmed en situation där de egna 
erfarenheterna, eller bristen på kunskap om officersutbildningen, ligger till grund för 
åsiktsbildningen som i sin tur dikterar på vilket sätt som OP-officerens arbetssituation 
utformas. Det kända dikterar därmed formandet av det okända.


”Ja, jag tror att det finns stor skeptisk inställning till akademiseringen. Det får man 
höra i diskussioner och när man debatterar om både positiva och negativa 
effekterna. Jag tror inte att den är helt positiv. Jag tror också att det handlar om 
förståelse. Det är svårt att förstå de positiva effekterna av en akademiserad 
utbildning när man inte genomfört det själv. Och när det inte liknar det man själv 
har gått igenom tidigare tror jag.”  

NBO-officerens utbildning som var mycket mer praktiskt i sin utformning än dagens 
system blir därmed måttstocken som OP bedöms efter. Lite av -Jag kunde göra dessa 
saker efter min utbildning. Varför kan inte fänriken det idag? Dagens utbildningssystem är 
därmed så pass väsensskild ifrån gårdagens att officerare med dessa olika 
utbildningsbakgrunder i praktiken talar olika ”språk”. Det dominerande ”språket”, eller  
synen på tillvarons utformning, blir då styrt av det hierarkiska. Dvs. vem som har högst 
grad eller sitter på en befattning där de kan påverka arbetsbeskrivningen för OP-officeren.


”Jag tror inte riktigt de har förstått vad det innebär att vi inte är så praktiskt lagda 
som vissa kanske, från tidigare system kanske var. Även om de är taktiska 
officerare så är de mer praktiker och egentligen då specialister. Så skulle man 
kunna se det. Men jag tror att de börjar inse det mer och mer. Och det är ju alltid 
positivt. Sedan tror jag att det är en lång väg att gå för att alla ska ha förståelse för 
det i hela organisationen. Cheferna har förståelse men det är inte alla i hela 
organisationen som har den förståelsen.”  

Ytterligare en respondent beskriver situationen på följande sätt:


Min personliga åsikt är att det kan handla om oförståelse och att man ser att 
systemet ändras och att jag är inte en del av det och vad händer med mig då? 

Här kommer vi osökt in på en av de viktigaste infallsvinklarna i vårt forskningsarbete 
vilken är Johan Brorsons, C PL OP, uttalande om förbandens förväntansbild på den fänrik 
som FHS faktiskt levererar. På grund av förbandens avsaknad av kunskap om OP, eller för 
att behoven faktiskt är andra än det som OP-officerarna utbildas för, skapas det en 
situation där OP-fänriken hamnar i kläm mellan det förväntade och det levererade. En 
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situation som föder frustration hos samtliga parter och gör att arbetsfördelningen mellan 
OP- kontra specialistofficeren kan bli fel.


”Nja, vi har har suttit ganska mycket med det här och tittat på det här med 
skillnaden mellan specialistofficer och professionen som specialistofficer eller 
officer och gruppbefäl och vad som förväntas. Jag tycker väl att det är bra. Sedan 
tycker jag inte riktigt att det kanske stämmer ute på förband. Jag tycker inte riktigt 
att vi har kommit in i så som det är tänkt. Folk sitter på fel ställen, vi gör olika saker 
som kanske andra skulle göra och så vidare.”  

Förväntningar återkommer väldigt ofta som ett uttryck som respondenterna brukar när de 
beskriver bemötandet från det anställande förbandet och de åsikter om 
officersutbildningen som de får ta del av. Så här beskriver ett antal respondenter det hela:


”Jag upplever väl att det ibland är lite obalans i alla fall här på förbandet med vad 
som förväntas att göras och vem som ska göra det.” 

”På mitt första förband hade dom fel förväntningar på OP, det stämde inte alls 
överens med Försvarsmaktens syn på det hela.” 

”Jag tror däremot att man har ganska låga förväntningar. Eller hade i alla fall.” 

”Mitt råd skulle vara; Dels att vi behöver stöttning i vardagen och att dom behöver 
framför allt måste justera sina förväntningar lite om vad vi kan, det kanske måste 
justeras lite.” 

”Så min reaktion, det är ju inte så att jag har gått och blivit ledsen av att 
förväntningarna på en kanske inte motsvarade som man kunde. Man får lära sig 
efter hand också.”  

”Sen om vi åker ut och övar och sen ska leda en pluton, där skulle jag säga att vi 
är hyffsat förberedda men för de förväntningar som kanske var på förbandet när 
man kom ut, om vad man kunde, så stämde det väldigt dåligt överens.” 


Därmed kan vi se att förväntningarna från förbandens sida avseende vad OP-fänriken bör 
klara av efter officersutbildningen, inte stämmer överens med den utbildning som 
kadetterna erhåller. Den åsiktsbildning som finns vid förbanden blir därmed ett reellt 
problem för OP-fänriken som måste navigera en, i många fall, negativ syn på 
officersprogrammet och förklara vad den utbildning som de genomgått faktiskt innebär 
och hur den ”nya” officeren är tänkt att användas. Två respondenter beskriver det så här:


”Dels så hade jag en presentation för kompaniet som jag vart anställd vid. Om vad 
FHS var, vilka kurser jag hade läst och ungefär vad vi hade utbildats mot och 
skillnaden mellan OP och SOU-utbildningarna.”  
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”Men min första infallsvinkel är att förklara vad det nya systemet innebär och varför 
det är som det är.” 

De kollegor som enligt respondenterna företräder åsikten om att Officersprogrammet inte 
levererar det efterfrågade, verkar också vara sprungna ur NBO-systemet då de beskrivs 
som äldre samtidigt som de yngre är de som ”accepterar” eller i alla fall förstår OP på ett 
bättre sätt.


”Kanske framför allt de äldre officerarna som står i spetsen och har varit med en 
längre tid som har de här åsikterna, medans de yngre officerarna inte är 
befläckade av deras bild av historik Deras bild över historik som officerarna har 
och därmed så kanske de tycker att det nya officersutbildningssystemet är mer 
acceptabelt på nåt sätt.”  

Detta system, dvs. NBO, upplevs av OP-fänrikarna som att det var utformat för en 
officerskår som egentligen bestod av specialistofficerare med officers grad:


”Jag tror inte riktigt de har förstått vad det innebär att vi inte är så praktiskt lagda 
som vissa, från tidigare system kanske var. Även om de är taktiska officerare så är 
de mer praktiker och egentligen då specialister så man skulle se det.” 

”Flygvapnet tror jag har haft svårt att ta hand om just taktiska officerare på 
[flotilj]vis, jämfört med just specialister. Specialisterna har varit den gamla 
officeraren så de har varit hyfsat lätt tror jag.” 

Men respondenterna beskriver också att förbanden inte verkar haft en särskilt god 
uppfattning om hur OP-officerarna skall integreras i det nya systemet samt att det många 
gånger har gått väldigt fort i den processen. Detta i kombination med oklara, eller i vissa 
fall avsaknad av, styrningar verkar ha lett till mycket av den osäkerhet i organisationen 
som fött frustrationen som i sin tur bidragit till den åsiktsbildning som möter OP-fänriken 
vid anställning.


”Men man kan inte göra så mycket åt det, det som känns lite tråkigt är att 
förbanden inte är förberedda för den produkten man får. [...] Det känns som 
Karlberg spottar ut en produkt som Försvarsmakten inte riktigt är redo för att 
hantera. [...] Så man kanske kan ha varit lite för snabbt in i det nya systemet som 
man tänker att förbanden inte riktigt hänger med.”  

Ett faktum som förstärks av att förbanden verkar ha olika tillvägagångssätt i denna 
process: 
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”Jag tror inte att det finns en gemensam syn på exakt vad en plutonchef förväntas 
göra. Det kan också vara en bidragande orsak till att det finns en brist där. Att alla 
förband tillämpar det lite olika helt enkelt. [...] Jag tror att det är ett 
försvarsmaktsfenomen. Om jag pratar med mina kollegor, de som jag känner som 
sitter i samma situation som mig ungefär, det låter mer eller mindre likadant.” 

Däremot verkar chefsskiktet ovanför förbandsnivån ha god insikt i avsikten och syftet 
med OP:


”Jag upplever att man ser ganska bra på det, lite som en möjlighet överlag. Jag 
har under mina ett och ett halvt år här nu fått träffa och pratat med diverse höga 
chefer och ÖB och flygvapenchefen och så. Man har en ganska bra syn på hur det 
ska se för fänriken när de kommer och hur man ska klättra i graderna och i 
befattningarna. Men det känns som man är i uppstarten av det här tänket, fast att 
det inte borde vara det, man borde redan vara klar över vad man ska göra med vår 
typ av taktiska officerare.”  

”Sedan tror jag att det är en lång väg att gå och att alla ska ha förståelse för det i 
hela organisationen. Cheferna har förståelse men det är inte alla i hela 
organisationen som har den förståelsen.”  

Oaktat det som diskuterats under de föregående tre temana så verkar de före detta 
kadetterna ha en överlag positiv syn på den utbildning som de genomgått. Önskemål om 
förändrat innehåll avseende främst det praktiska finns så klart samt uppfattningen om att 
en akademisk utbildning inte nödvändigtvis ger individen ett bättre ledarskap. 


”Jag tycker att det är bra med den akademiska biten. Det ställer krav på individen 
att genomföra/slutföra saker som man inte alltid har fallenhet för. Den ger ju en 
bredd och ett kvitto. Sen är den också begränsande, just det jag pratade om att få 
tillfällen att truppföra. Sådan utbildning som inte kan sägas bli eller vara 
akademisk, den blir ju lidande. Så enkelt är det ju.”  

