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Abstract 

The intention of this case study has been to increase knowledge of how education can contribute to the 

learning of cadets. It’s a qualitative study using an exploratory ethnographic design of analysis. The 

research process has involved participative observations and interviews during a three month period at 

the Military Academy Karlberg, studying both the academic and the military context. Main focus has 

been on studying the cadets’ participation in the education, with starting-point in the social processes. 

Therefore I’ve been seeking to answer questions on how education is organized, how actors 

communicate and interact, and actors’ experiences compared to their expectations. I have found that 

the education of cadets seem to involve two dimensions of learning. It’s not all about academic and 

military knowledge, becoming an officer also involves a socialization process. This includes not only 

how to act as a military leader, but also who you are and how you behave, always, and therefore 

includes the fundamental values from which you lead your life as a whole. Hence, the study shows 

that the cadets need to develop a professional military identity that is also a social one. The results 

indicate that organizing an education that requires collaboration of two public authorities has proved to 

involve a number of challenges in combining two separate learning environments into one learning 

context. As a result, in the making of officers, a number of opposing conditions have been found, 

within as well as between the educations’ military and academic context, which seem to challenge 

cadets’ learning processes in various ways and degrees. Main findings of the study indicate that 

cadets’ access to participation combined with individual differences in contributing in the social 

processes seem to be crucial to learning. To develop the competence of an officer, the cadets need to 

develop a military professional identity and expertise, which also includes analytical academic skills. 
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officerare – den kritiskt 
granskande praktikern 

En fallstudie om lärande vid den grundläggande officersutbildningen vid 

Militärhögskolan Karlberg 

Sofia Bernhard 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att bidra med kunskap om den grundläggande 

officersutbildningens betydelse för kadetters lärande. Studien är en kvalitativ fallstudie där en 

explorativ ansats med en etnografisk undersökningsdesign har använts. Forskningsprocessen har 

involverat deltagande observationer och intervjuer i både ett akademiskt och ett militärt sammanhang. 

Studien har velat besvara frågor om hur utbildningen organiseras, hur aktörer kommunicerar och 

samspelar, vilka förväntningar de har på utbildningen samt hur de upplever den. I resultaten har det 

framkommit att den grundläggande officersutbildningen är komplex, genom att den omfattar två 

sammanhang som skiljer sig så tydligt åt att man kan tala om två olika kontext. Resultaten har visat att 

utbildningen tycks involvera två dimensioner av lärande: dels kunskapsinhämtning, dels en fostrande 

socialiseringsprocess in i ett militärt meningssammanhang som kadetterna ska komma att verka i 

framöver. Ett av huvudfynden har varit att kadetter tycks delta i utbildningen på väldigt olika sätt, 

varför fokus har varit att studera lärande genom kadetters olika sätt att delta i utbildningens sociala 

processer. Dessa har visat sig innehålla ett antal motstående förväntningar, som kadetterna verkar 

förhålla sig till på olika sätt. Studiens huvudsakliga slutsatser är att kadetters sätt att delta i 

utbildningens sociala processer tycks vara av avgörande betydelse för lärandet, samt att lärandet 

förefaller ske inom ramen för kontinuerligt pågående sociala processer, där villkor, lärprocesser och 

utfall på olika sätt påverkar, kompletterar och är beroende av varandra. Utbildningens organisering 

tycks dock innebära en del utmaningar gällande hur de två kontextens sociala praktiker gemensamt ska 

kunna främja kadetters deltagande och deras upplevelser av autonomi, handlingsutrymme och 

kontroll, och därmed främja de lärprocesser och dimensioner av lärande som utbildningsanordnaren 

har tänkt. Den yrkesidentitet och kompetens som officersprofessionen kräver tycks inkludera en 

analytisk kompetens, som inte ska särskiljas från den militära praktiken utan ses som en del av den. 

Nyckelord: 

Lärande, Utbildning, Organisering, Arbetsplatslärande, Situerat lärande, Erfarenhetslärande, Etnografi, 

Militära studier. 
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1. Inledning 

Syftet med den här fallstudien är att bidra med kunskap om den grundläggande officersutbildningens 

betydelse för blivande officerares lärande. Anledningarna till att jag har valt att studera just 

officersutbildningen är flera: dels har jag ett personligt intresse för såväl ledarskapsfrågor som lärande, 

dels är jag intresserad av hur det svenska försvaret ska utveckla en robust personalförsörjning, 

samtidigt som det inom en snar framtid kommer att råda stor brist på officerare. Då är det av intresse 

att titta närmare på den yrkesakademiska utbildning där blivande officerare utvecklas, formas och lär. 

Det fall som jag har valt att observera är således den grundläggande officersutbildningen vid 

Militärhögskolan Karlberg. Utbildningen består dels av Försvarshögskolans (FHS) treåriga 

Officersprogram, dels av den parallellt pågående militära utbildning till officersprofessionen som 

studenterna på Officersprogrammet genomgår i Försvarsmaktens regi. Inledningsvis redogörs för 

studiens syfte och frågeställningar, aktuell forskning och de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för fallstudien, följt av vald forskningsmetod och -design med tillhörande metoddiskussion. 

Genom att observera händelser och skeenden under den aktuella forskningsperioden, har jag velat få 

syn på och förstå utbildningens betydelse för deltagarnas lärande. Genom att samla in data från 

observationer, intervjuer och skriftliga dokument har jag skapat mig en fördjupad bild av hur 

utbildningen organiseras, hur kommunikation sker och hur människor skapar betydelse och mening i 

det kommunicerade. Jag har också velat undersöka vilka förväntningar aktörerna har, hur de deltar i 

och upplever utbildningen, för att kunna urskilja vilka lärprocesser som sker. I studiens resultatdel 

redovisar jag mina observationer och kadetter och ledares berättelser, och i dess diskussionskapitel 

tolkar och analyserar jag de mönster som jag tycker mig ha kunnat urskilja ur mina data. Det är viktigt 

att poängtera att fallstudiens resultat varken är någon utvärdering eller fullständig beskrivning av den 

grundläggande officersutbildningen. Sedan fallstudien inleddes har ett antal mindre förändringar gjorts 

på utbildningen, som jag bedömer inte är av större betydelse för fallstudien som helhet. Med anledning 

av den nyligen återinförda värnplikten, tillsammans med ett ökande behov av examinerade officerare, 

har fallstudiens frågeställning hög aktualitet och samhällsrelevans. 

1.1 Aktuell forskning inom området 
Forskningen om vuxna människors lärande är omfattande, och forskningsfältet spänner över ett stort 

antal discipliner. Lärande har definierats och förklarats på delvis skilda sätt, och någon enhetlig syn på 

kunskap och lärande finns egentligen inte (Granberg, 2010; Thunborg & Ohlsson, 2016). Senare tids 

forskning om arbetsplatsrelaterat lärande och lärande i formella utbildningssammanhang, som berörs i 

den här studien, förklarar allt oftare lärande med hjälp av en syntetiserad teoribildning, för att på så 

sätt öka den begreppsliga förståelsen. Forskningsresultaten belyser lärande såväl som en inre, kognitiv 

process hos individen, som något som sker i samspelsprocesser tillsammans med andra genom 

deltagande i sociala sammanhang i en social praktik. Genom att här presentera ett urval av aktuella 

forskningsresultat skapas möjligheter att jämföra fallstudiens resultat med dessa och därmed kunna 

bidra med kunskap inom området. 

Utbildning som stöd för arbetsplatsrelaterat lärande 

En del studier (Granberg, 2013; Nilsson, 2011) riktar fokus på hur formell utbildning kan ge kognitivt 

stöd för lärande i arbetet. Magnus Granberg visar i sin studie av chefer i ett svenskt militärförband att 
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formell utbildning tillsammans med tidigare erfarenheter utgör ett stöd för arbetsplatslärande. Han 

visar att den förståelse som cheferna utvecklade under den formella utbildningen framförallt kan 

härledas till deras tidigare erfarenheter, deras militära professionella orientering samt till diskussioner 

på fritiden (utanför utbildningssammanhanget). Granberg menar att man i konstruerandet av det 

formella utbildningsinnehållet dessutom behöver ta individers olika uppfattningar om arbetet i 

beaktande, om utbildningen ska kunna ge stöd åt arbetsplatsrelaterat lärande. Sofia Nilsson är inne på 

samma spår som Granberg. Hon visar i sin studie att militära ledare för att kunna utöva ledarskap i en 

militär kontext behöver stöd i form av utbildning för att kunna hantera extremt komplexa, krävande, 

stressfulla och farliga miljöer och situationer som påverkas av en stor mängd kontextuella faktorer. 

Kulturella artefakters betydelse för lärande och handlingsförmåga 

Även andra studier (Stenmark, 2005) betonar att erfarenhet, övningar och utbildningsinsatser utgör 

grunden för handlingsförmåga. Henric Stenmark redogör i sin studie för att polisiära handlingar 

baseras på dessa faktorer, tillsammans med att nya poliser skolas in i organisationskulturen genom en 

tydlig lärlingsmodell där poliser med fler antal år i yrket lär upp mer nyanställda kollegor. 

Erfarenheter, yrkeskunskaper, värderingar och synsätt hos en etablerad kultur överförs på så sätt 

genom imitation mellan polisväsendets personal i ett anpassningsinriktat lärande hos individer och 

grupper. Stenmarks resultat visar att polisens starka organisationskultur med sina långa traditioner, i 

likhet med den militära kulturen, är motståndskraftig mot förändringar. 

Att genomföra en förändring i organisering av utbildning i en organisation som har en institutionell 

karaktär, med en yrkessocialisering som är hårt knuten till hela den sociala miljö som individer 

befinner sig i, är en problematik som Erik Hedlund (2004) lyfter i sin studie av dåvarande 

yrkesofficersprogrammet (YOP). Hedlund betonar vikten av att de som ansvarar för utformning och 

införande av en utbildning inser betydelsen av skillnaden mellan en organisation och en institution. 

Där organisationer är mer förändringsbenägna i förhållande till fattade beslut, kommer en institution 

att förhålla sig till förändringar utifrån sin historia, självbild och identitet. Detta gör att 

implementerade förändringar inte leder till avsedda och önskade resultat. Beslutsfattare behöver 

identifiera och ta hänsyn till historiskt betingade institutionella identiteter och regler för att beslut om 

förändringar ska nå avsedd verkan. De förutsättningar som krävs för att nå framgång är att överbrygga 

identifierade glapp mellan formulerings- och realiseringsarenan, tid, samt att förespråkare för det 

gamla paradigmet måste ersättas av en generation som skolats in i det nya. Hedlund redogör därmed 

för det spänningsfält som finns mellan förändring och tradition, och hur en organisation som präglas 

av hierarkiska strukturer, tänkande och arbetssätt som är djupt rotat i yrkespraktikens traditioner och 

institutionella regler kan få svårigheter i att förändras till att se yrkeskunnande som viktigare än grad. 

Hedlund lyfter i sin studie fram behovet av att synliggöra kollektivets tankestil för att kunna förändra 

den. Hedlunds resultat visar att varken yrkesofficersprogrammet eller den professionella kompetensen 

hos nyutexaminerade fänrikar ses som fullt legitima varken hos kadetterna själva, hos officerare eller 

hos alla delar av den professionella praktiken i Försvarsmakten. Hedlunds studie pekar på de problem 

som kan uppstå då målen för en utbildning är för abstrakt formulerade av beställarmakten, tillräckliga 

resurser saknas eller utbildningen inte upplevs innebära fördelar för de som ska realisera den. 

Organisering 

Även Peter Johansson (2011) konstaterar i sin studie, om hur olika lärmiljöer skapas i en 

vuxenutbildningsverksamhet, att en utbildningsverksamhet behöver vara öppen för förändringar och 

ständiga justeringar för att kunna möta utbildningsdeltagares olika bakgrund och beredskap för 

lärande. Han menar att den ökande tendensen till standardisering inom bland annat högskoleutbildning 

utgör ett potentiellt problem vid konstruerande av lärmiljöer. Johansson menar att förutsättningarna för 
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lokalt arbetsplatslärande kan förbättras om det finns kunskap om att det på arbetsplatser utvecklas 

parallella lärmiljöer. Johansson drar slutsatsen att en samvariation mellan anpassningsinriktat och 

utvecklingsinriktat lärande skapar handlingsutrymme i relation till arbetsuppgifter, vilket han menar 

utgör en grundläggande förutsättning för utförande av arbetsuppgifter och organisering och därmed för 

lärande. Johansson menar att organisering av en verksamhet för att stödja lärande i sig inte är 

tillräckligt för ett utvecklingsinriktat lärande: det förutsätter också utbildningsdeltagare med tillräcklig 

beredskap för lärande, som har förmåga att identifiera saker som problem som kan lösas. 

Kommunikation och samspel 

Oscar Rantatalo (2013) behandlar i sin studie organisering och identitets- och meningsskapande hos 

polisens Nationella insatsstyrka. Han visar på att insatsstyrkan kräver och får en högre grad av 

autonomi och flexibilitet vid utförandet av operationer, jämfört med den vanliga polisen. Rantatalo 

redogör för hur insatsstyrkan har mandat att använda höga nivåer av tvingande våld som ett 

institutionaliserat uttryck för samhällsmakt. Han skiljer dock denna maktutövning från den som 

militären utövar, eftersom de som utsätts för insatsstyrkans våld är civila, och betonar vikten av 

säkerhet, trygghet och mandat i beslutsfattandet gällande våldsanvändning. Rantatalos resultat visar 

bland annat att handlingar i utövandet av yrket är ett resultat av sensemaking, mellanmänsklig 

organisering och gemensamma utvärderingar av olika handlingsalternativ, som i sin tur bygger på 

tidigare etablerade organisatoriska tillvägagångssätt och supportsystem. 

Göran Fransson (2006) jämför i sin studie fänrikars och lärares yrkesintroduktion. Studien fokuserar 

på hur villkor för kommunikation och institutionella arenor påverkar professionaliseringsprocessen i 

de båda yrkesgrupperna. Fransson drar slutsatsen att lärandet till en profession påbörjas redan under 

utbildningstiden. Dessutom konstaterar han att fänrikar i högre utsträckning än lärare ingår i ett 

kollektivt meningsskapande, lär i samarbete och är beroende av varandras arbete i yrkesutövningen. 

Lärande genom deltagande 

Camilla Thunborg (2011) visar i sin studie om undersköterskor att det individuella lärandet är relaterat 

till arbete och till yrkets institutionella karaktär. Hur arbetet organiseras, de dagliga arbetsuppgifterna 

och relationen till andra personalkategorier är avgörande för lärandet. Det handlar om en förmåga att 

anpassa sig till andra (yrkesgrupper) i ett hierarkiskt system, att vara praktiskt orienterad och att ha en 

vilja och förmåga att lära sig även det som ligger delvis utanför yrkesrollen (’learning behind the 

curtains’). Thunborgs resultat visar att det individuella lärandet är relaterat till deltagande i olika 

grupper, och att det även är där såväl sociala identiteter som yrkesidentiteter formas, underhålls och 

förändras. Hon pekar på att det finns vissa motsättningar mellan det anpassnings- och det 

utvecklingsinriktade lärandet, eftersom en del av lärandet handlar om individers förmåga att bygga 

goda relationer med överordnade för att ens få tillgång till att delta i lärandesituationer. Denna studie 

visar att människor formas och lär av de erfarenheter de får tillgång till att göra i yrkeslivet, vilket 

även påverkar motivationen att lära samt vilken identitet som utvecklas. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

2.1 Forskningsproblem 
Den grundläggande officersutbildningen är en akademisk yrkesutbildning som syftar till att utbilda 

kadetter till militära chefer och ett arbetsliv inom officersprofessionen. Utbildningen organiseras i flera 

olika sammanhang, ett militärt och ett akademiskt, som innebär olika sätt att delta, kommunicera och 

samspela som kan tänkas påverka vilket lärande som sker. Därmed är det intressant att studera dessa 

områden när man vill undersöka vilken betydelse utbildningen har för deltagarnas lärande. 

2.2 Syfte och frågeställningar 
För att kunna bidra med kunskap till mitt forskningsproblem har jag dels formulerat ett syfte med en 

övergripande forskningsfråga, dels formulerat mer specifika frågeställningar som jag sökt konkreta 

svar på i fallstudien. Dessa besvaras i studiens resultatdel och analyseras i relation till syftet i 

diskussionskapitlet. 

Syfte 

Syftet med fallstudien är att bidra med kunskap om den grundläggande officersutbildningens betydelse 

för blivande officerares lärande. 

Frågeställningar 

1. Hur organiseras den grundläggande officersutbildningen? 

2. Hur sker kommunikation och samspel mellan aktörerna i utbildningens olika sammanhang? 

3. Vilka förväntningar har de olika aktörerna på utbildningen? 

4. Hur upplever de olika aktörerna utbildningen?  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Den grundläggande officersutbildningen är en yrkesakademisk chefsutbildning som syftar till att 

förbereda blivande officerare till ett arbetsliv som chefer inom den militära organisationen. Därmed är 

det av intresse att behandla de teorier som rör arbetsplatsrelaterat lärande. Vuxna människors lärande 

har genom omfattande forskning förklarats och definierats på delvis skilda sätt, beroende på teoretisk 

utgångspunkt. I senare tids forskning förklaras dock lärande alltmer med hjälp av en syntetiserad 

teoribildning, där olika teorier om lärande används för att komplettera varandra, snarare än konkurrera, 

i syfte att öka kunskapen om människors lärande. Genom att låta olika teoribildningar komplettera 

varandra skapas möjligheter att öka den begreppsliga förståelsen för lärandets villkor, processer och 

utfall (Thunborg & Ohlsson, 2016). I det följande kommer jag att redogöra för de begrepp som är 

relevanta för fallstudien. 

3.1 Villkor för lärande 

Människors lärande sker alltid i sociala handlings- eller meningssammanhang och utifrån ett antal 

villkor, eller förutsättningar. Dessa villkor formas såväl av kontextuella förutsättningar i den sociala 

praktiken (såsom organisering av verksamheter), som av kulturella artefakter (såsom värderingar, 

språk och symboler). Villkoren för lärande bestäms också av människors förändringsbenägenhet samt 

av hur sociala samordningsprocesser skapar förutsättningar för mänsklig interaktion (genom samspel, 

kommunikation och sensemaking). 

Kontext 

Med kontext avses de sociala och kulturellt skapade meningssammanhang som formar människors 

föreställningar om och upplevelser av världen, deras identiteter och vad som betraktas som kompetens. 

Utifrån denna handlingsteoretiska utgångspunkt sker människors handlande, och därmed även deras 

lärande, alltid i sociala sammanhang. Det innebär att människor inte lär av sina erfarenheter och 

handlingar i ett vakuum, isolerade från omvärlden, utan genom att delta i sociala sammanhang som är 

konstruerade. Där skapar de mening inom ramen för kulturella och sociala betingelser och där värderas 

deras handlingar av dem själva och av andra. Vilka kontext människor deltar i, och är inbäddade i, har 

betydelse för vilket lärande som sker, vilken kompetens som utvecklas och vilken identitet som formas 

(Granberg & Ohlsson, 2016; Handley et al., 2006). 

Social praktik 

Social praktik handlar om att konstruera sammanhang för organisering av lärande, utveckling och 

arbete. I dessa socialt konstruerade sammanhang handlar praktiken om hur något görs, och om 

människors samspel och kommunikation om erfarenheter och handlingar. I den sociala praktiken 

pågår ständigt en mängd sociala processer med invanda handlingsmönster som är socialt konstruerade 

och som utgör villkor för lärprocesser för utveckling av identitet och kompetens. Den sociala 

praktiken är således kopplad till ett visst sammanhang (utbildning, yrke eller situation) och ingår alltid 

som en del av en större kontext där människor samspelar och lär (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 

2011). 

Enligt synen på verkligheten som socialt konstruerad påverkas människors handlingar av att de i 

kommunikation tillsammans med andra söker förståelse och skapar mening och betydelse (Heide et 

al., 2015). Det innebär att människor genom lärande förändrar sättet att förstå, skapa mening och 
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utföra handlingar. En stor del av hur något görs i den kontext som människor deltar i, i den sociala 

praktiken, tas så för given att de inte reflekterar över dess sociala och kulturella meningssammanhang 

eller varför något görs på ett visst sätt (Handley et al., 2006). När socialt konstruerade handlingar 

upprepas tillräckligt många gånger blir de till institutioner: ”När en idé omvandlas till handling och 

handlingen upprepas och det skapas en normativ förklaring till den (”så ska det göras”), bildas en 

institution.” (Czarniawska, 2015:124). När sociala konstruktioner blir till institutionaliserade element 

blir de en underliggande förutsättning som är oberoende av allt annat, som är svår att förändra och som 

påverkar utfallet. Sociala konstruktioner bygger ofta på myter som är djupt institutionaliserade i vår 

kultur, som börjar tas för givet och som därmed påverkar vårt dagliga liv. Vissa sociala konstruktioner 

är universella, andra finns bara i små grupper. Att ta reda på vilka sociala konstruktioner vi har kan 

vara svårt, eftersom vi sällan är medvetna om dem. I den sociala praktiken finns således sådant som 

inte förändras, utan institutionaliseras och formas, kvarstår och repeteras över tid, till exempel rutiner, 

ceremonier och kognitiva eller kulturella processer (Czarniawska, 2015). 

Kulturella artefakter 

Kopplat till den sociala praktiken finns nedärvda kulturella artefakter i form av kultur, värderingar, 

språk och symboler, som berättar om hur saker görs i ett socialt sammanhang, och som därmed utgör 

förutsättningar för lärprocesser, formar identitet och utvecklar ändamålsenlig kompetens (Granberg & 

Ohlsson, 2016). Kulturen är uppbyggd av värderingar, normer och uppfattningar om verkligheten i den 

sociala praktiken. Den skapas och vidmakthålls, bland annat genom berättelser, när människor 

kommunicerar och interagerar med varandra (Heide et al., 2015). Genom kulturella artefakter, såsom 

det socialt och kulturellt konstruerade språket, förstår och skapar människor mening åt sina 

upplevelser och erfarenheter. Många av de kulturella artefakterna har därmed en kommunikativ 

innebörd, genom att människor i kommunikation formar berättelser om hur något görs i den sociala 

praktiken (Granberg & Ohlsson, 2016). 

3.2 Lärprocesser 

Oavsett teoretisk utgångspunkt har forskare riktat fokus på två grundläggande aspekter av människors 

lärande: Dels att lärande innebär en förståelseskapande kognitiv process hos individen (Illeris, 2004; 

Kolb, 1984), dels att lärande innebär en identitetsskapande samspelsprocess mellan individer som i 

olika grad deltar i sociala sammanhang (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 2016; Weick, 1995). 

Oavsett om vi ser på människors lärande som en förståelse- eller identitetsskapande process, sker 

lärandet alltid i ett socialt sammanhang som finns inom ramen för ett antal villkor, eller 

förutsättningar. Dessutom förväntas lärande leda till något, ge något slags resultat, eller utfall, i form 

av kunskap. 

Organisering av verksamheter 

Om vi vill få en uppfattning om varför människor utför handlingar, varför händelser inträffar och 

varför människor lär sig saker, behöver vi undersöka människors uppfattningar om världen 

(Czarniawska, 2015). När vi vill förstå vad som händer i organisationer behöver vi därmed dels inse 

att människorna däri tolkar och förstår sina uppgifter på skilda sätt beroende på tidigare erfarenheter 

(’interpretation and sensemaking’), dels förstå hur vi ska samordna olika aktiviteter mellan funktioner. 

Denna samordning behöver vara beroende av hur människor interagerar och kommunicerar, såväl på 

en medveten som på en omedveten nivå. Vi behöver undersöka vilka processer som finns mellan 

människor i organisationen och organisera arbetet efter det. När arbetet organiseras i syfte att skapa 

förutsättningar för lärandeprocesser kan vi utnyttja potentialen hos varje individ. Först då får individer 
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möjligheter att utföra, förstå och hantera uppgifter, att lära och att samarbeta. Det handlar ytterst att 

om att vara villig att reducera kontroll, för att på så sätt uppnå större kreativitet och effektivitet i ett 

reflektivt lärande (Ohlsson, 2014). Det gäller således att organisera verksamheter för utveckling av en 

kultur som främjar människors upplevelse av autonomi, handlingsutrymme och kontroll (Ellström, 

1992). 

Social konstruktion och kulturella artefakter är intressant i relation till organisering av verksamheter 

och för att förstå hur förändring fungerar i arbetslivet, eftersom människor alltid anpassar sitt 

handlande till andras som del av en social situation. Organisering innebär pågående processer av 

handlingar och interaktioner mellan människor (aktörer), som relaterar till varandra i så kallade aktör-

nätverk, vilket är ett sätt att förstå en tillfällig ordning av förbindelser dem emellan. Vår identitet och 

våra berättelser om verkligheten (narratives eller storytelling) skapas genom sociala handlingar. 

Berättelser är dels ett sätt att göra sociala handlingar synliga och begripliga (genom sensemaking), 

dels formar de identiteter genom att vi berättar om vad vi är när vi talar om vad vi gör. 

Organiseringsperspektivet undersöker verksamheters organiseringsförmåga, vilken är avgörande för 

att hantera förändring och för att skapa organisatoriska förutsättningar för människors lärande. 

Organisering relaterar till menings- och identitetsskapande lärprocesser, och studeras därför över tid. 

Ett organiseringsperspektiv på förändring fokuserar på processer, dvs. pågående anpassningar, och på 

den utveckling som sker i organisationer (Czarniawska, 2015). 

Förändring 

Förändring pågår ständigt, vilket innebär att även organisationer och deras organisering alltid 

förändras, då de anpassar sig till omvärlden och aktörer byts ut. Inom organisationer skapas alltid 

multipla verkligheter, eftersom det finns olika sätt att konstruera verkligheten på. När en organisations 

ledning vill förändra sättet att arbeta kan det därmed inträffa att olika delar av en organisation, utifrån 

sin egen verklighet, tolkar och genomför förändringen på helt olika sätt. Det kan dessutom hända att 

människor talar om den överenskomna förändringen som om den genomförts, utan att beteendet i 

realiteten har förändrats (’de-coupling’). Ett genomgående problem vid förändringar är att det under 

planeringstiden kan ha hänt så mycket att det inte längre är samma organisation som när man började 

planera (Czarniawska, 2015). Organisationsförändringar tar tid och kan förvisso underlättas av att 

ledningen uttalar en tydlig vision för förändringen, tillhandahåller en detaljerad plan, pengar, 

utbildning och teknik. Men det är inte tillräckligt för att en genomgripande förändring ska äga rum i 

hela organisationen. En ”top-down”-styrd förändring (dvs. direktiv från toppen) leder inte automatiskt 

till en framgångsrik anpassning. En viktig kunskap om systemövergripande förändringar är att de 

grundas i den sociala verklighet som skapas av människor på och runt arbetsplatsen (’bottom-up’). 

Subkulturen på varje arbetsplats kommer att påverka hur förändringen tas emot och genomförs, 

oavsett direktiv från toppen, eftersom det är människorna i organisationen som är motorn vid 

förändring. En organisation kan ha ambitionen att genomföra en förändring av en produkt eller 

struktur enligt en bestämd tidplan, men människorna i organisationen behöver förstå och lära för att 

kunna genomföra förändringen. En organisations viktigaste resurs i förändring är således de kunskaper 

som finns inbäddat i systemet och i människorna däri, vilket gör att man behöver implementera 

förändring på ett sätt som passar den specifika organisationen. Förändring sker snabbast i team-

baserade arbetsorganisationer, som organiserar arbetet genom att facilitera kommunikation och 

gemensam reflektion med delade upplevelser och erfarenheter. Det är alltså inte planer och strategier i 

sig, utan hur människor förstår dessa, som formar grunden för människors agerande (Larsson et al., 

2001). De flesta förändringar sker trots allt inte ”för att någon har planerat dem utan därför att 

människor är nyfikna och sugna på nya saker.” (Czarniawska, 2015:123). 
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Lärande 

Lärande innebär en slags förändring, i vårt tänkande, handlande och varande, och kan ske såväl 

formellt som informellt, medvetet eller omedvetet. Lärande innebär att människor via inre mentala 

modeller och tolkningar konstruerar uppfattningar om verkligheten. Människor anpassar sig dessutom 

till världen genom att anpassa sina tolkningar av den, så att de passar in i det sociala sammanhang de 

befinner sig i. För att människor ska kunna lära krävs därmed en vilja att förändra sättet att tolka och 

förstå verkligheten (Czarniawska, 2015). När vi talar om förändring som en aspekt av lärande, är det 

viktigt att belysa det motstånd till förändring som människor kan uppleva, och som utgör hinder för att 

lärande ska kunna äga rum. Det har visat sig att både tidigare erfarenheter av förändring och 

människors tilltro till den egna förmågan har betydelse för viljan att förändras, eftersom lärande 

innebär såväl en förändring i hur människor förstår saker och skapar mening, som hur de upplever sin 

identitet (Heide et al., 2015). De möjligheter till handlingsutrymme och -kontroll som människor har, 

dvs. vilka möjligheter som finns att utifrån intentioner och genom handling påverka det som sker, kan 

vara såväl faktiska som upplevda. Om människor tidigare saknat möjligheter att handla, kan i vissa fall 

en negativ förväntan även om framtida möjligheter, så kallad inlärd hjälplöshet, utvecklas, vilket får 

konsekvenser i form av försämrad förmåga till lärande och problemlösning, passivisering och 

försämrad självvärdering. För att öka människors faktiska och upplevda möjligheter till 

handlingsutrymme och -kontroll är det därmed av betydelse att både organisera för lärande och ge 

människor kunskaper för att såväl kunna som vilja utnyttja givet handlingsutrymme (Ellström, 1992). 

Kommunikation och samspel 

All kommunikation sker i en social, kulturell, fysisk och psykologisk kontext, och sker därmed inte 

separat, i något slags vakuum. Kommunikation handlar i grunden om att skapa kontakt, utvecklas, 

överföra idéer och att utöva påverkan. Vilken effekt vår kommunikation får beror på vår förmåga och 

vilja att utveckla kunskap om attityder och samarbete, och därigenom utveckla en förmåga till 

samspel. Människors uppfattningar om sin egen identitet grundas i kommunikationen med andra. En 

god självkänsla gör att människor tenderar att tolka och uppfatta andra människor mer positivt, och 

vice versa, och andra människors bekräftelse bidrar till den egna självbilden (Nilsson & Waldemarson, 

2007).  

Kommunikation betraktas oftast som en mellanmänsklig process som sker mellan två eller flera 

människor, men kan även sägas äga rum inom en individ då denne tänker, tolkar och producerar 

mening. Det som skiljer kommunikation från information är att det senare avser det innehåll som 

överförs i kommunikationen mellan människor. För att tala om att kommunikation sker, behöver målet 

för de som deltar i kommunikationen vara att en gemensam förståelse av innehållet ska nås och att 

budskapet därmed delas mellan människor. Delning av ett budskap innebär att kommunikation sker, 

även då de som kommunicerar har motstående uppfattningar. Vad som betraktas som viktigt och 

vilken tolkning som görs, då människor skapar en gemensam förståelse av ett innehåll i ett budskap, 

påverkas av tidigare erfarenheter, förkunskaper, status, attityder och värderingar. Delning av budskap 

kan jämföras med synen att budskap opåverkat går att överföra från en sändare till en mottagare. Vad 

som är att betrakta som information beror på om innehållet har en betydelse och är av intresse för 

mottagaren, och påverkas av att människor ser olika saker beroende på tidigare erfarenheter, intresse, 

språk och kunskaper. Det är en vanlig missuppfattning i organisationer att tro att människor per 

automatik har förståelse, kunskap och insikt för att de har tillgång till information, och att de därmed 

ska gå till handling. Information behöver tolkas för att vara användbar, och dess innehåll och budskap 

delas och göras gemensamt i en meningsskapande mellanmänsklig kommunikationsprocess. 

Kommunikation är därmed en social process, där en social konstruktion av verkligheten skapas, som 

innehåller betydelse, identitet och kunskap (Heide et al., 2015).  
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I de sociala sammanhang som människor befinner sig i sker kommunikation i samspelet mellan 

individer. Hur kommunikationen sker och vad som kommuniceras har betydelse för lärandet och för 

vilka lärprocesser som äger rum. I takt med den ökande individualiseringen i samhället är vi idag mer 

olika varandra än förr; vi har i högre utsträckning olika bakgrund, erfarenheter, förväntningar och mål. 

I samspelet med andra upplever och tolkar vi verkligheten, och uppfattar oss själva och varandra 

(genom varseblivning) i relation till det upplevda. Vår varseblivning påverkar såväl 

kommunikationens innehåll som dess effekter. Det direkta samspelet som sker i möten mellan 

människor blir därmed av avgörande betydelse för upplevd tillhörighet och meningsfullhet samt för 

utveckling av identitet (Nilsson & Waldemarson, 2007). I samspelet med andra, då människor tolkar 

omvärlden, andra människor och deras handlingar, tenderar människor att göra tolkningar utifrån en 

tidigare gjord tolkning, som därmed bekräftas (Nilsson & Waldemarson, 2007; Weick, 1995). 

Eftersom människor som befinner sig i sociala och kulturella sammanhang kontinuerligt påverkar 

varandras menings- och handlingsskapande processer, har kommunikationen stor betydelse för vilket 

lärande som sker och därmed vilket utfall som erhålls i form av förändrad kompetens eller identitet. 

Sensemaking 

Sensemaking relaterar till de pågående meningsskapande processer där människor med hjälp av 

språket tolkar, kommunicerar och gemensamt reflekterar över upplevelser och erfarenheter, som 

därmed ges betydelse och mening. Genom att samspela med andra och förstå och tolka världen i 

sociala sammanhang görs den begriplig. Meningsskapande processer sker automatiskt, kontinuerligt 

och riktar uppmärksamhet mot något efter att det har inträffat. Vad som uppmärksammas och vilken 

betydelse och mening som det upplevda ges påverkas av människors tidigare erfarenheter och 

upplevelser (Czarniawska, 2015; Weick, 1995). Weick (1995) betonar att det endast är det som vi 

faktiskt lägger märke till som är öppet för förståelse, tolkning och meningsskapande processer genom 

sensemaking. Vilken tolkning som sker påverkas av vilka tolkningsramar som finns inom det 

sammanhang och den organisationskultur som människor befinner sig i. Kulturen är uppbyggd av 

värderingar, normer och uppfattningar om verkligheten som är gemensamma och som utvecklas när 

människor interagerar med varandra. Genom meningsskapande processer, där människor i samspel 

tolkar och förstår världen, och skapar mening och betydelse, konstrueras en social verklighet som 

innehåller kunskaper och formar identitet. När människor förstår och skapar mening i samspel med 

omgivningen är en tro på att något är möjligt avgörande för viljan att förändras och handla: ”Faith is 

instrumental to sensemaking” (Weick, 1995:38). Sensemaking beskriver kopplingen mellan 

kommunikation, förståelse och handling, och har även en tydlig relation till organiseringsprocesser. 

Genom organisering kan vi människor skapa bättre förutsättningar för att förhålla oss till, och därmed 

lättare hantera, den osäkerhet som alltid råder (Heide et al., 2015; Weick, 1995). 

Lärande som process 

Lärande sker inte enbart individuellt utan även genom sociala processer, när en grupp människor 

tillsammans skapar en gemensam bild av verkligheten och socialt konstruerar sin värld genom att 

interagera med varandra (Czarniawska, 2015; Larsson et al., 2001). Enligt denna idé är vi människor 

aldrig helt ensamma, utan agerar alltid i relation till andra (Czarniawska, 2015). Lärandet sker därmed 

inom ramen för så kallade sociala och kulturella praktiker, vilket innebär att människor tolkar och 

förstår världen tillsammans med andra inom ramen för det sociala och kulturellt färgade sammanhang 

de befinner sig i. Därigenom påverkas hur människor uppfattar händelser och information, och hur 

kunskap skapas, genom att de påverkar varandra och lär i samspel med andra (Larsson et al., 2001). 

Enligt denna syn handlar lärande om att individer genom sin interaktion med omgivningen befäster 

eller förändrar sin syn på världen, vilket även påverkar såväl individens som gruppens identitet. 
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Den erfarenhetsbaserade lärteorin betonar att människor lär genom att reflektera över konkreta 

upplevelser, erfarenheter och handlingar tillsammans med andra i förståelseskapande tankeprocesser. 

Därmed ökar förmågan att i sociala sammanhang utföra och anpassa handlingar (Illeris, 2004; Kolb, 

1984). Med en handlingsteoretisk utgångspunkt (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 2011) grundar sig 

detta samspel på att individer ses som handlingsförmögna subjekt, och att människors handlande alltid 

sker i sociala sammanhang. Lärande kan ses både som en social och som en förståelseskapande 

process, som kontinuerligt förutsätter kognition, emotion och sociala aspekter för att utveckla en 

ändamålsenlig kompetens och en viss identitet. Lärande kan därmed ses som en integrering av 

lärandets kulturella och sociala aspekter (Lave & Wenger, 1991) och den erfarenhetsbaserade lärteorin 

(Illeris, 2004; Kolb, 1984). I den här studien används detta vida lärandebegrepp, som inkluderar både 

erfarenhetsaspekter och kulturella och sociala aspekter, och fokus riktas såväl mot individers tankar, 

emotioner och upplevelser som mot de sociala processer som sker genom människors deltagande i 

sociala och kulturella sammanhang. 

Individuellt och kollektivt lärande 

För att skapa förutsättningar för människors lärande och kunskapsutveckling betonar Granberg och 

Ohlsson (2016) vikten av att ge möjligheter till fördjupande gemensam reflektion och förståelse, och 

därigenom ge utrymme för både ett kollektivt och ett individuellt lärande. 

Det synsätt som har huvudfokus på individers lärande betonar att lärandet sker i förståelseskapande 

tankeprocesser som baseras på reflektion över konkreta handlingar och erfarenheter. Lärandet sker 

således genom att individer ges förutsättningar såväl för handling som för kommunikation och 

gemensam förståelse. Dessa förståelseskapande lärprocesser handlar om individers tankar och 

upplevelser, om emotionella och sociala processer, och ökar människors förmåga att anpassa och 

utföra handlingar i ett socialt sammanhang (Illeris, 2004; Kolb, 1984). Där människors lärande sker i 

förståelseprocesser har kommunikationen dem emellan stor betydelse för det lärande som sker, bland 

annat genom gemensamma reflektionsprocesser. Även uppgiftens utformning har visat sig vara av 

betydelse för möjligheter till lärande. Lärprocesserna innebär med detta fokus att individer antingen 

befäster eller utvecklar nya förmågor, vilket också kan beskrivas som ett anpassnings- eller 

utvecklingsinriktat lärande. Det anpassningsinriktade lärandet innebär att individer anpassar sitt 

handlande utifrån rådande normer, krav och förväntningar som finns i det sociala sammanhanget. Det 

utvecklingsinriktade lärandet innebär att det finns handlingsutrymme att ifrågasätta rådande normer 

eller hur uppgifter ska lösas, vilket skapar förutsättningar för utveckling (Ellström, 1992). 

Utöver den forskning och de teorier som riktar fokus på individers lärande, riktar annan forskning 

fokus mot de kollektiva lärprocesser i vilka människor skapar kunskap, förståelse, och en förmåga att 

handla som grupp. Med kollektivt lärande avses (Granberg & Ohlsson, 2016:181): ”[…] en process 

där individer i samspel identifierar och kritiskt reflekterar över gemensamma förutsättningar, 

dilemman, uppgifter och kompetens samt skapar beredskap för handling relaterad till situationens och 

kontextens krav.”. Genom ett kollektivt lärande lär människor genom att tillsammans reflektera över 

erfarenheter, skapa mening och handla utifrån en ny förståelse som erhålls genom tolkning och 

reflektion (Dixon, 1999; Granberg & Ohlsson, 2016; Ohlsson, 2013). Att dela individuella 

meningsstrukturer med varandra, och därmed göra dem kollektiva, är en förutsättning för att individer 

ska kunna lära av varandras erfarenheter och att ett kollektivt lärande kan äga rum. Kollektiva 

meningsstrukturer står för det vi är överens om att vi har gemensamt, till exempel normer, kultur och 

värderingar (Dixon, 1999; Ohlsson, 2013). Handlingsförmåga innebär i sin tur att lärandet sker i ett 

socialt sammanhang, där handlingar värderas och bedöms. I en sådan lärprocess skapas en kunskap 

och förståelse för vad en uppgift innebär, och en kollektiv kompetens kan utvecklas för att lösa 

uppgifter och hantera problem. Viktiga förutsättningar för det kollektiva lärandet är att det finns 
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gemensamma normer och intentioner, samt att en organisering av kollektiva uppgifter sker i 

organisationen. Det kollektiva lärandet ökar när det ömsesidiga beroendet, i form av delade intentioner 

och kollegial interaktion i utförande av arbetsuppgifter, dialog och sammanhållning, är högt, och vid 

ett nära samarbete på daglig basis. För att samarbete och ett kollektivt lärande ska kunna äga rum 

behöver det dessutom finnas gemensamma mål, syften och visioner. Kollektiva lärprocesser resulterar 

till exempel i en gemensam förståelse, ökad kunskap och nya handlingsmönster, där lärandet även 

fokuserar på kommande uppgifter, och då betonar en slags beredskap. Genom teamthink inkluderas 

medlemmars olika synsätt, och det finns förutsättningar för öppen och kritisk kommunikation och 

gemensam problemlösning. Det finns dock en skillnad mellan olika grupper avseende 

samarbetsförmåga, atmosfär och vilja att lära kollektivt, vilket medför att lärandet trots gemensamma 

intentioner kan variera väsentligt gällande innehåll och mål. Även om medlemmar i en grupp eller en 

organisation är angelägna om att bygga tillitsfulla och goda relationer, tenderar de undvika kritisk 

reflektion, för att på så sätt undvika potentiella konflikter. Då betonas psykologisk trygghet och 

sammanhållning i gruppen, hellre än att förespråka kritisk argumentation och utmanande idéer 

(Ohlsson, 2013). 

Kollektivt lärande förutsätter således att individer lär genom samspel i ett socialt sammanhang. Att 

individer samspelar är dock ingen garanti för att det också sker ett kollektivt lärande eller att en 

kollektiv kompetens utvecklas. Dels kan bristande trygghet och sammanhållning göra att medlemmar i 

en grupp inte vågar granska erfarenheter i kritisk reflektion. Dels kan det vara så att syftet inte alls är 

att utveckla en kollektiv kompetens, utan att individer befinner sig i en tillfälligt sammansatt grupp 

och skapar en kollektiv lärsituation genom att interagera och kommunicera för att tillsammans eller 

enskilt kunna lösa en specifik uppgift (Granberg & Ohlsson, 2016; Ohlsson, 2013). 

Lärande genom deltagande 

Ett annat synsätt betraktar lärande som mer än processer av kognition och samspel mellan individer, 

genom att rikta fokus på människors sätt att delta och samspela i sociala sammanhang. Enligt den 

situerade lärteorin (Lave & Wenger, 1991) har människors sätt att delta och samspela i sociala och 

kulturella sammanhang betydelse för vilket lärande som sker. I sociala handlings- och 

meningssammanhang är kommunikation och interaktion mellan människor av stor betydelse, eftersom 

vi hela tiden påverkar varandras lärprocesser. Därmed är det av intresse för den här studien att även 

rikta fokus såväl på det sociala sammanhang där individerna befinner sig som de samspelsprocesser 

som där uppstår genom att individer interagerar och kommunicerar med varandra. Det handlar således 

om att skifta analytiskt fokus, från individens lärande till att studera lärande som ett deltagande i olika 

lärsituationer i den sociala praktiken (hur något görs) i olika sammanhang (a.a.). Lärande är relaterat 

till arbete och till ett yrkes institutionella karaktär (Thunborg, 2011), och därigenom situerat, dvs. 

kopplat till det sammanhang (situation, yrke eller utbildning) som människor befinner sig i. Lärandet 

sker med detta synsätt genom att individers deltagande i den sociala praktiken successivt ökar, från ett 

mer perifert deltagande hos nya medlemmar mot ett deltagande fullt ut hos mer erfarna. Graden av 

deltagande handlar om i vilken utsträckning människor i praktiken ges tillträde och därmed tillgång till 

olika lärsituationer, vilket har betydelse för vilket lärande som kan ske hos individen (Lave & Wenger, 

1991; Thunborg & Ohlsson, 2016). En del av lärandet handlar, enligt detta synsätt, även om förmågan 

att bygga goda relationer med överordnade, för att ens få tillgång till att delta i lärandesituationer 

(Thunborg, 2011). Genom att ges tillgång till ett ökat deltagande skapas ökade möjligheter till 

förståelse genom ett ökat engagemang. Enligt detta synsätt ses lärandet som en identitetsskapande 

process, där människor, genom förståelse och kommunikation, förändras och lär i samspelet med 

andra i en bestämd situation (Lave & Wenger, 1991). Vi människor formas av de erfarenheter vi får 

tillgång till att göra i yrkeslivet, vilket även påverkar vår motivation att lära (Thunborg, 2011). 



12 

 

Med en situerad syn på lärande görs skillnad mellan lärande och instruktion, genom att betona att 

instruktioner eller undervisning inte per automatik leder till lärande (Lave & Wenger, 1991:35): 

In our view, learning is not merely situated in practice - as if it were some independently 

reifiable process that just happened to be located somewhere; learning is an integral part of 

generative social practice in the lived-in world. 

Det situerade lärandet sker således alltid i en bestämd situation, vilken har betydelse för hur lärandet 

går till och för vilket utfall som fås (Thunborg, 2016). Begreppet situerat lärande är nära relaterat till 

sensemaking (Weick, 1995) och social praktik (Lave & Wenger, 1991), genom att det riktar fokus mot 

de sociala och meningsskapande processer där lärande sker i ett konstruerat socialt sammanhang. 

3.3 Utfall av lärprocesser 

Beroende på vilken slags förändring som erfarenhetsbaserade, sociala och meningsskapande 

lärprocesser leder till, kan olika utfall erhållas i form av en förändrad kompetens eller identitet hos 

individer eller grupper. Beroende på vilken kompetens och identitet som utvecklas erhålls olika värden 

i de sociala handlingssammanhang, kontexter, som människor deltar i. 

Kompetens 

Ellström (1992) betraktar kompetens som förmågan att kunna omsätta kunskap i handling, i relation 

till en social och kulturell miljö och tillsammans med andra. Genom att komplettera ett 

anpassningsinriktat lärande med ett utvecklingsinriktat, innebär kompetens en individs förmåga att 

själv kunna förändra och påverka sina arbets- och livsvillkor. Utifrån en handlingsorienterad syn på 

lärande innebär kompetens människors förmåga att handla ändamålsenligt i sociala sammanhang, där 

samspelet med omgivningen förändrar sättet att tänka och handla. I dessa processer av 

erfarenhetslärande genereras kompetens (Döös, 2005). Att agera ändamålsenligt i sociala sammanhang 

innebär att handlingsförmågan kopplas till en viss uppgift eller situation, samt att förmåga finns att 

utvidga utrymmet för såväl tolkning som handling. Detta leder fram till den definition av kompetens 

som är relevant för fallstudien (Granberg & Ohlsson, 2016:16):   

Med kompetens avses en individs handlingsförmåga i förhållande till en viss uppgift, 

uppdrag, situation eller kontext i övrigt. Det gäller förmågan att framgångsrikt utföra sina 

uppgifter, inklusive förmågan att identifiera och ta i anspråk och om möjligt utvidga det 

tolknings- och handlingsutrymme som uppgiften erbjuder. 

Kompetens kan även betraktas som kollektiv genom att se till en arbetsgrupps samlade 

handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, och där individerna är beroende av varandra för att lösa 

uppgiften (Granberg & Ohlsson, 2016). 

Identitet 

Enligt synen på lärande som en samspelsprocess mellan individer som deltar i sociala sammanhang 

(Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 2016; Weick, 1995), skapas, utvecklas och formas såväl sociala 

som yrkesrelaterade identiteter. Sociala identiteter formas såväl av hur vi ser på oss själva som hur 

andra ser på oss. Individer har idag ofta flera olika roller, och formar därmed så kallade ’multipla 

identiteter’, som i vissa fall kan skapa identitetskriser. De multipla identiteterna är viktiga eftersom det 

är en del av vår utveckling, förutsatt vi kan integrera våra identiteter på ett sätt som gör oss förankrade 

i oss själva. Yrkesidentiteter handlar om hur vi agerar och talar om oss själva i förhållande till andra. 

Dessa identiteter kan skilja sig åt mellan olika yrken, men också inom samma yrke. Till olika yrken 

hör ofta ett särskilt språk och ett sätt att uttrycka sig och kommunicera. Vilket språk vi använder visar 
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olika aspekter av makt och identitet i yrket, och vi kan genom språket lära oss att tillhöra en viss 

yrkesgrupp, i relation till andra yrkesgrupper (Thunborg, 2011). 

Handley et al. (2006) hävdar att det är just genom deltagande i grupper (‘communities’) som individer 

utvecklar sina identiteter. Genom att individer deltar i många olika grupper (’multiple communities’) 

formar de flera olika, multipla, identiteter. Utveckling av identitet och praktik, dvs. hur något görs, 

formas dock inte enbart inom olika grupper, utan också mellan dem. Man gör dock skillnad mellan 

praktik, som innebär att en individ eller grupp av individer lär sig något utan att förstå varför det görs, 

och deltagande, vilket innebär en mer meningsfull aktivitet utförs och där mening utvecklas genom 

relationer och delade identiteter. Thunborg (2011) visar i sin studie att det individuella lärandet är 

relaterat till deltagande i olika grupper (’situerat lärande’), och det är också där såväl sociala identiteter 

som yrkesidentiteter formas, underhålls och förändras. Som en del av ett socialt 

handlingssammanhang i en social praktik, involverar lärande hela människan (Lave & Wenger, 

1991:53): 

Activities, tasks, functions, and understandings do not exist in isolation; they are part of 

broader systems of relations in which they have meaning. […] The person is defined by as 

well as defines these relations. Learning thus implies becoming a different person with 

respect to the possibilities enabled by these systems of relations. To ignore this aspect of 

learning is to overlook the fact that learning involves the construction of identities. 

Genom att se lärande som en identitetsskapande process, utifrån en situerad syn på lärande, formas 

människors identiteter således genom deltagande i olika lärsituationer i en social praktik. Om lärandet 

är situerat, betyder det att även skapandet av identiteter är det, vilket innebär att identitetsskapandet är 

kopplat till det sammanhang (situation, yrke eller utbildning) som människor befinner sig i. Där lär, 

förändras och formar människor identiteter genom kommunikation och reflektion i samspel med 

varandra. En del av det identitetsskapande som är kopplat till sammanhanget som människor befinner 

sig i tas mer eller mindre för givet, medan andra delar ifrågasätts och medvetandegörs genom kritisk 

reflektion, vilket är en viktig förutsättning för lärande (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 2011). 
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4. Metod 

Det här kapitlet behandlar den forskningsmetod och -design som legat till grund för genomförande av 

fallstudien, samt hur analysen har gått till. Här diskuteras även frågor som rör studiens giltighet och 

tillförlitlighet, samt vilka forskningsetiska överväganden som gjorts. Inledningsvis redogörs för vilka 

metodologiska utgångspunkter som har valts. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Metodologiska utgångspunkter handlar om vilka kunskapsteoretiska (epistemologiska) 

ställningstaganden som har gjorts. Den kvalitativa ansats som använts för fallstudien utgår från den 

samhällsvetenskapliga forskningstraditionen, vilket innebär ett fokus på människors subjektiva 

erfarenheter och uppfattningar om världen och vill besvara frågorna hur och vad som sker. Vid en 

kvalitativ ansats studeras oftast enskilda eller några få fall, och går mer på djupet än vid en kvantitativ 

ansats. Det är också vanligt att använda många variabler vid insamling av information (data). I den 

kvalitativa forskningen ligger fokus på förståelseförklaringar, snarare än faktaförklaringar (Cohen et 

al., 2007). Jag kom inte till Karlberg helt ovetande om lärande, kommunikation och samspel mellan 

människor, utan hade med mig en teoretisk, begreppslig förförståelse och så kallade ’sensitizing 

concepts’ (Hammersley & Atkinson, 2007) som möjliggjorde att jag kunde strukturera och organisera 

hur jag skulle göra observationer, genomföra intervjuer och samla in material. Därmed går det inte att i 

egentlig mening att säga att fallstudiens ansats är induktiv, utan snarare abduktiv. Som 

kunskapsteoretiskt ställningstagande innebär detta att jag ser på kunskap som något som blir till 

genom människors sociala och individuella konstruktioner av verkligheten (a.a.). För att få ta del av 

den informationen behöver jag gå ut och tala med människor och observera dem i det sammanhang 

som de befinner sig i, vilket är vad jag har gjort. 

4.2 Forskningsmetod 

För att kunna besvara fallstudiens frågeställningar har jag valt att anta ett öppet förhållningssätt vid 

mina observationer. Observationerna har genomförts i syfte att upptäcka och beskriva vad som sker i 

olika sammanhang och kunna koppla det till en större kontext. Den lämpligaste forskningsansatsen i 

denna kvalitativa fallstudie har därmed varit en explorativ (utforskande) ansats (Cohen et al, 2007; 

Hammersley & Atkinson, 2007; Yin, 2007). En fallstudie innebär en ”empirisk undersökning som 

studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext” (Yin, 2007:31). Den metod, dvs. det specifika 

sätt som jag har använt för datainsamling och -analys, är deltagande observation tillsammans med 

kompletterande djupintervjuer och skriftliga dokument. Genom att ha använt flera olika datakällor gör 

jag bedömningen att studiens validitet ökat (Cohen et al, 2007; Hammersley & Atkinson, 2007; Yin, 

2007). 

4.3 Forskningsdesign 
Eftersom jag i studien relativt ostrukturerat har observerat människor i deras (arbets-) vardag, i deras 

sociala praktik, har jag valt en etnografisk undersökningsdesign (Hammersley & Atkinson, 2007). 

Syftet är att observera vad som sker genom deltagande observation, utan att utvärdera eller bedöma. 

Forskningsdesignen innebär ”en logisk sekvens som kopplar samman empiriska data med 
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undersökningens initiala forskningsfrågor och i sista hand även med dess slutsatser” (Yin, 2007:39). 

Vald design har även inneburit att ringa in det område som jag vill undersöka, för att under studiens 

gång begränsa och smalna av forskningsfrågan. Om jag som forskare vill kunna koppla det som 

observerats till en mer komplex konstruktion om lärande, innebär det ofta insamling av en stor mängd 

data ifrån olika datakällor. Jag behöver då observera tillräckligt mycket, ofta i flera olika sammanhang, 

för att kunna gå på djupet i min informationsinhämtning (Hammersley & Atkinson, 2007; Yin, 2007). 

Trots begränsningen i tid (tre månader) har ett större antal observationer tillsammans med ett stort 

antal intervjuer och övriga datakällor inneburit att jag har fått syn på en mängd intressanta företeelser. 

Inom ramen för uppgiften ligger att i analysen koppla resultatet till teori. Tolkningen av data kommer 

att driva min analys, dels utifrån vad jag har observerat, dels utifrån relevant teoribildning om lärande. 

4.4 Val av fall, sammanhang och analysenhet 

Fallbeskrivning1 

Det fall jag har valt för min studie är den grundläggande officersutbildningen, där olika utbildnings- 

och lärandesituationer har observerats i olika sammanhang. Som fall är den grundläggande 

officersutbildningen intressant att studera eftersom den genomförs i flera olika slags 

utbildningssammanhang som innebär olika social praktik, organisering och sätt att kommunicera, och 

därmed kan tänkas ha olika betydelse för vilket lärande som sker. 

Observerade situationer och analysenhet 

Den problematik som kan vara förknippad med den här sortens forskning kan ofta innebära svårigheter 

att ens få tillgång till, och kunna träda in i, den situation som man önskar studera (Cohen et al, 2007). 

Mitt val av situationer att observera har till viss del styrts av antalet tillgängliga situationer där det är 

möjligt för mig som civil person att närvara och göra deltagande observationer, som också kan 

kompletteras med intervjuer. Inom ramen för den grundläggande officersutbildningen har jag valt att 

observera dess olika sammanhang; ett akademiskt och ett militärt. Dessa går att kategorisera i två 

huvudsakliga lärandesituationer: Dels föreläsningar och seminarier inom ramen för 

Officersprogrammet, som FHS ansvarar för, dels militär utbildning och övningar i fält, som ges av 

Försvarsmakten under så kallad Försvarsmaktstid. Min analysenhet är såväl på organisations- som på 

grupp- och individnivå. På organisationsnivå utgörs analysenheten av utbildningsanordnarna, dvs. 

FHS och Försvarsmakten, och på grupp- och individnivå av utbildningens olika aktörer (kadetter och 

ledare). 

4.5 Datainsamlingstekniker och genomförande 

Fokus 

Fallstudiens fokus har styrts av den valda forskningsfrågan. Eftersom jag vill bidra med kunskap om 

en utbildnings betydelse för deltagarnas lärande, har jag velat fokusera på att dels undersöka hur 

utbildningen organiseras, dels urskilja olika samspel och kommunikationsmönster som kan observeras 

i valda situationer. I mina observationer har jag därmed valt att fokusera på de faktorer som jag i 

förväg har bedömt kan vara av betydelse för att öka kunskapen om lärandet: kommunikation, samspel 

                                                      
1 För en mer detaljerad beskrivning av fallet, se kapitel 5. 
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och organisering. Därutöver finns ett antal faktorer i den sociala praktiken, såsom kultur, normer och 

värderingar, som kan tänkas ha betydelse för lärandet i de observerade sammanhangen. 

Insamlingstekniker och genomförande 

Eftersom observationerna återspeglar mina subjektiva upplevelser och tolkningar av det som sker i 

situationer som jag har liten kontroll över, har jag bedömt att det är nödvändigt att komplettera det 

som observerats med en eller flera andra datakällor. Dessa har utgjorts dels av olika skriftliga 

dokument, dels av intervjuer med såväl kadetter som deras ledare inom ramen för den grundläggande 

officersutbildningen. De skriftliga dokumenten har t ex utgjorts av Försvarsmaktens Värdegrund och 

uppförandekod2, Försvarsmaktens Strategiska Inriktning3 (FMSI), Militärstrategisk Doktrin 2016 

(MSD 164), Uniformsreglementet5, Utbildningsreglementet6 och olika avtal mellan FHS och FM 

gällande den grundläggande officersutbildningen. Intervjuerna har hjälpt mig att inhämta specifik 

kunskap om hur de olika aktörerna har upplevt kommunikationen och utbildningen i en given 

situation, samt vilken betydelse och mening som de olika situationerna har haft. Till min hjälp vid 

datainsamlingen har jag vid intervjuer gjort ljudupptagningar, samt efterföljande transkriberingar, fört 

skriftliga fältanteckningar vid observationstillfällena, samt vid vissa tillfällen dokumenterat genom att 

ta bilder eller filma skeenden. Under observationer i samband med förbandsövningar, föreläsningar 

och seminarier har jag intagit en passiv roll i syfte att påverka situationen så litet som möjligt, för att 

undvika s.k. reflexivitet7 (Hammersley & Atkinson, 2007). Under intervjuer med de olika aktörerna 

har jag valt en mer aktiv roll, som intervjuare, med ett öppet förhållningssätt och intervjuteknik. Det 

innebär att jag ansträngt mig för att använda s.k. öppna intervjufrågor (i motsats till ledande), där jag 

vill påverka respondenternas svar i så liten utsträckning som möjligt, samtidigt som jag leder 

intervjuerna framåt och håller fokus. För att intervjuer ska innebära insamling av värdefulla data, i 

form av uppriktiga svar om respondenternas upplevelser, är det av vikt att skapa en så trygg och 

tillitsfull intervjusituation som möjligt (Cohen et al, 2007; Hammersley & Atkinson, 2007; Yin, 2007). 

Under de två förbandsövningar som jag följt med på som deltagande observatör har min roll varit 

”passivt deltagande”. Det har inneburit att jag nära har följt mina två fallstudiegrupper, utan att själv 

aktivt utföra alla delar av övningarna8. För att kunna samla in data av hög kvalitet och observera så 

nära som möjligt utan att störa eller påverka händelser i alltför hög grad, har det varit av stor vikt för 

mig att bygga förtroendefulla och trygga relationer med de individer och grupper som jag har 

observerat och intervjuat. Genom att utveckla en ömsesidig tillit och förtroende har jag dels kunnat 

göra observationer av högre kvalitet, dels sannolikt erhållit högre kvalitet och ”sanningshalt” i den 

information avseende upplevelser som de olika aktörerna delgivit mig under studiens gång. 

Inom ramen för fallstudien har jag under tre månaders tid följt ett urval av två kadettgrupper och deras 

ledare vid den grundläggande officersutbildningen. Utbildningen genomförs till övervägande del på 

                                                      
2 FM2015-1597:2. 

3 Försvarsmaktens Strategiska Inriktning (FMSI) Underbilaga 1.1, Vår militära profession med vår 

värdegrund. Beteckning FM2015-1597:7. 

4 FM2016-7616:1. 

5 FM2014-2132:19 Reglemente Uniformsbestämmelser. 

6 FM2016-8345:2 Reglemente Utbildningsbestämmelser. 

7 Reflexivitet innebär att man som forskare genom sin närvaro oundvikligt påverkar det sammanhang som 

man studerar. 

8 Undantaget en repellering, vilket innebär att med klätterutrustning fira sig nerför en bergssida, vid en av 

övningarna. Dessutom innebar förbandsövningarnas genomförande att jag bland annat deltog i längre 

marscher alla tider på dygnet, för att genomföra de deltagande observationerna. 



17 

 

Militärhögskolan Karlberg (MHS K). De två kadettgrupperna tillhör två olika plutoner vid ett av tre 

kadettkompanier. Den ena kadettgruppen anmälde sig frivilligt att delta i studien, medan den andra 

blev tilldelad. Genom deltagande observationer som metod har jag följt dem och deras ledare under 

två kurser. Jag har för fallstudien gjort ett urval av observationstillfällen, vilket har inneburit att jag har 

närvarat vid tolv föreläsningar, två laborationer, tre seminarier, två förbandsövningar9, inklusive de två 

ordergivningar som föregick förbandsövningarna, en uppdragsutvärdering efter förbandsövning och 

två ceremonier10. 

Som komplement till mina observationer har jag genomfört tre djupintervjuer vardera med de två 

kadettgrupper som jag har följt och som ingår i studien, samt sju individuella djupintervjuer med 

kadetter ur de två grupperna. Därutöver har jag genomfört totat 15 intervjuer med 12 ledare, såväl från 

Försvarshögskolan som från Försvarsmakten. Vid samtliga intervjuer, vid en föreläsning samt vid 

Kadettbataljonens uppdragsutvärdering har ljudupptagning skett med efterföljande transkribering. 

Under studiens gång har dessutom kontinuerligt en stor mängd informella samtal med såväl kadetter 

som ledare genomförts, och jag har löpande fört strukturerade fältanteckningar samt dokumenterat 

med hjälp av foto och/eller film. Jag har fått det stora förtroendet av samtliga kadetter och ledare att ha 

så gott som obegränsad tillgång till att observera och dokumentera allt, vilket jag förstås är oerhört 

tacksam för. Endast vid en utbildningsinsats, SERE11, från Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS) 

fanns villkoret att inte i detalj dokumentera eller inkludera det observerade i studien. Fallstudien 

inkluderar även material från en deltagande observation på Officersprogrammet som genomfördes vid 

ett enstaka observationstillfälle, en föreläsning, under föregående termin. Denna kompletterades med 

en ledarintervju och en intervju med en tillfällig kadettgrupp, som dock inte var samma som under 

vårens observationer. Samtliga observationer och intervjuer har genomförts vid Militärhögskolan 

Karlberg, förutom observationerna vid de två förbandsövningarna om sammanlagt sju dygn som 

genomfördes på olika platser i Stockholms skärgård. 

4.6 Analys av data 
Vid en etnografisk studie som denna är det vid analysen av de data som jag samlat in som tolkning, 

betydelse och förståelse av dem i relation till vald forskningsfråga sker. Det finns dock ingen bestämd 

formel för hur analysen av etnografiska data ska gå till, vilket dock inte innebär att den sker 

slumpmässigt eller ogenomtänkt. Tillvägagångssättet innebär bland annat att jag som forskare 

betraktar insamlade data som något som hjälper den fortsatta forskningsprocessen framåt. Tolkning 

och analys av data sker därmed inte enbart efter all datainsamling är gjord, som ett bestämt steg i 

forskningsprocessen, utan pågår mer eller mindre kontinuerligt i en iterativ process för att öka 

förståelsen för vilka nya data som behöver samlas in och hur det ska ske. Därigenom blir analys av 

data en del av både forskningsdesign och datainsamling. Denna iterativa process är central i det som 

brukar kallas ’grounded theory’, som beskrevs av upphovsmännen Glaser och Strauss (1967), även om 

denna studie inte alls genomförts med den systematik som kännetecknar grounded theory. Jag har 

dock inspirerats av delar av grounded theory, genom att använda teoretiska idéer för att göra 

                                                      
9 En förbandsövning är en praktisk övning i sammansatta förband på stridsteknisk nivå, dvs. på grupp- 

och plutonsnivå. 

10 En slottsuppställning och en avslutningsceremoni vid kursavslut. 

11 På K 3 finns Försvarsmaktens överlevnadsskola. Skolan ansvarar för och att utveckla och utbilda 

Försvarsmaktens personal inom Personnel recovery, PR. PR innefattar allt från individuell överlevnad till 

enheters gemensamma kraft att komma så helskinnade tillbaka som möjligt från en militär operation 

utomlands där man blivit avskild från sina egna förband. Detta sorterar under samlingsbegreppet SERE, 

(Survival, Extraction, Resistance, Evasion) (www.forsvarsmakten.se). 
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insamlade data begripliga, som i sin tur används för att generera och utveckla nya idéer. Eftersom 

studien inneburit insamling av en stor mängd data har jag kontinuerligt arbetat med att kategorisera 

mitt material i olika temaområden (Braun & Clarke, 2006): hur utbildningen organiseras; vilka 

aktiviteter som sker, dvs. vad aktörerna gör; aktörers förväntningar respektive upplevelser; samt olika 

kommunikationssätt. Eftersom jag ville beskriva utbildningens två sammanhang kategoriserades data 

tidigt även utifrån dessa. Redan vid formulering av frågor inför djupintervjuerna användes dessa teman 

för att någorlunda systematiskt kunna samla in information inom de olika kategorierna. Det innebar att 

samtliga intervjuer följde en övergripande mall, som varierade något beroende på om intervjuerna 

genomfördes individuellt eller i grupp och om det var kadett- eller ledarintervju. De teman som 

användes var till en början relativt ”lösa i kanterna” men blev allteftersom studien, och analysen, 

fortskred alltmer tydliga. Då var det till stor hjälp att samtliga intervjuer löpande transkriberades, 

vilket möjliggjorde sökningar på olika begrepp som aktörerna använt sig av i sina beskrivningar. En 

noggrann dokumentation även i övrigt, till exempel i form av fotografier och fältanteckningar, 

underlättade möjligheter att urskilja mönster ur mina data. En viktig del av analysen av data har varit 

att i ett tidigt skede av uppsatsarbetet inleda skrivandet, vilket är en förutsättning för att börja urskilja 

de mönster som jag letar efter i mina data. Ett sådant mönster var att jag märkte att deltagandet i 

utbildningen verkade variera, och att det kom till uttryck på olika sätt inom de valda temaområdena. 

Allt eftersom studien fortskred blev just variationer i deltagandet alltmer centralt, eftersom det verkade 

vara av betydelse för lärandet. Denna upptäckt genererade nya frågor, såsom varför kadetterna deltar 

på olika sätt, om olika sätt att delta är av betydelse för samspelet och för lärandet och i så fall, hur då? 

Finns det teorier som beskriver detta? Vad blir nästa steg? Arbetssättet har således inneburit en 

pendling mellan empiri, tolkning och teori. Genom att använda mig av flera olika datakällor respektive 

datainsamlingstekniker möjliggörs en mer trovärdig analys (Hammersley & Atkinson, 2007). 

4.7 Metoddiskussion 

Vid fallstudier används fyra olika så kallade logiska designkriterier för att bedöma kvalitet; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Cohen et al, 2007; Yin, 2007). Jag 

kommer här diskutera hur dessa kvalitetskriterier står i relation till denna fallstudie. Dessutom förs en 

diskussion om den valda metoden och etiska ställningstaganden. 

Validitet – fallstudiens giltighet 

I en kvalitativ fallstudie handlar validitet om hur jag kan hävda att mina resultat är giltiga, och om de 

data jag har samlat in hjälper mig att svara på min forskningsfråga (Cohen et al, 2007; Yin, 2007). 

Fördelen med att göra en fallstudie är att den ger mig ökad kännedom om fallet som jag beskriver och 

analyserar. Det är då viktigt att tydligt definiera de begrepp som jag använder mig av i min analys. Jag 

har velat öka begreppsvaliditeten genom att skapa en kedja av bevis (en så kallad beläggskedja) för att 

säkerställa att min begreppsliga förståelse, dvs. mina tolkningar och analys av data, hänger ihop med 

det jag har studerat. Studiens interna validitet säger något om hur väl jag har lyckats fånga det jag har 

haft för avsikt att undersöka. Jag har velat stärka den interna validiteten på flera sätt: genom att samla 

in en stor mängd data, genom att använda olika datainsamlingstekniker och flera datakällor som 

styrker varandra. Fallstudien har resulterat i en god mängd data ifrån olika källor, som har hjälpt mig 

att besvara min forskningsfråga. Jag har därmed också kunnat urskilja mönster i mina data, bygga upp 

min tolkning samt beakta eventuella motstående tolkningar, vilket har möjliggjort en analys som kan 

stödja de slutsatser som jag kommer fram till. I mina observationer och intervjuer har jag varit extra 

uppmärksam på att samla in information (data) inom de temaområden som jag har valt, och som är 

relevanta för min forskningsfråga. Jag har även låtit ett par nyckelinformanter läsa igenom utkast till 
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valda delar av forskningsrapporten och kommentera dessa, för att ytterligare öka den interna 

validiteten. Validitet kan också handla om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till en 

större population eller andra fall eller situationer, så kallad extern validitet (a.a.). Den här fallstudiens 

resultat vågar jag påstå är generaliserbart även till andra, liknande utbildningar för officerare. 

Dessutom kan det säga något om utbildningar och arbetsplatsrelaterat lärande generellt, med avseende 

på betydelsen av att få tillträde till lärsituationer, för sättet att delta i utbildning samt vikten av att få 

göra egna erfarenheter. 

Reliabilitet – fallstudiens tillförlitlighet 

Reliabilitet är inom den kvalitativa forskningen ett mått på tillförlitlighet över tid och vid liknande fall, 

och berättar därmed något om den använda metodens pålitlighet och hållbarhet. Forskaren behöver, för 

att man ska kunna tala om hög reliabilitet, kunna visa att resultaten skulle bli liknande om forskningen 

utförs på en liknande grupp respondenter i en liknande kontext, vilket kan möjliggöras antingen 

genom att någon form av databas eller ett detaljerat fallstudieprotokoll har upprättats (Yin, 2007). Man 

behöver alltså kunna visa på att man har använt en hög grad av noggrannhet. I denna fallstudie har jag 

vid insamling av data vinnlagt mig om god dokumentation vid såväl observationstillfällena som vid de 

kompletterande intervjuerna, vilket talar för en hög reliabilitet. 