3.3 Sammanfattning av teman

Respondenternas uppfattning om Officersprogrammets förtjänster och nackdelar kan 
beskrivas på följande sätt:


Respondenterna upplever inte att officersutbildningen förbereder dem för den 
arbetssituation som möter dem efter examen. Snarare är det så att de upplever att den 
inriktar sig på en yrkesframtid som ofta upplevs som diffus och som de saknar kunskap 
om. Här saknas vägledning både från skola och förband vilket också är grunden till 
mycket av det missnöje som de ger utryck för avseende OP.
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Denna diffusa framtid tror de kommer innefatta både arbete på högre nivå, ofta beskrivet 
som högre stab, samt eventuell skolgång, dvs Högre Officersprogrammet.

Även i detta fall saknas det information om hur vägen till HOP kommer att se ut och när i 
tiden som en sådan skolgång kommer att ske. Vad respondenterna däremot uppfattar är 
att officersutbildningens inriktning mot chef i krig är nödvändig och bra även om den 
dagliga verksamheten inte består av truppföring.


Då fänrikens initiala vardag som instruktör ofta består av mycket praktik, upplevs 
utbildningen som för teoretisk. Avsaknaden av praktiska färdigheter och praktisk 
utbildning efter avslutat Officersprogram upplevs därmed som en stor brist då det innebär 
att fänrikarna inte kan leverera effekt direkt vid anställning och har svårt att vinna 
acceptans i organisationen. Den verksamhetsförlagda utbildningen blir därmed det som 
förbereder dem för essensen i fänrikens vardag i de situationer arbetet består av 
instruktörsskap snarare än chefsskap. I de fall OP-fänriken hamnar i en chefsroll blir 
efterfrågan på utbildning i personaladministration och managementutbildning stor då en 
sådan arbetsuppgift ofta består av personaladministrativa uppgifter som de saknar 
utbildning för. Dessa utbidningsbrister får OP-officeren ofta tillskansa sig själv och för att 
kunna lösa ut personaladministrationen behöver de ofta lära sig försvarsmaktens 
stödsystem på egen hand. Däremot uppskattar respondenterna de utbildningar som FHS 
ger dem i ledarskap då de stödjer dem i rollen som chef i utövandet av det personliga 
ledarskapet.


Ovan nämnda brister hade varit hanterbara från FHS och FM sida, men då mycket av den 
osäkerhet som respondenterna upplever är en effekt av den bild som FHS förmedlar 
avseende hur deras arbete vid anställning kommer att se ut samt att den inte stämmer 
överens med verkligheten, blir detta en större problematik som ingår i den förskjutning 
mellan förväntningar och utbildningsleverans som C PL OP beskriver. Vidare upplevs 
bristen på styrningar från förbanden i vad som förväntas i rollen som chef som ett stort 
problem. Detta då förbanden förväntar sig att OP-officeren skall kunna många saker som i 
dagsläget ligger utanför ramen för utbildningen, samtidigt som man inte levererar 
erforderligt stöd i utförandet. 


De flesta OP-fänrikar placeras i en instegsbefattning direkt efter examen som oftast 
består i att arbeta som instruktör vid ett GU-kompani som på sikt är tänkt att leda till 
chefsskap. Här beskriver respondenterna att de upplever att förbanden tycker att de efter 
OP saknar kompetens inom både instruktörens och chefens arbetsområden.

Då fänriken vinner legimitet i soldatens ögon genom att kunna ”hantverket” och från 
specialistofficeren genom att ”skydda” dem från administrativa uppgifter, samt att de från 
högre chefer får respekt genom att kunna det mesta, blir denna situation därmed till ett 
Moment-22 då VFUn behövs för att stärka ledarskapet hos de underställda och 
managementutbildning för acceptans hos specialistofficeren och legimitet hos högre chef.
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Därmed stärks OP-officerens uppfattning om att Officersprogrammet inte ger dem det de 
behöver då många OP-officerare behöver falla tillbaka på tidigare erfarenheter för att lösa 
ut tilldelade arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. För att komma tillrätta med detta 
behövs i dagsläget ytterligare utbildning för OP-fänrikarna för att täcka de upplevda 
bristerna.


Detta fenomen leder till att OP-officeren vid anställning och efter avslutad 
officersutbildning ibland möter en uppfattning från sina kollegor, om den utbildning som 
de genomgått, som många gånger är negativ. Detta påverkar OP-fänriken starkt och 
färgar deras syn på tillvaron. Denna negativa syn på OP verkar däremot vara grundad i en 
frustration över utbildningssystemet i allmänhet och inte vara riktad mot OP-fänriken som 
individ. I vissa fall verkar kollegornas uppfattning om OP utgå ifrån att ”det var bättre förr” 
vilket troligen är en effekt av avsaknad av kunskap om det nya utbildningssystemets mål 
och syfte. Därmed blir instegsbefattningen instruktör naturlig då det är ”så det alltid har 
varit”. Om orsaken till detta är brist på organisatorisk kunskap eller en ansträngd 
personalsituation vid förbanden, är svårt att säga med utgångspunkt enbart i OP-
fänrikarnas åsikter och upplevelser.


Då äldre kollegors åsiktsbildning om OPs fördelar och nackdelar ofta grundas i den egna 
förförståelsen, som i detta fall bygger på ett annat utbilldningssystem, samt att de ofta 
sitter på nivåer och befattningar som påverkar vilka arbetsuppgifter OP-fänriken har, 
skapar detta i sin tur en förväntansbild på vad som borde levereras inom ramen för OP 
som ofta inte överensstämmer med vad OP-officeren faktiskt utbildas på.

Detta leder till att OP-fänrikarna upplever att förbanden har fel förväntansbild på dem 
vilket leder till att de därmed känner sig nödgade att förklara för sina äldre kollegor vad 
syftet med OP är och hur en OP-officer är tänkt att användas. Kollegor som ofta har sin 
bakgrund i NBO-systemet och har svårt se nyttan med OP.


Respondenterna upplever också att en bidragande faktor till det rådande läget är att det 
gått fort vid införandet av ett nytt utbildningssystem och att det i viss mån saknats 
styrningar från försvarsmaktsledningen till förbanden. Ett faktum som fått till konsekvens 
att förbanden har skapat olika tillvägagångssätt i hanterandet av OP-fänrikarna. Trots 
ovanstående har OP-fänrikarna en överlag positiv syn på officersutbildningen. Detta med 
reservation för en önskan om att mer praktik riktad mot den arbetssituation som de ställs 
inför vid anställning bör ingå i OP, samt att teori inte nödvändigtvis leder till praktiska 
färdigheter. De konstaterar också att de efter 2-4 års tjänsgöring glömt mycket av 
utbildningens ingående delar och att det troligtvis kommer att finnas ett behov av 
repetition/nyutbildning innan HOP.
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4. Teori 
Med avstamp i vår empiri har vi sökt efter en teoretisk referensram som kan hjälpa oss att 
föra vår forskning vidare, belysa dess olika aspekter ur en annan vinkel samt hjälpa oss 
att förstå de bakomliggande mekanismerna kring hur människors upplevelser formar 
deras uppfattningar. Med andra ord, andra perspektiv som hjälper oss att förstå det unikt 
mänskliga, då det är personliga upplevelser som fenomen vi undersöker. Ur empirins tre 
framkomna teman och i diskussion med sakkunniga kollegor, har vi hittat tre 
teoriområden som varit aktuella för vår forskning. Den teoretiska referensramen utgörs 
därmed av tre teorier som vi fortsättningsvis kallar för perspektiv, nämligen: Kognitiv, 
Lärande och Förändring. Denna teoretiska referensram ligger till grund för de diskussioner 
som förs och slutsatser som redovisas i påföljande kapitel


Det Kognitiva perspektivet beskriver hur individer bygger upp individuella kartor baserat 
på tidigare erfarenheter som ligger till grund för hur man tar till sig ny kunskap och hur 
man uppfattar sin omgivning. Vi avser applicera detta perspektiv för att belysa hur olika 
uppfattningarna kan vara angående Officersprogrammets relevans och vad detta kan 
bero på. 


Det andra perspektivet benämns Anpassning och har vuxit fram ur empirin som en 
förklaringsmodell till hur individer anpassar sig till nya situationer. 

I denna studie kommer vi som författare att stödja oss mot detta perspektiv när vi belyser 
hur våra intervjuobjekt har fått anpassa sin kognitiva karta till rådande omständigheter 
och arbetssituation vid anställning vid förbanden efter examen.


Avslutningsvis bygger vi vidare vårt resonemang genom perspektivet som vi kallar 
Förändring. Detta perspektiv byggs upp av synsätt som gör gällande att individer allt 
eftersom erfarenheterna byggs på, lär sig att kritiskt granska sin omgivning och utveckla 
ett mer förädlat förhållningssätt till den verklighet man står inför


Det finns beröringsdelar mellan perspektiven och samtliga teman, men inget av dem 
svarar enskilt på studiens frågeställning. Däremot finns det en tydlig korrelation mellan 
varje perspektiv som tillsammans bygger upp en förståelse för de orsaker som ligger till 
grund för svaret på studiens frågeställning. Inledningsvis kommer vi som författare i detta 
kapitel förklara närmare vad varje perspektiv innebär och vilka synsätt som bygger upp 
dessa. I efterföljande kapitel kommer perspektiven sättas i kontext till den empiri som har 
framkommit och kopplas mot de initiala analyser som gjorts i kapitel 3. 


4.1 Det Kognitiva perspektivet

Med detta perspektiv förklarar vi hur människor uppfattar sin omgivning och vad denna 
uppfattning bottnar i. Perception är ett uttryck för uppfattning och föreställning om något. 
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Begreppet kommer från psykologin och används som ett begrepp för de olika aktiva 
processerna som krävs för att tolka sinnesintryck. I denna studie är det med perception 
som benämning vi belyser bilden av våra intervjuobjekts egna uppfattningar om 
Officersprogrammet. Vi beskriver också hur våra intervjuobjekt uppfattar att andra i deras 
nuvarande omgivning ser på Officersprogrammet och dess relevans. 

För att föra resonemanget vidare behöver vi fastställa en utgångspunkt kring begreppet. 
Nationalencyklopedin definierar perception på följande sätt: 


”Varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig 
informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.”


Perceptionen bygger upp en individuell karta baserat på tidigare erfarenheter som 
vägleder oss när vi står inför nya situationer i livet. Denna typ av kognitiva kartor, eller 
scheman som de ibland också benämns, utgör strukturer i vårt psyke och är kärnan till 
allt vårt tänkande. (Aroseus, F. 2013)


Det finns inte i någon situation garantier för att det som sägs från en individ uppfattas på 
ett korrekt sätt av mottagaren. Var och en har genom uppväxten byggt upp en förståelse 
för omvärlden och tolkar sin omgivning utifrån sina egna perspektiv och värderingar. 
Insamlingen av erfarenheter pågår från det att vi föds där alla erfarenheter och 
upplevelser läggs till i det mänskliga minnet som successivt byggs på och reducerar 
osäkerhet när vi stöter på liknande förhållanden än en gång. 

Våra sinnesorgan arbetar ständigt med att fånga upp och bearbeta nya olika inputs utifrån 
vår vardag. 


Detta påbörjas redan från födseln och i takt med att ett barns minne börjar utvecklas 
bygger man sakta upp en bank av registrerade erfarenheter. Ingen är dock mottaglig för 
allt man ser och hör utan det råder konkurrens mellan stimuli-organen som agerar för att 
registrera. Detta innebär att det sker en hög grad av urval genom en selektiv bearbetning 
som vi i många fall inte noterar. Denna inbyggda filtreringsprocess kallas selektiv 
perception och finns hos både sändare och mottagare. Inom psykologin pekas tre 
principer ut som påverkar perception:


1. Formprincipen bygger på ett igenkännande av en helhet istället för en uppstyckning av 
olika mindre delar som bildar något större. 


2. Variationsprincipen går ut på att lägga märke till saker som skiljer sig från det normala 
mönstret. Vi är vana att se saker på ett visst sätt och när detta uppmärksammas i 
annan form tenderar vi att lägga märke till det.


3. Behovsprincipen påverkar selekteringen av det vi vill se. Våra inre drivkrafter leder oss 

    till det vi vill se, är vi hungriga så ser vi möjligheter att få äta osv.  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(Lindkvist, Backa, Fivelsdal 2016, 166-167).  

För att vi som individer överhuvudtaget skall kunna ta oss till det vi upplever krävs det att 
det sker på ett medvetet sätt. Vi måste göra en kognitiv reflektion som förtydligar vad 
upplevelsen innebär. Vad hände? Varför hände det? Vad betyder det?


Den norska professorn i organisationspsykologi Paul Moxnes beskriver det på följande 
sätt i sin bok Positiv ångest: 


”Allt medvetandegörande, all resursutveckling, kontakt med tidigare omedvetna 
motiv, känslor och behov, är exempel på en ny form av öppenhet inåt- och därmed 
möjliggörs också en ny öppenhet och kontakt utåt.” 

Jean Piaget beskriver i sin bok Psykologi och undervisning att vår intelligens mest 
väsentliga funktion är att begripa och uppfinna, det vill säga att förstå vad som händer 
och skapa ett mentalt schema för den händelsen. 


För att beskriva hur gamla mönster används när man tar till sig nya kunskaper kan man 
också se på det som inom psykologin benämns assimilation. Vid assimilativt lärande 
bygger man vidare på den individuella kartan som skapats genom de egna upplevelserna. 
Detta är den vanligaste formen av lärande där man succesivt bygger på den kunskapen 
man redan har. Grunden för assimilativt lärande är att den nya kunskapen kan fångas upp 
genom likheter till de redan lagda mentala scheman. (Illeris, k. 2007)


4.2 Perspektivet Anpassning

Anpassning till ändrade förhållanden likställs här med begreppet ackommodation. 
Mikael Jensen beskriver ackommodation i boken Den fria tidens lärande där han utvecklar 
hur termen främst är förknippad med Jean Piaget konstruktivistiska syn på lärande och 
utveckling. Piaget förde ett resonemang där människans intellekt var i fokus och hur 
människan bildar sin kunskap i samspel med omgivningen. (Säljö, 2014)

I dessa sammanhang betyder begreppet att en individ anpassar sin mentala karta för att 
bättre motsvara omgivningen som verkligheten utgörs av. 


Att anpassa sig omfattar också sättet att uttrycka sig på vilket kommunikationsprofessorn 
Howard Giles vid University of California utvecklar i sin ”Accommodation Communication 
Theory”. Giles menar på att människor anpassar sitt sätt att kommunicera i strävan för att 
få acceptans i sin nya omgivning och minska de sociala skillnader som kan förekomma. 
(författarnas fria översättning). Giles beskriver två varianter av ackommodation: 
konvergent ackommodation och divergent ackommodation. 
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4.2.1 Konvergent ackommodation 
Konvergent ackommodation är en process där folk tenderar att efterlikna sin omgivning i 
små steg. Det kan vara genom att använda ord som den man pratar med ofta använder 
eller anpassning av kroppshållning och attityder. 

I likhet med detta resonemang menar Meyer, Writer och Brim i deras beskrivning av den 
militära kulturen i The importance of Military Cultural Competence, att denna anpassning 
till ett militärt språk och formellt uppträdande fungerar som ett lim som håller ihop 
gemenskapen och stärker samhörigheten. För några fungerar detta som en skyddad 
verkstad som utgör en trygghet man inte haft förut. 

Detta beskrivs som ett beteende sprunget ur indoktrinering i olika militära miljöer som tar 
över tidigare kulturella karaktärsdrag, (författarnas fria översättning). 


4.2.2 Divirgent ackommodation 
Divergent ackommodation är egentligen raka motsatsen till konvergent ackommodation, 
det vill säga att man avsiktligt väljer att inte anpassa sig till sin omgivning. Detta beteende 
är vanligt förekommande när man hamnar i en omgivning som representerar något som 
man inte själv vill bli förknippad med. Men även om två grupper inte ogillar varandra kan 
det ändå förekomma divergent ackommodation enbart för att påvisa vilken grupp man 
tillhör eller inte tillhör. (Jensen, M. 2011)


4.3 Perspektivet Förändring

Det tredje perspektivet vi har fått fram av vår empiri är ett synsätt som beskriver en 
utvecklad förståelse som våra intervjuobjekt byggt upp efter ett par års tjänstgöring efter 
examen från officersprogrammet. Med erfarenheter förädlas tidigare inlärda kunskaper 
och utvecklas vidare för att bättre passa in den rådande verkligheten. 

Den amerikanske sociologen Jack Mezirow beskriver i sin bok, Learning as 
Transformation, sin teori om transformativt lärande som ett emancipatoriskt lärande som 
bygger vidare på de stora huvudtyper av lärande, instrumentellt och kommunikativt. 


4.3.1 Instrumentellt lärande 
Instrumentellt lärande innebär uppgiftsorienterad problemlösning som är 
situationsspecifik och går ut på att lära för att kunna göra någonting. (Mezirow, J. 2000). 
Magnus Granberg beskriver i sin avhandling, Kognitivt stöd för lärande i arbetet, hur 
denna typ av lärande fungerar för som ett direkt förberedande för ett kommande arbetes 
utförande. Man lär sig något för att  direkt kunna göra. 


4.3.2 Kommunikativt lärande 
Kommunikativt lärande beskriver språkets betydelse i en lärandeprocess.
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Betoningen ligger inte enbart i det som sägs utan hur det sägs och i vilken kontext det 
uttrycks i. Vad menar andra när de kommunicerar med dig? Det här omfattar känslor, 
intentioner, värderingar och etiska ställningstagande. Mezirow menar att för att förstå 
kommunikativt lärande måste allt bakom orden värderas och kritiskt granska det som 
sägs utifrån detta. 


”We must become critically reflective of the assumptions of the person 
communicating.” (Mezirow, 2000. sid 65) 


4.3.3 Emancipatoriskt lärande 
Detta är en form av reningsprocess som kan ingå i både Instrumentellt och 
Kommunikativt lärande och går ut på att kritiskt granska det som presenteras och tvätta 
bort felaktigheter utifrån sina egna värderingar och tidigare erfarenheter. 


”Emancipatory knowledge acts on forces which include the misconceptions, 
ideologies, and psychological distortions entrenched from prior knowledge 
‘that produce or perpetuate unexamined relations of dependence.” (Mezirow, 
J. 2014. sid 128)


4.3.4 Transformativt lärande 
Det transformativa  lärandet är ett steg utöver de instrumentella och kommunikativa 
delarna som går ut på att kritiskt granska det som sägs utifrån dina egna livserfarenheter. 

Det transformation lärandet handlar om att bli medveten om ens egna och andras 
outtalade antagande och förväntningar.  Författarnas översättning (Ibid). 

Jack Mezirow definierar i artikeln Transformative learning as Discourse transformativt  
lärande på följande sätt: Det transformativa lärandet är en process som omvandlar 
tidigare  referenser, förutfattningar och förväntningar i syfte att göra de mer omfattande, 
reflektiva och känslomässigt öppna för förädling. Författarnas översättning (Mezirow, 
2003).


Dr. Janine Davidson för ett liknande resonemang i sin bok How Americans Learned to 
Fight Modern War. Davidson beskriver en inlärningscykel där man först skannar av sin 
omgivning och sedan tolkar det de intryck man fått för att sedan agera därefter. Detta 
kunskapsmässiga kretslopp pågår kontinuerligt och förädlas varv efter varv. 