Etiska överväganden 

Genom att välja att göra en kvalitativ fallstudie med explorativ forskningsansats och etnografisk 

undersökningsdesign har jag kunnat komma åt det som avviker eller är unikt i den utbildningskontext 

där kadetter samspelar och lär. Den valda metoden medför att det föreligger en stor risk för 

informationsöverflöd, och det har varit ett omfattande och tidskrävande arbete att sålla i materialet. 

Detta medför naturligtvis en risk att viktig information missas i urvalet, eller att det inom ramen för en 

masteruppsats helt enkelt inte finns utrymme att ta med allt som känns viktigt. Med det sagt är min 

bedömning att jag genom vald metod har kunnat få fram mer information av unik karaktär, än vid till 

exempel enkätundersökningar, och därmed kan bidra med ny kunskap om vilken betydelse den 

grundläggande officersutbildningens tycks ha för lärandet. Genom att komplettera skriftlig 

dokumentation, som talar om hur något är planerat eller är tänkt att vara, med djupintervjuer finns 

möjlighet att få information som berättar något om olika aktörers subjektiva upplevelser. Det är dock 

en utmaning att komma åt problemet med att det alltid finns en möjlighet att respondenter i intervjuer 

berättar det som de vill att jag ska höra. Genom att dessutom komplettera intervjuer med deltagande 

observationer ges en möjlighet att samla in ytterligare information, och därmed öka studiens kvalitet. 

Genom observationer blir det möjligt att göra jämförelser mellan det människor säger att de gör eller 

hur något är tänkt att vara med det jag observerar, och jag kan därmed få syn på det som inte uttrycks i 

tal eller skrift. Även om jag vinnlagt mig om att bygga förtroendefulla relationer för att kunna göra 

observationer av hög kvalitet, går det såklart aldrig att helt komma ifrån problemet med reflexivitet. 

Som forskare kommer jag att påverka situationen genom min närvaro, och det som återges här 

kommer oundvikligen att färgas av mina tolkningar av det som sker. 

Vid all forskning är det av stor vikt att alltid ställa etiska krav mot nyttokravet. Eftersom både 

observationer och intervjuer involverar individer eller grupper av individer har såväl genomförande 

som all hantering av insamlade data skett enligt de etiska riktlinjer som gäller för forskning 

(Vetenskapsrådets etiska riktlinjer). Det innebär att tidpunkter och namn på individer har 

anonymiserats för att förhindra igenkänning på individnivå. Platsen är svårare, eftersom den 

grundläggande officersutbildningen till större del genomförs vid Militärhögskolan Karlberg i Solna. 

Jag har fått tillstånd till mina observationer av representanter från såväl Försvarsmakten som 

Försvarshögskolan. Samtliga kadetter och ledare som omfattats eller påverkats av observationer 
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och/eller intervjuer under studiens gång har informerats om de etiska riktlinjerna samt gett sitt 

forskningsmedgivande. I de fall jag har gjort ljudinspelningar eller dokumenterat skeenden i bild eller 

film har medgivanden lämnats av samtliga berörda parter, mot att det dokumenterade endast används 

inom ramen för forskningen. Studien har krävt en särskild förmåga att göra etiska överväganden på 

flera sätt, med anledning av den närvaro som deltagande observationer över tid innebär. Under de 

förhållanden som observationer gjorts, särskilt vid förbandsövningar, har deltagarna varit utsatta för 

hårda fysiska och mentala påfrestningar som gör dem sårbara. Då är det av vikt att jag som forskare 

förmår både anpassa mitt bemötande och sålla i den information som jag samlat in, för att säkerställa 

den etiska kompassen. Information som jag har sållat bort rör till exempel sådant som inte har med 

fallstudiens frågeställningar att göra eller är av privat eller känslig karaktär. Eftersom jag vistades 

tillsammans med kadetter och ledare under en längre tid blev jag delgiven en mängd information som 

rörde specifika uppfattningar om andra aktörer eller om utbildningen, och information om händelser 

som inte är helt förenliga med Värdegrunden (och som hanterades av Kadettbataljonen). Jag uppfattar 

att jag initialt informellt fick min etiska och moraliska kompass testad av ett par ledare, genom att ett 

par av dem försökte få information om vad andra aktörer hade sagt, tyckt eller gjort. Eftersom jag inte 

svarade på den sortens frågor, uppfattar jag att jag fick mer tillträde än vad som är brukligt för en civil 

utomstående och till exempel delgavs personliga uppfattningar i förtroende samt gavs fullt tillträde att 

delta vid gisslantagandet. Jag har i redovisningen ansträngt mig för att hålla de löften jag gett om att 

inte skriva i detalj om denna del av utbildningen, och har stämt av de delar som jag har inkluderat med 

relevant aktör. Gisslantagandet och annan information som jag har delgivits, men inte inkluderat pga 

dess känsliga karaktär och att jag lovat att inte inkludera det, har dock varit av stort värde då det gett 

mig möjlighet till ökad förståelse av praktiken, kontexten och människorna däri. Det var en del 

information, händelser och även en del platser som var sekretessbelagda, och övningar som skulle 

utgöra överraskningsmoment för kadetterna. För en civil forskare utan längre erfarenhet från 

Försvarsmakten (jag hade ändå en del), kan jag konstatera att mycket tid har behövts läggas på att läsa 

in sig på organisationen, den grundläggande officersutbildningen och allt som hör därtill. Samtidigt 

har det varit alldeles nödvändigt, för att över huvud taget kunna förstå och tolka något alls. En 

utmaning som jag stötte på var att bygga förtroendefulla relationer och samtidigt tänka på att inte 

påverka det som sker i alltför hög grad. Jag upplevde det svårt i början, men att jag sedan blev ett 

naturligt inslag i de grupper jag följde. Normalt när man bygger relationer handlar det om ett givande 

och tagande i kommunikationen, och att man själv yttrar sin åsikt i stort och smått, något forskarrollen 

begränsar. Jag löste detta genom att påminna om min forskarroll eller helt enkelt säga att jag inte ville 

påverka, samt att kommunicera mer fritt i samtalsämnen som inte rörde utbildningen eller var av mer 

privat karaktär. En annan utmaning var att inte hjälpa till, som annars också är det normala, eftersom 

förbandsövningar ska utgöra en prövning för kadetterna. Där misslyckades jag åtminstone två gånger, 

vad jag känner till, helt ofrivilligt. En gång, vid Ornö brygga, glömde jag bort mig och försökte bjuda 

en av fallstudiens kadetter på tuggummi, men detta stoppades av kadetten själv. En annan gång, vid 

momentet Tankenötter, både försökte och lyckades jag bistå en annan av fallstudiens kadetter med en 

penna att skriva med. Då blev jag dock snabbt ertappad och fick rättelse av plutonchefen. Bemötandet 

från samtliga aktörer har varit fantastiskt under hela fallstudieperioden, och jag har som forskare känt 

mig mycket välkomnad, väl omhändertagen och inkluderad. För den civila forskare som till äventyrs 

skulle få för sig att vilja följa med som deltagande observatör på förbandsövningar, där aktivitet pågår 

utomhus dygnet runt, är ett hett tips att investera i ett par riktigt dyra vandringskängor och ta med sig 

så mycket varma kläder som man orkar bära. Man behöver vara relativt vältränad och gilla att gå, vara 

uthållig, självgående och tålig, ha ett rejält pannben och ett gott humör, våga vara nyfiken och fråga, 

men också vara smidig, villig att följa spelregler och förstå när det är läge att backa eller helt enkelt 

hålla sig undan. Har man detta tillsammans med en väl kalibrerad etisk kompass klarar man sig bra 

och får otroligt mycket tillbaka.  
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5. Beskrivning av det observerade 

fallet 

I det här kapitlet görs en inledande faktabeskrivning av det observerade fallet, för att förtydliga och 

renodla kommande resultatredovisning. Dels presenteras den grundläggande officersutbildningens 

olika sammanhang och dess aktörer, dels ges en beskrivning av officersprofessionen och 

Försvarsmaktens grundläggande värderingar. Kapitlet avslutas med en beskrivning de kurser på 

Officersprogrammet med tillhörande förbandsövningar som ingår i fallstudien. Under den 

tremånadersperiod som fallstudien genomförs pågår två kurser på Officersprogrammet, om 7,5 hp 

vardera, med tillhörande förbandsövningar. 

5.1 Den grundläggande officersutbildningen och 

dess olika sammanhang 

Officersutbildning med två inriktningar 

Sverige har sedan 2009 ett s.k. tvåbefälssystem med officerare och specialistofficerare. 

Officersutbildningen, som i praktiken infördes 2012 och därmed ersatte den tidigare 

Yrkesofficersutbildningen (YOP), har därmed delats upp i två olika inriktningar: dels en tre terminer 

lång Specialistofficersutbildning, dels det treåriga Officersprogrammet. Specialistofficersutbildningen 

är en praktisk yrkesutbildning, som genomförs av Försvarsmakten, och Officersprogrammet är en 

akademisk yrkesutbildning på grundnivå, som ges av Försvarshögskolan (FHS)12. I den här fallstudien 

är det den grundläggande officersutbildningen vid Militärhögskolan Karlberg, där Officersprogrammet 

utgör en del, som studeras. Den andra delen utgörs av en parallellt pågående militär utbildning till 

officersprofessionen, och genomförs under de tre åren av Försvarsmakten. 

Officersprogrammet – en akademisk yrkesutbildning 

Utbildningen på det treåriga Officersprogrammet leder till en akademisk yrkesexamen om 180 

högskolepoäng, och innebär utbildning i ämnena krigsvetenskap, fysiskt stridsvärde, militärteknik och 

ledarskap. Antagna till Officersprogrammet kan studera tre olika inriktningar: Krigsvetenskaplig 

inriktning, Militärteknisk inriktning och Nautisk inriktning13. Eftersom Försvarsmakten inte är ett 

lärosäte samarbetar myndigheten med lärosäten som har examinationsrätt i de för officersprofessionen 

relevanta ämnena14. Den grundläggande officersutbildningen möjliggörs genom samverkan mellan 

Försvarsmakten (FM), Försvarshögskolan (FHS) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), och har 

huvuddelen av utbildningen förlagd på Militärhögskolan Karlberg (MHS K). Två av sex terminer 

                                                      
12 www.forsvarsmakten.se 

13 www.forsvarsmakten.se 

14 Till exempel ansvarar Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), på uppdrag av FHS, för en av kurserna, men 

utbildningen på kursen genomförs av lärare från Försvarsmakten, vilket regleras i avtal mellan berörda 

myndigheter (FHS, FM och KTH). Anledningen till att Officersprogrammet ges av Försvarshögskolan är 

att de är ett lärosäte med examinationsrätt i programmets huvudämne: krigsvetenskap (taktik, 

stridsteknik och strategi). 
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utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på olika förband. På Officersprogrammet är 

frivillig närvaro grundförutsättningen för studenterna. 

Försvarsmaktstiden - Den militära utbildningen till officersprofessionen 

Kadetternas akademiska utbildning vid Officersprogrammet kompletteras med träning i militära 

färdigheter samt chefs- och individutveckling, under Försvarsmaktstid15. Försvarsmaktstiden är 

obligatorisk och består av flera delar: dels genomförs utbildningsmoment integrerat i kadetternas 

vardag på Karlberg, dels genomförs förbandsövningar utanför Karlberg, varav Försvarsmakten 

ansvarar för en del och FHS för andra. 

Kadettbataljonen vid Militärhögskolan Karlberg 

Kadettbataljonens16 uppgifter är dels kopplade till att stödja Försvarshögskolan i genomförandet av 

Officersprogrammet, dels att inom ramen för officersprofessionen komplettera kadetternas akademiska 

studier med utveckling i fysisk prestationsförmåga och militära färdigheter, som ett verktyg för chefs- 

och individutveckling. Ytterst är det chefen för Kadettbataljonen som är ansvarig för kadetterna under 

Försvarsmaktstiden. Kadetterna organiseras på Kadettbataljonen i tre olika kompanier, som är indelade 

i ett sex plutoner med ungefär 20 kadetter i varje. Plutoncheferna utgör kadetternas närmaste chef och 

mentor under utbildningstiden. Såväl kompani- som plutonchefer bemannas från förband runt om i 

landet på bemanningsuppdrag med treåriga förordnanden. Vid var och en av de sex plutonerna är 

kadetterna indelade i fyra basgrupper med ca fem kadetter i varje, med så stor spridning som möjligt i 

olika stridskrafter (mark, sjö eller luft), tidigare erfarenhet, ålder, kön, etc. Basgrupps- och 

plutonstillhörigheten är densamma för kadetterna under hela studietiden. 

5.2 Fallstudiens aktörer – kadetter och ledare 
De aktörer som beskrivs i fallstudien avser såväl kadetter som deras chefer, övriga officerare och 

lärare på Officersprogrammet. I det följande gör jag en kortfattad definition av vilka som avses genom 

olika benämningar på fallstudiens aktörer. 

Fallstudiens kadetter 

De studenter som läser på det treåriga Officersprogrammet kallas av gammal historisk tradition för 

kadetter. De är inskrivna vid Försvarshögskolan och lyder under Högskolelagen (1992:1434) och 

Högskoleförordningen (1993:100). Kadetterna antas samtidigt som officersaspiranter inom 

Försvarsmakten, organiseras inom Försvarsmaktens Kadettbataljon vid MHS Karlberg och lyder under 

Officersförordningen (2007:1268). I praktiken innebär detta att kadetterna lyder under två 

myndigheter och flera olika regelverk samtidigt. Kadetterna träder dessutom in i olika tillfälliga 

positioner som chefer på olika nivåer under utbildningen. Under förbandsövningar17 ges de möjlighet 

att verka som pluton- eller gruppchef, för att träna på att utöva förmanskap, dvs. att föra befäl. 

                                                      
15 Försvarsmaktstiden utgör sammanlagt 31 veckor av de 6 terminernas utbildning. 

16 Kadettbataljonen har som organisationsenhet formellt bytt namn till Utbildningsenheten sedan årsskiftet 

2015/2016. Eftersom detta namnbyte inte fått fullt genomslag i praktiken, har jag i fallstudien valt att 

använda Kadettbataljonen. 

17 Under förbandsövningar finns en Övningsorganisation som innehar det formella juridiska ansvaret, medan 

kadetterna löser uppgifter inom ramen för tilldelad chefsposition, enligt gällande bestämmelser. 
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Fallstudiens ledare 

De ledare som ingår i fallstudien utgörs av militära chefer och lärare från Försvarsmakten, och av 

civila och militära lärare från Försvarshögskolan. Studien omfattar inte det som brukar benämnas 

informellt ledarskap, och som utövas av informella ledare. För att undvika identifiering på individnivå 

har jag av forskningsetiska skäl i resultatredovisningen behövt använda mig av flera olika begrepp för 

att omnämna fallstudiens ledare: chef (inkl. pluton- och gruppchef), lärare, officer och ledare. 

Begreppet chef avser antingen chefer vid Kadettbataljonen eller kadetter i tillfällig chefsposition. När 

låg eller ingen risk för identifiering på individnivå föreligger, och det är av betydelse för 

redovisningen, används begreppen pluton- eller gruppchef. Det framgår av redovisningen om det är en 

chef vid Kadettbataljonen eller kadett i tillfällig chefsposition som avses. Lärare används för att 

benämna en individ som undervisar på Officersprogrammet. Kan vara antingen en civil eller militär 

lärare från FHS, eller en militär lärare (officer) från Försvarsmakten. En militär lärare från FHS eller 

FM som inte är chef, eller en chef vid Kadettbataljonen, benämns officerare. Används när risk för 

identifiering på individnivå föreligger. Begreppet används även i de delar av redovisningen som avser 

förbandsövningar, eftersom pluton- eller gruppchef då avser kadett i tillfällig chefsposition. Under 

förbandsövningar förekommer inga civila lärare från FHS, varför samtliga individer som inte är 

kadetter är, och kan benämnas, officerare. I de fall då jag har behövt använda ett än mer neutralt 

begrepp för att avidentifiera chefer eller lärare, som annars hade varit lätta att identifiera, används 

begreppet ledare. Detta används inte avseende kadetter. 

5.3 Officersprofessionen och den militära 

expertisen 
Inom ramen för det chefs- och individutvecklingsprogram som kadetterna genomgår under 

utbildningstiden sker såväl en militär och fysisk träning som en slags fostran, eller ”daning”, i kultur, 

normer och värderingar. Denna fostran är tätt sammankopplad med historien och den militära 

traditionen, och utgår från Försvarsmaktens Värdegrund, doktriner, reglementen och handböcker. 

Kultur, normer och värderingar 

Försvarshögskolan och Försvarsmakten har i samförstånd beslutat att hela den grundläggande 

officersutbildningen ska verka utifrån och genomsyras av Försvarsmaktens Värdegrund18. De 

grundläggande värderingarna omfattar de personliga egenskaper som är önskvärda för 

officersprofessionen, såsom ansvar, mod, initiativkraft, beslutsförmåga, etik och engagemang, och 

innefattar även faktorer såsom disciplin, självkännedom, stolthet, förtroende och tillit. Värdegrunden 

är gemensam för alla i den militära professionen och utgör en förutsättning för en gemensam identitet. 

Försvarsmaktens mål är att säkra krigsförbandens förmåga och framgång, vilket sker utifrån den 

övergripande visionen, ”Ett starkare försvar – Möter varje hot, klarar varje utmaning”, och värdeorden 

öppenhet (”vi är kompetenta och uppriktiga lagspelare”), resultat (”vi är handlingskraftiga och löser 

våra uppgifter”) och ansvar (”vi är pålitliga och omtänksamma”)19. 

                                                      
18 i Försvarsmakten (2016). FMSI, FM2015-1597:7. 

19 www.forsvarsmakten.se 
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Officersprofessionen 

Officersprofessionen beskrivs i Försvarsmaktens Strategiska Inriktning20 (FMSI) som en av flera 

professioner och yrken som ingår i den militära professionens expertisområde. Den militära expertisen 

utgår från ett handlingsorienterat synsätt, vilket innebär att kunskap uttrycks i handling, som utvecklas 

genom praktisk utövning och baseras på Försvarsmaktens Värdegrund. Militär expertis innebär att 

teoretiska, praktiska och erfarenhetsgrundade kunskapsområden samspelar, vilka förutsätter en bredd 

av färdigheter, kompetenser och erfarenheter. Officerens expertis innefattar samspel mellan 

kunskapsområdena och innebär ett ansvar som sträcker sig från taktisk till strategisk nivå inom något 

av stridskraftsområdena mark, sjö och luft. Att vara officerare är att vara chef, vilket innebär att skapa 

förutsättningar för ett handlande som är gemensamt och inriktat på uppgiften. Utöver arbetsgivarrollen 

innebär officersprofessionen att officerare har såväl ett kollektivt som ett individuellt ansvar för att 

förvalta en del av statens våldsmonopol. Officersprofessionen innebär att officeren indirekt eller direkt 

är engagerad i att leda väpnad strid, varför denne behöver uppfylla de krav som deltagandet i militära 

operationer ställer på individen. För det krävs vissa personliga egenskaper såsom mod, förståelse, 

trygghet och självförtroende. Professionen utgår alltid från den väpnade striden, där officeren har 

ansvar för militärt våldsutövande och dess konsekvenser. Detta medför såväl ett förtroende som ett 

mandat att tillämpa dödligt våld och beordra andra att riskera livet, utöver att själv vara beredd att 

utöva yrket med livet som insats. Till grund för de krav som ställs på utbildning av officerare ligger de 

uppgifter som följer av officersprofessionens uppgifter i Försvarsmakten. En teoretisk skolning som är 

systematisk, i kombination med praktik som innefattar träning, övning och operation, är 

förutsättningar som tillsammans skapar förmåga att vara en duglig officer. Professionen måste därför 

säkerställa inflytande över den utbildning och forskning som rör den egna professionens 

kärnkunskaper, och att utbildningen bygger på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med en 

kombination av praktik och teori.  

Det militära ledarskapet 

Grunden för det militära ledarskapet står att finna i den Militärstrategiska Doktrinen21 (MSD 16). I 

MSD 16 framgår att såväl de militära ledarnas som all övrig personals kompetens ska vila på en 

gemensam identitet – den militära professionen. Inom Försvarsmakten syftar ledarskapet ytterst till att 

vid varje givet tillfälle uppnå fastställda målsättningar och lösa tilldelade uppdrag. De individer som 

utövar ledarskap inom Försvarsmakten ska enligt MSD 16 agera för att lösa uppgifter med bästa 

möjliga effekt. Försvarsmaktens uppgifter utförs i olika miljöer där det föreligger väpnade konflikter 

av olika grad. Ledarskapet behöver därmed fungera i situationer som är såväl extrema som komplexa, 

och där svåra operativa och taktiska beslut behöver fattas. Det ställer stora krav på den ledare som 

utövar det militära ledarskapet. Det innebär att behöva fatta beslut, ofta svåra och med bristfällig 

information, i en miljö där stora risker för materiella skador och även förluster i människoliv 

föreligger, och där moraliska och etiska överväganden behöver göras. Ledarskapet kräver dessutom en 

stor kunskap om människors beteenden och om olika kulturer, vilket fås genom träning, utbildning, 

reflektion och återkoppling. Även om inte allt ledarskap inom Försvarsmakten är militärt, kräver 

verksamhetens art ett väl utvecklat etiskt förhållningssätt, vilket bland annat utvecklas genom 

diskussion, reflektion och i utbildningssituationer. MSD 16 uttrycker att det är krigets krav som är 

utgångspunkten för Försvarsmaktens ledningsfilosofi, vilken baseras på uppdragstaktik. 

Uppdragstaktik innebär en kombination av ansvarsfull frihet och militär disciplin som har för avsikt att 

sätta uppdraget i centrum och syftar till god funktion snarare än till likformighet. Uppdragstaktiken 

                                                      
20 i Försvarsmakten (2016). FMSI, FM2015-1597:7. 

21 i Försvarsmakten (2016). MSD 16, FM2016-7616:1. 
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ska användas vid alla Försvarsmaktens operationer och kräver en moralisk kompass som är väl 

utvecklad, eftersom verksamheten ofta innebär att brådskande beslut måste fattas. 

5.4 Reglementen 

Utöver FMSI och MSD 16 är även ett par av reglementena relevanta att lyfta i fallstudien. 

Reglementen är bindande bestämmelser som beskriver hur verksamheter ska genomföras inom 

Försvarsmakten. 

Utbildningsreglementet 

Inom Försvarsmakten syftar utbildningsprocessen till att på ett effektivt sätt utveckla rätt individuell 

kompetens, utifrån faktiska behov. I reglementet som styr utbildningsbestämmelser22 fastslås att all 

utbildning inom Försvarsmakten ska utveckla individens förmåga att fungera i sin befattning, genom 

att kunna fatta goda beslut utifrån professionens särskilda krav, både vid ordinarie 

myndighetsutövning och i samtliga konfliktnivåer. Dessa krav innebär förmåga att effektivt kunna 

bidra till det egna förbandets uppgifter genom samarbete och uppgiftslösande, att bibehålla förmågan 

att fatta goda beslut genom att kunna hantera stress och att tillämpa ett situationsanpassat ledarskap 

som bygger på det Utvecklande Ledarskapet (UL). 

Uniformsreglementet 

Uniformen har ett starkt symbolvärde, i likhet med gradbeteckningar och andra tjänstetecken, och dess 

användningsområden regleras i Uniformsreglementet23. I förordet finns en tydlig koppling till 

Försvarsmaktens gemensamma Värdegrund: 

Försvarsmakten utgör den yttersta garanten för Sveriges frihet och säkerhet. Vi är alla 

representanter för detta och uniformen är vårt kännetecken. Vår samhörighet grundas på 

vår gemensamma värdegrund, den unika militära professionen och dess tydliga attribut. 

Uniformer och annan igenkännbar klädsel är därmed symboler som förenar och 

förpliktigar. 

Var och en som verkar inom Försvarsmakten – anställd såväl som frivillig – har ett ansvar 

att vara ett föredöme. Ytterst handlar det om att förtjäna medborgarnas förtroende. 

I detta ligger även kravet på ett korrekt och betryggande uppträdande i och utan uniform. 

Uniformsreglementet är således ett uttryck för värderingar såväl som disciplin, stolthet och 

tillit. 

Försvarsmaktsreglemente Formella grunder och Soldaten i fält 

Utöver de redan beskrivna reglementena finns en mängd reglementen som på olika sätt har betydelse 

för hur kommunikation sker inom Försvarsmakten, och därmed även på den grundläggande 

officersutbildningen vid MHS Karlberg. Två av dessa reglementen är de som styr kommunikation och 

beteenden, och innehåller grunderna för den reglerade verksamheten: dels Soldaten i fält (SoldF)24 som 

ger utförliga råd och anvisningar för uppträdande på och utanför stridsfältet, dels 

                                                      
22 Försvarsmakten (2016). Försvarsmaktens Reglemente Utbildningsbestämmelser, FM2016-8345:2. 

23 Försvarsmakten (2015). Försvarsmaktens Reglemente Uniformsbestämmelser, FM2014-2132:19. 

24 Försvarsmakten (2001). Soldatreglemente för soldaten i Fält (SoldF), 2001 års utgåva M7742-100002 

(09 833:662) TFD 01017. 
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Försvarsmaktsreglemente Formella grunder (FMR Form grund)25, som syftar till att befrämja 

effektivitet och säkerhet i verksamheten samt underlätta ledning av förband. SoldF innehåller fler 

regler för uppförande, som i första hand styr agerande för soldaten, och slår fast att förtroende, 

kamratskap, omedelbar lydnad, självkontroll och disciplin är avgörande egenskaper för att lyckas i 

strid. De viktigaste grundstenarna är dock ett initiativrikt och handlingskraftigt uppträdande samt 

sammanhållning och gemenskap inom förbandet. 

5.5 Militär kommunikation 

Språk och vokabulär 

De reglementen som samlar särskild gemensam militär vokabulär utgör ett viktigt utbildningsinslag 

för kadetterna, eftersom de som militära chefer behöver kunna leda sina förband med tydliga order, 

kommandon, signaler och tecken. Reglementena styr i detalj vilka regler som gäller för hur och i vilka 

sammanhang kommunikation ska ske, vilka begrepp som ska användas, hur de ska uttalas och av vem. 

En order ger information om vilken uppgift som ska lösas och av vem, vilket syftet är och vilka 

resurser som finns att tillgå. Den ska vara klar, enkel och tydlig, och ges ofta muntligt och efter hand. 

Ordergivning avslutas oftast med att kontrollfrågor ställs, för att säkerställa att mottagaren har 

uppfattat och förstått vad som ska göras. Detsamma gäller för Kommandon, som används som ett 

meddelande för att utlösa en viss verksamhet. Röststyrkan ska anpassas efter förhållandena, och 

avslutas med ett tydliggörande ”Slut!”. Kommandon kan ske antingen muntligt eller med hjälp av 

tecken och signaler. Dessa används framför allt då ett muntligt kommando inte kan uppfattas, till 

exempel om ett förband är utspritt över ett större område. Signaler ges till exempel med ficklampa 

eller visselpipa, och tecken ges med hjälp av kroppen, ficklampa eller vapen. I reglementena regleras 

även vilken grad av uppmärksamhet, så kallad ’lystringsgrad’26, som förväntas av en individ eller 

enhet. Till varje kommando om lystringsgrad är en bestämd kroppsposition kopplad, såväl 

stillastående som i rörelse. 

Uniformer, gradbeteckningar och tjänstetecken 

Inom Försvarsmakten kommuniceras budskap även med hjälp av uniformer, gradbeteckningar och 

andra symboler. Med hjälp av dessa attribut förmedlas information om till exempel 

förbandstillhörighet och rangordning i den militära hierarkin. När kadetterna på Officersprogrammet 

examineras börjar de som officerare med fänriks grad. Gradbeteckningar och övriga tjänstetecken27 

syns på uniformernas kragar och axelklaffar och på mössan. Kadetter har så kallade vinklar på 

uniformernas gradbeteckning: en för det första året, två för det andra och tre för det tredje och sista 

året (www.forsvarsmakten.se). 

                                                      
25 Försvarsmakten (2000). Försvarsmaktsreglemente Formella grunder – (FMR Form grund), 2000 års 

utgåva M7741–110001, (09 833:69382) TFD 00029. 

26 Den högsta lystringsgraden är ”Givakt!”, vilken kräver fullständig uppmärksamhet och tystnad, och att 

en kroppsposition som benämns ”enskild ställning” intas, på stället. Efter lystringsgraden ”Givakt” följer, 

i fallande ordning: ”Lystring”, ”Manöver”, ”Lediga”, ”Fältlystring” och ”Rast” (www.forsvarsmakten.se). 

27 Såväl grader som övriga tjänstetecken skiljer sig åt mellan armén, flyget, marinen och amfibiekåren. 
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5.6 Utbildningsinnehåll under fallstudieperioden 
De två teoretiska utgångspunkter som utgör den pedagogiska grund på vilken all utbildning inom den 

grundläggande officersutbildningen vilar, såväl på Officersprogrammet som under Försvarsmaktstid, 

är Utvecklande Ledarskap (UL)28 och så kallat Erfarenhetslärande29. Undervisningen sker genom 

såväl föreläsningar, seminarier, laborationer och grupparbeten, som genom enskilda studier och 

praktiska övningar i en upplevelse- och erfarenhetsbaserad utbildning. Under förbandsövningar och 

laborationer (fysiska övningar) ska kadetterna ges möjlighet att dels träna militära färdigheter, dels 

visa upp förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning, reflektera över gjorda 

erfarenheter och därefter analysera resultatet i relation till aktuell teori. Den pedagogiska tanken är att 

lärande sker i en trestegsprocess där kunskap konstrueras av individen i flera steg, tillsammans med 

andra och i en given kontext. Kunskap konstrueras därigenom i ett växelspel mellan upplevelse, analys 

och reflektion, såväl enskilt som tillsammans med andra. Examinationer på kurserna sker genom olika 

grupparbeten, seminarium, en hemtentamen samt opponering.  

Fallstudieperioden omfattar två kurser vid den grundläggande officersutbildningens andra termin. Den 

ena kursens huvudområde avhandlar hur så kallade inre respektive yttre faktorer inverkar på fysisk 

stridsförmåga30. Den andra kursen avhandlar ledarskap under påfrestande förhållanden, utbildning i 

olika utvärderingsmetoder inom Försvarsmakten samt förutsättningar för uppdragstaktik. Kadetterna 

ska utveckla förståelse för hur en militär chef kan underlätta processer av utveckling och lärande, 

stressreducering och känslohantering genom såväl sitt ledarskap som sitt förhållningssätt till 

underställda. I anslutning till den andra kursen ingår dessutom en föreläsning och en kortare militär 

övning på MHS Karlberg som behandlar gisslansituationer och hålls av Försvarsmaktens 

överlevnadsskola (FÖS) under två halvdagar31. 

De förbandsövningar som är en del av kadetternas grundläggande officersutbildning genomförs såväl i 

Försvarsmaktens som i Försvarshögskolans regi. Fallstudiens två grupper ingår normalt i två skilda 

plutoner vid Kadettkompaniet, som under förbandsövningar helt eller delvis slås ihop med andra 

plutoner. Kadetterna arbetar under övningar tillsammans i stridspar, vilket innebär att de har ett extra 

ansvar för varandra i par. Stridsparskamraten kan variera, men hämtas alltid ur den egna basgruppen. 

Vid förbandsövningarna ingår kadetterna i sina ordinarie basgrupper, som slås ihop två och två och 

benämns ’utökade basgrupper’. Varje övningspluton består normalt av fyra utökade basgrupper med 

åtta till tio kadetter i varje. Dessa utökade basgrupper är samma vid de två förbandsövningar jag deltar 

                                                      
28 I den teoretiska modellen Utvecklande Ledarskap (UL) kännetecknas ledarskapet av tre faktorer: Det 

utmärks av föredömligt handlande, baserat på värdegrund, ansvarstagande och att utgöra en förebild; 

Det karaktäriseras av personlig omtanke, genom såväl stöd som konfrontation genom konstruktiv kritik; 

Det är inspirerande, genom att uppmuntra delaktighet och kreativitet. Enligt modellen förstås ledarskap 

som ett samspel mellan omgivnings- och ledarkaraktäristika (ett s.k. interaktionistiskt perspektiv) 

(Larsson, G. och Kallenberg, K., red., 2006). 

29 Kolbs teori om erfarenhetslärande betonar individens lärande genom erfarenhet, vilket innebär att 

människan lär genom att reflektera över erfarenheter och skapa mening. Hos Kolb är individen och det 

mentala systemet i fokus, där konkreta handlingar ger ökad kunskap och kompetens (Kolb, 1984). 

30 Med inre faktorer avses den fysiska och mentala prestationsförmågan hos varje individ. För att kunna 

analysera, planera och vidta rätt åtgärder för att optimera stridsvärdet på den egna enheten (gruppen 

eller plutonen) krävs dessutom kunskap om och förståelse för hur kroppen påverkas av och reagerar på 

så kallade yttre faktorer, såsom kost, vätska, sömn, hygien, personlig utrustning och miljö. 

31 Båda dessa halvdagar utgör, tillsammans med en heldags interaktiv utbildning, en förberedelse för ett av 

delmomenten, SERE B, som FÖS genomför under förbandsövningen. Efter godkänt deltagande i detta moment 
ges kadetterna en SERE B certifiering. 
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vid, vilket innebär att kadetterna genomför förbandsövningarna tillsammans med samma individer i 

den närmsta gruppen. De utökade basgrupperna ingår i tillfälligt sammansatta övningsplutoner, som 

vid de två förbandsövningarna har olika sammansättning. 

Den ena förbandsövningen är en två dygn lång praktisk övning i Försvarshögskolans regi, och 

genomförs inom Försvarsmaktens militära område på Berga. Övningen är inte i första hand en 

prestationsövning, utan syftar till att ge kadetterna övning i att hålla det fysiska stridsvärdet högt, trots 

brist på yttre faktorer. De enskilda momenten under förbandsövningen tränar psykologiska faktorer, 

fysiska övningar i simhall, flygöverfall i simulatorhall med fartyg, närkampsövningar i gymnastikhall 

samt innefattar en nattlig marsch med övningsmoment. Övningen pågår dygnet runt enligt modellen 

sex timmar övningsmoment, inomhus, följt av tre timmar återhämtning av fysiskt stridsvärde, 

utomhus. Om en kadett inte kan delta i delar av eller hela övningen, ges tillfälle till genomförande vid 

ett senare tillfälle. 

Den andra förbandsövningen genomförs i Försvarsmaktens regi under Försvarsmaktstid, och pågår 

utomhus dygnet runt under fem dygn i Stockholms skärgård. Under förbandsövningen ingår 

delmomentet SERE B, som innebär ett gisslantagande och ett fritagningsmoment. Övningen är en 

prestationsövning som ska öva beslutsfattande och -dilemman under stress och med bristfällig tillgång 

på information och yttre faktorer. Förbandsövningen ska också öka kadetternas självkännedom om 

kroppens stressreaktioner och hur dessa kan förebyggas, samt kunna tillämpa uppdragsutvärdering 

inom ramen för personlig individutveckling. Efter övningen ska de självständigt kunna reflektera över 

och förstå både egna och chefs vidtagna åtgärder för att anpassa och behålla gruppens stridsvärde, 

samtidigt som problembaserade och fysiskt krävande uppgifter ska lösas under flera dygn med 

begränsade resurser. De moment som ingår i förbandsövningen är till exempel orientering, ytspaning, 

gräva värn, stocklyft, logik och repellering (firning nerför bergssida). Övningen ska vara mycket 

psykiskt och fysiskt krävande. Om en kadett inte kan delta i hela eller delar av övningen ges inga 

ytterligare tillfällen för genomförande. 
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6. Aktörernas kommunikation och 

sociala samspel 

Fallstudiens resultat redovisas i två kapitel, som utgår från fallstudiens forskningsfrågor och 

analyseras i förhållande till syftesformuleringen i efterföljande diskussionskapitel. Utifrån den 

grundläggande officersutbildningens pedagogiska idé sker utbildningen i ett akademiskt och ett 

militärt sammanhang. I detta kapitel söker jag svar på hur aktörerna samspelar och kommunicerar i de 

olika utbildningssammanhangen, en frågeställning som har för avsikt att undersöka de lärprocesser 

som äger rum inom ramen för utbildningen. I kapitlet redovisas såväl tydliga fynd som avsnitt med 

avsikt att både ge en känsla för utbildningens kontext och samtidigt vara informativa med avseende på 

syftet. 

6.1 Aktiviteter för kommunikation och samspel 
Jag har under fallstudiens gång identifierat ett antal aktiviteter där kommunikation och samspel mellan 

aktörerna sker. Dessa aktiviteter utgörs dels av att uppgifter presenteras och tolkas, dels av att 

övningar genomförs och utvärderas samt av olika former av redovisning och kontroll.  I vissa fall är 

dessa aktiviteter tydligt separerade i tid, framför allt i det akademiska sammanhanget. I andra fall, 

särskilt vid flera tillfällen i det militära sammanhanget, sker en del av dessa aktiviteter vid samma 

tillfälle, integrerade i varandra under samma övningsmoment. Initialt presenteras de olika 

aktiviteterna, varefter en redovisning följer av hur kommunikation och samspel kommer till uttryck i 

dem i det akademiska respektive det militära sammanhanget. 

Presentation av uppgift 

Att presentera en uppgift innebär i fallstudien att en uppgift delas ut. I de båda 

utbildningssammanhangen sker presentation av den uppgift som ska lösas genom att kadetterna dels 

delges information om vad uppgiften innebär, dels delges information som hjälper dem att lösa 

uppgiften. I vissa fall är informationen om vad uppgiften innebär mer övergripande, i andra fall mer 

detaljerad, ibland delges den i skriftlig form och ibland i muntlig.  Det förekommer även att 

information om hur uppgiften ska lösas delges. I vissa fall har den informationen en tydligt 

instruerande karaktär, som ibland är undervisande och ibland mer vägledande. Uppgifternas innehåll 

är i de båda sammanhangen relativt styrt, såväl av kursplaner, scheman eller övningsorder, som av den 

tid som står till förfogande. Vad uppgiften innebär, hur och till vem eller vilka den presenteras varierar 

beroende på uppgiftens art och i vilket sammanhang uppgiften ska utföras. Med anledning av att såväl 

presentation som tolkning av uppgifter vid flera tillfällen sker integrerat med och som en del av 

övningar (dvs. är en del av lösandet av uppgiften), redovisas delar av presentationen i efterföljande 

avsnitt, i samband med redovisning av övningsgenomförande. I de fallen så sker, kommer detta tydligt 

att framgå. 

Tolkning av uppgift 

Efter det att en uppgift har delats ut till kadetterna sker någon form av tolkning av uppgiftens 

innebörd, vilket kan innefatta både ett tydliggörande av vad som ska utföras och att planera och 

strukturera hur uppgiften ska lösas. I båda utbildningssammanhangen sker tolkning och planering 

ibland individuellt, ibland i grupp. I de fall en uppgift genomförs i grupp kan det till exempel innebära 
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att fördela deluppgifter inom kadettgruppen. Det framgår dock inte alltid tydligt att någon särskild 

tolkning av uppgiften sker, särskilt inte i de fall då uppgiften tolkas individuellt eller då uppgiften 

tilldelas tillsammans med utförliga instruktioner om hur uppgiften ska lösas. 

Övning 

När kadetterna har tilldelats en uppgift, tolkat och planerat för att lösa den, är det dags för själva 

lösandet av uppgiften, vilket jag i redovisningen kallar för övning. Under fallstudieperioden tilldelas 

kadetterna ett antal större och mindre uppgifter i de båda sammanhangen som de har att lösa genom 

olika slags övningar. I det akademiska sammanhanget genomförs dessa övningar såväl individuellt 

som i grupp, medan de i det militära sammanhanget uteslutande genomförs i grupp. Uppgifterna kan 

även vara av en mer övergripande karaktär, till exempel kopplat till kadetternas chefs- och 

individutveckling, och är då mer kontinuerligt pågående. 

Redovisning och kontroll 

Inom den grundläggande officersutbildningen förekommer olika former av redovisning, som ibland 

även innebär olika former av kontroll. Det kan till exempel handla om att kontrollera att kunskapskrav 

uppnås med hjälp av olika examinationsformer, men också om säkerhet, stridsvärde och närvaro. Inom 

utbildningen ligger således inte fokus endast på att redovisa att uppgifter som delats ut blir lösta, det 

förekommer också olika former av kontroll för att säkerställa att uppgifterna blir utförda på ett riktigt 

och godkänt sätt. Vissa former av kontroll är styrda av regelverk och reglementen, andra är det inte 

utan förekommer mer som ett sätt att styra övad verksamhet. Ansvaret för kontroll ligger såväl hos den 

enskilda individen som på gruppnivå, både hos kadetter och ledare. Kontrollen finns där för att 

säkerställa att kadetterna såväl i sina akademiska studier som genom sin militära träning och chefs- 

och individutveckling utvecklas till att bli anställningsbara officerare inom Försvarsmakten. I 

utbildningens båda sammanhang sker en individuell bedömning av kadetterna, oavsett om övningar 

och redovisning av uppgifter genomförs individuellt eller i grupp. 

Utvärdering 

I utbildningens båda sammanhang utvärderar både ledare och kadetter genomförda uppgifter genom en 

reflekterande kommunikation som sker såväl individuellt som i grupp. Dessa utvärderingar sker såväl 

under som efter genomförda övningar, och genomförs på olika sätt i de båda sammanhangen. 

6.2 Det akademiska sammanhanget 

Presentation av uppgift 

Uppgifter presenteras till alla samtidigt 

I det akademiska sammanhanget sker presentation av uppgifter såväl i samband med kursstarter som 

under kursernas gång på en webbaserad lärplattform och i samband med föreläsningar eller seminarier, 

i form av såväl skriftlig som muntlig information om kursinnehåll och examinationsformer. 

Informationen om vad uppgiften innebär är ofta detaljerad och specifik, och ska ge kadetterna 

möjlighet att lösa uppgifter såväl under högskoletid, både i form av grupparbete och genom enskild 

skriftlig examination, som under Försvarsmaktstid, på förbandsövningar. Under föreläsningar och 

genom självstudier får kadetterna ta del av ett relativt omfattande teoretiskt faktainnehåll som ska 

hjälpa dem i uppgiftslösandet. 
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Samtliga kadetter tilldelas i detta sammanhang uppgifter samtidigt, och ges möjlighet att ta del av 

information vid samma tidpunkt. Eftersom majoriteten av föreläsningarna är frivilliga att delta vid, nås 

dock i praktiken inte samtliga kadetter av all information, och inte samtidigt, eftersom inte alla väljer 

att närvara vid alla föreläsningar. Vid mina observationer av föreläsningar noterar jag en stor variation 

i antal deltagande kadetter, rent fysiskt. Inte vid någon föreläsning närvarar samtliga kadetter. Som 

mest uppskattar jag antalet till ungefär 80 stycken och som lägst inte fler än 13. Uppgifter delas oftast 

ut av lärare men ibland av kadetter som agerat plutonchefer under förbandsövning. 

Undervisningslokaler och teknik 

Lokalerna skapar den fysiska miljö och ram inom vilken kommunikationen mellan aktörerna sker. 

Föreläsningar och seminarier i det akademiska sammanhanget är schemalagda och genomförs på 

dagtid inomhus i traditionella föreläsningslokaler. På de två kurser jag följer har samtliga kadetter på 

kompaniet gemensamma föreläsningar, oavsett stridskraft (mark, sjö eller luft)32. Jag finner en viss 

variation i hur den information som kadetterna får ta del av kommuniceras. Samtliga undervisande 

lärare vid alla föreläsningar som ingår i fallstudien använder sig av Powerpoint bildspel som tekniskt 

hjälpmedel för förmedling av information. Några skriver ibland på whiteboardtavlan. Vid ett par 

tillfällen förekommer visning av filmklipp. Ingen använder sig av mikrofon. En föreläsare har med sig 

rekvisita i form av vikter av olika tyngd. Vid seminarierna förekommer rekvisita vid ett tillfälle, då en 

av kadetterna bär fältuniform istället för skoluniform vid en gruppredovisning. 

Det är intressant hur en miljö kan påverka studenterna 

En officerare berättade om hur denne upplever skillnader i hur kadetterna kommunicerar, beroende på 

om de är i det akademiska sammanhanget på Karlberg eller om de är på förbandsövning. Officeraren 

upplevde att kadetterna har en mer ifrågasättande attityd i det akademiska sammanhanget på Karlberg 

än på förbandsövning, och reflekterade över varför kommunikationen förändras beroende på 

sammanhang: 

Det är intressant hur en miljö kan påverka studenterna. […] den här veckan, så upplevde 

jag att när de fick på sig skoluniformen, så var det många som… för vi använde de 

plutoncheferna som var innan, när vi gav order för de uppgifter som skulle lösas inför 

seminariet. Men då var det liiite mer negativa frågor, och lite mera oförstående. Många, 

min uppfattning är att många gick in i elevmode. I den besvärliga akademikermodet. Det 

tycker jag var lite intressant. För att de hade, ja då hade de, jamen åh, den här, så då kan de 

vara, eh… skrivbordsgeneraler igen. 

Enligt officeraren skilde sig kadetternas sätt att kommunicera och deras attityd från hur samma 

kadetter mottagit uppgifter av plutonchefen under förbandsövningen, då givna order inte ifrågasattes 

på samma sätt. 

Det ingår i jobbet att försöka inspirera kadetterna 

Flera lärare gav uttryck för en vilja att kommunicera och interagera så mycket som möjligt med 

kadetterna under föreläsningar, och jag noterar att lärarna i olika stor utsträckning söker interaktion 

med kadetterna. Lärarna använder sig av olika strategier för att öka kadetternas uppmärksamhet framåt 

vid föreläsningar. En lärare berättade att flera av dem kände sig lite obekväma med att föreläsa inför 

en så stor grupp, att föreläsningar som format kan innebära en stor utmaning när det gäller att nå fram 

till alla när det är många deltagare, och att det tyvärr ofta blir ensidig förmedling av information. 

                                                      
32 På andra kurser under Officersprogrammet är kadetterna ibland uppdelade på de olika stridskrafterna, 

med föreläsningar som till sitt innehåll är mer specifikt inriktade. 
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Läraren menade dock att det ingår i jobbet som föreläsare att försöka inspirera kadetterna. En officer 

beskrev hur denne använder sig av vissa uttryck ur den militära vokabulären emellanåt, för att skapa 

kontakt genom att koppla tillbaka till professionen: ”Till exempel istället för ’se framåt’ så säger jag 

’observation framåt!’”. Strategin att använda militära termer används av flera lärare för att öka 

interaktion, tillit och få större effekt i det innehåll som kommuniceras med kadetterna. Ett annat 

exempel på när militär vokabulär används märks genom det sätt på vilket lärare och kadetter hälsar på 

och tilltalar varandra under föreläsningar. Jag noterar hur flera lärare som är officerare hälsar på 

kadetterna enligt militär tradition, och att kadetterna anpassar sig efter hur läraren kommunicerar. 

Ytterligare ett exempel handlar om hur kadetter agerar i de fall då de kommer för sent till en 

föreläsning, samt vilket språk de i förekommande fall använder. Här observerar jag en variation i 

kadetternas agerande. Om det är en civil lärare går de och sätter sig. Är det däremot en militär lärare 

kan jag observera att flera kadetter agerar annorlunda, och enligt reglemente. Så snart en kadett 

kommer innanför dörren till föreläsningssalen söker denne kontakt med läraren, intar så kallad 

’enskild ställning’, och uppger kortfattat, högt och tydligt skäl till sin försening. Den enskilda 

ställningen följs av ett stamp i golvet, ett så kallat ’marschanträde’, vilket markerar att framryckning 

påbörjas. I det här fallet innebär framryckningen att kadetten går och sätter sig i föreläsningslokalen. 

Vid en föreläsning påtalar en officerare vikten av att kunna kommunicera tydligt, även med de som 

inte är militärer, särskilt om du är delaktig i att leda en insats. Läraren förtydligar, med glimten i ögat: 

”Vi [militärer] skriker inte, vi talar bara tydligare än vad mamma och pappa och kanske SO-läraren 

gjorde”. 

Uniformen kommunicerar militär tillhörighet 

Under de flesta föreläsningar och seminarier som jag observerar bär samtliga officerare, oavsett om de 

tillhör FHS eller FM, fältuniform när de föreläser. Emellanåt bär de blå eller grå stabsuniform. En 

officer berättade att uniformen har en symbolisk funktion som används både för att kommunicera 

respekt och att lärare och kadetter tillhör samma lag: ”Det här är en militär skola, och här vill jag visa 

att ja, jag är lärare och professionell föreläsare, men jag är också officer.”. Valet att föreläsa i 

fältuniform har således en symbolisk funktion för officeraren, då fältuniformen kommunicerar att 

Officersprogrammet är en militär utbildning. 

Jag lägger under mina observationer märke till att en dag på Karlberg ofta innebär flera klädbyten för 

kadetterna. Jag noterar att de i princip alltid har enhetlig klädsel: skoluniform (vardagsdräkt) under 

föreläsningar och seminarier, fältuniform om det är mer praktiska övningar under programtid och 

Försvarsmaktens träningskläder vid fysisk träning. Det förekommer dock avvikelser på ett par av 

föreläsningarna. En militär lärare förklarade detta med att det dels finns praktiska skäl för denne att 

tillåta kadetterna att inte ha enhetlig klädsel under föreläsningar, dels sker det för att kommunicera att 

en officer bär många olika slags uniformer och övrig utrustning. Oavsett vilken uniform de bär, tillhör 

de alla samma grupp: militärer. 

Tolkning av uppgift 

Här kan man diskutera saker i all oändlighet 

I det akademiska sammanhanget uppmuntras kadetterna att vara kritiskt granskande, såväl i relation 

till den teori som förmedlas i litteratur och vid föreläsningar, som i relation till den information som 

lämnas i samband med uppgiftslösande. Det akademiska sammanhanget medger många gånger mer tid 

för att tolka och diskutera uppgifter. En kadett berättade om hur denne upplevde att såväl det egna 

språket som beteendet förändras i samband med tolkning av uppgifter i de olika sammanhangen: ”Ja 

men typ så här, om man säger att man kan diskutera saker i all oändlighet här [i det akademiska 
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sammanhanget], så ger jag kanske inte samma tid för det i fält, utan generellt sett då… så kanske, är 

jag väl mer, eh, rak, och så där.”. 

Olika tillvägagångssätt i fallstudiens grupper 

Inför de plutonsvisa seminarier som ingår i den ena kursen tilldelas kadetterna i samband med 

föreläsningar olika gruppuppgifter som ska redovisas vid seminarier. Uppgiften innebär att samla in 

mätdata, i form av fysiska övningar, som ska tolkas och analyseras i förhållande till kursens teori och 

därefter redovisas vid seminarierna. Insamling, tolkning och analys av dessa data sker under så kallade 

laborationer. Jag noterar variationer i hur kadetterna i de två fallstudiegrupperna tolkar uppgiften, samt 

hur de planerar för genomförande av övningen (dvs. att lösa uppgiften). 

Efter det att uppgiften har delats ut väljer den ena fallstudiegruppen att inleda gruppövningen utan att 

först gemensamt tolka uppgiften i gruppen. Istället löser de fördelning av deluppgifter för insamling av 

mätdata, i direkt anslutning till tilldelad uppgift. Kadetternas inbördes kommunikation om vem som 

ska samla in vilka data går snabbt, och jag har svårt att klart uppfatta vad som ska göras eller vem som 

ska göra vad. Alla kadetter i gruppen går därefter åt olika håll. Några av dem samlas en kort stund och 

samplanerar den del av datainsamlingen (fysiska tester) som de ska genomföra som en del av 

gruppövningen. Därefter avviker även dessa, för att genomföra de fysiska övningarna (dvs. insamling 

av mätdata). 

Den andra gruppen väljer istället att efter tilldelning av uppgiften boka in ett möte för att tillsammans 

tolka uppgiften och planera arbetsfördelning och genomförande. Tolkningen av uppgiften blir därmed 

en integrerad del av uppgiftslösandet, men som tydligt sker innan datainsamling och -analys. Jag 

upplever att alla i gruppen är delaktiga i att tolka uppgiften, dvs. vad det är som ska göras, diskutera 

vilket som är det bästa sättet att lösa uppgiften och vem som ska göra vilken del av såväl 

datainsamling som -analys och sammanställning av resultat. Att denna grupp väljer att boka ett 

planeringsmöte innan de påbörjar datainsamling uppfattar jag ger dem möjlighet att inför mötet 

individuellt förbereda sig och läsa in sig på uppgiften, vilket det också visar sig att flera av dem har 

gjort. En av kadetterna uttrycker under mötet att uppgiften är ”jädra luddig”. En av de andra förklarar 

och föreslår vilken övning denne anser är lämplig för att samla in mätdata, och lägger därpå, liksom i 

förbifarten, fram ett papper om den. Kadetten tycker de ska använda en inom Försvarsmakten välkänd 

övning, ’Fatta, säkra, lyft’, och har inför mötet skrivit ut information om denna. En annan kadett 

utbrister: ”Grymt! […] Har du jobbat lite i förväg?”. Gruppen växlar mellan att diskutera i helgrupp 

och att dela upp sig i smågrupper för att finna lämplig teori ur kurslitteraturen eller planera lämpliga 

övningar för datainsamlingen. Gruppen beslutar, efter en hel del diskuterande fram och tillbaka, att 

några ska skriva och några ska göra datainsamling (de fysiska övningarna). Jag observerar hur den 

kadett som är gruppchef denna vecka delar ut de uppgifter man har kommit överens om, varpå övriga 

kadetter uttalar ”taget”, som en bekräftelse. När planeringsmötet är slut uttalar gruppchefen 

”Manöver”, vilket resulterar i att alla reser på sig och lämnar lokalen efter ungefär en timmes möte. 

Den här gruppens gemensamma arbete under laborationen innefattar alltså inte ett gemensamt 

skrivande, vad jag kan uppfatta, utan har tyngdpunkt på tolkning, planering och uppdelning av arbetet, 

för senare genomförande och sammanställning inför seminariet och den skriftliga 

inlämningsuppgiften. Kadettgruppen uttryckte att de fungerar väl tillsammans, alltid är strukturerade 

och upplever sig ha ett mer effektivt samarbete och arbetssätt än andra: ”[…] alltså jämfört med andra 

grupper tycker jag alltid att vi får uppgifterna lösta smidigt, alltså, på ett bra sätt.”. De berättade att det 

dels är god struktur i arbetet som har gett god effekt för gruppens uppgiftslösande, men också att de är 

öppna för att lyssna till varandras förslag: ”[…] ibland måste man ju bara ta beslut och kliva vidare 

liksom. Även om… alla har olika åsikter.”. Gruppen gav uttryck för att de inte ser sig som 

individualister, vilket de tydligt tycker sig se i andra grupper: ”[…] det är det som funkar jävligt bra i 
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våran grupp faktiskt, vi har haft en jävla tur. Alltså jag, det är att vi alla är lagspelare. […] och det 

underlättar ju arbetet nåt helt enormt.”. Att vara en lagspelare menade man innebär att vara lyhörd för 

andras infallsvinklar och åsikter, att ha en prestigelöshet som innebär att ”Man är villig att 

kompromissa mot ett viktigare mål.”. Det innebär också en vilja att hjälpa varandra och förklara så att 

alla i gruppen förstår: ”[…] så att alla, alla lär sig. Och man känner ett ansvar för att alla ska lära sig. 

På samma sätt känner man ett ansvar för att man själv måste bidra, så att eh, uppgiften blir löst.”. 

Gruppen gav uttryck för att det är viktigt att alla lär sig ur en mängd aspekter, men att det i grund och 

botten handlar om att man känner en omsorg gentemot sina kollegor och vill att det ska gå bra för 

dem. Men det handlar också om att ”[…] vi alla ska jobba i samma Försvarsmakt. Jag vill inte ha 

kollegor som, som bara har... ja, vad ska man säga? […] som bara har klivit igenom utbildningen…” 

utan att ha förstått eller lärt sig. 

Övning 

En variation av kortare och längre uppgifter 

I det akademiska sammanhanget genomförs övningar såväl enskilt som i grupp i samband med 

föreläsningar, laborationer, seminarier och vid tentamen. Vid föreläsningar förekommer mindre 

övningar i form av diskussioner och muntliga, eller vid något tillfälle skriftliga, reflektioner om det 

innehåll som en föreläsning behandlar. Vid vissa tillfällen går läraren runt bland kadetterna då de 

diskuterar, vid andra tillfällen inte. Vid samtliga tillfällen som jag observerar ber läraren kadetterna att 

berätta om vad de har diskuterat. Vid de tillfällen läraren går runt och lyssnar, händer det att denne 

inför alla tar upp sådant som fångats upp. Efter en kortare föreläsning väljer läraren att dela ut en 

längre uppgift, som kadetterna ska lösa självständigt i grupper, indelade utifrån vapenslag. Jag noterar 

att en del kadetter väljer att helt avvika, och inte delta i att lösa den tilldelade uppgiften. En av 

fallstudiekadetterna berättade att det ”nog är många som tycker det är bättre spenderad tid att jobba på 

sin hemtenta”, att det inte kändes meningsfullt att delta i den här typen av gruppövning just nu. Vid en 

annan föreläsning delas en uppgift ut som innebär att kadetterna individuellt ska reflektera kring en 

fråga. Efter att ha fått utförliga instruktioner, som också presenteras skriftligt på en välfylld 

Powerpointbild, ska kadetterna lösa uppgiften genom att skriva ner sina reflektioner. Det är en relativt 

omfattande uppgift med många frågor, och tiden som står till förfogande för att lösa uppgiften är 

relativt knapp. Under tiden som kadetterna löser uppgiften fortsätter den undervisande läraren att tala. 

Kadetterna reflekterar och skriver, dvs. genomför uppgiften, under tystnad. När läraren tillfälligt 

lämnar lokalen börjar de omedelbart prata med varandra, för att återigen tystna då läraren återvänder. 

Vad var uppgiften nu, jag har inte läst 

Under en laboration inför ett seminarie varvar den ena fallstudiegruppen tolkning av tilldelad uppgift 

med tolkning och analys av mätdata. För denna grupp sker således en tolkning av tilldelad uppgift 

först efter att delar av övningen har genomförts, då de har samlat in mätdata från fysiska tester. Jag 

upplever att inte alla kadetter är lika aktiva i lösandet av uppgiften. Inledningsvis är flera av dem i full 

gång med att med teknikens hjälp tömma ur data ur pulsklockor och annan utrustning som de har 

använt vid datainsamlingen. En kadett sitter med datorn i knät och verkar mer drivande i det här skedet 

av arbetet. En annan kadett kommer och går under arbetets gång. Övriga har delat upp sig i 

smågrupper, där några tolkar olika slags data och andra är mer aktiva i hur de ska använda 

kurslitteraturen i uppgiften. De växlar mellan att arbeta (eller inte) i smågrupper, och att diskutera i 

storgrupp. Några uttrycker att de upplever den skriftliga uppgiften som otydlig och grammatiskt 

felformulerad, vilket gör den svår att förstå. Gruppen väljer att delvis omformulera uppgiften för att 

göra den mer tolkningsbar och begriplig, kommer fram till en gemensam tolkning av uppgiften och 
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arbetar vidare utifrån den. Efter det att de tillsammans har tolkat uppgiften upplever jag en större 

gemensam delaktighet i lösandet av uppgiften. De räknar, skriver och letar litteratur. Under en tid står 

de alla tätt, tätt tillsammans och diskuterar runt en laptop. Jag upplever det nu som att de flesta är med 

och bidrar, i varierande grad och på olika sätt, men jag får ingen tydlig uppfattning om vem som leder 

arbetet. Olika uppgifter kommer upp och fördelas genom att kadetter frivilligt erbjuder sig att ta på sig 

en viss deluppgift. De arbetar oavbrutet i tre timmar, utan paus, och mot slutet av laborationen 

uttrycker en av kadetterna: ”Det ser bra ut, men jag ligger så jävla lågt i socker nu så jag vet inte vad.”.  

Allt eftersom timmarna går upplever jag att energinivån sjunker och att kadetterna blir alltmer 

ofokuserade. I slutet av övningen utbrister en av kadetterna i denna grupp: ”Vad var uppgiften nu, jag 

har inte läst…”. Efter tre timmars laboration utan paus, i ett vid det här laget relativt syrefattigt rum 

utan fönster, resulterar uttalandet i att samtliga brister ut i skratt. De avslutar med att öva på sin 

presentation, innan grupparbetet avslutas. 

Gruppvis diskussion enligt instruktion 

Ett seminarium, som sker på kvällstid veckan efter en förbandsövning, genomförs som en övning. Vid 

seminariet genomförs gruppvisa diskussioner och reflektioner om det på förbandsövningen upplevda i 

förhållande till kursens teoretiska ram. Kadetterna har inför seminariet individuellt reflekterat över och 

besvarat ett antal frågor om sina upplevelser från den föregående förbandsövningen. Vid seminariet 

deltar fallstudiens båda kadettgrupper, som en del av den tillfälligt sammansatta pluton som 

genomförde förbandsövningen. Seminariediskussionerna genomförs i fyra mindre grupper, bestående 

av de utökade basgrupperna, och varje kadettgrupp utser en seminariegruppledare. Denne har till 

uppgift att styra och dokumentera diskussionen utifrån ett utdelat seminarieprotokoll, med 

instruktionen att alla ska få komma till tals, kommentera och reflektera, samt ställa utvecklande frågor 

rörande andra gruppmedlemmars inlägg. När seminariegruppledaren inlett med att högt läsa upp den 

skriftliga instruktionen för uppgiften, observerar jag hur samtliga kadetter i gruppen hjälps åt att tolka 

och förtydliga uppgiftens innebörd. Handuppräckning praktiseras och talarordning noteras. Jag 

upplever att alla i gruppen, åtminstone initialt och trots sjukdom hos en del, är delaktiga och visar 

intresse, genom att de ställer frågor och har uppmärksamhet och fokus riktad mot den som för tillfället 

har ordet. Allt eftersom tiden går märks dock en allt större skillnad i delaktighet. Några är mer aktiva 

genom hela seminariet, medan andra verkar alltmer mentalt frånvarande, vilket yttrar sig i att de deltar 

allt mindre i diskussionen. Jag uppfattar det som att samtliga i gruppen för fram sina uppfattningar 

rörande de frågor de diskuterar, vilket till viss del kan förklaras av att de enligt uppgiften ska göra det. 

Jag noterar dock skillnader i hur det sker. Jag upplever till exempel att alla tilldelas ungefär lika 

mycket talutrymme av gruppens seminarieledare, men att inte alla tar lika mycket. Den verbala 

kommunikationen mellan kadetterna varierar mellan en relativt hög grad av formellt språk, med inslag 

av militär vokabulär, och att det emellanåt yttras mer personliga inlägg med ett, vad jag upplever, mer 

vardagligt språk. Varje gång någon har talat färdigt uttrycker de ”slut”, för att markera att de har talat 

färdigt. Kadetterna legitimerar det som påstås genom att växla mellan att dels hänvisa till kurslitteratur 

och teori, dels ge uttryck för vad jag upplever som mer personliga uppfattningar som ibland verkar 

grunda sig på egna eller andras erfarenheter. Under större delen av seminariet upplever jag att 

kadetterna tillåter varandra att ha delvis olika uppfattningar i sakfrågor, som de får föra fram, medan 

jag vid vissa tillfällen upplever att diskussionen mer övergår i argumentation om vem som har rätt, och 

det händer även att de avbryter varandra. 

Redovisning och kontroll 

I det akademiska sammanhanget sker redovisningar dels genom examination i form av individuell 

tentamen, dels genom övriga inlämningsuppgifter eller gruppredovisningar vid plutonsvisa seminarier. 
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Kommunikationen sker inom ramen för olika kontextuella förutsättningar och kulturella artefakter, 

såsom kläder, tal, vokabulär, kroppsspråk, olika tekniska hjälpmedel och viss rekvisita. Under 

seminarierna observerar jag variationer i hur kommunikation och interaktion mellan kadetter och 

ledare sker med hjälp av dessa. Innehållet i det som grupperna redovisar varierar med anledning av att 

de har genomfört flera olika uppgifter, om än på samma tema. Syftet med dessa seminarier är att 

kadettgrupperna genom att genomföra och redovisa olika uppgifter ska kunna lära av varandra, samt 

öka förmågan att reflektera över olika sätt att lösa uppgifter. Vid seminarierna sker en kontroll av 

närvaro, eftersom det är obligatoriskt att delta. I detta sammanhang finns en särskild lägstanivå på 

prestationen som behöver uppnås för godkänt resultat. 

Utvärdering 

Efter avslutad kurs genomför ledare utvärderingar utifrån kursmålen, med syfte att dra lärdom inför 

kommande kurser. Kadetterna genomför individuella, webbaserade utvärderingar kopplade till varje 

kurs. Efter den andra förbandsövningen genomförs dessutom ett kadettseminarium i ordinarie 

plutoner, som behandlar upplevelser och erfarenheter från övningen. Detta seminarium genomförs som 

gruppgemensam reflektion och behandlar i huvudsak hur stress kan förebyggas och hanteras. 

6.3 Det militära sammanhanget 

Presentation av uppgift 

Olika sätt att presentera uppgifter vid förbandsövningar 

Inom det militära sammanhanget har jag funnit en större variation än i det akademiska gällande hur, 

när, var och till vem uppgifter presenteras. I detta sammanhang förekommer både skriftliga order och 

information av mer instruerande karaktär, som ibland delas ut till alla samtidigt och ibland inte, dvs. 

linjevägen. Den övergripande uppgiften vid förbandsövningar är tydlig, och delges samtliga 

utbildningsdeltagare samtidigt, innan övning. Till de uppgifter som tydligt delas ut i förväg hör även 

vilka kadetter som ska agera chef respektive stf chef på grupp- och plutonsnivå, något kadetterna 

själva anmäler intresse för. Plutonchefer vid förbandsövningar tilldelas chefsuppgiften av sina 

respektive ordinarie plutonchefer på Kadettbataljonen, medan gruppchefer oftast tilldelas uppgiften av 

de för övningen utsedda plutoncheferna. 

Det är dock mer vanligt förekommande att uppgifter presenteras i direkt anslutning till eller under 

pågående förbandsövning, ibland mellan delmoment och ibland under pågående delmoment, till alla 

samtidigt eller linjevägen. Med anledning av att de förbandsövningar som ingår i fallstudien bland 

annat har som mål att träna ovisshet, faller det sig naturligt att få uppgifter delas ut i förväg och att 

begränsad information om uppgiften delges. Ibland ges tydliga instruktioner, genom orientering eller 

ordergivning, med varierande längd och grad av sanningshalt. Att utbildas till officersprofessionen 

innebär att tränas i att hantera ovisshet, och att fatta beslut med bristande, vilseledande eller falsk 

information, även i samband med presentation och utdelning av uppgifter. 

Under de två förbandsövningarna skiljer sig såväl sättet att dela ut uppgifter som till vem de delas ut. 

Eftersom den kadett som agerar plutonchef under den ena förbandsövningen vid varje nytt moment 

lämnar över befälet till en officerare (momentövningsledare) sker inte ordergivning linjevägen under 

de olika delmomenten, utan till hela plutonen samtidigt. Under den andra övningen behåller 

plutonchefen befälet under hela övningen, varför utdelning av uppgifter följaktligen oftare sker 

linjevägen. När uppgifter presenteras linjevägen är det oftast plutonchefen som själv eller tillsammans 

med stf plutonchef tar emot order från högre befäl och fattar beslut om lämpliga åtgärder och vidare 
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order. Under båda förbandsövningarna förekommer dock undantag. Under den första behåller 

plutonchefen befälet under en nattlig marsch, där order från högre befäl i övningsledningen 

vidarebefordras linjevägen. Under den andra lämnar inte plutonchefen frivilligt över befälet, utan blir i 

praktiken fråntaget det under det inledande gisslantagandet. Då är det istället gisslantagarnas ledare 

som bestämmer minsta rörelse hos varje individ i plutonen, dvs. delar ut uppgifter, om man så vill. 

Instruerande presentation av uppgift 

I de fall då presentation av en uppgift sker tillsammans med information om hur uppgiften ska lösas, 

sker detta i några fall som en längre inledande instruktion, i andra fall i form av kortare 

delinstruktioner inför flera delmoment. Vid en del tillfällen är det momentövningsledaren som 

instruerar hela plutonen, både i de fall befälet har överlämnats och när så inte har skett. Vid en del 

moment är instruktionerna av en mer utbildande karaktär, vid andra mer att betrakta som information 

om vilka förutsättningar som gäller, dvs. en orientering. 

Längre inledande instruktioner i samband med att en uppgift presenteras ges under samtliga moment 

vid FHS förbandsövning. Dessa moment innefattar mindre delmoment, inför vilka nya instruktioner 

lämnas och uppgifter delas ut av momentövningsledare (officerare). Vid dessa tillfällen syftar 

instruktionerna framför allt till att säkerställa säkerhet i samband med lösandet av uppgiften, utöver att 

informera om vad uppgiften innebär. Att delge uppgifter tillsammans med instruktioner av tydligt 

utbildande karaktär förekommer framför allt vid ett närkampsmoment och ett övningsmoment i 

vattenhall. Vid båda dessa moment sker inledande instruerande säkerhetsgenomgång, följt av 

uppvärmning och sedan ett antal kortare eller längre delmoment med kortare genomgångar av tydligt 

utbildande karaktär. Samtliga deluppgifter förevisas här kadetterna av momentövningsledare, genom 

att ledarna visar på varandra eller tar hjälp av kadetter. 

Även under FM:s förbandsövning presenteras uppgifter tillsammans med instruktioner, i samband med 

att övningsplutonen anländer till respektive moment (UPK). Skillnaden är att uppgifter delges 

plutonchefen för vidare åtgärd och förmedling till plutonen. Ett undantag är repelleringen, där 

officerare initialt instruerar och även guidar kadetterna genom övningsmomentet. Ett annat moment 

som skiljer ut sig vid denna övning är ett moment som övar ytspaning, då officerare löpande under 

hela momentet instruerar plutonchefen och den grupp som genomför spaning, utöver den inledande 

presentationen av uppgiften. Båda dessa moment genomförs med en tydligt utbildande karaktär. 

Fiktiv presentation av uppgift 

Vid båda förbandsövningarna förekommer dessutom att uppgifter delas ut tillsammans med 

vilseledande eller fiktiv information, i övningssyfte. Ett exempel på när kadetterna delges fiktiva 

uppgifter vid den första förbandsövningen är i samband med det inledande momentet, som syftar till 

att öva psykologiska faktorer. Här delas uppgiften att genomföra en oförberedd salsskrivning ut, med 

enda syfte att utsätta kadetterna för psykologisk stress. Uppgiften presenteras tillsammans med en 

utförlig instruktion. Vid den andra förbandsövningen presenteras uppgiften att plutonen via buss ska 

transporteras till ett övningsområde för att inleda förbandsövningen. I realiteten är ett gisslantagande 

planerat av övningsledningen och kadettplutonerna tillfångatas på bussarna redan innan de hinner 

påbörja avfärden från Karlbergsområdet. En stor del av de relativt få uppgifter som kadetterna 

delgivits inför övningen är fiktiva och avsiktligt vilseledande, även var övningen rent geografiskt ska 

genomföras. 
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Ordergivning 

Under förbandsövningarna förgås ordergivning vid flera tillfällen av en mer övergripande orientering 

från momentövningsledaren till den kadett som agerar plutonchef under övningen. Vid en del tillfällen 

sker orienteringen en tid innan ordern ges, vid andra i direkt anslutning till uppgiftens genomförande. 