Dr Davidson utvecklar resonemanget vidare genom att dra en liknelse till Clausewitz 
påstående om att när trupper möter fenomen ute i fält som de är otränade inför får de en 
möjlighet att utvecklas genom nya upplevelser. Hur väl man tar till sig dessa nya 
upplevelser beror på flera faktorer så som tidigare kunskap, träning och utbildning. Dessa 
faktorer kan antingen hjälpa eller stjälpa individen att hantera detta nya fenomen och 
agera därefter. 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5. Analays 
I detta kapitel kommer vi att analysera hur empirin står i relation till de tre perspektiv som 
presenterats i kapitel 4, nämligen Kognitivt, Anpassning och Förändring samt hur dessa 
perspektiv kan hjälpa oss att belysa och förstå empirin på ett djupare sätt. (Se figur 3:2). 
Vi kommer föra en diskussion kring hur varje perspektiv enskilt kan bidra till att svara på 
vår forskningsfråga för att avslutningsvis betona vikten av att det är samtliga tre 
perspektiv som tillsammans med empirin utgör svaret på forskningsfrågan. 


 

5.1 Empirianalys utifrån det Kognitiva perspektivet

I denna studie har vi valt att förhålla oss till perception som "ett uttryck för uppfattning 
och föreställning om något" vilket också är den definition som vi utgått ifrån inom ramen 
för det Kognitiva perspektivets beskrivning i kapitel 4.  

Med utgångspunkt i denna definition av hur människor väljer att uppfatta sin omgivning 
blir vår forskningsfråga ytterligare intressant. Detta då den avhandlar uppfattningar om ett 
fenomen som ofta är intimt knutet till de åsikter som vi i tidigare diskussioner fört kring 
olika aktörers syn på officersutbildningen. Dessa föreställningar om tillvarons inordnande, 
bygger till mångt och mycket på de erfarenheter som individen under sin levnadstid 
tillskansat sig, vilka också ligger till grund för de paradigmer som varje människa bär med 
sig och som format den svarsdata vi under studien samlat in. Men upplevelsen i sig 
behöver en tolkning från individens sida för att bygga det som Aroseus beskriver som en 
kognitiv karta, ett organiserande av vårt tänkande, vilket är det som vägleder oss när vi 
möter det okända i livet.


För en kadett med liten erfarenhet av Försvarsmaktens organisation och struktur, är 
denna kognitiva karta, på grund av de snäva erfarenheten som de har med sig, 
begränsad. Utbildningssituationen blir det okända som genom denna karta skall avkodas 
och förstås och där igenkänningsfaktorn i vissa delar av officersutbildningen blir en slags 
ledstång att hålla sig i när osäkerheten om en diffus framtid gör sig påmind. Nyttan av det 
som lärs ut ställs i relation till det man har upplevt under sin tid i Försvarsmakten och blir 
till ett assimilativt lärande (Illeris, k. 2007) där kunskap som liknar den man redan har i sin 
kognitiva karta ges ett större värde genom det egenupplevda. Därmed stärks 
uppfattningen om vilka delar i utbildningen som anses vara värdefulla då de tillför en 
redan påbörjad kognitiv karta, som genom tidigare erfarenheter visat sig vara till nytta och 
gällande, en viktigare innebörd. 


Lägg därtill det faktum att vi som människor faktiskt har en begränsad förmåga att ta till 
oss information och sensoriska intryck (Aroseus, F. 2013) och att vi därför, ofta 
omedvetet, filtrerar inkommande data genom selektiv bearbetning. Denna selektiva 
process är mellanmänsklig och påverkar all kommunikation mellan sändare och 
mottagare. Till exempel OP-fänriken och den äldre kollegan vid förbandet, eller 
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personalen vid FHS och kadetten. I dessa båda fall är det inte enbart respondenten som 
är föremål för selektion i perceptionen utan i lika stor utsträckning kollegan och läraren. 
Alla ingående aktörer inom ramen för vår forskningsfråga har sina egna kognitiva kartor 
vilka ligger till grund för den selektiva information som genom assimilativt lärande kommer 
tillföras dem.


Det är i mötet dessa kartor emellan, som uppfattningar och åsikter uppstår och som 
komplexiteten i forskningen har sitt ursprung. Till skillnad från en geografisk karta som är 
ett försök till en avbildning av verkliga förhållanden, är en kognitiv karta en ständigt 
pågående process och upplevelsebeskrivning som gör att samma fenomen kan uppfattas 
olika individer emellan. Ur detta resonemang kan vi se att orsaken till mycket av de åsikter 
som utrycks avseende officersutbildningen, inte nödvändigtvis är grundad i 
organisatoriska utmaningar, utan också kan härstamma i de personliga kognitiva kartor 
som beslutsfattare på olika nivåer genom assimilation tillägnat sig. När sedan effekten av 
beslut baserade på dessa föreställningar, krockar med kognitiva kartor baserade på andra 
erfarenheter, blir det naturliga utfallet missnöje och frustration över rubbade världsbilder. 

Man skulle kunna beskriva denna process som att då våra respondenter har trätt in i 
yrkeslivet i en tid av förändring och vägen för att bli officer förändrats mycket genom åren, 
blir de kollegor och lärare som de möter under utbildning och vid förbandsanställning 
efter examen, företrädare för en annan utbildningsbakgrund än vad dagens officerare har. 
För en officer med en annan bakgrund än OP var det ofta naturligt att starta sin karriär i 
rollen som instruktör för att sedan, genom tjänstgöringstid och erfarenhet, avancera 
vidare i systemet. När dessa erfarenheter skiljer sig ifrån den uppfattning om tillvarons 
beskaffenhet som OP-officerarna företräder, blir det naturligt att en schism uppstår i 
frågan om vems erfarenheter det är som bär mest giltighet. 


Här kan vi se att i enligt med de faktorer som påverkar perceptionen, nämligen: form, 
variation och behov (Backa et.al), känner de äldre kollegorna varken igen helheten eller 
dess ingående komponenter när det kommer till OP. Likaså drivs deras uppfattningar om 
OP av att när det okända presenteras uppstår en selektiv process som strävar efter en 
normalisering av tillvaron för att kunna skapa igenkänningsbara mönster. Om detta inte är 
möjligt, vilket det ofta inte är i en hierarkisk organisation, behöver en anpassning till de 
nya omständigheterna ske, vilket ibland kräver stora ansträngningar från individen sida 
som i sin tur kan resultera i negativism. Ett resonemang som är lika giltigt när det kommer 
till en lärarkår vid FHS som i många fall lämnade en försvarsmakt som såg annorlunda ut 
än den de nu är en del i att utbilda för.


Vi kan härmed se att problematiken kring perception, som innebär att alla uppfattar saker 
olika, drabbar FHS personal i lika stor utsträckning som FM personal. Ett exempel på 
detta kan vi se i att skolans förmedlade budskap till kadetterna om det omedelbara 
chefsskapet vid anställning, skulle kunna vara orsakat av en föreställning som grundas i 
kognitiva scheman som skapats ur andra erfarenhetsvärden än de som Försvarsmaktens 
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personal normalt företräder. Ett exempel kan vara att detta budskap är effekten av att 
man faktiskt tror att kadetten vid anställning kommer att placeras i en chefsroll, dvs. en 
kunskapsfråga sprungen ur en organisation som inte längre ser likadan ut som när man 
själv tjänstgjorde där. Likväl skulle denna åsikt kunna vara ett utfall för en önskan om att 
så vore fallet eller att man genom upprepande av detta budskap tror sig kunna få till en 
förändring som kommer leda till att detta blir en realitet. Utan vidare forskning inom 
området går det inte att svara på hur det faktiskt förhåller sig. Men vi kan konstatera att 
oaktat ovan beskrivna exempelorsaker så är de samtliga effekter av kognitiva kartor, 
skapade genom assimilativt lärande och selektivt perception.  


Ett utökande av vår forsknings aktörers kognitiva kartor är därmed nödvändigt för att 
navigera den verklighet som faktiskt föreligger. Medvetna val inom ramen för det 
upplevda blir därmed avgörande för hur man kommer att lyckas om man avser 
genomföra förändringar som leder mot förståelse för andra erfarenheter och 
ingångsvärden än de egna.


”Allt medvetandegörande, all resursutveckling, kontakt med tidigare omedvetna 
motiv, känslor och behov, är exempel på en ny form av öppenhet inåt- och därmed 
möjliggörs också en ny öppenhet och kontakt utåt.” (Moxnes, P. 2000)


5.2 Emperianalys utifrån perspektivet Anpassning

Perspektivet Anpassning beskrivs utifrån Mikael Jensens definition av begreppet 
ackommodation i boken ”Den fria tidens lärande”, som lyder: "anpassning till ändrade 
förhållanden”, dvs. i vår studie hur forskningens aktörer anpassar sina kognitiva kartor för 
att bättre motsvara omgivningen som verkligheten utgörs av.  


Att en människa assimileras till omgivning är inte ett nytt fenomen och alla som flyttat till 
en ny plats med ett annat språk eller en med en dialektal skillnad mot den egna, har 
säkert märkt att de, efter att en tid förflutit, förändrat sitt sätt att tala och uttrycka sig samt 
ibland sina personliga beteenden. I vissa fall kan denna process vara så stark att den 
påverkar vårt sätt att tänka då det mänskliga behovet av att tillhöra en gemenskap ofta 
övertrumfar medförda paradigmer. Detta fenomen är särskilt intressant att belysa i vår 
forskning då respondenterna företräder en grupp individer, kadetter under utbildning, som 
många gånger på grund av avsaknad av grupptillhörighet, skapar sig en egen tillvaro av 
gemenskap. 