Orienteringen syftar till att plutonchefen ska kunna förbereda sig själv och sin pluton på kommande 

order.  

Vid den första förbandsövningen tilldelas plutoncheferna redan vid ankomsten en skriftlig order, som 

inkluderar en tidsplan med instruktioner om när de ska infinna sig med sin pluton vid olika moment. 

Även namnen på momenten står angivna, vilket ger kadetterna en viss vägledning om dess innehåll. 

En del kadetter, bland de med tidigare militär erfarenhet och som inte får så stor fysisk utmaning under 

övningarna, uttryckte att de föredrar att få mer information, eftersom de då kan skapa en mer komplex 

bild av övningen i huvudet. Andra kadetter berättade att de tycker att det är bra att inte alltid veta vad 

som ska hända, eftersom de tycker att det är roligt att få fundera på och diskutera olika tänkbara 

scenarion med varandra. 

Under de övningar jag deltog i följdes strukturen för ordergivning tydligt vid flera tillfällen, och vid 

andra tillfällen inte. Till exempel förekom det att plutonchefer hoppade över gruppchefsledet och gav 

direkta order till plutonen. En kadett berättade att då det förekom var det av praktiska skäl och i 

samband med att många hade ett lågt stridsvärde. I de fall som linjevägen följdes vid ordergivning 

samlade plutonchefen gruppcheferna, som sedan i sin tur meddelade ordern till sina respektive 

grupper. En av fallstudiens kadetter förklarade att ordergivning handlar om att skapa militär ordning: 

”För om alla skull, det, det, det skulle bara bli en hönsgård. Om alla sprang runt och frågade alla, […] 

Så det handlar om att skapa militär ordning. Struktur och disciplin, för att ha ett rör ner, och ett rör 

upp.”. Den ena kadettgruppen berättade att tanken är att order ska anpassas utifrån behov på olika 

nivåer, och därmed inte alltid innehålla alltför detaljerade instruktioner om hur uppgiften ska lösas. En 

kadett gav uttryck för att om man blir för detaljstyrd uppifrån om vad som ska sägas till gruppchefer 

under förbandsövning så försvinner möjligheten att tänka själv och öva chefskap: ”Får jag bara, blir 

jag detaljstyrd att, ja, nu ska du säga det här till gruppcheferna, ja, då är det, då är jag ju bara en 

mikrofon.”. 

Nu är det här inte nåns fria åkning 

En officerare berättade att denne medvetet använder sig av olika stilar för att kommunicera en uppgift 

eller ett budskap till kadetterna under förbandsövning: 

Eh… det jag å ena handen kan vara väldigt formell och rak, och använda den militära, 

stringenta orderterminologin, det finns olika anledningar till att jag använder det. Dels för 

att påvisa att det här, nu är det inte, nu är det här inte nåns fria åkning, utan nu är det 

följande som gäller: Bam, bam, bam [slår med händerna]. Det skapar en viss tydlighet, det 

skapar en trygghet hos mig, att jag får med allting som jag anser är viktigt, så att säga. Jag 

upplever att det skapar en trygghet hos ordermottagaren, eller i det här fallet då 

plutoncheferna då […] Och det är viktigt att låta hierarkin ha sin gång. Jag ger ett antal 

övergripande styrningar. Sen förväntar jag mig att nästa under, styr upp inom sin lilla låda, 

så att det blir som han eller hon vill. Och så funkar ju systemet. 

Tolkning av uppgift 

Sammanhanget ställer krav på tydlighet 

En av officerarna gav uttryck för en liknande uppfattning som en av kadetterna uttryckt, att 

diskussionerna i samband med tolkning av uppgifter inte alltid blir lika långa i det militära som i det 
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akademiska sammanhanget. Officeraren menade att det militära sammanhanget ställer högre krav på 

tydlighet och att det till stor del beror på de kontextuella villkoren. Under förbandsövningar sker 

kommunikationen i ett sammanhang då kadetterna ofta har brist på yttre faktorer, såsom mat och 

sömn, vilket påverkar kommunikationsförmågan. Ledaren menade att det då är en viktig chefsuppgift 

att själv ha utvecklat en förståelse för när ”människan slutar fungera som den ska” och inte ”alla 

skedar är i lådan längre”, och det således inte är meningsfullt att försöka föra långa diskussioner: ”Då 

kanske det är rak kommunikation som är bättre, istället för att diskutera fram till nåt…”. Flera kadetter 

berättade att de försökte genomföra övningar såsom ledare visat, men kände frustration över att 

instruktionen ibland uppfattades innehålla felaktigheter. En kadett gav uttryck för att denne till slut var 

så trött att motivationen att tolka eller försöka förstå syftet med övningarna minskade. 

Tips från matkön 

Under den ena förbandsövningen sker plutonchefens tolkning av uppgiften tillsammans med en 

officerare vid ett av momenten. Medan större delen av plutonen återhämtar vid dikeskanten en bit bort, 

tittar plutonchefen tillsammans med stf plutonchef på kartan och de kamouflagenät de fått. Dessa två 

samplanerar uppgiften, och det är plutonchefen som leder samtalet. En viktig del av planeringen är att 

fastställa hur lång tid som finns till förfogande och vad som är viktigast att börja med: ”Det är 45 

minuter tills vi ska påbörja ytövervakning”. Plutonchefen ger uttryck för att vilja börja med att ”reka 

först”, dvs. rekognosera terrängen. Stf plutonchef kompletterar de sagda och kommer med ett annat 

förslag: ”Vi kan kolla sen, först ser vi till att få ut dem [plutonen, i terrängen]”. Här närmar sig en av 

officerarna de två kadetterna och frågar plutonchefen om denne gjort detta förut, och om ”tips från 

matkön” önskas. Plutonchefen har inte gjort denna typ av övning förut och tar emot hjälpen att tolka, 

planera och dela ut uppgiften. 

Plutonchefen samlar de fyra kadetter som agerar gruppchefer, varpå officeraren orienterar dem alla om 

uppgiften. Officeraren hör sig för om gruppchefernas tidigare kunskaper om spaning och 

snabbutbildar dem därefter i hur ytspaning går till, genom att visa dem hur de ska göra: ”Ni kommer 

att få leda detta initialt. Sen sker breddutbildningen. Så passar ni på att lära folket hantverket under 

tiden.”. Officeraren berättade att det innebär att varje gruppchef ansvarar för att utbilda kadetterna i 

sina respektive grupper. Officeraren går igenom hur man ritar en siluett av land, med specifika punkter 

för igenkänning, och förklarar samtidigt varför: ”Detta är för att kunna rapportera in: ’Jag ser mål och 

jag löser uppgiften’.”. Officeraren påminner också pluton- och gruppcheferna om att kadetterna i 

plutonen har lågt stridsvärde, och förklarar varför denne handleder pluton- och gruppcheferna: ”Det 

måste vara god handledning initialt så att ni kan lösa uppgiften. Nu är alla trötta och har lågt 

blodsocker’.”. Därpå instruerar officeraren dem vidare om hur de ska lösa uppgiften, och ger dem 

konkreta tips: ”Se till att ni har O-plats [observationsplats], kikare, karta och skisser. Tips är att göra 

två O-platser”. Innan denna snabbutbildning av pluton- och gruppchefer är över, ställer officeraren en 

kontrollfråga: ”Hur många streck var det nu per grad? [på kartan]”. 

Officeraren berättade efteråt att plutonchefen egentligen inte gavs så mycket utrymme att själv tolka 

och lösa uppgiften, men att detta var ett medvetet val. I situationen bedömde officeraren att det på sikt 

skulle ge kadetterna mer att utbildas i hur ytspaning ska gå till, och ville inte riskera att uppgiften 

skulle tolkas, planeras och genomföras på ett delvis felaktigt sätt: ”[…] det var också för att få till ett 

bredare lärande till själva hantverket där. […] det var överordnat att fler skulle få lära sig.”. 
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Övning 

Förutsättningar för kommunikation i samband med förbandsövning 

På förbandsövningarna är samtliga kadetter och officerare majoriteten av tiden iklädda arméns gröna 

fältuniform, oavsett vilken stridskraft de tillhör i vanliga fall. Kadetterna bär dessutom full 

stridsutrustning, vilket innebär att de utöver fältuniformen med tillhörande kängor bär övrig utrustning 

(stridspackning) såsom ryggsäck, hjälm, spade, vapen och ammunitionsbälte. All utrustning är 

personlig och väl uppmärkt med kadettens namn och/eller kadettnummer. Vid olika moment under 

övningarna bär dock kadetterna andra, för ändamålet anpassade kläder eller skor, såsom motoroverall 

eller gymnastikskor. 

Vid den första förbandsövningen är närvaro inte obligatorisk, vilket det däremot är vid den andra. En 

ledare berättade att det fanns en medveten strategi att genomföra den ena förbandsövningen under 

Försvarsmaktstid, eftersom man då har möjlighet att kräva obligatorisk närvaro, till skillnad från den 

övning som genomförs av FHS. Det är ett problem, berättade ledaren, att ett fåtal kadetter väljer att 

inte delta på övningar där inte närvaro är obligatorisk, eftersom de då går miste om den militära 

träningen. Vid båda förbandsövningarna fanns kadetter som deltog trots sjukdom, varav en del 

tvingades avbryta. Andra tvingades avbryta på grund av olika skador som uppkom i samband med 

övningarna, eller av privata skäl.  

En faktor som tydligt skiljer övningar det militära sammanhanget från det akademiska är att 

övningarna oftare genomförs under högre tidspress samt i samband med att kadetterna har brist på 

mat, kläder och sömn (yttre faktorer). Båda de förbandsövningar som ingår i fallstudien pågår 

dessutom dygnet runt, vilket också tydligt skiljer dem från den utbildning som sker i det akademiska 

sammanhanget. Den ena förbandsövningen genomförs inom, och till viss del något utanför, ett 

avgränsat militärt område, medan den andra sträcker sig över tre skärgårdsöar, delvis på militärt, 

delvis på icke-militärt område.  

Under förbandsövningarna sker kommunikationen under den ena övningen dels i olika 

inomhusmiljöer som är skapade för att träna de olika momenten, och som mestadels utgörs av större 

hallar men även av en mer traditionell föreläsningslokal i ett av övningsmomenten. Dessutom vistas 

kadetterna under denna övning utomhus, i skogen, under all återhämtnings- och framryckningstid 

mellan momenten. Den andra förbandsövningen genomförs uteslutande utomhus, med undantag för 

det inledande fångmomentet. Vid båda förbandsövningarna sker samband (kontakt mellan 

övningspluton och -ledning) via kommunikationsradio, och enligt reglemente. En officer berättade att 

det under förbandsövningarna inte ska förekomma kontakt mellan de olika övningsplutonerna, för att 

de inte ska kunna dela information med varandra. Detta medför att kadetternas möjligheter till 

kommunikation och socialt samspel är mer styrt och begränsat under förbandsövningar än under 

högskoletiden på Karlberg. 

De två förbandsövningar som ingår i fallstudien skiljer sig i grunden åt genom att den ena (FM:s 

övning) är en prestationsövning och den andra (FHS övning) inte är det. Genom att här redovisa 

beskrivande berättelser framgår vad som sker i form av kommunikation och samspel under 

förbandsövningarna. Därmed förmedlas en kontextkänsla som är informativ med avseende på 

syftesformuleringen. 

Det är egentligen klassisk betingning det handlar om 

Under ett närkampsmoment vid den första förbandsövningen arbetar kadetterna i plutonen som 

helgrupp, i mindre grupper, i sina stridspar eller individuellt. Första uppgiften är att hämta 

suspensoarer och gjuta tandskydd, följt av en säkerhetsgenomgång. Kadetterna samlas i en stor ring 



41 

 

runt officeraren, som instruerar kadetterna genom att delge närkampsmomentets syfte och mål, samt 

att informera om att övningarna de ska göra tillsammans innebär en hög skaderisk, av flera skäl. Dels 

innefattar övningarna bruk av våld, där risken att göra misstag är stor. Dels innebär tiden på dygnet 

tillsammans med kadetternas begränsade tillgång på mat och vila de senaste dygnen ytterligare en 

ökad risk för misstag och skador. Därefter inleds en uppvärmning inför det fysiskt och mentalt 

krävande passet. Kadetterna följer officerarens instruktioner genom att skuggboxas i luften: ”Lätt, lätt, 

lätt”, ska kadetterna röra sig. Instruktioner sker på detta sätt under hela närkampsmomentet, såväl före 

utdelning av uppgifter som under tiden kadetterna genomför dem. Vilka slags övningar de ska göra får 

de veta just före varje delövning, och hur länge de ska utföra varje delövning vet de inte förrän 

officeraren talar om att det är dags för nästa: ”Och det ligger ju också i syftet, att de får ju, måste, 

behöver ju arbeta med sig själva. Eh, det är ju därför som vi inte säger vad de ska göra. […] Det är ju 

de psykologiska faktorerna. Vad motiverar mig?”. 

Officeraren leder kadetterna vidare genom uppvärmningen med hjälp av korta instruktioner, och 

kommunicerar med hjälp av en visselpipa för att med signal markera start och stopp för varje ny 

delövning. Officeraren visar hur kadetterna ska utföra varje övning med hjälp av två andra 

instruktörer. Kadetterna genomför resten av uppvärmningen tillsammans i sina stridspar och lyssnar 

till officerarens instruktioner inför varje ny delövning. Detta mönster fortsätter under hela 

närkampspasset. Under övningen kommunicerar ledaren instruktioner, order och kommandon med 

hjälp av såväl verbalt språk som med kroppsspråk, tecken och signaler. Officeraren gav uttryck för att 

det egentligen inte är den muntliga instruktionen som är avgörande för hur kadetterna kommer att 

förstå och genomföra en uppgift, utan hur den som leder övningen visar med kroppen och sitt eget 

beteende hur något ska genomföras. Officeraren menade att kadetterna gör som ledaren själv gör, och 

att det är viktigt att visa och träna så realistiskt som möjligt: 

Hög realism i full fart! Så att de får det här: ’åh jäklar, det där! Wow! Det vill jag också 

kunna’. Det är det jag först vill få fram. Full fart. POM! [klappar med händerna]. Därefter, 

sakta, samma teknik, och göra det sakta så de kan se, registrera. Gärna med, om det är 

några, om det är några tekniska markörer. Sträck ut armen hela vägen, axeln upp, så armen 

axeln, och sen sakta tillbaks, tillbaks till huvet. Skydda huvet. [visar]. Små, korta markörer, 

som jag visar i alla eh anglar [vinklar], […] Gör som jag! Ja, dra fram den där armen lite… 

och sen på tre, och så [visar, jabbar i luften]. 

Officeraren blåser i sin visselpipa, delvis för att göra sig hörd i den stora hallen, men också för att få 

en ökad effektivitet i genomförandet: ”Ja, visselpipa, det är att få, det är egentligen klassisk betingning 

det handlar om. Det är att få ett, en en signal som går igenom, att de ska snabbt kolla på mig.”. 

De som körde hårt har förstått vad jag har sagt 

Innan kadetterna genomför boxningsövningen under uppvärmningen i närkampsmomentet observerar 

jag hur två av fallstudiens stridspar tolkar instruktionen för den uppgift de fått. De samtalar kort om 

det nyss hörda, och säkerställer att de är överens om vad det är som ska göras innan de sätter igång 

med varje ny delövning. I det ena stridsparet väljer kadetterna efter ett tag att inte genomföra 

övningarna med maximal ansträngning, enligt instruktionen, utan tar det lite lugnare. De berättade att 

de omtolkade uppgiften på att sätt som passar dem, och väljer att inte slå lika hårt på varandra. En 

officerare resonerade om hur denne upplever att kadetter väljer att genomföra närkampsövningarna på 

lite olika sätt: ”Jag tolkar det som att de som körde hårt, de har förstått vad jag har sagt.”. Officeraren 

gav dock uttryck för att även om det är varje individs eget ansvar hur man väljer att genomföra en 

övning, så är det instruktionen som har misslyckats om någon genomför en övning felaktigt: ”Jag 

lägger skulden på mig. Om det nu ska läggas skuld. Då har jag misslyckats i att förmedla det jag vill. 

Så enkelt är det. För mig.”. 
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Allt sitter i huvet 

Under ett övningsmoment i en vattenhall guidar och instruerar flera officerare kadetterna genom de 

olika delövningarna. En av dem kommunicerar vikten av mental inställning och visualisering i 

samband med dykning: ”Allt sitter i huvet”. Att självledarskap handlar om att vara medveten om hur 

våra tankar påverkar oss. En officerare berättade att det som chef är avgörande att vara medveten om 

sina egna tankar och om hur dessa påverkar. Som chef blir man alltmer ensam, jämfört med att som 

soldat alltid ha tillgång till gruppen, så det är en viktig egenskap att träna. Innan kadetterna ska dyka 

en hel bassänglängd får de prova på en andningsövning, som ett verktyg för mental träning. 

Officeraren berättar för kadetterna att om man visualiserar att man dyker hela bassänglängden och 

liksom känner att man tar handen i kaklet på andra kortsidan, så ökar chansen att också lyckas med 

det: ”Jag kan varsebli den känslan när jag tar i kaklet”. Kadetterna hjälper även varandra att genomföra 

delövningarna. Det sker till exempel då en kadett med stor erfarenhet av dykning hjälper en annan som 

uppvisar ett starkt obehag i samband med en delövning som innebär livräddning, då de ska dyka ner 

till tre meters djup och hämta upp en docka. För denne kadett räcker inte officerarens stöd och pepp. 

Däremot lyckas den mer erfarne kadetten, genom att visa och successivt lotsa sin kamrat så att denne 

till slut lyckas genomföra dyket. 

En olöslig uppgift 

Under ett annat övningsmoment delas en uppgift ut till kadetterna som i realiteten är omöjlig att lösa. 

En av delövningarna innebär att täta de läckor som uppstår på ett fartyg i samband med ett simulerat 

flygöverfall. Inledningsvis har muntliga instruktioner delgivits kadetterna. Förutom en 

säkerhetsgenomgång kadetterna instruerats om var olika material för tätning finns och hur vatten ska 

ledas bort inifrån fartyget. Vid övningen tilldelas en av fallstudiens kadetter chefskapet, eftersom 

denne har tidigare marin erfarenhet, och fördelar uppgifter till övriga i gruppen under övningen. Denna 

övning genomförs under stor iscensatt dramatik, med ett fartyg som tar in allt mer vatten som inte 

effektivt låter sig ledas bort. Materialet som finns att tillgå för att täta läckor, till exempel träsplintar, 

fungerar avsiktligt otillfredsställande. Vattnet fortsätter att med full kraft spruta åt alla håll och 

vattennivån stiger konstant inne i fartyget. Stundtals spelas hög musik och ljud från stridsflyg som 

beskjuter fartyget ekar i simulatorhallen samtidigt som momentövningsledaren i en megafon vrålar 

”Skydd! Skydd! Skydd!”. Då rusar de kadetter som för tillfället befinner sig på däck in i styrhytten. 

Alla utom en, som står kvar, tillsynes oberörd. Jag får berättat för mig att denne ”konat”, dvs. blivit 

helt avskärmad av stress. Efter en tid kantrar fartyget och blir helt vattenfyllt med några kadetter kvar 

under däck, som får dyka utan sikt för att ta sig ut genom en liten öppning. Övningen går inte ut på att 

nå framgång i att täta läckor på fartyget, får jag veta efteråt, eftersom det i realiteten är omöjligt. Den 

går ut på att iscensätta en katastrofövning i strid, där kadetterna får öva beslutsfattande och 

handlingsförmåga under stress och ovisshet om vad som ska hända. 

Gisslantagandet – det blev ingen middag den kvällen 

Solen strålar från en klarblå himmel humöret är på topp bland kadetterna på MHS Karlberg. Det är 

måndag eftermiddag och vi har precis gått på bussen som ska ta oss till Muskö och den andra 

förbandsövningen. Kadetterna har inte fått veta så mycket om övningen, mer än en kortfattad (delvis 

fiktiv) information om att de ska åka till Stora Sätra och att de ska vara på förbandsövning i fem dagar. 

Själv har jag tidigare samma dag deltagit vid övningsledningens genomgång av övningsordern, och vet 

att vi inte alls ska till Stora Sätra. Kadetterna får dela på en stridspackning per stridspar, och har nyss 

fått lämna ifrån sig den andra packningen. De flesta vapen33 har de fått lasta i vapenlådor, utom ca 10 

                                                      
33 ak 5 Ceasar 
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stycken som ligger på golvet i bussen. Det känns lite ovant för mig att åka buss med ak 5:or liggandes 

lite här och där på golvet. Bland kadetterna på bussen råder en avslappnad stämning. En av 

fallstudiens kadetter har till och med tagit av sig kängorna och småpratar med sin stridsparskamrat. 

Plötsligt blir det ett fasligt liv utanför bussen, och ett helt gäng maskerade gisslantagare34 stormar 

bussen under högljutt skrikande och med vapenattrapper i högsta hugg. Fallstudiekadetten hinner 

precis hoppa i kängorna innan denne tillsammans med övriga kadetter får huvor över huvudet som de 

sedan blir sittandes med hela resan till Muskö. Gardinerna är fördragna. Polisen är informerad. 

Gisslantagarna jävlas med kadetterna och svär och vrålar på knackig engelska varvat med någon slags 

ryska hela vägen. Jag tänker på att det en officerare beskrev för mig tidigare: ”Det kommer att ske en 

herre jösses övning där, med ungefär [antal] stycken med huvor, beväpnade, tar dem på plats här. Så 

det är en ganska spektakulär övning, det händer en hel del. Det kan se väldigt otäckt ut.”. Därefter 

följer en kväll och en natt som gisslan för kadetterna, och man kan väl säga att kadetterna varken äter 

middag eller somnar med huvudet på en dunkudde den kvällen. 

De har säkert missat i planeringen 

Klockan är två på natten när övningens första dag övergår i nästa. Det är svart ute och kallt i luften. 

Plötsligt leds en av fallstudiens kadettgrupper tillsammans med sin övningspluton ut genom den 

byggnad där de hållits som gisslan. De är huvade och har samma tunna kläder som dagen innan, då när 

solen strålade. Fallstudiekadettens kängor är fortfarande osnörade. De går på led ner till Musköbasens 

kaj, där ett fritagande under skottlossning iscensätts. Efter att kadetterna har varit i princip 

stillasittande i ett antal timmar, går det nu fort. ”Motståndsgruppen” som fritagit kadetterna skriker, 

vrålar och schasar på. Kadetterna sliter av sig huvorna och springer allt vad de kan, bort, genom ett 

berg och ut på andra sidan. De är fria. De får bananer och läsk, och en kortare genomgång av det 

upplevda tillsammans med alla inblandade. SereB-delen av övningen är över, och ordinarie 

förbandsövning kan börja. 

Vi springer i full fart ner till en väntande minibuss. När vi släpps av i en vägkorsning en bit från 

Musköbasen är det fortfarande svart ute. Kadetterna har fått tillbaka hälften av sina stridspackningar. 

Alla har sina egna ak 5:or, men de får dela förstärkningsplagg och enmanssovsäck (puppa) med sin 

stridsparskamrat. Kadetterna i fallstudiegruppen resonerar kring att de endast har en stridspackning att 

dela på, och kommer fram till att det alldeles säkert är ett utslag av dålig planering och logistik: ”De 

har säkert missat i planeringen”. Att det är en del av övningen verkar inte föresväva dem i detta läge. 

De har vatten, men ingen mat. Det här ska vara ett flyktmoment, men här är ingen som flyr. Vi 

marscherar en knapp mil på landsväg medan dagen börjar gry på Muskö. Ingen talar om 

gisslantagandet. Kadetterna rullar snus av toalettpapper. Fåglarna kvittrar och stugorna hukar i 

skogsbrynen. 

Det förstår du väl att inte två alfahannar kan dela puppa 

Det är tid för återhämtning innan det är dags för vidare transport med stridsbåtar till nästa skärgårdsö, 

Ornö. Trots att solen strilar genom träden i skogen är det fuktigt och kallt, runt noll grader. Medan 

dagen gryr kryper kadetterna ner två och två i sina puppor, utom två av fallstudiens kadetter: ”Det 

förstår du väl att inte två alfahannar kan dela puppa”, sa den ena. Halvt på skämt, halvt på allvar. En 

av dem får puppan, den andra ligger utanför och fryser ett tag med stridsparets enda ytterrock 

(komarocken) på sig, innan denne slutligen somnar med en annan kadetts värmande arm om sig. De 

flesta somnar direkt. En av kadetterna berättade efteråt att denne inte ens var medveten om att jag var 

                                                      
34 Gisslantagarna är skådespelare, anlitade av FÖS och specialutbildade för uppdraget. 
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där, precis bredvid. Det blir en fem timmar lång väntan där i skogen, under vilken kadetterna 

återhämtar, genomför en utvärdering och intar en måltid. 

Vi har just passerat skylten ”Ornö Brygga” 

Efter en kortare färd med flera stridsbåtar anländer plutonen på förmiddagen samma dag till Ornö. 

Kadetterna har ingen aning om vilken ö vi är på när jag frågar dem, trots att vi just passerat skylten 

”Ornö brygga”. Även här blir väntan lång, men denna gång i strålande sol på en sandstrand. Det är 

problem med sambandsradion, och det blir en uppgift att laga denna. Kompanichefen är på plats och 

orienterar plutonen om uppgiften. Plutonen ska med hjälp av karta och kompass orientera sig ner till 

södra Ornö och finna ett antal positioner på kartan (UPK:er), varav en del innehåller övningsmoment. 

Kompanichefen har också en hälsning från grevinnan Stenbock, som äger halva ön. Hon välkomnar 

militärens närvaro, och kompanichefen låter kadetterna förstå vikten av gott uppförande. Jag förstår att 

det är viktigt att vårda en god relation, särskilt när man avser utföra en militärövning som delvis går 

utanför militärt område, på annans mark. 

Den långa marschen – det är tjänstefel att ha skavsår 

Marschen på Ornö blev lång och kom att pågå ett halvt dygn. Den inleds med att kadetterna orienterar 

fel. Efter viss förvirring med en pluton ståendes bredvid en pedantiskt arrangerad vedstapel på någons 

gårdsplan, reder de ut situationen och marscherar i rätt riktning. Marschen går över ängar och hagar, 

på grusvägar och genom en unik och vacker naturskog. Majoriteten av de dryga två milens marsch går 

dock på asfaltsväg, ”hårdgjord yta”, som en ledare beskrev det. Förvisso vacker. Hela marschen 

genomförs enligt 50/10-principen, dvs. marschera i femtio minuter, vila i tio, med en längre rast om 

cirka trettio minuter när klockan närmar sig middagstid. Kadetterna intar ingen middag. De fantasifulla 

diskussionerna om vilka restauranger i Stockholm som kan tänkas servera både pizza, hamburgare och 

kebab går på högvarv. På fredag kväll ska det ätas ofattbara mängder mat. Då och då under marschen 

blir det tyst, och jag ser att det till viss del beror på att flera kadetter går och sover i ledet. Jag förstår 

att det inte är ovanligt att somna av utmattning under pågående marsch nattetid, även om det enligt 

kadetterna förstås inte är önskvärt. Ingen stöder någon annan att gå rakt i ledet, vilket resulterar i att 

kadetter med jämna mellanrum viker av från ledet och vaknar upp först halvvägs ner i diket bredvid 

vägen. 

Vid varje uppehåll är kadetterna snabba med att ta på förstärkningsplagg och krypa ner i puppan, där 

de ligger sked i sina stridspar. De flesta somnar direkt och får därmed ett par minuters vila. Nu har de 

två alfahannarna inga som helst problem längre med att dela puppa. De är båda långa och stora och 

kan därför inte som många andra stänga sin puppa, vilket jag förstår är en brist, men det ger ändå 

betydligt mer värme att ligga nära. Utöver vila används pauserna till att dricka vatten, gå bakom en 

gran, kontrollera utrustning och vårda fötter. Enligt reglemente får ingen avvika mer än 50 meter från 

rastplatsen utan tillstånd. Just fötterna var det många som kände av efter ett tag, och några får så stora 

problem att de så småningom tvingas avbryta övningen och åka hem. Vid ett tillfälle under den långa 

marschen på Ornö berättade en officer för mig om hur viktigt det är att sätta i foten på rätt sätt för att 

inte få ont i hälarna. Särskilt när man går så långa sträckor på hårdgjord yta. I skogen kan man gå hur 

långt som helst utan att få ont, menade officeraren. En annan officer berättade om hur viktigt det är att 

byta strumpor ofta under förbandsövningar, och tipsar mig om att man torkar dem genom att hänga 

dem i bältet, under rocken. Det är viktigt med torra strumpor. Man får inte ha fuktiga strumpor, då kan 

man få skavsår och sänka stridsvärdet. Det är därför man ska byta hela tiden: ”Det är därför vi säger 

att det är tjänstefel att ha skavsår”. En kadett berättade att den kadett som agerar sjukvårdare i varje 

pluton har en viktig roll: ”Vi hade ju sjukvårdaren här, var ju jätteduktig med att gå och titta på folks 
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fötter, och jag tror att det… det var nog lika mycket mentalt, som det var faktisk lindring, att man kom 

och tittade lite på en.”. 

Under marschen bär kadetterna stridspackningen varannan sträcka i sina stridspar. Kadetterna ska 

hjälpa varandra i stridsparen, och gruppchefen har även ett ansvar för kadetter i den egna gruppen. De 

har fri tillgång till vatten, men får ingen mat. Däremot bjuds de på bullar av greveparet Stenbock 

utanför Ornö kyrka framåt åttatiden på kvällen, efter mörkrets inbrott. Bullfest var inte en planerad del 

av övningen, men något man enligt en officer inte tackar nej till när markägaren bjuder. Kadetterna 

maxar tillfälligt stridsvärdet i en mörk skogsdunge vid sidan av vägen, innan framryckningen 

fortsätter. 

Det är kallt på Lättinge Brygga runt midnatt 

När vi når Lättinge Brygga på sydvästra Ornö har det sedan länge blivit mörkt igen och klockan 

passerar midnatt i väntan på stridsbåten. Nästan två dygn utan sömn och tre mils marscherande under 

tolv timmar på Ornö känns i fötterna. Gruppchefen går runt och frågar alla om de har bytt strumpor. 

Sedan kör gruppchefen igång ett träningspass med upphopp, armhävningar och knäböj, för att vi ska 

hålla värmen och få upp energinivån medan vi väntar på den stridsbåt som ska transportera plutonen 

till Utö. Ingen i gruppen ifrågasätter initiativet från högre befäl, inte heller jag. Det är kallt på Lättinge 

Brygga runt midnatt. 

Man fick gå ganska tungt, liksom 

När jag efter lunch nästa dag ansluter till det moment som står näst på tur för den övningspluton som 

jag följer har kadetterna varken ätit eller sovit. De har marscherat ytterligare en mil efter överresan till 

Utö, dessutom med ett antal extra stridsvärnsminor att bära på. Kadetterna har även fått tillbaka 

resterande stridspackningar, vilket innebär att samtliga nu bär egen packning. Därefter har de, efter en 

kortare återhämtning, fortsatt marscherandet för att så småningom komma fram till en strand där de 

grävt värn. Eftersom de hade klarat uppgiften väl, blev de som belöning av med ett par minor. Sedan 

har de i snabbt tempo marscherat i 90 minuter utan paus, eftersom de var sena, och plutonen 

fullkomligen raglar in till momentet. Det gör ont att se dem. Plutonen håller inte samman ledet och 

flera har hamnat på efterkälken. Kadetterna dryper ner vid vägkanten efter att ha hjälpts åt att ta av 

tung packning från de som har burit mest. Så gott som samtliga tar av sig skorna, lägger fötterna i 

högläge och dricker vatten. De är inte talbara. Förutom sin egen stridspackning har en av fallstudiens 

kadetter burit både sambandsradion och en stridsvärnsmina. Kadetten beskrev efter övningen hur 

denne fick prestera mer fysiskt än vad som kanske var både tänkt och önskat under marschpasset: 

Eh… alltså så här, sen är det ju situationer som man kanske… eh… känner att man kanske 

hade behövt sina kamrater lite mer. Typ, som att eh… eh… alltså så här, exempelvis då när 

vi marscherade från värnen till den här O-platsen[35], eh, så eh, jag var ganska trött, men 

jag visste samtidigt att jag inte kunde lämna över den [minan] till någon annan kamrat. […] 

Och där, så upplevde jag inte att jag kunde [suckar], släppa den belastningen till nån annan, 

och det var väl lite betyngande liksom. Idealt är ju att… att, eh, man liksom, att alla orkar 

relativt lika, liksom… […] Men, sen så lärde man sig ju vikten av att fördela belastning, 

under den här övningen, tycker jag verkligen. Just för att, om jag är starkare än exempelvis 

[namn] så är det naturligt att jag bär tyngre än [den kadetten], för att vi båda ska orka i mål 

med samma energi, liksom. 

                                                      
35 Observationsplats för ytspaning, dvs. spaning ut över vatten, som planeras och iordningsställs av 

kadetterna av kamouflagenät och det naturen har att erbjuda. En observationsplats är en plats varifrån 

man bedriver fast spaning mot ett visst område. 
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Kadetterna berättade att det var en intressant lärdom att se hur snabbt de återhämtade sig efter att ha 

varit helt slutkörda: ”Så att, det där att, de här, de här små, korta eh, belastningarna, de återhämtar 

man, återhämtar man sig ju ganska snabbt ifrån.”. Även jag noterar att plutonen delvis verkar 

återhämta stridsvärdet och relativt snabbt står redo att lösa uppgiften, trots att de fortfarande varken 

har sovit eller ätit.  

Det är arton streck på en grad 

Gruppcheferna samlar sina grupper för att påbörja utbildning av dem, enligt instruktion från högre 

befäl. Jag uppfattar kadetterna som mycket slitna och trötta, och undrar hur mycket de tar in. 

Gruppchefen orienterar gruppen genom att återge informationen denne nyss själv tagit emot. När det 

kommer till att återge om det var grader eller streck på kartan tar det dock stopp, och gruppchefen ber 

att få återkomma till kadetterna. Gruppchefen ser trött ut, tänker efter en stund och berättar sedan för 

gruppen att ”det är arton streck på en grad”.  Därefter instruerar gruppchefen kadetterna i sina stridspar 

om hur de tillsammans ska lösa uppgiften. 

O-platsen- det är svårt nu 

När momentet för ytspaning har pågått en tid upplever jag dock att även de starkaste börjar krokna. 

När en av plutonens gruppchefer liggandes på O-platsen får instruktioner av en av de medföljande 

officerarna vänder sig denne mot mig, ser mig i ögonen en lång stund och nästan viskar: ”Det är svårt 

nu”. Gruppchefens blick är trött. Plutonen har nu varit igång i flera dygn, under hård belastning och 

med bristande tillgång på mat och sömn. Gruppchefen förväntas likväl kunna ta emot och förstå 

instruktioner från högre befäl och omvandla dem till lämpliga åtgärder i situationen för att gruppen ska 

kunna lösa uppgiften. Gruppchefen tror sig vara låg på socker, och känner sig ”trött och lite darrig”. 

Man har mer energi än vad man trodde 

Efter momentet som övat ytspaning marscherar plutonen vidare för att genomföra ytterligare 

övningsmoment, såsom att lösa logiska problem i grupp, marschera lite till och köra ett träningspass 

med stocklyft mitt i natten (också det i grupp). Dessutom får de möjlighet att inta en måltid, varpå de 

övernattar i en tät granskog. Kadetterna i ena fallstudiegruppen beskrev hur leda orsakad av brist på 

meningsfull uppgift sänkte motivationen, och därmed stridsvärdet, där i snårskogen. Kadetterna gav 

dock uttryck för att föregående tävlingsmoment med tankenötter och stocklyft hade varit upplyftande 

och motiverande: ”Det var en kul laggrej! […] Genom det märkte man att man har mer energi än vad 

man trodde”. Torsdagsmorgonen inleds med att plutonen i gryningen övar spaning och strid på södra 

Utö, innan överfärd till Muskö sker. 