Då vi tidigare fört ett resonemang kring de kognitiva perceptionsprocesser som påverkar 
uppfattningar och åsiktsbildningen om officersprogrammet och huruvida den förbereder 
kadetterna för yrkeslivet, blir vårt fokus här hur den individuella anpassningen till rådande 
omständigheter lett till att kadetten och OP-fänriken på grund av de väsensskilda miljöer 
(soldatliv, skola, officersyrke) de vistats i medverkat till att påverka dessa uppfattningar.
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Enligt författaren till Accomodation Communication Theory, Howard Giles, bygger denna 
kommunikativa anpassning på vår strävan efter social acceptans i nya omgivningar. 
Denna strävan är extra tydlig i kadetternas fall och har av författarna själva med den 
erfarenhet vi har av officersutbildningssystemet, kunnat observeras vid ett flertal tillfällen. 
Det första steget brukar vara från soldatliv till officersutbildning. Många av de som antas 
till officersprogrammet har en bakgrund som soldater, gruppchefer eller i en tidigare 
värnplikt. Det språk som de gagnar sig av vid påbörjandet av OP bär tydliga spår av 
dessa bakgrunder i jargong och ordval, och för de officerare med erfarenhet av dessa 
anställningskategorier, urskiljs detta fenomen lätt. Allteftersom utbildningstiden fortlöper 
sker det en konvergent ackommodation (Giles, H.) där kadetternas språkbruk förändras till 
en form som inte liknar vare sig soldatens eller officerens. 


Detta fenomen kan förstås genom Meyer, Writer och Brims beskrivning av den militära 
kulturens ackommoderande effekter där den militära miljön tar över tidigare kulturella 
särdrag. (Meyer. et.al) Den tidigare soldaten överger sin kultur till förmån för en ny 
tillhörighet i den tillfälligt sammansatta miljö som kadettlivet och Officersprogrammets 
treåriga utbildning utgör. I denna process kan vi rimligen anta att mer än språket så 
ändras också uppfattningen om utbildningen de genomför. Från att tidigare haft 
begränsad kunskap om dess innehåll och utformning har de nu hamnat i en miljö där 
inneliggande utbildningsomgångar med nära tre års erfarenhet dikterar förutsättningarna 
för den konvergenta ackommodation som sker. De utbildningsomgångar som genomför 
sitt sista utbildningsår är ofta föremål för en studieutmattning som i kombination med den 
nalkande anställningen ter sig i en negativ åsiktsbildning kring det genomförda. Denna 
uppfattning "ärvs" sedan av yngre utbildningsomgångar som i en konvergent 
ackommodationsprocess söker en grupptillhörighet som de i en ny miljö saknar och 
genom en divergent ackommodationsprocess (Giles, H) där de tar avstånd ifrån det 
utbildningssystem de tillhör.


När sedan kadetterna examinerats och haft möjlighet att erhålla ett antal års 
arbetslivserfarenhet, har denna process återigen haft möjlighet att sätta sitt avtryck på 
OP-fänrikens manér och språkbruk. Denna gång med utgångspunkt i de kulturella 
särdrag som respektive förband företräder. Här visar våra empiriska resultat på ett 
signifikant samband med Howard Giles tankar kring konvergent ackommodation. Detta 
genom att respondenterna använder sig av ett sätt att uttrycka sig på under våra 
intervjuer som tydligt påvisar ett acceptans- och samhörighetssökande med det förband 
man representerar. Uttrycken som respondenterna under intervjutillfällena använder är 
formella och språkligt korrekta med en tydlig militär prägel i sättet att tala. Vi ser därmed 
en förändring av den bild som vi själva kunnat observera i kadetternas språkbruk under 
skoltiden, jämfört med den vi nu presenteras för. Frågan blir då vilka slutsatser vi kan dra 
av hur deras lingvistiska anpassningsförmåga har generaliserats åt samma håll? 
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Troligen är språket i dessa fall en extern manifestation på en inre ackommodation. Dvs. 
den organisatoriska kulturen konformerar individen på ett så starkt sätt att utrymme för 
nya inflytelser elimineras till förmån för redan giltiga.


Här blir det av intresse att göra en betraktelse över vilka förhållanden som kan råda vid 
förbanden och som antyds genom OP-officerarnas beteenden. När våra respondenter 
svarar på intervjufrågor om vad de tror att deras äldre kollegor tycker om 
akademiseringen och det nya utbildningssystemet, kan vi i vissa fall ana att det 
förekommer en divergent ackommodation ute vid förbanden. Dvs. ett avsiktligt 
avståndstagande till anpassning av de nya inflytelser som OP-officeren företräder. Men 
inte så att det i första hand skulle röra sig om ett missnöje mot OP utan snarare att det 
finns en slags stolthet i att tillhöra den "gamla skolan".


Därmed blir det tydligt att uppfattningarna som finns om OP och dess förmåga att 
förbereda kadetterna, starkt påverkas av människans behov av grupptillhörighet. Om den 
allmänna uppfattningen om OP, oavsett orsaker, är att den inte lever upp till förbandens 
behov och förväntningar, så kommer de som befinner sig inom ramen för denna grupps 
åsikt också att ackommoderas till den. Inte utav illvillighet och tvång, utan med 
utgångspunkt i det grundläggande mänskliga behovet av att få tillhöra något som ger 
individen syfte och mening i tillvaron.  


5.3 Emperianalys utifrån perspektivet Förändring

Det tredje perspektivet, dvs. Förändring, som vi avhandlar beskriver det transformativa 
lärandet, vilket är en process som öppnar upp tidigare individuella upplevelser i syfte att 
förädla dem med nya erfarenheter och referenser. Denna form av lärande är ett 
emancipatoriskt lärande, där intresset för kunskapsinhämtning är betingat av 
frigörelsebehovet från gamla paradigmer hos individen.


I denna begreppsförklaring ser vi tydliga samband med den miljö som kadetterna befinner 
sig i, dvs. skolmiljön, som även om den är självvald, representerar ett övergående tillstånd 
som ofta upplevs som begränsande för de personliga målen och avsikterna.

Inom ramen för hur kadetterna betraktar denna miljö, blir den därmed till en slags 
katalysator för igångsättandet av lärandeprocessen, där frigörandet som en process för 
att uppnå självständighet utvecklas inom ramen för den självreflektion som kadetterna i 
sin utbildningen vägleds igenom. Ett sätt att uppnå rationell kontroll över den okända  
tillvaro som skolan i detta fall företräder.


Då det transformativa lärandet bygger vidare på det instrumentella- och kommunikativa 
lärandet, likväl som det innehåller det tidigare diskuterade emancipatoriska lärandet, finns 
det anledning att först försöka förstå hur dessa "subkategorier" påverkar 
forskningsfrågan. Här kan en observation över officersprogrammets terminsindelning 
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hjälpa oss att förstå dessa begrepps innebörd och hur de format de uppfattningar som 
uttrycks av respondenterna under insamlingen av empirin.


Men utgångspunkt i den krigsvetenskapliga inriktningens terminsutlägg kan vi se att det 
instrumentella lärandet, som enligt Mezirow går ut på att lära för att göra, intimt kan 
knytas till den verksamhetsförlagda utbildningens två terminer, som till sin natur består av 
många praktiska moment. Denna utbildning har vi tidigare kunnat påvisa vara ett 
ingående moment i officersutbildningen som kadetterna värderar högt då den på ett 
tydligt sätt leder mot kända föreställningar om yrkesutövningen. Härvid förstärks dessa 
föreställningar genom utbildning i en kontrollerad miljö som för kadetterna blir 
lättöverskådlig och bekräftande. Något som egentligen går emot syftet med 
akademiseringen av officersyrket, där en viktig faktor varit utbildning i syfte att erhålla ett 
kritiskt granskande förhållningssätt till kunskap. I detta blir det instrumentella processerna 
som en ingående del i kadetternas lärande mer av ett konstaterande då upplägget med 
VFU är behövligt på grund av tidigare diskuterade orsaker. Dock medvetandegörs vi 
genom detta resonemang, om att denna typ av lärande påverkar kadetternas 
erfarenheter, som också ingår i processen för hur uppfattningarna om OP formas.


Men utbildningen vid OP löper över ytterligare terminer som till sin utformning mer består 
i ett kommunikativt lärande än av det instrumentella. Här fyller den akademiska 
utbildningen formen av kritiskt granskande av ny kunskap, något som vi tidigare 
konstaterat, är ett av syftena med akademiseringen av professionen. Men då denna typ 
av lärande under OP är en ständigt pågående process som för många innebär ett nytt 
förhållningssätt till kunskap, kan det vara svårt att fullt ut tillämpa något som fortfarande 
är under genomförande. 


Här kan man önska att det transformativa lärandet skulle kunna appliceras på den egna 
situationen i ett tidigare skede än efter år av anställning i Försvarsmakten. En sådan 
situation skulle förmodligen innebära att de praktiska momenten inom ramen för det 
instrumentella lärandet, av kadetten, skulle kunna ses som delmoment i 
utbildningsprocessen istället för en bekräftelser på ett felaktigt utbildningsupplägg vid OP. 


För att denna granskningsprocess skall kunna existera krävs det en självreflekterande 
ingrediens som i detta fall utgörs av det emancipatoriska lärandet. Detta lärande hjälper 
individen att identifiera egna perspektiv på tillvaron och ifrågasätta deras giltighet för den 
egna utvecklingen. Ett frigörande från paradigmer som begränsar den personliga 
utvecklingen. Men liksom det kommunikativas ständigt pågående process, är det 
emancipatoriska lärandet beroende av tid för att manifestera sig som en väl utvecklad 
förmåga till reflektion över de egna tillkortakommandena. Därmed kan vi heller inte kräva 
att en sådan process skall kunna utmynna i en förändrad åsiktsbildning kring 
officersprogrammet då denna utbildning endast är det första steget på en 
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förhoppningsvis lång karriär. Förekomsten av det emancipatoriska lärandet sker både 
inom kommunikativt och instrumentellt lärande (Mezirow, J. 2000).


Som en förlängning av dessa olika typer av lärande fungerar det transformativa som ett 
sätt att holistiskt kunna betrakta ny information utifrån den egna livserfarenheten och 
därmed öppna upp dem för en förädlingsprocess. Problemet uppstår i och med att denna 
typ av lärande är beroende av en mognad hos individen som ofta inte erhålls förrän efter 
flerårig yrkeslivserfarenhet vilket också begränsar möjligheten för det transformativa att 
fullt ut verka som lärandeprocess inom ramen för Officersprogrammet. Utebliven 
helhetsförståelse bidrar därmed till att stärka uppfattningar som med större livserfarenhet 
kanske skulle förändrats. Exempelvis utbildning som skall sättas i ett yrkestotalt kontext 
snarare än som en omedelbar effektutdelning vid anställning.


Detta fenomen blir tydligt när vi i vår studie ställer frågan till respondenterna om vilket 
ämne under OP som haft störst betydelse för deras tjänsteutövning och vi genom svaren 
erhåller en fingervisning om vilka typer av befattningar som individen innehaft sedan 
examen. I de fall respondenten haft en instegsbefattning som instruktör vid ett GU-komp 
eller motsvarande lyfts ofta VFU-skedet som det mest givande under utbildningen. Det 
beskrivs som ett erkännande från omgivningen vid förbandet att man genomgått ett 
fackmannaskede som ger vid handen att man ”kan hantverket” och därmed bättre 
accepteras som chef. 


I de fall där respondentena erhållit en chefsbefattning efter examen kommer ofta 
ledarskapsutbildningens betydelse upp på tal. Här beskrivs ofta de ingående delarna i 
ledarskapskurserna med en viss distans. Respondenterna inser att utbildningen har 
bidragit till att kunna hantera olika situationer i sin chefsroll på ett mer förberett sätt då 
man haft kännedom om tidigare liknande fenomen i sin personliga kognitiva karta. 


Härvid blir det tydligt att den transformativa processen fått möjlighet att verka genom 
pålagda motsättningar och dilemman, samt tid. En process som inte hade varit möjlig 
inom ramen för skolmiljöns begränsningar. Tidsaspekten i livet blir därmed avgörande för 
att hur det transformativa har möjlighet att påverka helhetsförståelsen av det upplevda. 
Upplevelser i livet ger fler perspektiv vilket ger oss möjlighet att värdera det vi lär eller lärt 
oss. Det vi redan har erfarenhet av kan sedan omvärderas och anpassas till de nya 
rådande omständigheterna. Här borde beviset på detta resonemang vara äldre kollegors 
öppenhet inför nya inflytelser, som till exempel införandet av ett nytt utbildningssystem i 
Försvarsmakten. Tyvärr verkar detta inte vara fallet utan den egna erfarenhetens värde 
upplevs som styrande för åsikten om nya inflytelser, i detta fallet Officersprogrammet. 
Även här krävs det ytterligare forskning för att gå på djupet av fenomenet som skulle 
kunna vara ett utfall av tidigare perspektivdiskussioner om individens benägenhet att 
efterlikna den åsiktsbildning som den egna grupptillhörigheten företräder.
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5.4 Sammanfattning av perspektivdiskussionen

Diskussionen kring perspektivens påverkan på frågeställningen visar tydligt att det finns 
en nära korrelation mellan empirins tre teman och samtliga perspektiv. Respektive 
perspektiv ger en förklaring till varför ett för studien framkommet tema är en del av svaret 
till forskningsfrågan. Inget perspektiv svarar enskilt på problemformuleringen utan det är 
sambandet mellan perspektiven som tillsammans lyfter vår förståelse till att ge ett svar på 
denna fråga. (Fig 5.1) Förståelsen ger en dämpning av den identifierade problematik som 
Kommendör Johan Brorson uttryckte i den inledande artikeln från Försvarshögskolans 
hemsida. 


Empiridiskussionen har också påvisat ett tydligt linjärt sammanhang som löper från 
utbildning till arbete till genererande av uppfattningar kring Officersprogrammets 
möjligheter att förbereda kadetterna för en anställning i Flygvapnet. Likaså kan vi se att 
att perspektiven kan sättas i ett processliknande flödesschema som är appliceringsbart 
på dessa tre empiristeg. 


Den övergripande princip vi i empirianalyserna genom respektive perspektiv har kunnat 
sluta oss till, är att "det kända dikterar förståelsen för det okända" och därmed är orsaken 
till uppkomsten av de uppfattningar vi 
genom intervjuer samlat in. Härvid blir 
kadetternas tidigare erfarenheter innan 
OP styrande för en stor del av de 
uppfattningar som de under sin 
utbildningstid uttrycker avseende 
viktningen av Officersprogrammets 
innehåll. Likaså möjliggör 
yrkeslivserfarenheten ett Förändrings-
perspektiv på det genomförda vilket 
ligger till grund för de åsikter som 
respondenterna delgivit inom ramen 
för vår forskning. 


Vi kan också observera att det finns en 
konfrontation mellan ackommodation och det transformatoriska lärandet. Det 
emancipatioriska lärandet skapar ny kunskap genom önskan om frigörelse från gamla 
paradigmer, vilket i sin tur bygger på reflektion av upplevda motsättningar och dilemman. 
Människans behov av att tillhörighet skapar en individuell konvergent ackommodation till 
rådande omständigheter och miljöer och därmed en anpassning av språk och 
uppträdande som gör att de kommunikativa delarna inom ramen för grupptillhörigheten 
konformeras. Människans perceptiva processer blir därmed föremål för strömlinjeformade 
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uttryck och manér vilket i kombination med Lindkvist, Backa, Fivelsdals behovsprincip, 
dvs. drivkraften att skapa kontextuell tillhörighet, gör att vi blir "blinda" för olikheter som 
kan utmana våra paradigmer. Därmed minskas uppkomsten av motsättningar som är 
nödvändiga för det transformativa lärandets effekter, vilket i sin tur inte genererar ny 
kunskap som kan assimileras till den kognitiva kartan. Då kartorna är kärnan till vårt 
tänkande (Aroseus, F. 2013) utgör de också grunden till vår förmåga att kunna föreställa 
oss en tillvaro som inte bygger på redan etablerade paradigmer. Avsaknaden av 
möjligheter eller vilja till att förändra sina kognitiva kartor förstärker därmed föreställningar 
om tillvarons beskaffenhet och skapar externa åsiktskonflikter där företrädarna för olika 
grupper bedriver omedvetna ställningskrig kring det egenupplevda. Kort sagt, orsaken till 
den asymmetriska interdependensen mellan FM och FHS som vi i inledningen beskriver.


Härmed kan vi se att de vedertagna åsikter om OP som kadetterna under sin skoltid 
företräder, vilka kräver ett transformativt lärande för att förändras, är beroende av 
yrkeslivserfarenheten som katalysator för att starta denna förändringsprocess. Likväl kan 
vi ana att mycket av de uppfattningar om Officersprogrammet som kollegor med en 
annan utbildningsbakgrund har, oaktat om de arbetar vid FHS eller i FM, är föremål för 
ackommodation, där grupptillhörigheten i form av arbetsmiljö, förstärker de redan 
vedertagna uppfattningarna om vad OP bör leverera eller att OP inte levererar det som är 
efterfrågat. I dessa scenarion är OP-officeren den som bäst kan svara mot vår 
forskningsfråga då de personligen varit och är föremål för den perspektivbeskrivning vi 
under föregående stycken diskuterat. Deras arbetslivserfarenhet har också möjliggjort att 
den transformativa lärandeprocessen kunnat öppna upp dem för nya betraktelser av egna 
upplevelser vilket är förutsättningen för kritiskt granskande i syfte att skapa ny kunskap. 
Härvid kan de fungera som katalysatorer i Försvarsmaktens organisation då de genom 
sina erfarenheter utmanar vedertagna sanningar och på så sätt skapar motsättningar och 
dilemman hos individer vars personliga transformativa lärande har stagnerat.  


Respondenterna upplever härmed inte att OP förbereder dem för den omedelbara 
situation som möter dem vid anställning. Det intressanta uppstår när empiridiskussionen 
påvisar de organisatoriska utmaningar som orsakat detta faktum, samt att 
perspektivdiskussionen hjälper oss att förstå de bakomliggande mänskliga orsaker som 
medverkar till att denna uppfattning uppstått och förstärkts. De mänskliga 
läroprocesserna blir därför styrande till varför ett sådant svar inte genererar snabbare 
åtgärder i syfte att förändra vedertagna paradigmer. Vidare studier med utgångspunkt i 
dessa resonemang kan därför vara av intresse för att kunna stödja skapandet av 
vetenskapligt förankrade åtgärdsplaner vilket i sin tur kan leda till att samma fråga får ett 
annat utfall i framtida studier.


Då vi analyserar våra teman, dvs. Utbildning, Arbete och Uppfattningar med stöd av de 
tre perspektiven, ser vi ett tydligt inbördes samband och en relativt cyklisk utveckling. (Fig 
5:2) En individ genomgår en utbildning som de sedan applicerar på en arbetsplats, som i 
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sin tur genererar erfarenheter som ligger till grund för olika aktörers åsikter om sagda 
utbildning samt vilka förutsättningar den givit individen för att klara av ställda uppgifter. 
Med utgångspunkt i ett sådant 
resonemang blir respektive temas 
styrka bekräftad och verifierad. 
Inget tema står därmed ut som 
starkare än något annat då de är 
för intimt knutna till varandra och 
att de på så sätt utgör delar i en 
större helhet.


Det faktum att respondenterna 
inte upplever att 
Officersprogrammet förbereder 
dem för den arbetssituation som 
möter dem efter examen, 
bekräftas av deras egna upplevelser då de arbetat i organisationen i ett antal år. Vidare 
styrks detta av de åsikter som kollegorna vid anställande förband företräder. Här skall det 
dock påpekas att vår forskningsfråga är formulerad för att kunna svara på om OP 
förbereder dem för en anställning i Flygvapnet och inte i för en försvarsmaktskarriär som 
helhet. Huruvida utbildningen leder mot ett högre syfte eller ett mål som ligger längre fram 
i karriären är därför svårare att svara på då respondenterna rimligen inte kan bekräfta eller 
dementera detta innan de är där i sina respektive karriärer. Därmed blir den omedelbara 
situation som möter en nyutexaminerad fänrik det som är mätbart med en sådan 
forskningsfråga och inte huruvida utbildningen förbereder dem för en målsättning som 
ligger längre fram i tiden.