Tömd på det mesta 

Ett av förbandsövningens sista moment innebär att hela plutonen firar sig nerför en femtio meter hög 

bergssida, en i taget. Momentet ska utgöra ett stressmoment, men jag uppfattar inte någon som särskilt 

stressad då vi sitter på led och blickar ut över en magisk utsikt högt ovanför vattnet som glittrar långt 

därnere. Inför repelleringen (firningen) får kadetterna noggranna instruktioner, de övar i en mindre 

slänt och knyter sina egna klätterselar under ledning och överinseende av momentövningsledare. Flera 

kadetter berättade senare att det var spännande att bygga sin egen sele av rep, och att det var 

avgörande för stressnivån att momentets ledare ”inte gjorde en stor grej” av momentet. När kadetterna 

direkt efter firningsmomentet sitter i stridsbåten och väntar in alla, verkar de inte särskilt berörda. En 

gav uttryck för att denne kände sig ”tömd på det mesta”, flera uppgav att de nu är trötta och inte 

hungriga längre, och att de mest vill att det ska vara över. Fallstudiens kadetter är inte så 
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meddelsamma i detta läge. Jag funderar på hur stort eller vilket slags lärande som sker hos kadetterna, 

när de är så trötta och slitna att de inte känner något längre. 

Redovisning och kontroll 

I det militära sammanhanget sker redovisning av löst uppgift inte lika tydligt som i det akademiska. 

Under förbandsövningarna redovisar kadetterna till närmast högre befäl att olika uppgifter är lösta. 

Detta befäl kan vara en annan kadett, som under övningen agerar grupp- eller plutonchef, eller någon 

ur övningsledningen som plutonchefen rapporterar till via sambandsradio. I detta sammanhang ges 

bedömningen godkänd eller icke godkänd, och grundar sig på om kadetten deltagit i en 

förbandsövning eller inte. Om en kadett tar sig igenom en hel förbandsövning blir således 

bedömningen godkänd. Här sker ingen formell kunskapskontroll i form av examination, undantaget 

den fiktiva examination i form av en salstentamen som genomfördes under ett av momenten vid en av 

förbandsövningarna. I detta utbildningssammanhang sker däremot oftare en redovisningsform som 

utgörs av en kontroll av status på övad enhet, såsom stridsvärde, säkerhet och närvaro. Denna kontroll 

förekommer till exempel i samband med visitation och vid avlämning och tagande av befäl, och som 

ett sätt att tydliggöra betydelsen av militär grad och hierarkisk position. 

Uniformen som symbol för duglighet, respekt och legitimitet 

Den grad, och därmed hierarkiska position, som uniformen signalerar påverkar kadetter och officerare 

i stor utsträckning inne på militärt område. Det innebär till exempel att kadetter som en del av den 

militära fostran alltid, enligt reglemente, måste hälsa på högre befäl inne på militärt område, såväl på 

som utanför schemalagd skoltid. Eventuella avsteg renderar en tillsägelse från högre befäl. 

Skyldigheten att hälsa visar sig vid ett antal tillfällen då jag går mellan föreläsningssalar inne på 

Karlbergsområdet tillsammans med kadetter eller officerare, genom att kadetterna utan undantag 

hälsar reglementsenligt på högre befäl. Vid ett annat tillfälle påtalade en officerare för mig att en av de 

andra officerarna vid ett möte bar en viss, tydlig, symbol36 enbart i syfte att inför de andra officerarna 

sända budskap om sin tillhörighet, duglighet och status, och därmed erhålla ökad respekt och 

legitimitet. Samma officerare berättade att medaljer, utmärkelser och övriga symboler att fästa på 

uniformen är viktiga även för kadetterna, av samma anledning. 

Avlämning och tagande av befäl 

I det militära sammanhanget är det alltid tydligt vem som har befälet, dvs. chefsansvaret över en enhet. 

Under fallstudieperioden sker avlämning och tagande av befäl vid ett flertal tillfällen, som en form av 

redovisning av styrkebesked följt av överlämning av det juridiska ansvaret över enheten. Vid varje 

byte av befäl, sker först en så kallad ”avlämning”, på kommando ”Lämna av!” och med lystringsgrad 

givakt. Vid avlämning anger avlämnande chef ett antal reglementsstyrda uppgifter: mottagande chefs 

grad, eget förband, antal närvarande och antal frånvarande, vilket också kan ske med hjälp av 

uttrycken: ”Enligt styrkebesked” eller ”Enligt order”. Den som tar befälet kommenderar: ”Jag tar 

befälet!”. Under förbandsövningar växlar befälet mellan kadetter som övar och de ordinarie chefer 

som deltar i övningarna. 

Visitation 

Även i samband med visitation av en enskild individ eller ett helt led styrs kommunikation och 

tillvägagångssätt av reglementen. Visitation genomförs av högre befäl, till exempel i samband med 

                                                      
36 Vilken symbol och vilket möte det handlar om har uteslutits ur redovisningen för att minska risken för 

igenkänning på individnivå. 
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olika uppdrag, för att kontrollera bland annat utrustning och klädsel. Under fallstudien sker en 

visitation i samband med att kadetternas packning och utrustning visiteras inför en av 

förbandsövningarna. Att utföra denna kontroll är att säkerställa att allt är i sin ordning och därmed inte 

riskerar att sänka den enskilde kadettens, och därmed även gruppens, stridsvärde. Kontrollen syftar 

också till att säkerställa att inget olovligt finns nerpackat. Inför denna visitation har kadetterna erhållit 

en skriftlig order i form av en packplan. Enligt denna är de instruerade exakt vad de ska ha med sig 

och hur de ska packa. Kadetterna packar inför förbandsövningar två väskor: en ryggsäck 

(stridspackning) och en större bag (trosspackning). Vid observationstillfället föregås visitationen av en 

muntlig ordergivning i flera steg. De totalt sex officerare som ska följa med på övningen samlas en bit 

ifrån kadetterna för att gemensamt gå igenom strategin för visitationen. Därefter utgår de två och två 

till respektive pluton. Officerarna ska visitera två stridspackningar och därefter två trosspackningar. 

Totalt fyra kadetters packningar berörs, och de får själva lösa vilka. Övningens plutonchef orienterar 

därefter sin stf plutonchef. De överlägger och diskuterar lite fram och tillbaka hur de ska lösa 

uppgiften, och bestämmer till slut att fyra frivilliga får anmäla sig för visitation. Plutonchefen kallar 

därpå till sig gruppcheferna, och ger dem order om vad som ska utföras och hur. Som ett sista steg går 

gruppcheferna till sina utökade basgrupper och orienterar dem, vilket resulterar i att fyra frivilliga 

kadetter till sist stiger fram till officeraren för visitation. De två stridspackningarna och de två 

trosspackningarna packas upp och vecklas ut i sin helhet på gräsmattan. Officeraren informerar 

kadetterna i plutonen om att det är deras eget ansvar att de inte har med sig något de inte får. Den 

kadett som ertappas med stimuli, till exempel godis eller snus, kommer att stängas av från övningen 

och därmed bli underkänd. 

Gruppen är inte starkare än den svagaste länken 

Ett annat sätt att kontrollera stridsvärde i samband med förbandsövningar, sker då kadetterna 

kontrollerar eget och varandras stridsvärde. På bussresan på väg från en av förbandsövningarna 

utspelar sig en dialog mellan två kadetter. Den ena har just besökt bussens toalett: ”Har du bajsat?”. 

”Nej”. ”Vad gjorde du då?”. Det som för den oinvigde kan te sig annorlunda, kan för en militär styrka 

vara livsavgörande. Varje individ har ett långtgående eget ansvar, men kadetterna har ett även ansvar 

att kontrollera sin stridsparskamrat. Pluton- och gruppchefer har dessutom ett ansvar att kontrollera 

sina plutoner och grupper. Det handlar om att säkerställa att alla har ätit, sovit och druckit tillräckligt 

mycket, det handlar om att byta strumpor tillräckligt ofta under marsch och att säkerställa att magen 

fungerar som den ska, eftersom det är ett tecken på att kroppen fungerar.  Inom Försvarsmakten är det 

minst lika viktigt att ta hand om sig själv som att ta hand om sin utrustning. När man har marscherat 

tillräckligt långt, och på det vare sig har sovit eller ätit, är det lätt att glömma bort eller göra misstag. 

Plikten att kontrollera varandra och vara villig att rapportera om sina förehavanden handlar om att 

gruppen inte är starkare än den svagaste länken37, men även om att som grupp tillsammans kunna 

bidra till att stärka upp den individ som för tillfället eventuellt har ett lågt stridsvärde. 

Utvärdering 

I det militära sammanhanget genomför både officerare och kadetter olika slags utvärderingar vid ett 

flertal tillfällen, både på Karlberg och på förbandsövning. Officerarna utvärderar såväl kadetter, 

individuellt och inom ramen för chefs- och individutvecklingsprogrammet, som övningar, i grupp. 

Kadetternas utvärderingar genomförs både individuellt och i grupp, och rör såväl den egna 

                                                      
37 ur Försvarsmaktsreglemente Formella grunder – (FMR Form grund), 2000 års utgåva M7741–110001, 

(09 833:69382) (www.forsvarsmakten.se). 
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prestationen eller upplevelsen, som andras prestation. De individuella utvärderingarna sker skriftligt, 

dels före och efter varje moment på den ena förbandsövningen, där kadetterna skattar sitt eget 

upplevda stridsvärde utifrån en given skala, dels på Karlberg efter den andra förbandsövningen, då 

kadetterna i en så kallad lämplighetsbedömning värderar beteende och ledarskap hos den kadett som 

agerat plutonchef under övningen. Dessutom genomför kadetterna en individuell, skriftlig utvärdering 

av övningen, som sammanställs av Kadettbataljonen som ett led i förbättringsarbetet för kommande 

förbandsövningar. Under fallstudien genomför kadetterna två gruppvisa utvärderingar under den andra 

förbandsövningen. 

Utvärderingar under förbandsövning 

Vid de utvärderingar som sker under den andra förbandsövningen ges kadetterna tillfälle att reflektera 

över sina upplevelser och att bidra med förbättringsförslag. Den första uppdragsutvärderingen sker i 

den utökade basgruppen efter flykten från gisslansituationen på Muskö. Kadetterna noterar särskilt ett 

par upplevelser som ”stack ut” från gisslansituationen, som stärkte dem i hur man bäst kan agera i 

samband med gisslansituationer för att klara dessa så bra som möjligt. Flera kadetter gav uttryck för 

att några insikter kom efteråt, och att trötthet kan ha gjort att en del reaktioner uteblev i ett par svåra 

situationer som uppstod under denna inledande del av övningen. I slutet av den andra övningen 

genomförs ytterligare en gruppvis uppdragsutvärdering i den utökade basgruppen. Utvärderingen leds 

av gruppchefen och sker utifrån ett antal uppsatta utvärderingsområden. Jag upplever att de flesta 

kadetter är delaktiga i diskussionen, även om några är mer aktiva än andra. Någon är helt inaktiv och 

sover. Gruppen sammanställer ett antal reflektioner och ger uttryck för flera lärdomar de fått under 

denna övning, vilka de sedan delar med övriga grupper i övningsplutonen vid en gemensam 

genomgång. 

Lämplighetsbedömning 

Utifrån en mall för självskattning och kamratvärdering av kadett utvärderar kadetterna individuellt, 

efter genomförd förbandsövning, såväl det egna beteendet (självskattning) som beteendet hos den 

kadett som agerat plutonchef under övningen (kamratvärdering). Denna utvärdering ligger sedan till 

grund för den lämplighetsbedömning som görs för varje kadett på den grundläggande 

officersutbildningen, inom ramen för chefs- och individutvecklingen. På en given skala graderar 

kadetterna beteende gällande en rad områden, såsom: ansvar, omdöme och föredöme, flexibilitet, 

initiativ och kreativitet, inspiration, motivation och ledarskap, samarbete, hänsyn och social 

kompetens, uthållighet och självkontroll, samt i vilken utsträckning kadetten agerat utifrån 

Försvarsmaktens Värdegrund. Dessutom bedöms om kadetter i position som plutonchef under 

förbandsövning har uppvisat några icke önskvärda beteenden, såsom att särbehandla individer, 

förolämpa andra, göra plumpa uttalanden, skapa osämja, prioritera egenintressen framför 

verksamhetens behov eller undvika att fatta nödvändiga beslut. Denna kamratvärdering kommuniceras 

sedan till aktuell kadett av mentorn (plutonchefen), som ett led i chefs- och individutvecklingen. 

Alla har inte målen helt klart för sig 

Officerarna genomför dels en större utvärdering efter den andra övningen, dels genomförs flera mindre 

utvärderingar under pågående förbandsövningar. De senare innebär att övningsledningen och de 

officerare som deltar i övningen samlas för att stämma av att den flyter på som planerat, och om det är 

något som behöver justeras i den fortsatta övningen för att upprätthålla kvalitet och säkerhet. Vid den 

utvärdering som Kadettbataljonens chefer genomför efter den andra förbandsövningen närvarar 

samtliga ledare som har deltagit i övningen. Diskussionen handlar bland annat om måluppfyllnad, dvs. 

om kadetterna under övningen har tränat på rätt saker, vad kadetterna kan lära sig under övningar, hur 
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kadetter som agerar plutonchefer kan få ett ökat antal beslutstillfällen samt att plutonerna bör ges ett 

ökat antal reflektionstillfällen under förbandsövning. Alla officerare har dock inte målen helt klart för 

sig, varpå en officerare som har med sig ordern läser högt. De reflekterar över om kadetterna haft 

målen med övningen klart för sig, och de är osäkra på om de har gåtts igenom vid ordergivningen 

inför förbandsövningen (vilket de, enligt min observation, hade). En officerare gav uttryck för att 

kunna ”garantera” att ingen av kadetterna kommer ihåg målen, även om de fått se dem. 

6.4 Avslutande kommentarer 
Det första resultatkapitlet söker svar på hur aktörerna samspelar och kommunicerar i de olika 

utbildningssammanhangen, vilket kan berätta något om de lärprocesser som kan sägas äga rum på 

utbildningen. I resultatredovisningen framkommer att det finns en variation mellan utbildningens olika 

sammanhang gällande hur sociala processer av kommunikation och samspel ser ut, men också på 

vilket sätt kadetterna deltar i dem. Där det militära sammanhanget av praktiska eller säkerhetsmässiga 

skäl kräver en mer kortfattad och reglementsstyrd kommunikation, som ofta sker linjevägen, förefaller 

kommunikationen i det akademiska sammanhanget snarare präglas av en stor frihet. Samspelet tycks i 

det senare medge en större tidsåtgång, öppenhet för kritisk granskning och möjligheter att uttrycka 

olika uppfattningar. Det förefaller även finnas ett större utrymme att lösa uppgifter på olika sätt, vilket 

framkommer till exempel genom att fallstudiens grupper använder sig av olika strategier för att lösa 

uppgifter vid laborationer. Även i det militära sammanhanget märks variationer i sättet att tolka och 

lösa uppgifter, när tillfälle ges. Det framkommer till exempel i samband med närkampsövningar och 

utvärderingar under förbandsövning. Dessutom handlar en del av samspelet här även om att försöka 

lista ut vad som ska ske, för att på så sätt förbereda sig för kommande uppgifter som in i det sista är 

ovissa. Därutöver förekommer medvetet fiktiva uppgifter och falsk information, som en del av 

övningar, vilket kommer till uttryck till exempel såväl vid avresa som vid hemfärd från en av 

övningarna, samt vid en fiktiv salstentamen. Redovisning och kontroll verkar i det akademiska 

sammanhanget framför allt vara relaterade till teoretiska kunskaper, jämfört med det militära som i 

högre utsträckning tycks relaterat till praktiska, såsom säkerställande av säkerhet och stridsförmåga. 

Det senare framgår tydligt som en ofta förekommande aktivitet under förbandsövningar. I det militära 

sammanhanget sker kommunikation och samspel, till skillnad från det akademiska, till övervägande 

del utomhus alla tider på dygnet, med brist på inre och yttre faktorer, och under stress i form av 

tidsbrist och ovisshet. Dessa faktorer förefaller ha betydelse för samspelet genom att både energinivå, 

tanke och handling påverkas av fysisk och mental belastning. Det kommer till uttryck vid ett antal 

tillfällen under förbandsövningar, till exempel som svårigheter hos en del kadetter att hålla fokus vid 

mottagande av instruktioner, att vid närkampsövningar och läckande fartyg förstå meningen med 

uppgiften eller att alls hålla sig vaken under långa marscher nattetid. Samtidigt verkar belastningar 

eller brister påverka olika kadetter i olika grad, genom att de tycks uppvisa olika handlingsförmåga.  

Utbildningens båda sammanhang präglas av en mängd militära kulturella artefakter och en social 

praktik, som en del av kadetternas kunskapsutveckling och militära fostran. Detta märks tydligast i det 

militära sammanhanget, genom att en stor del av verksamheten är reglementsstyrd, men syns även i 

det akademiska sammanhanget. I resultaten framkommer att olika uniformer har såväl en praktisk som 

en symbolisk funktion, och således används även för att kommunicera grad, respekt och att lärare och 

kadetter tillhör samma grupp: militärer. Det visar sig till exempel genom att kadetter alltid ska hälsa 

reglementsenligt på högre befäl på militärt område, regler kring vem som kommunicerar vad med 

vem, samt genom vilka uniformer och vilken vokabulär som används vid olika tillfällen. 

Kommunikationen i de båda sammanhangen verkar således inte enbart ske i syfte att dela ut eller lösa 

uppgifter för att utveckla faktakunskap eller praktiska färdigheter, utan även för att förmedla 
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tillhörighet till en särskild militär kultur och social praktik. Det som tydligt skiljer sammanhangen åt är 

att kadetternas uppförande och beteende kontrolleras och bedöms i det militära sammanhanget, inom 

ramen för chefs- och individutvecklingen, men inte i det akademiska. Karaktäristiskt för utbildningens 

militära sammanhang är att kadetterna alltid agerar i grupp tillsammans med andra kadetter. Även om 

handlingar även här värderas och bedöms individuellt, förefaller individens förmåga att samspela och 

att göra saker på ett visst sätt ha avgörande betydelse för vilken handling som sker och hur den 

därefter värderas och bedöms. Det verkar dock finnas något motsägelsefullt gällande uppgiftslösning i 

det militära sammanhanget; samtidigt som det är en utbildning där det är av vikt att kadetter lär sig hur 

något ska göras på rätt sätt och därmed instrueras, förväntas de tänka själva, identifiera 

handlingsutrymme, ta egna initiativ, uppvisa handlingskraft och föreslå möjliga lösningar. 

I resultaten framträder skillnader i hur olika kadetter deltar i samspel och kommunikation. I det 

akademiska sammanhanget märks detta till exempel genom olika grad av närvaro under föreläsningar, 

samt att en del av de som närvarar är mer aktiva än andra i sin interaktion. Det framkommer även 

variationer i hur kadetterna i de två fallstudiegrupperna tolkar, planerar och genomför övningar i detta 

sammanhang. Här syns skillnader såväl på individ- som på gruppnivå. På individnivå märks det till 

exempel genom att en del av kadetterna i samband med laborationer inte fullt ut känner till 

frågeställningen eller uppfattar uppgiften som luddig, samtidigt som andra både har läst litteratur och 

tagit fram förslag på hur uppgiften skulle kunna lösas med hjälp av en särskild övning. På gruppnivå 

märks skillnader till exempel i hur de två grupperna planerar, strukturerar och genomför arbetet, men 

också hur de reflekterar kring genomförandet. Den ena gruppen ger uttryck för att såväl god struktur 

som lyhördhet för olika åsikter handlar dels om att få uppgiften löst på ett effektivt sätt, dels om en 

omsorgsfull önskan om att alla ska förstå och lära sig, eftersom de ska bli kollegor i samma 

Försvarsmakt, och har därmed fokus på det större målet. Den andra gruppen förefaller dela upp 

uppgifter sinsemellan under arbetets gång, och har ett annat angreppssätt gällande tolkning av 

uppgiften, genom att helt enkelt omformulera den. Båda fallstudiegrupperna ger uttryck för att anse sig 

fungera lite bättre tillsammans än andra grupper, och ser sig som lagspelare snarare än individualister. 

Samtidigt framträder således skillnader mellan olika kadetters bidrag till den egna basgruppen. Även 

vid förbandsövningar syns skillnader i deltagande, såväl på individ- som på gruppnivå. Detta kommer 

till uttryck till exempel som olikheter i hur stridsparen tar sig an närkampsövningar. På individnivå 

framträder olikheter i hur kadetter förhåller sig till, upplever och bidrar i olika övningsmoment, vilket 

märks till exempel genom hur de reflekterar över olika uppgifters mening och betydelse. Det kommer 

även till uttryck vid till exempel långa marscher eller närkampsövningar, samt hur de ger uttryck för 

upplevt handlingsutrymme och -kontroll i relation till det faktiska. Skillnader i ansvarstagande och 

bidrag märks till exempel genom att kadetter bär olika mycket, att de deltar i olika grad vid 

utvärderingar, vilken grad av vakenhet och fokus de håller samt vilket ansvar de tycks ta för sin egen 

stridsförmåga eller att kontrollera och ta ansvar för andras. Att utvidga sitt handlingsutrymme, ta ett 

ökat ansvar och därmed även bidra till andras utveckling syns till exempel då en kadett vägleder en 

annan vid dykning i en vattenhall eller då en annan kadett har förberett sig mer än övriga inför 

laboration. 

Gällande kadetters sätt att delta framträder vissa motsägelser; samtidigt som flertalet kadetter uttalar 

att alla ska ta ansvar och bidra, att de är lagspelare med en stark önskan om att det ska gå bra för andra 

och att de ska förstå och lära sig, visar resultaten att kadetter i praktiken deltar på olika sätt i 

utbildningens båda sammanhang. Det för oss naturligt vidare till resultatredovisningens andra kapitel 

som undersöker hur utbildningen organiseras samt aktörers förväntningar på och upplevelser av 

utbildningen. 
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7. Organisering, förväntningar och 

upplevelser 

Den grundläggande officersutbildningen är komplex, genom att den omfattar både ett akademiskt och 

ett militärt sammanhang. För att kunna bidra med kunskap om utbildningens betydelse för deltagarnas 

lärande, har jag för avsikt att i denna del av resultatredovisningen besvara frågeställningarna som rör 

hur utbildningen organiseras, vilka förväntningar aktörerna har på utbildningen och hur de upplever 

den. Dessa frågeställningar har för avsikt att belysa vilka förutsättningar och villkor som finns för 

lärandet, och vilka lärprocesser som därigenom kan tänkas komma till stånd. Även i detta 

resultatkapitel redovisas såväl tydliga fynd, som avsnitt med avsikt att både ge en känsla för 

utbildningens kontext och samtidigt vara informativa med avseende på syftet. 

7.1 Den grundläggande officersutbildningen som 

idé 
Den förändring av den grundläggande officersutbildningen som i praktiken genomfördes 2012 syftade 

till att på sikt öka andelen akademiskt skolade officerare i Försvarsmakten för att därmed öka 

hållbarhet och kvalitet. Enligt flera ledare har förändringen medfört en del nya utmaningar för såväl 

kadetter som för ledarna själva. Den har också inneburit att Försvarsmakten nu inte längre själva äger 

hela utbildningen av sina egna framtida militära chefer och ledare – officerarna. 

Att ta befälet över sin egen framtid 

Den stora vinsten med att officersutbildningen skulle bli en akademisk utbildning brukade, enligt en 

av ledarna i fallstudien, uttryckas av FHS, ”[…] de lärde, de akademikerna”, i något av ett mantra: 

”Det gäller för skrået, eller professionen, att ta befälet över sin egen framtid, utveckling och inre liv”. 

Ledaren gav uttryck för att Försvarsmakten vinner på att öka andelen akademiskt utbildade officerare 

eftersom dessa då kan bidra till att utveckla organisationen och dess verksamhet med en högre grad av 

hållbarhet och kvalitet. 

Systematiskt arbete mot lärandemål – En härlig symbios 

En ledare upplevde att den nya ordningen har medfört att Försvarsmakten i högre grad och med större 

systematik nu har börjat arbeta med lärandemål och hur dessa ska uppnås, jämfört med tidigare, då 

reglementena baserades på hur man ”alltid har gjort”, att ”någon har testat saker, det har accepterats, 

det har nedtecknats, det är beprövat, det gäller. Punkt”. Försvarsmaktens reglementen är, enligt 

ledaren, ”mer eller mindre instruktionsböcker för hur saker och ting ska gå till”. Det som har 

förändrats är att det nu är mer acceptabelt att våga ifrågasätta och förändra reglementenas innehåll, 

vilket dock inte sker helt friktionsfritt: 

[…] och där krockar nog litegrann två världar, för officerarnas värld börjar nog och slutar i 

det som är nedtecknat, som, som är instruktionsboken med reglemente: det är det här som 

gäller. Man anfaller på den här bredden, och man tar djup intill, och artilleriet uppför sig på 

det sättet och infanteriet på det sättet. 

Att utbildningen har blivit akademisk har alltså enligt ledaren inneburit att alla officerare nu behöver 

förhålla sig till det faktum att det nu gäller ett annat arbetssätt även under Försvarsmaktstiden: 
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Den [Försvarsmaktstiden] har mer blivit lite, har varit lite ad hoc baserad. Ja, men ’de 

[kadetterna] behöver skjuta lite, springa lite’, och så här. Sen har det under de här åren som 

har gått sen 2008, så har ju det här utvecklats. Och i och med att det är fler och fler som har 

läst, eh, vid till exempel högre stabsutbildning, eller genomfört officersprogrammet, så 

smyger sig ju de här, eh… akademiska förhållningssättet in i det hela. Ja, men då måste det 

finnas en kursplan, det måste finnas lärandemål. 

Att allt fler officerare nu är mer insatta i behovet av systematik, spårbarhet och objektivitet leder, 

enligt ledaren, till ett mer systematiskt arbetssätt. Denne beskrev hur den beprövade erfarenheten och 

det akademiska förhållningssättet nu möts ”i nån härlig symbios”, att det innebär ett hälsotecken att 

man ”sneglar bort mot akademin”. Ledaren upplevde att det nu har blivit bättre, även om 

Försvarsmakten fortfarande ”har lite mer vingelmån med sin interna utbildning [vilket inkluderar 

kadetternas militära utbildning], vi kan ju i stort sett göra som vi vill, ju.”. 

En balansgång mellan akademi och praktik – Att få två djur att 

samexistera 

Den grundläggande officersutbildningen syftar till att utbilda kadetter till officersyrket, och i det ligger 

också att fostra goda och dugliga individer som kan fungera väl som militära chefer, även i väpnad 

strid. Detta innebär att utbildningen, samtidigt som den är akademisk, också innehåller många 

utbildningsmoment med praktiska övningar, varav en del i fält. Sammantaget uppfattar jag situationen 

för den grundläggande officersutbildningen som en slags balansgång mellan akademi och praktik, 

vilket bekräftades av en ledares beskrivning: 

Man har försökt att på något sätt få två stycken delvis olika eh… djur att, att samexistera 

här. […] Det behöver läggas kraft för att få de här två systemen att eh… kugga i varandra 

bättre. Det är utmaningen egentligen. 

Redan idag genomförs myndighetsgemensam planering av utbildningens innehåll. Vad jag förstår av 

flera ledares berättelser har de båda myndigheterna FM och FHS inflytande och försöker forma 

utbildningens innehåll i samarbete, vilket i huvudsak går framåt. Samtidigt som samarbetet kring 

utbildningen upplevs som en fördel förefaller det, enligt en ledares uppfattning, återstå ett antal 

utmaningar för de inblandade myndigheterna att arbeta vidare med: 

Så, eh, men generellt så […] skulle jag vilja säga att det [samarbetet] fungerar dåligt till 

halvdåligt, egentligen. Därför att FHS har sina kurser, sina idéer, och det är ämnesvisa, 

medans Kadettbataljonen har sin Försvarsmaktstid, och sina mål, som man arbetar efter. 

Och det är inte alltid de här två taktar. Det upptäcker jag till exempel att vi, vi, under första 

terminen så är det väldigt mycket fokus på militära färdigheter på Kadettbataljonen. […] 

Medans det här med individutveckling, och chef- ledarutveckling, det kanske inte är lika 

fokuserat. 

Den största förbättringen som en ledare upplevde att man lyckats med är att ledarskapskursernas 

akademiska mål nu har synkats bättre med kadettbataljonens program för chefs- och 

individutveckling. Ledarens upplevelse är att man nu hittat samverkanspunkterna och att innehållet i 

de akademiska och militära delarna av utbildningen nu på plannivå kompletterar varandra. Däremot 

återstår utmaningen att implementera planerna i verksamheten, eftersom det fortfarande inte fungerar 

fullt ut på genomförandenivå: ”Och jag tror att det handlar mycket om att skapa traditioner, som lever 

kvar. Former och synsätt och så där. Och det kommer ta tid […]”. 

De vill säkert bli duktiga chefer 

De kadetter som deltar i utbildningen har delvis olika förväntningar på dess innehåll och vad den ska 

leda till. Fallstudiens kadetter gav uttryck för flera olika skäl till varför de har sökt sig till den 

grundläggande officersutbildningen och vilka förväntningar de har på den: någon har lång civil 
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chefserfarenhet, ett stort intresse för Försvarsmakten, och anser att Officersprogrammet är ett lämpligt 

insteg för att utveckla även de militära fackkompetenserna. Andra har arbetat upp till sex år som soldat 

på förband, och har av olika anledningar velat ta steget att utbilda sig till officer. Flera kadetter ger 

uttryck för att de har blivit inspirerade av olika slags förebilder: det kan vara en chef eller kollegor på 

det egna förbandet, ett befäl under värnplikt eller grundutbildning eller en pappa som är högt uppsatt 

chef och som man ser upp till. 

Av de kadetter som ingår i fallstudien verkade flera säkra på att de vill arbeta som officerare inom 

Försvarsmakten efter avslutad utbildning, och de beskrev olika förväntningar för framtiden, såsom 

goda karriärmöjligheter, ett ansvarsfullt och varierande arbete, god kamratskap och möjligheter till 

personlig utveckling: ”Vill man, så kan man lära sig en del saker om sig själv, och överlag, varje 

dag.”. Däremot hade flera kadetter ”hört” att en del bara går utbildningen för att det ser bra ut i CV:t, 

att de inte alls tänker sig en karriär som officer och att utbildningen ändå är betald: ”Jag upplever inte 

att alla är här för att bli den bästa officeren. […] de vill säkert bli duktiga chefer, men frågan är väl om 

de vill bli duktiga officerare?”. Försvarsmakten har enligt flera kadetter rykte om sig att ha bra 

ledarskapsutbildningar, och Officersprogrammet som akademisk examen på grundnivå tror man slår 

högt även för chefspositioner på den civila arbetsmarknaden. 

Konstruktion av kunskap i ett växelspel mellan upplevelse, analys och 

reflektion 

Under fallstudiens gång förstår jag att den grundläggande officersutbildningen innebär ett 

kontinuerligt arbete för ansvariga ledare från både FHS och FM att i samverkan utveckla såväl 

utbildningens innehåll och genomförande som samarbetet mellan myndigheterna. I detta arbete 

konstrueras förväntningar på utbildningen om såväl dess innehåll som utfall hos samtliga inblandade 

aktörer, även hos de kadetter som deltar i utbildningen. Den pedagogiska planen för den 

grundläggande officersutbildningen bygger på att kunskap konstrueras i ett växelspel mellan 

upplevelse, analys och reflektion, såväl enskilt som tillsammans med andra. Ledarna förväntar sig att 

kadetterna på detta sätt ska öka såväl sin kunskap om som sin förståelse för officersprofessionen, och 

det är utifrån detta som såväl kursplaner som praktiska övningar planeras. En kadett menade att de 

erfarenheter som de får i form av upplevelser på förbandsövningar ökar möjligheterna att nå 

kursmålen: ”[Övningen] där, det var ju att vi skulle lära känna vår egen kropp, i princip, hur den agerar 

i olika situationer. Och hade vi inte upplevt det, utan hoppat på nästa kurs direkt, då hade ju inte 

kursmålen uppnåtts på samma sätt.”. Flera kadetter gav uttryck för att de upplevde att det är bra att 

kombinera teori med praktisk övning som sedan analyseras: ”Att lära sig av erfarenhet, helt enkelt. 

Och sen, tillsammans då, med lite litteratur här då. Att ge riktigt stöd för det. […] Jag är jättemycket 

positivt inställd till det här med akademisering, [den] akademiserade utbildningen.”. Andra kadetter 

upplevde dock inte att den akademiska, teoretiska delen av utbildningen bidrar till att göra dem till 

bättre officerare. 

En utbildning i två världar – Skillnaden är ju enorm 

Flera kadetter och ledare beskrev skillnaden mellan de två utbildningssammanhangen som två olika 

världar, och att den grundläggande officersutbildningen upplevs som en slags låtsasvärld. En av 

kadetterna utbrast: ”Ja, det är, den [skillnaden] är ju enorm! Det här är ju nån slags sorts, som nån 

officer alltid sa, nån Musse Pigg värld, som eh, som egentligen inte finns”. En ledare förtydligade att 

det är naturligt att det upplevs som en låtsasvärld eftersom det är en utbildningssituation, där 

utbildningsmiljön ska vara av en karaktär som uppmuntrar deltagarna att våga prova och tillåter dem 

att göra fel. Ledaren menade att det är en låtsasvärld ”i den meningen att det är ju liksom inget 

förband, utan det här är ju en administrativ byråkratisk lösning för att liksom kunna dela in och leda 
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verksamheten.”. Det fanns således både kadetter och ledare som gav uttryck för att de upplevde stor 

skillnad mellan att vara på Karlberg, i det akademiska sammanhanget, och ute på övning i fält. Några 

upplevde de sammanhangen som två olika slags verksamheter, som innebär olika slags utmaningar för 

olika individer. En kadett trodde att många som kommer från en praktisk militär verksamhet kan få 

möjlighet att visa vad de går för på förbandsövningar, vilket kan bli svårare i skolbänken. För andra 

kadetter, som kanske har studerat tidigare, är det tvärtom, och de är mer framstående i det akademiska 

sammanhanget, resonerade kadetten. Flera officerare resonerade på ett liknande sätt: 

[…] det roliga är att, kadetter som briljerar i högskolesammanhang, kan ju vara väldigt 

perifera i skogen, så att säga, och tvärtom. Men det är också att det är olika världar med 

olika värden, så att säga. Men det finns ju ett fåtal, och de imponerar, som lyckas i båda. 

Alltså som är duktiga i båda miljöerna. 

En av kadetterna upplevde att de två sammanhangen inte fullt ut synkar på genomförandenivå, genom 

att förbandsövningarna inte på ett särskilt utmanade sätt kompletterar det mer avancerade teoretiska 

innehållet. Kadetten beskrev hur det påverkar upplevelsen av den grundläggande officersutbildningen, 

varför denne hade utvecklat en egen strategi för att få ut mer av övningarna: 

Men, eh… den mest tydliga saken är väl att när vi är här […] på skolan, och studerar det 

här akademiska, då pratar man, eller i alla fall när vi pratar om den militära professionen, 

pratar man väldigt högt upp. Alltså, pratar vi taktik så är det ju på högre nivåer, och 

ledarskap och hela den här biten […]. Och när vi kommer ut på [förbandsövningar], inom 

ramen för Karlberg, så har de tidigare sagt att vi måste ha en, en nivå som alla klarar av, 

och eh, så att vi lyfter upp alla. Och då är det ju vissa som ligger över den här gränsen då 

som inte tar till sig så mycket, och vissa ligger här [under], så de kan lyftas. Men grejen i 

det hela är att då, i studierna så pratar vi här uppe [visar högt med händerna], och sen när vi 

kommer ut på övningar, då ligger vi ganska lågt, alltså. Vi är ju på individ- och gruppnivå. 