Häri kan vi observera att den framtid som yrkesvalet ofta innebär, är så pass diffus att 
relevansen av den inte påverkar åsikterna om utbildningen på ett nämnvärt sätt. Om detta 
är kopplat till att många av respondenterna till ålder är relativt unga är svårt att säga. 
Däremot blir framtiden föremål för tesen "Out of sight, out of mind", dvs. det som inte har 
påverkan på det omedelbara kategoriseras som mindre relevant. Detta förstärks av det 
faktum att FHS och arbetsgivaren inte kan ge tydliga besked om vad som gäller. Något 
som får stora konsekvenser när det kommer till hur Officersprogrammets relevans 
upplevs.  


Om OP till huvuddel är utformat för att förbereda individen för totaliteten av yrket, både i 
omfattning och tid, men inte för de första årens initiala hantverk kommer åsikterna om 
programmets utformning också att bli därefter. Här handlar det snarare om 
organisationerna är villiga att låta denna insikt mogna över tid hos individen och, medan 
denna process pågår, låta den kritik som riktas mot vald utbildningsväg existera. Detta 
medför så klart att svaret på frågan om huruvida före detta kadetter upplever att OP 
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förberett dem för en anställning i Flygvapnet initialt kommer att vara nej. Däremot om 
denna fråga skulle ställas igen om 10 år kanske svaret skulle bli annorlunda. 


För att minska effekterna av sådana åsikter kring OP blir det därmed ett gemensamt 
ansvar från två olika organisationer att förmedla rätt bild av syfte mål och verklighet. 
Försvarshögskolan kan därmed inte vara orsaken till förmedlandet av bilden om att 
fänriken vid anställning kommer att placeras i en chefsbefattning när så inte är fallet. Ett 
sådant budskap förstärker bara bilden av OP som en utbildning som inte "skjuter mot 
målet" eller i alla fall det mål som individen har med utgångspunkt i de egna 
erfarenheterna. Till detta ankommer det också på Försvarsmakten att tillse att förbanden 
har tydliga styrningar i frågor om hur OP-officeren faktiskt är tänkt att användas. Både i 
närtid likväl som på längre sikt. Om avsaknaden av dessa styrningar är en realitet eller om 
den faktiska situation som förbanden befinner sig i är orsaken till att yrkesutövningen för 
en ny fänrik oftast består av praktiska färdigheter på instruktörsnivå, är föremål för en helt 
ny forskningsfråga och går inte att svara på inom ramen för detta arbete. Men bara det att 
en sådan situation existerar är tillräcklig för att en negativ åsiktsbildning om OP som 
yrkesförberedande skall uppstå och spridas snabbt i en organisation som 
Försvarsmakten.


Då denna realitet ändå är gällande i dagsläget, blir effekten av tyngdpunktsförskjutningen 
mellan teori och praktik extra kännbar för både organisation likväl som för individ. En av 
officerens viktigaste redskap i yrkesutövningen, likväl som ett av professionens signum, är 
det personliga ledarskapet. Här kan vi se att de faktorer som negativt påverkar utövandet 
av ledarskapet har stark inverkan på hur man uppfattar situationen. I OP-fänrikens fall står 
avsaknaden av praktisk erfarenhet eller förmåga i direkt relation till utövandet av detta 
ledarskap. Inte minst då instegsbefattningen för OP-fänrikar ofta verkar vara i rollen som 
instruktör vid ett GU-kompani. En brist på erfarenheter och färdigheter som i tre-befäls-
systemet egentligen borde falla inom specialistofficerens expertis, blir därmed grund för 
åsiktsbildningar inte bara hos OP-fänriken utan i hela organisationen. OP-fänriken kan i en 
sådan situation varken bevisa duglighet inför de denne är satt att utbilda, eller för den 
äldre kollegan som skall bedöma lämpligheten för att inneha en chefsbefattning. I de fall 
som OP-fänriken placeras i en chefsbefattning gör sig avsaknaden av praktisk färdighet 
inom personaladministration påmind på ett liknande sätt.


Visst kan man argumentera för att denna typ av praktisk färdighet ligger inom kategorin 
"on the job traning" dvs. praktik på arbetsplatsen och inte inom ramen för en akademisk 
utbildning med ett totalyrkesholistiskt fokus. Men om Försvarshögskolans förmedlade bild 
om omedelbart chefskap efter examen hade varit gällande hade situationen om OP-
fänrikens otillräckliga utbildning ändå uppstått, just för att de saknar de praktiska 
färdigheter som Försvarsmaktens HR-transformation inneburit på lägre nivå. Dvs. 
arbetsgivaransvar och personaladministration. 
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Frågan blir därmed om utbildningsspåret för officersutbildningen är rätt utformat eller om 
Försvarshögskolan och Försvarsmakten tillsammans är oförmögna att hantera den realitet 
som ett sådant system innebär. Oaktat hur utfallet av en sådan frågeställning ter sig, 
existerar det en situation där OP-fänriken blir den som hamnar i kläm mellan två 
organisationers, FM och FHS, förväntansbilder och åsikter. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel avser vi föredra de slutsatser som vi genom insamling, analys och 
diskussion kommit fram till. Dessa slutsatser är ett försök till att påvisa en sammanslagen 
bild av empirins essens betraktat genom perspektivens glasögon. Deras inbördes 
betydelse för helheten gör det svårt att i en diskussion separera dem utan att göra avkall 
på holismen i våra försök att om inte svara, så i alla fall belysa vari problematiken med 
studiens komplexitet ligger. Vi ger också förslag på ett antal åtgärder som skulle kunna ha 
inverkan på hur man uppfattar Officersprogrammet samt ger förslag på forskning som kan 
utveckla empirin i dessa avseenden. 


Det metodologiska tillvägagångssättet och utfallet därav har varit mycket intressant att 
observera. Att nå teoretisk mättnad efter endast 4-5 intervjuer med respondenter som har 
vitt skilda levandsbakgrunder och som tjänstgör vid skilda arbetsplatser, gav bekräftelse 
på forskningsfrågans relevans och giltighet i en organisation som trots allmänhetens 
uppfattning om den som homogen, ofta har stora kulturella och strukturella olikheter.


Vidare kan vi konstatera det bekymmersamma i att OP-fänriken inte förbereds fullt ut för 
den tjänst som väntar efter genomförd utbildning och att detta faktum med tiden verkar 
ha blivit allmänt accepterat av dem som arbetar inom området. Uppgifterna som möter en 
fänrik vid anställning varierar av förklarliga skäl beroende på vilken befattning denne är 
tänkt att tjänstgöra i. Detta gör det naturligtvis svårt att skapa en generaliserad utbildning 
som motsvarar alla önskemål och täcker alla behov. Men hur löser andra professioner 
denna problematik?


Inom sjukvården utbildas läkare i en akademisk kontext. Variationen på befattningar inom 
läkaryrket är relativt många, men vägen för att bli läkare har ändå en gemensam grund 
som man sedan bygger vidare på. Trots detta skulle nog många uppleva det som 
otänkbart att läkarprofessionen skulle bedriva en utbildning som inte förbereder en läkare 
för yrkets utmaningar och som gör att denne, efter examen, inte kan leverera effekt i 
yrkesutövningen. Lika otänkbart är det att en nyexaminerade flygledare inte kan leda 
flygplan eller att en pilot inte kan flyga dem efter genomförd utbildning.


Dessa resonemang leder till eftertanke kring relevansen av det vi gör och aktualiserar vår 
inledande fråga: ”Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?” Att ge ett enkelt svar på en 
komplex fråga är aldrig lätt. Men det faktum att OP-fänriken är den som avsiktligt eller 
oavsiktligt blivit ansvarig för att hantera den asymmetriska interdependens som råder 
mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan, gör att denna studies relevans tydligt 
bekräftas.
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Våra slutsatser är därmed att en gemensam och tydligt förmedlad bild från 
Försvarsmakten och Försvarshögskolan avseende Officersprogrammets utformning, 
syfte, mål och applikation i organisationen, med tillhörande karriärutveckling, skulle bidra 
till att reducera den negativa åsiktsbildning som idag finns. Lägg därtill en översyn av OPs 
programinnehåll för att bättre möta den realitet som idag finns i Försvarsmakten på 
förbandsnivå, så skulle svaret på frågan om OP som yrkesförberedande utbildning lever 
upp till förväntningarna förmodligen bli ett annat än det som uttrycks i denna studie.


Baserat på dessa resonemang har vi kommit fram till följande:


• Även om respondenterna beskriver delar av OP som adekvat, upplever de inte att 
Officersprogrammet förbereder dem för en anställning i Flygvapnet. Detta då den 
organisatoriska verklighet som möter dem efter examen inte motsvarar den utbildning 
de erhållit och de förväntningar de under skoltiden byggt upp. 


• Otydligheten i frågor om utbildning, anställning och karriär ifrån Försvarshögskolan och 
Försvarsmaktens sida är den största bidragande orsaken till det missnöje över 
Officersprogrammet som respondenterna uppvisar. 


• Större organisatoriska förändringar tenderar att medföra att utbildning och yrke ofta 
hamnar i otakt vilket får till konsekvens att missnöje uppstår. Detta tillsammans med 
hur vi människor uppfattar, anpassar och lära oss i förhållande till vår omgivning får 
därmed som konsekvens att uppfattningen om Officersprogrammet även i framtiden 
sannolikt kommer att fortsätta vara kritisk så länge ovanstående punkter inte hanteras.


De utmaningar som vår forskning kunnat identifiera är effekter av slutsatserna vi 
presenterat. Dock kan vi konstatera att även om slutsatserna till sin utformning kan verka 
korta och kärnfulla i sina försök till att åskådliggöra forskningens essens, är komplexiteten 
stor när man söker enkla åtgärder för att möta dessa utmaningar. I och med att denna 
studie endast undersökt fenomenet avseende före detta kadetters upplevelser av OP som 
yrkesförberedande, uppstår då frågeställningen huruvida det är officersutbildningen som 
är rätt eller fel utformad eller om det är Försvarshögskolan och Försvarsmakten som 
tillsammans är oförmögna att hantera den realitet som ett sådant utbildningssystem 
innebär. På ledningsnivå är det i alla fall två olika organisationer som skall komma överens 
om Officersprogrammets utformning; Försvarsmakten och Försvarshögskolan. Dessa 
organisationer har sedan sina egna interna utmaningar att hantera. Lägg därtill de 
mänskliga psykologiska aspekterna av perception, ackommodation och transformation 
på de individer som berörts inom ramen för vår studies perspektiv, så förstår man att 
problemet inte låter sig "lösas" i en handvändning. Vi kan i alla fall konstatera följande: Så 
länge officersutbildningen inte leder till omedelbar effektutdelning vid anställning, kommer 
missnöje uppstå. Om otydlighet i informationen kring OP-officerens syfte och karriär 
råder, skapas en situation där de egna tolkningarna styr beslutsfattningen. Om 
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Försvarsmakten inte nyttjar OP-officeren "rätt" och Försvarshögskolan förmedlar fel bild 
om anställningsförhållandena, förstärks detta missnöje och kritisk åsiktsbildning uppstår i 
de starka organisatoriska grupptillhörigheter som dämpar effekten av det nödvändiga 
transformativa lärande som annars skulle kunna öppna upp organisationerna för nya 
inflytelser snabbare.


6.1 Rekommendationer


Slutsatserna ovan och fört resonemang kring identifierade utmaningar, renderar därmed i 
följande rekommendationer som kan användas i utvecklandet av Officersprogrammet och 
för att öka förståelsen och kunskaperna kring problematiken i officersutbildningen 
generellt:


• Stärk samarbetet mellan FM och FHS i syfte att kommunicera en gemensam bild av 
officerarnas utbildning, utvecklingsmöjligheter och karriär. Det kända styr uppfattningen 
om det okända. Otydlighet och divergerande uppfattningar skapar missnöje och kritik 
som annars kunnat undvikas.


• Upprätta en plan för kommunikation av ovanstående bild till samtliga parter som berörs 
av officersutbildningen. Förmedla denna bild till blivande kadetter redan vid ansökan till 
Officersprogrammet och tillse att förband och skolor svarar upp mot den.


• Likrikta hanteringen av OP-officerarna på förbandsnivå. OP är en 
försvarsmaktsgemensam utbildning där nätverkande är en stor del av skolmiljön. 
Förbandsskild hantering sprids snabbt i organisationen och skapar missnöje.


• Genomför en översyn av Officersprogrammets innehåll i syfte att kvalitetssäkra 
utbildningen mot de faktiska behov som Försvarsmakten har. Försvarsmakten behov 
behöver därmed framgå på ett mer tydligt sätt än de gör i dagsläget.


Om ovanstående rekommendationer realiseras kommer effekterna av den identifierade 
problematiken att kunna dämpas och uppfattningen om Officersprogrammet som 
yrkesförberedande utbildning att vändas till en där man betraktar Officersprogrammet 
som en nödvändighet snarare är ett nödvändigt ont.  


6.2 Förslag till vidare forskning

De mänskliga beteenden som vi under vår forskning kunnat identifiera inom ramen för 
empirin och perspektiven, styr mycket av den åsiktsbildning som vi observerat. Därmed 
skulle en studie av hur perspektiven påverkar uppfattningen om OP hos officerare på 
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förbandsnivå med en annan utbildningsbakgrund, kunna vara av stort intresse. Därmed 
skulle samma resonemang kunna appliceras på Armén, Marinen och Försvarshögskolans 
personal och organisation. 


Vidare skulle en studie av OP-officerarnas uppfattningar om utbildningen när de nått 
nivån OF3-4 också kunna vara av stort intresse i syfte att studera om OP förberett dem 
för den totala karriären och inte enbart karriärens första år. Detta då uppfattningarna i vår 
studie gör gällande att det är ett av syftena med OP. Detta bör vara möjligt i dagsläget 
eller i alla fall inom en väldigt snar framtid då de första kullarna av OP-officerare nu är 
föremål för utbildning vid HOP 12. 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8. Appendix 

Intervjuunderlag


Intervjuunderlaget är en sammanställning av tidigare kurs erfarenheter och egna 
ingångsvärden. 

Innan påbörjad intervju:  
• Bestäm vem som intervjuar och för ordet och vilken som gör stödanteckningar och 

kommer med uppföljande frågor. 

• Vilken relation har vi till den som intervjuas? 

• Minst två inspelningar för redundans.

• Den som intervjuar fattar sig kort och låter den intervjuade tala.

• För anteckningar med tidsangivelse för intressanta delar i intervjun och reflektioner som 

görs under intervjuns gång.


Inledning med uppringd respondent 
Ansvarig intervjuare hälsar välkommen och förklarar upplägget:

• Vad skall intervjun användas till —> syftet

- Utgöra data som vi drar analyser kring för att svara på vår frågeställning:  

Hur upplever före detta kadetter att utbildningen vid Officersprogrammet förberett dem 
för en anställning i Flygvapnet?


- Jag kommer att intervjua och med i rummet så sitter min kollega som kommer föra lite 
anteckningar och övervaka inspelningen.


- Jag kommer inte säga så mycket och det är av den enkla anledningen att vi inte önskar 
få in andra ljud i inspelningen som kan strula till transkriberingen. Så tolka inte min 
tystnad som ointresse. 


• Tydliggör etiska ställningstagande. (Behandling av underlaget, anonymitet osv.)

• Vem som kommer att se underlaget.

- Vi kommer använda oss utav programvara för transkriberingstjänsten. 

- Radering av intervjuunderlag efter publicering.


Inhämtar samtycke till medverkan och inspelning från respondenten:

- Är du ok med det upplägget? 

(Om ja:)

- Be respondenten sätta sig på ett ostört ställe och koppla in headset. Ring därefter upp 

och påbörja inspelningen. 
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8.1 Intervjuunderlag

Intervjufrågor (Öppen fråga enligt GT) 
Nedanstående frågor har funnits som stöd vid intervjuerna. Alla frågor har inte ställts utan 
endast fungerat som en frågebank under genomförandet. 


Varje intervju börjades med frågan: 

- Hur upplever du att utbildningen vid officersprogrammet förberett dig för din anställning 

i FM? 

(Därefter följer följdfrågor fritt valda ur frågebanken nedan.) 

• Verkligheten

- Hur skulle du beskriva ditt arbete som officer? 

- Vilka tankar har du kring den militära professionen?


• Kollegorna/förbandet

- Hur upplever du att kollegorna vid förbandet såg på hur du var förberedd för rollen som 

chef efter OP?

- Vad tror du det berodde på?

- Beskriv hur du hanterade dina kollegors uppfattning.

- Beskriv hur du upplever vilka förväntningar som förbandet har på OP-fänrikar?

- Vilka råd skulle du vilja ge till äldre kollegor avseende OP-fänrikar?

- Beskriv hur kollegor med en annan utbildningsbakgrund uppfattar hur förberedd du var 

för att axla ansvaret när du kom hem från OP.

- Beskriv en vanlig uppfattning om OP från en kollega som ej gått OP.

- Beskriv vilken utbildning hade behövts för den nivå du verkar på nu?


• OP

- Beskriv hur du utvecklades som chef under din utbildningstid vid OP?

- Hur upplever du att fördelningen mellan teori och praktik var under utbildningstiden vid 

OP?

- Förklara hur du resonerar runt ämnena (OP) och deras aktualitet för yrkesutövningen.

- Skulle du kunna utveckla resonemanget kring militära färdighet och din egen 

färdighetsnivå inom detta inför anställning?

- Beskriv din bild av fysisk färdighet i OP och FM?

- Kan du utveckla vad du personligen anser är OPs största respektive minsta förtjänster?

- Beskriv om du upplever att det är någonting som du känner att du saknade från tiden 

vid OP?

- Vad är målet med OP enligt din uppfattning?


• Förändringar i OP

- Hur skulle OP se ut för att möta de de problem du beskriver?
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- Om du skulle vilja förändra något för att göra förutsättningarna för de blivande 
officerarna bättre, vad skulle det vara och hur skulle det gå till?


• Akademiseringen

- Beskriv vad du tror att kollegorna menar när de säger att OP är väldigt akademisk.

- Vad tycker du om akademiseringen av officersutbildningen?

- Vad betyder akademiseringen för ditt chefsskap?


• Framtiden

- Hur ser du på OP kopplat mot nivåhöjande utbildning?

- Vad är din uppfattning om vad OP förberett dig för?


• Allmänna frågor

- Gör vi rätt saker eller saker rätt?

- Tror du att dina OP-kollegor delar din uppfattning om detta?

- Vad är den viktigaste lärdomen du dragit under OP?

- Beskriv hur detta har påverkat dig i din tjänst.

- Beskriv hur OP förberett dig för det ansvaret.

- Kan du säga något om vad du tror är den allmänna uppfattningen om OP i FM är?

- Hur kan man hantera dessa fördomar?

- Beskriv hur du blivit prövad.

- När i karriären tror du man har mest nytta av OP?

- Innan vi avslutar intervjun så undrar vi om det är något som du känner att du vill 

tillägga?  

- Är det något du känner vi har missat eller inte belyst?

- Om inte så avslutas intervjun och inspelningen stoppas. 


• Avsluta intervjun och förklara att vi gärna tar emot ytterligare reflektioner eller frågor och 
funderingar som uppkommit. 
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