Pluton, i sin största grad. Så det blir ju en ganska stark kontrast där. Så det gäller ju att man 

på eget… på eget sätt, liksom eh… får ihop de här två delarna. […] Eh, man får eh, sätta 

sig in i om… i, när vi övar i, på övning här, i grupp och pluton, hur skulle det ha sett ut då, 

med sidoförband, bataljon, sen har man kompani, sen har man… så att eh… man får tänka 

spelet större, helt enkelt. Det är väl det enda man kan göra. 

Kadetten, som har flerårig tidigare militär erfarenhet från ett förband, skapade således sin egen 

utmaning under förbandsövningar genom att i tanken föreställa sig en mer komplex bild. 

Att delta i förbandsövningar som en legitimitetshöjande symbolhandling 

För att skapa bättre förutsättningar för att få utbildningens två sammanhang att samverka är det vanligt 

förekommande att även ledare från FHS följer med på förbandsövningar i Försvarsmaktens regi. 

Dessutom innebär det en legitimitetshöjande symbolhandling, enligt en ledare: 

[…] eftersom det är två myndigheter så skulle man kunna tänka sig att det rent formellt 

finns en risk för att de här världarna polariseras. Vad som är professionen och vad som är 

akademin. Om de som tillhör akademin är med och visar kunskap och professionalism, 

liksom i professionen, och visar att man kan göra samma saker. Det finns ingen motsats i 

att ena dagen stå i pulpeten och nästa dag stå med ryggsäck på ryggen. Så, jag är ju lika 

mycket ute efter symbolhandlingen, att kommunicera med dem där, som att det är ett, det 

är ett empiriskt värde, utan att låta så högtravande, det är ett empiriskt värde för att vi ska 

kunna prata om samma händelser sen. 

En annan ledare bekräftade vinsterna gällande samverkan mellan myndigheterna, där en egen 

upplevelse på plats ger ökad kunskap och förståelse för hur företrädare för den andra myndigheten 

tänker: ”Och bästa sättet egentligen att samverka, det är att hoppa mellan, och va med överallt.”. 

Ledaren var dock kritisk till att det omvända, att ledare från FM närvarar vid föreläsningar i det 

akademiska sammanhanget, inte är lika vanligt förekommande. 
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Den kritiskt granskande praktikern 

En officerare menade att det finns vissa saker som trots allt behöver fungera olika, och att yrkets 

karaktär gör att kadetterna behöver lära sig och förstå hur militär verksamhet i praktiken fungerar: 

[…] det finns ett bra, en bra devis, om man säger så här: den, den, den kritiskt granskande 

praktikern […]. Men de [kadetterna] måste ändå veta, när det inte är läge längre att kritiskt 

granska. […] och där krockar högskolemässigheten med eh, med Försvarsmaktens delar 

stundtals. För vi uppmuntrar dem ju till att de ska vara kritiskt granskande. Och det är inget 

motsatsförhållande på nåt sätt, det ska man alltid vara. Men det finns situationer när man 

inte ska vara det. Det är till exempel när man hamnar i beskjutning, och chefen ger order. 

Chefen kan va oerhört, peka med hela handen höja rösten, så, så, så! [Slår med ena handen 

i den andra]. Men det är just för att stunden kräver det. Och det har att göra med att om han 

eller hon inte gör det, så kommer folk att dö. Det finns liksom inte utrymme för ’Jamen när 

du säger sådär, då känner jag… ’. Nej! Om inte han eller hon säger det, då kommer du att 

dö! Exakt! 

En teoretisk modell i benfickan som vision 

En av ledarna uttryckte sin vision för hur kadetterna på ett ännu bättre sätt skulle kunna ges möjlighet 

att kombinera teori och praktik för att erhålla en ökad teoretisk förståelse för det upplevda:  

[…] det är så man måste träna kadetter […] Att man direkt, så att säga, kan göra analyser 

och återknyta till litteratur, teori, i skogen, när det pågår en övning. Jag brukar nästan säga 

att det är bra om man kan ha den teoretiska modellen där med ihopvikta planscher i 

benfickan. Så man kan liksom, flupp, dra upp den [skratt]. […] Men att koppla ihop de här 

två världarna, det är inte alltid det lättaste. […] De [kadetterna] går snabbt över till en 

annan tankevärld. Jag menar det är, alltså, hela syftet med akademisk utbildning, det är, 

alltså teorierna, det är att de ska kunna användas till nånting. Det är ju en reflektion i vad 

man gör. Annars så blir det ju liksom bara avlämpning av teori. 

En av kadetterna hade en uppfattning som ger stöd åt ledarens vision. Kadetten, som beskrev sig som 

mer praktiskt lagd, tyckte ändå om att tänka igenom det som genomförs. Därför upplevdes 

kombinationen av teori och praktik som ”väldigt bra”, men att det skulle vara bättre att varva praktik 

med teori under övningens gång. 

Det är lite kämpigt att växla mellan de två världarna 

Att växla mellan de två sammanhangen kan för en del kadetter innebära en stor utmaning, samtidigt 

som andra inte upplever det som någon stor sak. En kadett berättade att det för dennes del är ”[…] 

nästan av och på, liksom.”. Skolvärlden, det akademiska sammanhanget, beskrevs av kadetten som ”en 

värld av brus, bara. Det är så här, lågintensivt, där man ständigt har lite att göra, och massa… 

småpuckar som, tankar som drar åt olika håll.”.  På förbandsövningar upplevde kadetten att det 

däremot går att släppa omvärlden och fokusera på det som sker i nuet, utan störningar från omvärlden, 

även om det som sker är mer högintensivt. Kadetten beskrev hur omställningen mellan dessa två 

världar har varit jobbigt och ”lite kämpigt, faktiskt”, eftersom det kan ta en tid att komma ner i varv 

efter en militär övning. Flera av ledarna beskrev sina upplevelser av de två sammanhangen på ett 

nästan identiskt sätt, en ledare även för egen del. En ledare menade att det på förbandsövningar är en 

uppgift i taget som gäller, det är inget annat som distraherar, vilket gör det lättare att fokusera. I den 

akademiska miljön på Karlberg, är det däremot många fler prioriteringar och val som behöver göras. 

Vi utbildar individer som ska in i ett gruppmaskineri 

Flera ledare berättade att de olika sammansättningarna av övningsplutonerna framförallt är en 

övningsteknisk lösning, och beror på kompetensen hos de officerare som deltar som ledare i relation 

till förbandsövningens karaktär. En plutonchef förtydligade att det ingår i utbildningen och den 
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framtida professionen att kunna arbeta tillsammans med vem som helst i tillfälligt sammansatta 

enheter: 

Här på Karlberg är det ju lite av en extrem situation, för att, jag säger till mina kadetter som 

känner gruppkänsla och plutonstillhörighet, att få inte det! Säger jag. Ni får inte få den här 

gemenskapen, för att ni kommer att splittras om två år, och då finns det inte det här längre, 

utan ni ska ut på respektive förband och flottiljer. Det är klart man ska ha en liten 

gemenskap här, men ni får inte liksom bygga er fast att det är vi tillsammans som ska lösa 

nånting, för de ska de inte. De ska iväg, och det är ju individer som ska in i ett gruppmask, 

alltså, maskineri. Men här så utbildar vi ju officerare, men att de är individer, som sen ska 

ut till sina plutoner, grupper, arbetslag, så att eh visst utbildar vi individer, alla gånger. 

En del kadetter berättade att det inte spelade någon roll att övningsplutonerna hade olika 

sammansättningar, så länge de fick genomföra förbandsövningarna tillsammans med kamraterna i de 

ordinarie basgrupperna. Andra uttryckte att det var påfrestande att ingå i olika övningsplutoner. En 

kadett berättade att denne gärna hade sett att de blandades i ännu högre utsträckning, hela tiden, för att 

det gav tillfälle att utveckla förmågan att arbeta med många olika slags individer. Båda grupperna i 

fallstudien gav uttryck för att de upplevde stor skillnad bland individer i olika plutoner, framför allt 

när det gällde om fokus låg på individ eller grupp, och att det påverkade upplevelsen av hur väl 

kommunikation och samarbete fungerade på plutonsnivå i de tillfälligt sammansatta 

övningsplutonerna. 

Hjälpsamma individualister 

Flera ledare och kadetter gav uttryck för att kadetterna i det akademiska sammanhanget blir mer 

individualister, i och med att de oftast ska lösa uppgifter individuellt. På förbandsövningar förväntas 

kadetterna i och för sig ta ett individuellt ansvar, men agera och genomföra uppgifter som grupp. En 

ledare upplevde att individualismen delvis beror på att alla har samma uppgift i det akademiska 

sammanhanget, jämfört med på övning: ”Oavsett vad man egentligen gör [i det akademiska 

sammanhanget], så ska man ju göra samma saker, alltså kursplanen för den här kursen ser ju likadan ut 

[för alla]”. Flera kadetter berättade att de gärna hjälper varandra, både i det militära och i det 

akademiska sammanhanget, då de själva är medvetna om att de har olika styrkor och tidigare 

erfarenhet. Utöver att hjälpa varandra på olika sätt, noterade flera kadetter hur det egna beteendet 

förändras beroende på i vilket sammanhang de befann sig i: ”Man är ju alltid lite mer plojig, plojig i 

skogen. Alltså lite mer lekfull.”. Det upplevda beteendet verkar för flera kadetter bero på att de kände 

sig mer synliga som individer på Karlberg än när de är en del av en grupp på förbandsövning, men de 

berättade också att lekfullheten på övning är ett sätt att hålla humöret uppe, vilket bekräftades av en 

ledares upplevelse. Men det fanns andra ledare som uttryckte motsatsen, att de som skojar och skämtar 

mycket kan framstå som oseriösa eller flamsiga, vilket dessa ledare inte ansåg leder till lärande och 

utveckling. 

Föreläsningar som teoretisk bas – Det måste löna sig att gå på 

föreläsningar 

Planen är att de akademiska kursernas föreläsningar ska förbereda kadetterna för de praktiska 

förbandsövningarna, vilka ska utgöra en slags empiri för efterföljande analysfas som ofta sker i 

seminarieformat. Det finns dock en variation bland kadetterna hur de upplevde föreläsningarna på de 

olika kurserna som teoretisk bas. En kadett uttryckte sin upplevelse av föreläsningarnas kvalitet som 

låg på en av kurserna, eftersom denne ansåg att den forskning som används är förlegad och att 

innehållet därför inte verkar vara kritiskt granskat. Den andra kursen upplevdes däremot annorlunda av 

samma kadett: ”Ja, ja absolut! Det här har känts som att det har hållt en hög, hög klass på det 

akademiska tycker jag verkligen.”. Några kadetter verkade dock uppleva att föreläsningar inte gav 
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dem något över huvud taget, eftersom de ansåg att undervisningen inte adderar ett innehållsmässigt 

mervärde utöver litteraturen, och väljer därför att utebli: ”de [lärarna] kommer inte med så mycket 

egna tankar, och idéer runt det här. Så det… ibland får man höra nåt guldkorn, och då tycker inte jag 

riktigt att det är… värt det.”. En kadett upplevde inte att föreläsningarna gav tillräckligt mycket 

relaterat till den tid de tar i anspråk. Frånvaron verkar dock inte nödvändigtvis tyda på ett ointresse för 

det akademiska. Tvärtom gav kadetten, som har lång tidigare soldaterfarenhet, uttryck för att det 

framförallt var det teoretiska som bidrog till dennes utveckling mot att bli officer. 

En av ledarna menade att ansvaret för att göra föreläsningarna intressanta för kadetterna att närvara vid 

ligger hos ledarna: ”[…] alltså det där måste vi komma åt pedagogiskt. Det måste löna sig att gå på 

föreläsningar. […] det här måste man lägga upp så att föreläsningen blir ett komplement till 

litteraturen, och inte en ersättning för [litteraturen]”. När jag talade med kadetter visade det sig dock 

att det kanske inte bara har att göra med vad som förmedlas av lärarna under föreläsningen, utan att det 

också kan handla om olika preferenser, lärstilar eller till och med studieovana, om man väljer att 

närvara vid föreläsningar eller inte. En studieovan kadett berättade att denne närvarar vid alla 

föreläsningar, och att det är ett sätt att vänja sig vid den akademiska miljön: ”Jag tänker, jag är inte så 

bra på att ta in information från nån som pratar på, på föreläsningar, eh, och så här Power Point 

bildspel och sånt. Då blir jag väldigt, jag vet inte, jag somnar, eller börjar tänka på annat.”. En annan 

kadett resonerade att lärandet i det akademiska sammanhanget mest handlar om att lära sig använda 

hjärnan, och att innehållet inte spelar så stor roll för denne. Å andra sidan uttryckte samma kadett att 

den teori som behandlar ledarskap och organisation nog kan vara ganska nyttig, ”[…] för det är ju det 

vi kommer att syssla med.”. En del kadetter upplevde att de ledarskapsmetoder som behandlats under 

utbildningen kan komma till framtida nytta: ”Ja alltså, ja dels hur vi ska kunna hantera stressade 

situationer, och eh, alltså, ledarskap […] kommer att bli vårat yrke. Och, ja, allmänt olika, 

ledarskapsmetoder, […] uppdragstaktik, och uppdragsutvärdering […] Det är ju verktyg som direkt 

åker ner i lådan, är det ju.”. Det fanns dock andra kadetter som upplevde att den teoretiska 

kunskapsbasen inte alltid förberedde dem inför förbandsövningarna. 

Det är som att komma in i ett spänningsfält av attityder och 

uppfattningar 

Enligt en ledare kan det innebära en utmaning att träda in som civil lärare för att utbilda kadetter på 

Officersprogrammet: 

Och det är väl det man känner av, när man går in i den här miljön, så går man ju också in i 

ett spänningsfält, va, med eh attityder och uppfattningar och kanske redan från början kan 

finnas en liten, ett lite, ett kritiskt förhållningssätt att jag kommer in som civil akademiker. 

Även om sammanhanget är akademiskt är det samtidigt militärt i allra högsta grad, eftersom 

studenterna också är officersaspiranter och utbildningen till största delen genomförs på 

Militärhögskolan Karlberg, på Försvarsmaktens område. Att föreläsaren var civil (icke-militär) var 

enligt en av kadetterna av betydelse för hur en föreläsnings innehåll upplevdes av denne: 

Jag märker jättetydligt när vi har, eh, föreläsare som inte är officerare själv. Det är liksom, 

de kan inte aldrig svara på våra frågor. De kan sitt ämne, de kan vara professorer och hur 

intressanta så här.., men de kan aldrig svara på våra frågor. 

Förbandsövningar som praktik – Nu tar vi ut kompasskurs 

De två förbandsövningarna som ingår i fallstudien innebär olika slags utmaningar för kadetterna, 

framför allt för de som agerar grupp- eller plutonchefer. Under den ena förbandsövningen leder de 

kadetter som agerar plutonchefer endast plutonerna mellan stationer med olika moment, vilka sedan 
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leds av officerare från FM med kadettkompaniets ordinarie plutonchefer som biträdande 

momentövningsledare. Dessa officerare har då ofta en instruerande och utbildande roll. Under den 

andra förbandsövningen däremot, leder de kadetter som går som plutonchefer sina plutoner såväl 

under som mellan övningens stationer, även om det också under denna övning finns moment av mer 

instruerande karaktär, som i vissa fall leds av officerare. Under ett moment, som innebar ytspaning 

(spana ut över vatten), får en av grupperna vägledning och utbildning av två officerare på plats. Dessa 

ledare vill på så sätt skapa en lärandesituation under pågående förbandsövning, vilket uppskattades av 

flera kadetter i den ena fallstudiegruppen: 

I det momentet så var det [officeraren] som bidrog med att eh, eh… faktiskt lära, nånting, 

liksom. Typ så här ett eh, ja men, ’titta på kartan’, eh ’vad ser vi närmst oss?’, ja den är 

’den där kobben och den’, och så vidare, ja ’nu tar vi ut kompasskurs, så vi vet i vilken 

riktning som gränsen för övervakning går’, och så vidare. Så han eh… bidrog ju till ett 

lärande där. I övrigt så skulle jag väl inte säga att… eh… det skedde, under övningen, 

liksom. Där var det ju mer att vi fick, ja, eh, testas liksom. 

Bland fallstudiens kadetter uttryckte de flesta en positiv inställning till att officersutbildningen är 

akademisk, även om några upplevde att de lär bäst genom praktisk övning. Ett par av ledarna upplevde 

att kadetterna har olika förutsättningar att klara av förbandsövningar, beroende på tidigare 

erfarenheter, och att det är förväntat. Det är därför en utmaning att lägga svårighetsgraden på 

förbandsövningarna på en nivå som passar alla. För några kadetter blev påfrestningarna under 

förbandsövningarna så stora att de valde eller var tvungna att avbryta, för andra blev aldrig 

utmaningen särskilt stor: ”[…] Och, delar av den här övningen var väl att folk skulle känna sig så pass 

dåliga liksom att, eh… man skulle få uppleva det här, hur det var, att känna en, eh… tung, börda 

liksom, både fysiskt och psykiskt. Jag vet inte om alla riktigt nådde dit.”. 

Det hade ju vart bättre att faktiskt ha en uppgift att lösa 

En av kadettgrupperna gav uttryck för att de upplevde att den första förbandsövningen hade ”en 

väldigt sån utbildande karaktär” med ”mycket papper att fylla i” både före och efter varje delmoment 

under övningen. Det var bra att vid varje station få tydliggjort och få reflektera över vad det var som 

övades, och att det fanns fler konkreta uppgifter att lösa: 

… man tryckte väl litegrann på de olika stationerna, vad det faktiskt var man höll på med 

också. Och inte tog upp allting i efterhand. Det som skulle ha kunnat varit bättre på den här 

övningen [den andra], med tanke på att vi skulle använda ett utvärderingsverktyg, det hade 

ju vart att faktiskt ha en uppgift att lösa. Eh… jag upplevde inte att vi hade några uppgifter 

direkt att lösa, förutom att gå mellan olika punkter. Och det kanske hade gett mer, ifall vi 

hade haft nån slags scenario inbyggt i det här. […] Och nånting som skulle utföras. 

Seminarier för analys och reflektion – Man tar tillvara så mycket mer av 

det praktiska 

Kadetternas upplevelse av nyttan med seminarier, för att reflektera över upplevelser i samband med 

förbandsövningar, varierade. En del kadetter upplevde att nyttan med seminarierna var att de gav en 

ökad förståelse och insikt om det som man upplevt under förbandsövningarna, bland annat för hur man 

kan ta hand om och förebygga stressreaktioner. Mest användbart tyckte ett par kadetter att det var då 

ett seminarie låg i direkt anslutning efter en förbandsövning: ”Ja det tycker jag var väldigt bra. För att 

det gör att… man fortfarande är kvar i övningen. Man får inget avbrott. […]. Man tar tillvara så 

väldigt mycket mer på det praktiska när man jobbar med det efteråt.”. Några kadetter upplevde dock 

att det var synd att seminarierna inte genomfördes i samma plutoner som gått tillsammans under 

förbandsövningen, och man tror att det hade gett mer även om man förvisso hade blivit en större 

grupp: ”Och här hör du ju då, det här blir ju väldigt… märkligt. […]. Ja det blir ologiskt och konstigt 
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bara, med alla olika märkliga seminarietäter och ordinarietäter och övningstäter och… ja. […] Det är 

onödigt komplicerat.”. 

Försvarsmaktens Värdegrund – Buzzwords som missar kärnan eller 

grunden för allt 

Under mina intervjuer framkom det att såväl ledare som kadetter upplevde Värdegrunden och dess 

betydelse för officersprofessionen på lite olika sätt. En ledare betonade Värdegrunden som 

utgångspunkten för i princip allt: ”[…] någonstans där så kommer ju allt, alltifrån respekt för 

medmänniskor, jämställdhet, och sunt bondförnuft och hederlig hyfs.”. Ledaren menade att även om 

man behöver arbeta kontinuerligt med Värdegrunden, över tid, så är det av stor vikt att ställa upp på 

det som Värdegrunden står för redan från början: ”[…] om man inte ställer upp på det från början, […] 

eh, då ska man nog fundera på om man, eh, har valt rätt [yrke]”. Ledaren förtydligade att 

Värdegrunden genomsyrar allt under hela utbildningstiden, både i det akademiska och det militära 

sammanhanget, och att det är en av de delar som ingår i den chefs- och individutveckling som 

kadettbataljonen stöttar kadetterna i. En annan ledare ansåg att Värdegrunden är tandlös och tunn, 

särskilt i relation till den internationella tjänstgöringsskyldighet som numera alla 

Försvarsmaktsanställda har: ”Det är mer en sån här personalpolicy för att ha trevlig tillsammans, 

liksom [skratt]. […] det är ju för att hålla personalen på schack, så att säga, men det går inte in på 

djupet av den här etiska skyldigheten om strid och sånt där.”. Ledaren menade att den civila och den 

militära personalen inom Försvarsmakten egentligen borde ha delvis olika policies och etiska 

principer, eftersom de värdeord som uttrycks i Värdegrunden, om strid och mod, mest är vackra ord 

vars betydelse egentligen är ganska oklar: ”Jojo, men det är buzzwords, det går inte in på kärnan i 

liksom i detta att du ska leda striden och ta livet av andra människor, vad tänker du om det? Sånt finns 

inte i Värdegrunden.”. 

Plutonernas egna etiska riktlinjer gör Värdegrunden mindre luddig 

Redan under inledningen av den grundläggande officersutbildningens första termin diskuteras 

Värdegrunden och dess betydelse med kadetterna. Jag förstår av mina intervjuer med såväl kadetter 

som ledare att kadetterna i detta tidiga utbildningsskede dessutom får i uppdrag att plutonsvis 

formulera egna etiska riktlinjer för officersprofessionen, som sträcker sig längre än Värdegrunden. En 

av kadetterna uttryckte sin uppskattning för att Värdegrunden kommunicerades så tidigt under 

utbildningen, vilket hade lett till en ökad klarhet: ”Vi hade en jättebra värdegrundsgenomgång, som 

jag var väldigt positivt överraskad över faktiskt. För ofta när man har jobbat nere på soldat- eller 

sjömansnivå, så har det varit väldigt luddigt vad det här med värdegrund är för nånting.”. Kadetten 

berättade hur denne ute på ett förband hade upplevt det som att Värdegrunden var ”nån slags 

åsiktskorridor, mer eller mindre, så ett eh, äh vi säger inte vissa saker och vi gör inte så här”, men att 

den nu hade blivit mer kopplad till individens ansvar i organisationen. 

Officersprofessionens yttersta konsekvens – Vi dödar ju visst 

Den värdegrundsbaserade kulturen är normsättande och ställer höga krav, som det är en 

grundläggande förutsättning att kadetterna delar och ställer upp på. Jag förstår det som att det är en 

kultur där de militärt anställda fostras till normer och värderingar, ett beteende, som i förlängningen 

ska hjälpa dem att agera utifrån ett uppdrag som ger både rätt och skyldighet att använda militära 

maktmedel, med eget och andras liv som yttersta konsekvens. Flera ledare gav uttryck för vikten av 

såväl självinsikt som insikt om yrkets karaktär, och att det därför är så viktigt att ha välutbildade 

officerare. En ledare upplevde dock att man inom dagens grundläggande officersutbildning inte 

tillräckligt tydligt betonar vad det militära yrket handlar om, och att många inte förstår att man på 
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utbildningen tränas för att fatta beslut om liv och död. En kadett gav uttryck för liknande tankegångar. 

Kadetten var kritisk till att Försvarsmakten använder en förskönande vokabulär, genom att använda 

uttrycket nedkämpa istället för att tala om att döda: 

Nej, det är väl det här förhållningssättet vi i Försvarsmakten har, att man… nedkämpar. Vi 

dödar inte. Men, jag kan tycka att det är ju lite missvisande, för vi dödar ju visst. Det är ju 

det enda vi gör. I den yttersta graden. […] Jag tycker inte, jag upplever inte att eh, 

Försvarsmakten behandlar det här ämnet ordentligt, alltså inför eh… dels nya som gör en 

grundutbildning, och även såna som tjänstgör. Jag har inte haft många tillfällen, om ens 

något, där man faktiskt diskuterar ämnet i den seriösa grad som det faktiskt är. 

Flera ledare och kadetter vid den grundläggande officersutbildningen på MHS Karlberg gav uttryck 

för en önskan om fler tillfällen där man ärligt diskuterar den yttersta konsekvensen av 

officersprofessionen – att vara beredd att offra sitt eget och ta andra människors liv. 

7.2 Chefs- och individutveckling 
Det program för chefs- och individutveckling som kadetterna genomgår under den grundläggande 

officersutbildningen sker formellt under Försvarsmaktstid. Det innebär dels fysisk träning och övning i 

militära färdigheter, dels en militär, identitetsskapande fostran (daning) som utgår från 

Försvarsmaktens grundläggande värderingar. Kadetterna utvecklas som individer inom de områden 

som utgör grunden för officersprofessionen, vilket innefattar yrkets krav på vilka egenskaper en 

militär chef och ledare behöver inneha. Denna utveckling sker ofta i någon form av gruppverksamhet, 

men även individuellt inom ramen för mentorskapet. 

Individutveckling 

Gräns höger och vänster 

Inom ramen för mentorskapet sker terminsvisa, obligatoriska, mentorsamtal. En chef förklarade 

mentorskapet så här: 

Och de [plutoncheferna] är satta att mentorera kadetterna, att guida dem, att leda dem, att 

vara bollplank, eh, och även lite storasyster eller storebror eller mamma, pappa, när så 

behövs. […] så ska vi ju också förklara vad det är som gäller här, va. Gräns höger och 

vänster som man kan säga då va. Vad det är som vi står för, och vad vi jobbar emot. […] 

Att kadetterna ska få det här stödet, så att de själva då kan ta sig vidare i sin utveckling, 

både som individer och som chef. 

För kadetternas individuella utveckling innebär det bland annat att plutoncheferna i sin muntliga 

kommunikation med kadetterna anpassar stödet och kontrollen utifrån vilket behov de olika 

individerna har, något en plutonchef förtydligade så här: 

De är nästan klara en del, […] jag har ju vänt på min taktik med [kadettens namn] och sagt 

det att du är den bästa kadett jag har, nu får du leva upp till det resten av året! Så nu har ju 

[kadetten] nånting, alltså nån morot också liksom, att [kadetten] får ju inte falla igenom 

nånstans. 

Individuell reflektion – Hämmande obligatorium eller utvecklande möjlighet 

En annan del av individutvecklingen innebär att kadetterna regelbundet förväntas lämna in skriftliga 

reflektioner kring självbild och målbild eller annat självvalt ämne till sin plutonchef, inom ramen för 

mentorskapet. En kadett berättade att denne gör det regelbundet: ”En gång i månaden, kanske […] Det 

blir inte jätteofta. Men när man väl kommer på nånting att skriva om, så skriver man om det.”. Det 
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visade sig finnas variationer i hur kadetter upplever denna form av obligatorisk reflektion. Någon 

upplevde sig tvungen att forcera fram sina reflektioner i skrift, och kände sig beordrad att tänka. 

Kadetten upplevde en oro för att val av ämne i reflektionerna skulle kunna påverka 

lämplighetsbedömningen, och gav uttryck för att det inte är ovanligt att till viss del censurera 

innehållet, och välja ämne utifrån vad man tror att plutonchefen vill höra: 

Ja men det blir ju skevt, hela den grejen, skickas till en person som bedömer oss i 

slutändan. Då vill man ju faktisk visa på nån typ av positiva, eller eh, utvecklande 

tankegångar. Bara det blir ju hämmande, när man kanske egentligen hade velat reflektera 

över nåt och komma till en helt annan slutsats. Då kanske man väljer att inte skicka in den. 

Så har det vart för min del i alla fall. 

En annan kadett höll dock inte alls med, utan upplevde att det går bra att skriva även kritiska och 

negativa reflektioner kring ett ämne. Denna kadett upplevde inte att det skulle vara nödvändigt att hitta 

på något särskilt ämne som skulle låta bra eller vara mer önskvärt. 

Uppdragsutvärdering – Gemensam reflektion med varierande deltagande 

Utöver den individuella reflektionen ges kadetterna även möjlighet att öva på att tillsammans 

utvärdera genomförda uppdrag. Kadetternas upplevelse av uppdragsutvärdering under förbandsövning 

varierade, och en av kadetterna upplevde inte att det gav särskilt mycket. Andra kadetter gav uttryck 

för motsatt uppfattning, men önskade inför nästkommande övningar att få tillfälle att arbeta ännu mer 

med detta som en integrerad del i övningen. Denna förbättring kom även upp som ett förslag under 

ledarnas egen uppdragsutvärdering som följde övningen: ”Det kanske är så att vi måste strukturera upp 

utvärderingen under övningen, att vi kör breaks i mitten, där de tvingas reflektera under övningen 

[…].”. En ledares upplevelse var att inte alla kadetter deltagit i diskussionerna under 

uppdragsutvärderingarna, och kanske därför inte förstår vilken påverkan till exempel det okända skulle 

kunna ha på dem. En annan ledare trodde att förståelsen kan vara kopplad till enskilda kadetters 

kunskap eller personliga mognad, och att olika individer därmed kan behöva olika mycket 

handledning i utvärderingsmomenten. 

Ögontjäneri, det är det värsta jag vet 

Inom ramen för mentorskapet sker även en form av kontroll av kadetterna under förbandsövningar. 

Kontrollen innebär att kadetters beteende och uppförande noteras och registreras av ordinarie 

plutonchef, om denne är närvarande, eller av andra chefer som rapporterar till kadetternas 

plutonchefer. Under fallstudieperiodens andra förbandsövning har plutoncheferna lättare att 

kontrollera kadetterna vid den egna plutonen, eftersom de följer övningsplutonen som FBI. En del 

officerare uttryckte uppfattningen att det var i princip omöjligt att urskilja enskilda kadetters beteende 

eller uppförande i ledet. Flera andra officerare berättade dock att dessa inte observerar samtliga 

kadetter under övning, utan snarare följer ett fåtal kadetter som de av en eller annan anledning 

uppfattar att de behöver kontrollera särskilt: ”Ja, jag har ju sett dem innan, så att eh, de jag har haft i 

siktet innan, de var i hårkorset igen.”. Vid ett tillfälle yttrar sig detta nästintill som en fostrande åtgärd 

under en förbandsövning, då en officerare tillrättavisar en kadett som denne uppfattar inte deltar vid en 

uppdragsutvärdering: 

Jag hade en plan, nämligen, för att, eh, […] jag har pratat med den här individen att du 

måste visa framfötterna. Annars så går inte det här. Och den här individen har visat 

framfötterna under övningen, väldigt mycket när jag har varit i närheten. Det har lästs högt, 

det har tagits uppgifter, det har gjorts saker när jag är i närheten. Och, ögontjäneri, det är 

det värsta jag vet, höll jag på att säga, och då såg jag den här individen från håll, att [denne] 

sover nu. Då gick jag fram till, som ett nålstick, att jag har koll på dig, även när du gör 

saker fel. […] Du gör inte det här för min skull, du gör det för din skull, och din grupps 
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skull. Det är grupputvärdering! Då är det… orespektfullt att liksom sitta och sova, när de 

andra löser en uppgift. […] rent smått är det ju egentligen uppfostran, och det andra benet 

är ju liksom att när ni gör uppgifter så gör ni det tillsammans. Och nu var det en teoretisk 

uppgift, och den är minst lika viktig som en praktisk uppgift. 

Individuell utveckling i grupp – Ett ömsesidigt beroende 

Under fallstudien kom det fram att det finns variationer i upplevelsen av förbandsövningar som 

gruppövningar eller som individuella övningar som genomförs i grupp, framför allt hos kadetterna. En 

del av kadetterna upplevde inte bara de akademiska studierna, utan även förbandsövningarna, som 

individuella aktiviteter, medan andra menade att det är både och: 

Vi tar examen som enskilda officerare, men det går inte att komma i mål om man inte 

hjälps åt. […] Trots att det är väldigt fokus på de individuella prestationerna, så tror jag det 

är viktigt, eh, att bibehålla den känslan av att det är en lagsport, och att man måste hjälpas 

åt. […] Så att eh, både och […] övningarna går väl ut på att vi ska lyckas som grupp. Om 

vi inte lyckas som grupp, så kommer ju inte individerna lyckas. Eh, men eh, vi blir ju 

bedömda som individer här, inte som grupp. 

Flera ledare uttryckte en uppfattning av att den utbildning som sker under Försvarsmaktstiden innebär 

en individuell utveckling i grupp, snarare än en grupputveckling. Samtidigt betonade en annan ledare 

att individen under Försvarsmaktstiden är beroende av gruppen och dess prestationer för att bli 

godkänd. Den enskilda prestationen, som är den som bedöms, är således en förutsättning för gruppens 

framgång, samtidigt som kadetterna som individer är beroende av gruppen för att lyckas. Den 

individuella prestationen i gruppen innebär bland annat, enligt en kadett, att hjälpas åt och fördela 

bördor beroende på individuella förutsättningar bland deltagarna i gruppen. 

Kadetterna i den ena fallstudiegruppen gav uttryck för att de i sin basgrupp är duktiga på att vara ”[…] 

ödmjuka nog att kunna anpassa sig och skjuta egot åt sidan för att lösa uppgiften på bästa sätt 

liksom.”. Därutöver framhöll gruppen att de utöver att göra ett bra jobb också har roligt tillsammans: 

”Vi har alltid roligt i det vi gör, liksom…”. Även om kadetterna under förbandsövning alltid befinner 

sig i sina ordinarie basgrupper, paras de under olika övningar ihop i olika plutonskonstellationer, vilket 

några kadetter upplevde som opedagogiskt. Att ständigt arbeta i nya grupper eller tillsammans med 

andra individer inom eller utanför den egna gruppen upplevdes av en kadett som relativt påfrestande. 

En kadett upplevde att det påverkar gruppdynamiken negativt och minskar effektiviteten, eftersom det 

tar energi att hitta sin roll i en ny grupp. Kadetten menade att det kan ta energi från lärandet och även 

ha en negativ inverkan för förmåga till fokus på den uppgift som ska lösas. Å andra sidan finns det 

kadetter som upplevde att förändringar av plutonstillhörighet på övning kan vara nyttigt som 

utbildningsmoment: 

Att hela tiden bli tvungen att jobba med nya människor, och nya människor, och inte bli 

alltför bekväm i den gruppen man är i, utan det är ju en del av jobbet också, att man blir 

satt i tillfälliga, tillfälligt sammansatta arbetsgrupper, staber, eh, ja, plutoner, för att lösa en 

specifik uppgift. Och då måste man ju snabbt kunna komma in i den konstellationen, och, 

så fort som möjligt börja leverera, och vara effektiv. Så att, det, på ett sätt så är det väl bra 

att öva på det. 

En kadett hade uppfattningen att de olika plutonstillhörigheterna under övningar i själva verket 

handlar om bristande samplanering från ledningshåll, vilket gjorde att kadetterna gick miste om att 

kunna ta med sig gruppgemensamma lärdomar in till nästkommande övning. 

Och, som jag har uppfattat det, så fanns, så var det inget egensyfte, utan det var mest… 

bristande planering. Men, det kan som sagt vara en tolkning från min del. […] jag tycker 

att det ger ett lite oseriöst intryck. […] Jag tycker att det lyser igenom. Att man inte, att 

man inte samarbetar ordentligt. 
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Kadetten reflekterar dock över att det vid närmare eftertanke kan vara så att det är meningen att man 

ska få prova olika konstellationer, att det är en del av utbildningen. En ledare gav uttryck för att det 

framför allt är en planerad administrativ lösning att kadetterna utför övningar i olika sammansatta 

plutoner: 

[…] det är den jag har varit tydlig med att det är ingen pluton som ska genomföra nånting [i 

framtiden], utan det är individer som vi projicerar en bild, en upplevelse som de sen ska ta 

med sig, både i ledarskap och de utbildningar och praktik, bland annat. Men, det påverkar 

dem att de inte får va i sin pluton, utan de är delade, eller ihop med några andra, men så ser 

det ju ut överallt när man har sammansatta, tillfälligt sammansatta enheter. 

En kadett upplevde en stor vinst för sin egen personliga utveckling, och skulle helst se att de blandades 

ännu mer, hela tiden: ”Det medger ju att man får lära sig att arbeta med så många olika typer av 

människor som möjligt.”. I basgruppen finns en vänskap som bidrar till en trevlig tillvaro på skolan, 

men inom ramen för utbildningen ansåg kadetten att det nog hade gett mer utveckling att löpande öva 

på att samarbeta med nya människor i nya miljöer. 

Självkännedom som fenomen – Kan jag torka bort kräkan och springa igen? 

Att lära känna sig själv, dvs. utveckla en god självkännedom, innebär att bli medveten om sina egna 

styrkor och begränsningar, vilket är en viktig del av det program för chefs- och individutveckling som 

kadetterna ges bland annat via plutonchefernas mentorskap. Såväl ledare som kadetter uttryckte 

förväntningar om att såväl den teoretiska som praktiska utbildningen ska innehålla möjligheter till 

utveckling för kadetterna inom detta område. Kadetterna har i det akademiska sammanhanget ett antal 

föreläsningar som behandlar ämnet på olika sätt, där huvudfokus ligger på mental inställning och att få 

syn på sitt eget agerande. Flera kadetter gav uttryck för att föreläsningarna rent teoretiskt behandlade 

självkännedom som fenomen, och att det är ett spännande och intressant område. När det gäller de 

praktiska övningarna under Försvarsmaktstiden märker jag att såväl förväntningar som upplevelser går 

isär något hos de olika aktörerna. Flera ledare uttryckte förhoppningar som gick i linje med 

förbandsövningarnas målsättning, dvs. att de skulle innebära utmaningar som gav möjligheter till ökad 

självkännedom. Efter den andra förbandsövningen uttryckte dock flera av ledarna en viss kritik till att 

denna varit så inriktad på fysisk prestation, där kadetter möjligen skulle kunnat lära känna sina gränser 

för den fysiska förmågan, men inte den mentala. En ledare menade dock att även detta kan innebära 

svårigheter, eftersom kadetternas fysiska förmåga och tidigare erfarenheter skiljer sig så mycket åt. 

Alla kommer inte att nå sin gräns, och ledaren ifrågasatte om det verkligen är det som är meningen, 

eftersom man då hade behövt ha en helt annan strategi: 

[…] det är ett självändamål att de ska få pröva sig själva. Men ska man göra det, då hade 

man ju kunnat tryckt på dem ännu hårdare, kan jag tycka. Då, då fanns det mycket, mycket 

mer att ta utav dem. Då hade man ju till exempel låtit dem komma till en sån gräns där de 

faktiskt brister. Alltså, att, att man ska få hitta sin egen gräns. Alltså, så fort man är på väg, 

så springer man. Och då springer man i sju minuter och sen andas man i en minut och sen 

sju minuter igen. Tills man får känna på, så här känns det att kräkas, så här känns det att 

svimmas. Här går min gräns. Den här självkännedomen får jag här nu. Eller kan jag, kan 

jag torka bort kräkan och springa igen? Ja, jag kan tydligen det. Alltså, jag måste hitta vad 

är jag själv i det där. Och de här, och, och de erfarenheterna är helt ovärderliga. 

En kadett menade dock att det inte får gå över i ”idioti”. Självkännedom om fysisk förmåga under 

övningar bör handla om att kunna öka insikten om hur det känns i kroppen, ”[…] för att om man inte 

har provat på sånt här så kanske man inte kan skilja på smärta, att man är väldigt, väldigt trött, eller att 

man håller på att bli skadad”. Förbandsövningarna upplevdes av ett par kadetter ge ökad insikt om 

såväl egna som andras styrkor och begränsningar, och kännedom om var gränserna går för hur mycket 
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man klarar av. Det som också framkom var att kadetterna bidrar till varandras individutveckling, 

genom att de kunde och ville samtala om självkännedom, även om det som kan upplevas som känsligt. 

Aggressivitet – Att trigga beteenden som krävs för att ha ihjäl en annan människa 

Under den ena förbandsövningen genomför kadetterna olika moment för att bli varse sina egna 

reaktioner då de utsätts för såväl stress som brist på värme, mat och sömn, dvs. brist på yttre faktorer. 

Tanken är således att kadetterna ska utföra olika moment som hjälper dem att även få syn på hur de 

inre faktorerna, dvs. den fysiska och mentala prestationsförmågan, påverkar deras stridsförmåga. 

Övningen handlar både om att få syn på sina egna reaktioner och om att medvetandegöra hur den 

mentala inställningen kan påverka såväl upplevelse som utfall.  Under ett moment tränas aggressivitet 

och uthållighet. Klockan är tolv på natten när det sex timmar långa momentet att träna närkamp börjar. 

Även om kadetterna inte har fått någon förhandsinformation om vad momentet innebär, har de redan 

gissat av namnet på momentet att det kommer att handla om närkamp och uthållighet. En av 

officerarna berättade för mig både under och efter övningen att momentet syftar till att simulera 

närkamp i strid, och därigenom trigga de hormoner och beteenden som krävs för att ha ihjäl en annan 

människa: ”Ja, det handlar väl om att det, om man drar det här till sin yttersta spets, så ska vi, vi har 

mandat att kunna, och skyldighet, att ha ihjäl andra människor.”. Officeraren menade att det inte är 

något som de flesta av oss har naturligt, eftersom vi lever i ”ett fint samhälle i fred”. Med den här 

typen av övningar vill man få upp kadetternas stressnivå och via olika hormonpåslag frambringa 

aggression, för att de på så sätt ska få tillfälle att notera sina egna reaktioner och fundera på varför de 

vill arbeta inom Försvarsmakten: ”De behöver […] fundera på varför de är här. Att de i slutändan, ja 

vi ska kunna ha ihjäl andra människor, och då krävs det… då krävs det andra saker av er.”. Ledaren 

menade att kadetterna behöver få tillfälle att fundera på om de är beredda att påta sig den uppgiften, att 

ha ihjäl andra människor. Övningen ska också skapa förutsättningar för kadetterna att bli medvetna 

och nå insikter om hur de reagerar när de själva blir attackerade: ”Upplever man sig rädd, då kommer 

responsen att vara där. […] skulle jag hugga mot ditt huvud, och bara, så kommer din respons vara den 

som är biologiskt nedärvt. Och det, och det är det man försöker trigga.”. En officerare berättade att 

denne förväntade sig att många av kadetterna skulle känna ett starkt ogillande vid närkampsövningen, 

eftersom det är fysiskt ansträngande övningar. Officeraren trodde att många inte ens vill vara där på 

grund av att de inte får äta eller sova när de vill, de har inget självbestämmande och de får göra något 

de tycker är otäckt, dvs. slå på sina kamrater. Ledaren gav dock uttryck för att han trodde att det 

framför allt handlade om att kadetterna var trötta. De var trötta när de kom och momentet i sig syftade 

till att de skulle få känna på hur det är att bli riktigt utmattad, men ändå kunna fortsätta: ”Det sista 

dygnet som du var med, jag menar, det var ju walking dead som gick omkring där, för att de var ’åh, 

Gud’ vissa bara ’va fan säger han nu?’”. 

Det finns en trygghet i att dela smärtan 

En kadett gav uttryck för att det under förbandsövning också går ut på att vara stark och ”bita ihop”: 

”[…] det var många som jag tycker överträffade, och eh, presterade väldigt bra. Och höll i och bet 

ihop. Ja, det var kul att se, faktiskt.”. En kadett berättade att det är bättre att inte tala så mycket om till 

exempel smärta, så länge det inte är en skada som kan förvärras utan åtgärd. Anledningen är att det 

kan dra ner humöret och stridsvärdet hos samtliga om någon ”klagar i onödan”: 

[…] man kanske ser att de har ont nånstans, men de säger ingenting om det. Och då, det 

kan också finnas en trygghet i det, att, eh, det känns, att man på nåt sätt delar smärtan, men 

att man också delar eh, att man håller tyst om det. För att, alla vet ju om att vi blir 

påverkade av väldigt lite sömn och väldigt lite mat, men det är ju samma för alla. 
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Att dela upplevelser med andra, såsom hunger, trötthet och smärta, upplevde en del kadetter som en 

trygghet, och något som stärkte den egna utvecklingen. Andra menade att det finns en gräns för när det 

är läge att ventilera, och att kadetterna då finner någon slags styrka i den gemensamma prövningen 

som de tillsammans uthärdar. En kadett uttryckte att ”[…] man måste nog tycka om att plåga sig lite, 

tror jag. För att tycka att det här är trevligt.”. 

Initiativkraft för att lösa uppgiften 

Att inneha den personliga egenskapen initiativkraft är en annan del av Försvarsmaktens grundläggande 

värderingar. Att agera självständigt och på eget initiativ för gruppens bästa beskrevs av ett par av 

kadetterna som en självklar och viktig del av officersprofessionen. Initiativkraft handlar om en 

omsorgsfull och disciplinerad inställning till sig själv och andra och om att alltid vara beredd att bidra 

för att lösa uppgiften: 

Är du klar med ditt, så hjälp din kamrat! För han kanske inte är klar. Och när gruppen är 

klar, då ser man till att hjälpa de andra grupperna. Och när plutonen är klar, ja då är man 

klar! Och finns det ingen direkt uppgift då, ja men då kan man vila och återhämta, till det 

att det faktiskt kommer en uppgift. Det finns alltid en kamrat som behöver hjälp, med att 

koka vatten, behöver hjälp med nånting. Behöver hjälp med att stretcha eller vad som helst. 

Inom Försvarsmakten handlar en stor del av verksamheten och dess ledarskap om lösandet av en 

uppgift. Kadetterna i fallstudiens ena grupp berättade om hur de förväntar sig att alla alltid ska vara 

beredda att ta ledarskapet och ett individuellt ansvar, oavsett om det finns en chef närvarande eller 

inte. Initiativkraft kan således handla om att alltid vara beredd att ta ledarskapet i frånvaro av chef och 

agera på ett sätt som bidrar till att lösa en uppgift. Detta kallas för att ”handla i chefens anda”, och 

förutsätter att kännedom finns om vad uppgiften är. Efter förbandsövningarna gav flera av kadetterna 

dock uttryck för att det inte gavs så många tillfällen att visa initiativkraft, eller handla i chefens anda, 

eftersom övningarna dels upplevdes som så styrda, dels fanns ofta ingen eller liten 

förhandsinformation om uppgiften. Att vilja agera, ta initiativ och ansvar är något kadetterna 

förväntade sig av varandra, eftersom de är av uppfattningen att det är ”en del av att vara officer”. Flera 

kadetter berättade att det är tydligt på utbildningen att flesta av kadetterna agerar för att handla i 

chefens anda, så mycket att det ibland blir för många viljor och att alla vill bestämma. Det framkom 

dock att det inte alltid är så. En kadett upplevde att det finns individer som inte vill ta den positionen, 

utan tar ett steg tillbaka istället: 

[…] jag har en känsla av att de försöker göra sig gråa. Alltså, försöker att eh hamn, smälta 

in i bakgrunden, inte vara med, inte ta för mycket plats, så att de inte ska bli sedda. […] 

’men nej, det kan inte jag, jag kan ju inte va chef’. Men, vad gör du på den här 

utbildningen? Då, då har du ju hamnat helt fel!  

I de fall då dessa situationer har uppstått, berättade kadetterna att de försökt uppmuntra och hjälpa sina 

kamrater. Samtidigt har det ibland inneburit frustration att behöva motivera andra att ta klivet fram och 

leda under stress: ”Då man är på en sån här utbildning, vi ska ju ändå bli chefer på en mycket högre 

nivå, och inser man inte det, eh, tycker jag är ganska frustrerande.”. 

Man kan inte prata fram en grop 

En av ledarna gav uttryck för att det är på förbandsövning som initiativkraften hos enskilda kadetter 

verkligen testas i praktiken: 

Man brukar säga att sanningen kommer fram när de är ute på övning och i terrängen, för att 

här [på Karlberg] kan man gömma sig, liksom, bakom ett argument, bakom en idé eller 

vilja om hur de vill vara, eller hur de vill profilera sig. […] Men när man kommer ut i 

skogen och det ska göras, det ska marschas, det ska grävas. Man kan inte, alltså man kan 
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inte prata fram en grop, […], eller man kan inte prata upp en stock, utan då måste man göra 

det. Och då syns det direkt några som är svagare, som jag har sagt tidigare att: tomma 

burkar skramlar högst. Och där ser man liksom ibland… de som faller igenom då. De 

kanske ska prata mindre och göra mer. 

Jag renade mig själv genom att ta minan 

Initiativkraft kan under förbandsövningar också handla om att ta initiativet till att dela lika på de 

bördor som åläggs enheten. Detta verkar dock ibland innebära utmaningar för individen, särskilt när 

den egna kraften tryter. En kadett berättade om ett tillfälle då denne kom på sig själv med att först ta 

initiativ på ett sätt som inte kändes bra, och hur kadetten sedan efter en inre kamp rättade sitt eget 

beteende: 

Ja, alltså jag upplever att jag kan bli så här, nu hade jag blivit tilldelad en, en mina, att ha i 

topplocket. Och sen så när de sa så här, ’ja ni kan lägga av er minorna’, då var jag ganska 

snabb, ja men jag kan lägga bort min mina. Och då, och sen gick jag och var irriterad på 

mig själv, eh, under hela nästa marschpass. Och sen blev jag inte glad, eller glad, jag blev 

inte lugn igen förrän jag gick till [namn] och sa: nu tar jag din packning! För han hade en 

mina också. För då kände jag så här, varför ska jag lägga bort min mina, när hälften av alla 

andra inte har lagt bort sin mina? Och så, liksom, men det blir liksom mer en inre kamp, 

eller vad man ska säga. Man blir irriterad på sig själv. Varför är du så lat, eller varför blir 

du trött av att? Eller jag vet inte. Men det var intressant! […] Ja. Jag renade mig själv 

genom att ta minan [skratt]! 

Packning på! 

Flera kadetter upplevde att dessa typer av ”strapatsövningar” inte sker så ofta, och att de därför 

fungerar väl för att ”[…] fräscha upp minnet, liksom, och hur man blir påverkad. Och sen så får man 

lite, man blir lite självsäker, att det, ja men jag vet, jag klarade den där övningen så jag, nästa övning, 

det kommer jag också klara. […] Ju fler dygn man […] tillbringat i fält, desto bättre blir man ju där 

ute.”. I den ena fallstudiegruppen konstaterade kadetterna efter den andra förbandsövningen att de 

utvecklat en förmåga att snabbt förstärka klädsel och somna, för att ibland ”[…] vakna i panik” av att 

någon ropar ”Marschfärdiga!”. De hade även utvecklat förmågan att snabbt ”packa ihop sin skit”. 

Efter kommandot ”Marschfärdiga” berättade kadetterna att de har fem minuter på sig innan 

kommandot ”Packning på” ges: ”Och då är det väl typ en minut. Det hörde man också ibland, när man 

låg och koma [sov] … […] Packning på! Bah, va?!? Så ligger man och sover! [alla skrattar]”. 

Disciplin – Det är jävligt viktigt att man tar upp den där jackan 

Disciplin är ytterligare en personlig egenskap som är önskvärd för officersprofessionen. 

Uppdragstaktik uppnås genom en kombination av militär disciplin och frihet under ansvar som har för 

avsikt att sätta uppdraget i centrum. Därigenom uppnås en god funktion, som kräver en välutvecklad 

moralisk kompass. Att varje individ tar ansvar för en god militär disciplin lägger även grunden för den 

tillit som behöver finnas till såväl det egna som andras beteende inom den egna enheten. Disciplin kan, 

enligt kadetternas berättelser, innebära att närvara vid alla föreläsningar och seminarier och att delta i 

förbandsövningar, men det kan också handla om att alltid komma i tid, att ta hand om sig själv och sin 

utrustning, och att genomföra de uppgifter man ställs inför på ett seriöst sätt. Under 

förbandsövningarna drillas kadetterna i militär disciplin, framför allt gällande att ta hand om sig själva 

och sin utrustning under påfrestande förhållanden och med knappa resurser. En officerare berättade 

om hur denne noterade en utveckling hos kadetterna: 

[…] jag ser en utveckling i [hur kadetterna sköter] sin personliga materiel. Hur man gör 

vissa saker? Att de, ja det var väl inte många minuter när de hade vila som, pang! [knäpper 

med fingrarna], sa det, så låg de i puppor och återhämtade, vilket är helt rätt. Och […] det 
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blev ju lite drill på Berga, att: tre timmar, och tre timmar, och tre timmar, och tre timmar… 

[återhämtning mellan varje sextimmarspass i olika övningsmoment under övningen]. 

Även om det är av vikt att själv ta ansvar för denna disciplin, är det ett chefsansvar att tillse att alla 

verkligen gör det också. Inom den egna gruppen hjälper kadetterna varandra att hålla god disciplin, 

vilket en av kadetterna beskrev så här: 

Eh… det är väldigt klassiskt att man stannar och vilar, tio till femton minuter, och att nån 

då struntar i att ta upp sin värmejacka för att hålla värmen under den tiden. De tänker att, 

ah, vi är snart igång och går igen, det är jobbigt att hålla på och packa upp och packa ner. 

Men eh, med erfarenhet så har man lärt sig att det är jävligt viktigt att man tar upp den där 

jackan. Så att man håller värmen de kanske åtta, nio minuterna som man hinner ha på sig 

jackan. Och, det är värt att göra det. Men det är sånt som även jag slarvar med, och då är 

det väldigt skönt att kunna bli tillsagd, när man är så lat. 

En av fallstudiens kadettgrupper berättade för mig om hur de upplevde att deras grupp alltid på 

förbandsövningar höll en god disciplin. Detta yttrade sig genom att de höll tiderna för när de skulle 

vara uppställda i ledet efter rast, till skillnad från andra grupper i övningsplutonen:  

Då blir man å ena sidan lite irriterad att de andra grupperna inte kan sköta sig, men man 

blir också jäkligt stolt över sin egen grupp, att vi, att vi håller ihop det. […] Och så är vi 

klara, och står där och stampar litegrann, så, jahapp, ok, vi skulle ju va uppställda på vägen 

här…  

Om inte alla håller denna disciplin medför det problem rent praktiskt, eftersom de som väntar på andra 

har tagit av sig sina förstärkningsplagg inför marschen och därmed börjar frysa medan de inväntar 

resterande del av plutonen. Kadettgruppen berättade om hur bristande disciplin i detta avseende kan få 

den effekten att de som sköter sig utvecklar strategier för att inte behöva frysa. Detta yttrade sig på så 

sätt att även fallstudiegruppen började dra ut på tiden för att inte sänka den egna gruppens stridsvärde. 

Gruppen upplevde att det var alldeles för slapp inställning till disciplinen att hålla tiden, och att det 

sänkte tilliten till övriga grupper i plutonen att inte alla var klara i tid. Disciplin är på detta sätt nära 

relaterat till förmågan att leda sig själv. 

Självledarskap – När hjärnspökena kommer fram 

I utbildningens teoretiska innehåll, som förmedlas under de föreläsningar som föregår den andra 

förbandsövningen, betonas att ledarskap handlar lika mycket om att leda sig själv, självledarskap, som 

att leda andra. Även om flera kadetter och ledare gav uttryck för att utbildningen i sin nuvarande form 

inte ger särskilt många kadetter möjligheten att träna på att leda andra, ansåg en ledare att det gavs 

möjligheter att under förbandsövningar träna på att leda sig själv - självledarskap. 

En officerare berättade för mig om sin roll som förbandsinstruktör under en av förbandsövningarna, 

vilken framför allt handlar om säkerhet och kontroll, men också om att ge de kadetter som behöver det 

en ryggdunk eller en klapp på axeln, särskilt i de fall då självledarskapet svajar: ”[…] en del behöver 

en klapp på axeln. Det behöver alla, alla behöver ett ryggdunk då och då. Och när det kommer då en 

officer, kanske som de har lite respekt för, och liksom, dunkar rygg, att nu får du bita ihop här.”. 

Officeraren beskrev hur stödet som ges inom ramen för chefs- och individutvecklingen av kadetterna 

vid ett tillfälle under en av övningarna blivit mycket konkret: 

Ja det var ju två individer som ville bryta, och eh, då tog jag deras röda lysstavar, så de 

hade inte möjlighet till det, då. Och då blir det liksom att de ville att, nu orkar jag inte mer, 

och jag bah, skitsnack! Det är bah gå! Sen gick de ju övningen igenom, och kom i mål. […] 

Men, hade inte nån varit där så kanske de hade…[brutit] […] Och då har man ju liksom, de 

hade ju daltat klart med sina hjärnspöken, och hjärnspöket hade vunnit. 
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Jag förstod det som att ledaren på detta sätt hjälpte kadetterna i sitt självledarskap, då detta inte riktigt 

räckte till. Samtidigt klargjorde ledaren dock att om kadetterna verkligen hade velat bryta övningen, så 

hade de självklart kunnat göra det. Jag förstår av ledarens beskrivning att självledarskapet handlar om 

att få syn på hur de egna tankarna påverkar den egna uppfattningen av hur mycket man klarar av. 

Förbandsövningarnas långa och krävande marscher, med brist på mat och sömn, gör att en del kadetter 

börjar umgås med negativa tankar om den egna förmågan, vilket flera ledare kallar för hjärnspöken: 

Jag vet ju av egen erfarenhet när man är riktigt trött och, […] när de inte får mat, man 

börjar se saker, folk somnar stående, folk börjar somna när de går, de börjar tänka på saker 

och man börjar känna att man har ont. Man kan känna att man kan bryta det här. Det är ju 

de spökena man måste övervinna, liksom att: ’Nej, jag vet att säger jag bara till och bryter 

en röd lysstav, så inom några timmar så står jag i en dusch och på en mjuk kudde’. Men det 

är ju det man vill öva, att, ’det där ska du ta bort’. Utan, ’du ska ju lösa nästa uppgift. Det 

är jobbigt men, kom framåt’. Och det är de hjärnspökena som alla har haft. Några har 

jättesmå, några har jättestora, och några hade så stora att de valde att bryta också. 

Att uppleva och lära sig hantera dessa hjärnspöken är en del av kadetternas chefs- och 

individutveckling som tränas på förbandsövning. En kadett berättade om hur denne aktivt resonerar 

med sig själv för att under övning hantera de tankar som uppstår, och att det är ett pågående arbete 

som ger stora lärdomar:  

Det ger inte någonting att både oroa sig innan ett moment och under det, för att… man 

bara, det bara leder till dubbelbelastning då, helt enkelt. Eh… utan istället så försöker man 

släppa såna här förväntningar eller orosmoln innan, och istället […] påverkar det man kan 

påverka innan. Och sen så, tar man hand om vad som än kommer, under själva momentet. 

Det är väl en… den starkaste lärdomen, skulle jag vilja säga. Men […] det där är ju nåt 

man får jobba med hela tiden. Det är ju inget som bara sker, liksom. Så det är ju verkligen 

inte lätt. 

Det har ju vart så uppblossat den här övningen över huvud taget 

Inför den andra förbandsövningen uttryckte kadetterna i den ena fallstudiegruppen att de förväntade 

sig en påfrestande prestationsövning, eftersom befälen ”har pratat väldigt högt om det” och 

äldrekurserna (kadetter i högre årskurs), som gjort en liknande övning föregående år, har berättat om 

hur individer börjat gråta, brutit ihop och avbrutit övningen: ”Det har ju vart så uppblossat den här 

övningen över huvud taget”. En av officerarna jag talade med betonade före förbandsövningen att det 

skulle bli en jobbig prestationsövning, där kadetterna skulle få möta ’det okända’ (dvs. ha brist på 

information om vad som ska hända): ”Det här är den jobbigaste övningen de har gjort. Den är ganska 

kort, men de kommer att få väldigt lite mat”. En annan officer uttryckte en förhoppning om att det 

skulle bli en individuellt inriktad chefsstressövning, snarare än ”ytterligare en gruppvis 

marschövning”. När kadetterna i den ena fallstudiegruppen efter övningen berättade om sina 

upplevelser ansåg en att den innehöll ”lite roliga moment, så där”, men att övningen inte var som 

denne hade föreställt sig: ”Jag trodde det skulle vara hårdare. […] Jag trodde den skulle vara tyngre 

fysiskt och mentalt. Jag trodde vi skulle gå kanske mer än det dubbla, mot vad vi faktiskt gjorde”. En 

av de andra kadetterna i gruppen tyckte dock inte att det var en realistisk förväntan, eftersom de inte 

har ”marschtränat nånting egentligen […]”. Den första kadetten gav då uttryck för att denna förväntat 

sig mer fysiskt krävande stationer, och jämförde med hur äldrekursen (årskursen innan) hade haft det 

på motsvarande övning ”[…] de kom ju till en station där, där genomförde de fälttest. Vilket man 

kanske inte vill göra efter fyra, fem mils marschande. Ett sånt moment skulle ju dra ner stridsvärdet på 

truppen extremt, liksom”. 
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Det är alltid nånting nytt man lär sig om sig själv 

Flera kadetter gav uttryck för att utbildningens förbandsövningar inte fullt ut levde upp till de 

förväntningar de hade på dem, genom att mest ge tillfälle att öva vad de kallar ”soldatfärdigheter”. En 

kadett upplevde en av övningarna som monoton: ”ja, vi gick, vi gick ganska mycket och vi löste inte 

så mycket konkreta uppgifter, det var mer såna här stationssystem. Lite… lite rekrytövning, skulle jag 

vilja likna det som”. Ett exempel rör bristen på mat och sömn: ”Ja, hunger och trötthet, det kommer ju 

alltid att vara en utmaning, så fort de, det sätts på spel.[…]. Och, när man väl vet det […] då går det 

liksom inte att bli bättre på att vara hungrig, eller bättre på att vara trött.”. En annan kadett resonerade 

dock på ett annat sätt i frågan, och menade att lärande kan ske på olika sätt, oavsett om något är nytt 

eller inte: 

Det beror ju på vad övningen syftar till att utbilda. Men, säg att man har en 

orienteringsövning, eller en övning där man leder taktisk strid i plutonsram eller 

gruppsram, då är det väl, alltså just det här att få vara på plats och göra fel, och göra igen, 

och göra rätt och så ta med sig till nästa gång. Det är väl det som är det lärande för mig. Att 

man får testa på. Eh, sen, nu som den här övningen vi hade senast, så var det, den syftade ju 

mest till att göra en trött, och då, det är väl en lärdom i och för sig, att jag får känna efter 

igen. Ok. I och för sig har jag gjort det förut, och gjort såna övningar där man blir trött, och 

inte får så mycket mat. Men, man, det är alltid nånting nytt man lär sig om sig själv, 

upplever jag. Att det är så här, ja… eh, nu har jag gått så här många timmar utan mat, och 

vi ska genomföra ytterligare så här många timmar. Och hur, hur motiverad är jag nu, och 

kan jag på nåt sätt utveckla och bli mer motiverad, även fast jag tycker att det är 

jättetråkigt? Eller så. 

En kadett, som inte hade tidigare erfarenhet av brist på mat och sömn under så lång tid, uttryckte att 

det var intressant att se hur pass väl denne upplevde sig kunna hantera bristerna. Flera kadetter nämnde 

just sömnbristen som en utmaning, men en menade att det går att klara av genom att ”ha pli på sig 

själv, liksom”, för att undvika att somna hela tiden. En annan kadett kände tydligt av bristen på sömn, 

vilket i dennes fall upplevdes som en okontrollerbar reflex att sova. Kadetterna i den ena 

fallstudiegruppen berättade om hur de på grund av trötthet orienterade helt fel när de skulle gräva värn, 

och vilka negativa konsekvenser det fick för plutonens stridsvärde att flera gånger behöva framrycka 

över en sandstrand där det är extra tungt att gå, eftersom man sjunker ner i sanden. 

Vi låg mitt i solen med alla kläder på och frös 

Flera kadetter gav uttryck för att kylan var ett relativt stort problem under den andra 

förbandsövningen, trots att vädret var gynnsamt för årstiden: ”Och eh, jag hörde, det var många som 

sa det att de kände sig mer kränkta av kylan nu, än när vi var i Arvidsjaur, så…”. För en av kadetterna 

upplevdes en stor belastning med anledning av bristen på sömn och mat. Dessa påfrestningar hade 

dock lett till insikter om dessa faktorers påverkan på förmågan att hålla värmen i kroppen:  

Eh, ja! Faktiskt! Det var intressant! Och det var antingen på grund av sömn- eller matbrist, 

men jag frös, väldigt lätt, alltså. Även om jag hade all min utrustning på mig så kunde jag 

stå och frysa. Och det… har jag inte märkt av innan, jag har alltid ändå alltid haft nån, den 

här inre temperaturen. För nu var det så, så fort man gjorde nåt fysiskt så blev man varm. 

Men när man slutade så kunde ju inte kroppen behålla värmen, inte ens med de här 

förstärkningsplaggen då. […] Vi låg ju i solen, mitt på dan, med alla kläder på, och ändå 

låg vi och frös alltså. 

Det blir en egoboost att se att andra har det jobbigare fast jag bär tyngre 

En kadett gav uttryck för att alla blir trötta utan mat och sömn, men att denne upplevde sig ha en hög 

förmåga att stå emot och kunna ”köra på ändå”. Kadetten uttryckte dessutom uppfattningen att denne 
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behöver motgångar för att hålla motivationen uppe, både gällande sömn och fysisk belastning, och att 

det ger ett ökat självförtroende att klara av lite mer än andra: 

Eh… och eh, det är väl även en insikt som jag har snuddat vid tidigare att jag… eh, jag 

jobbar bäst när jag har lite motgång. Så går det för enkelt, så är jag ganska omotiverad. 

Men, när vi, om jag går och jag vet att jag bär mer än andra och ser att, det att eh, de har 

det riktigt jobbigt, då blir jag lite boostad av det. Eh… på ett nästan självgott sätt, skulle jag 

säga. Men, det är… det är inte riktigt så, utan då, då känner jag att eh… all träning som jag 

ägnar mig åt faktiskt ger avkastning, och… blir som en självförtroendeboost att eh… ja nu 

ser jag att många har det jobbigt, och jag vet för mig själv att jag bär tyngre. Men det säger 

jag ingenting om, utan jag biter i och kör på. Och så blir det lite som en sån, egoboost. […] 

Men eh, att se då när, när, att våran grupp var den som, vi var starka, vi bar tyngre än de 

andra grupperna. 

Man blir lite dum i huvet, som jag brukar säga 

En av ledarna menade att tanken just var att kadetterna genom övningen skulle få erfarenhet av brist på 

mat och sömn, eftersom kan vara en del av att arbeta som militär, och att det är viktigt att få insikter 

om hur man som individ reagerar. Ledarens fokus för effekterna av bristen på mat och sömn var att 

kadetterna skulle uppnå ett tillstånd där de skulle få känna på hur den mentala förmågan påverkades av 

brist på yttre faktorer: 

[…] för att man ska veta att det är inte alltid man får äta och sova, utan man blir lite dum i 

huvet, som jag brukar säga, och det är fullt naturligt, för att man har inte näring, man har 

inte sömn. Och de måste ju nån gång få komma in i det tillståndet att få veta att så här 

kommer jag att va, men jag fungerar! Trots allt. Det är segt och det går långsamt, men jag 

fungerar. Och det är ju inte de sen som är Lasse i ledet [soldater], utan det är ju faktiskt de 

sen som är de som ska tala om för de andra att nu, nu eh ska saker och ting göras. 

Tänkandet så att säga, eh… den, den taktiske, operative chefen. 

Förutom den gruppchef som vid O-platsen till mig uttryckte en svårighet att fokusera på instruktioner 

under sömnbrist, gav ingen av de kadetter som genomförde övningen som soldater uttryck för att den 

mentala tankeförmågan förändrades. Ovissheten i sig upplevdes dock orsaka att sömnbristen blev ett 

problem, menade en kadett, eftersom denne upplevde att det är lättare att hålla sig vaken om man vet 

vad uppgiften är. 

Det har varit väldigt mycket prat om stress 

Även om de båda förbandsövningar som ingår i fallstudien skiljer sig åt, var stress och ovisshet av 

olika karaktär två av de uttalade faktorer som skulle ingå i övningarna. En av ledarna berättar att 

ambitionen är att kadetterna ska få bekanta sig med och kunna hantera sina reaktioner då de utsätts för 

stress, och att de ska utveckla en förmåga att ha tillgång till ”sina egna kognitiva förmågor under 

stress”. Ledaren förklarade att det handlar om att kunna ”komma upp ur stresskonen igen, och att göra 

rätt saker då, för sig själv, men även att hjälpa andra. Det är ju det vi vill komma åt.”. En kadett 

uttryckte att denne generellt inte upplevde någon större stress under en av övningarna: ”[…] jag hade 

en helt annan bild av den här övningen innan. Jag trodde att det, det har varit väldigt mycket prat om 

stress. […] jag anser inte att det var så stor, stort stresspåslag faktiskt.”. En av ledarna berättade att det 

vid ett moment, repelleringen, fanns ett pålitligt system som kadetterna litade på, och att det fanns 

många ”antistressorer runt omkring”, såsom övningsledarens stödjande förhållningssätt och 

materialplatsens upplägg, för att inte kadetterna skulle känna någon onödig stress under 

firningsmomentet. Ledaren gav uttryck för en övertygelse att det ändå var många kadetter som 

upplevde stress under momentet, även om de inte förstod det själva: ”Det är klart att de får ett visst 

påslag när de hänger på väggen. Det ser man på vänsterhanden. Att de håller, att de håller runt repet. 

Eh, för hårt.”. En av de andra kadetterna uttryckte däremot att just repelleringen för denne hade utgjort 
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ett stressmoment, som verkade framkallas av andras berättelser om skaderisken. En av ledarna gav 

uttryck för att det är svårt att öva på att hantera stress, av flera anledningar: dels är det individuellt vad 

som gör människor stressade, dels kan trötthet påverka hur människor upplever saker och hur de 

agerar:  

[…] när man blir tillräckligt trött, då tar man udden lite av stress, för då börjar man bara 

göra saker som, alla andra gör. Så gör man det tillsammans. […] Men, det är svårt att se 

med stress, för det är så individuellt. En del blir inte stressade över nånting, och en del blir 

stressade över en spindel. Och det är jättesvårt att dra alla över en kam och göra en övning 

där alla, varenda individ, får en stressor. 

De första minuterna hade jag fullt fokus på att bita hål i min luva 

Den stress som kadetterna ändå upplevde och försökte hantera verkar bero på olika saker: En kadett 

berättade om upplevd stress under de korta pauser som erbjöds under den långa marschen på Ornö 

under en förbandsövning, eftersom denna hade problem med magen. En annan kadett upplevde viss 

stress i samband med det fångmoment som ingick i samma övning, på grund av att det innebar en 

fysisk belastning i form av stillasittande under många timmar, och kadetten var orolig för att gamla 

skador skulle förvärras. Ytterligare en annan kadett gav uttryck för att det var stressande att få en huva 

över huvudet under samma moment, då denne upplevde det som svårt att få frisk luft: ”Jag tänkte: 

kommer man må illa? Kan man kräkas i den här, liksom? Och det var så här varmt och… hur gör man 

då?”. Sedan fanns det andra kadetter som inte alls upplevde det som stressande att bli huvade. En av 

kadetterna menade att reaktionen berodde på vilken mental inställning man har: 

Det hela berodde på vad man intalade sig när huvan kom på där i bussen här, när vi blev 

tillfångatagna. Jag eh, ja, jag satt bara och intalade mig själv: det här är en övning, medans 

vissa kanske vart panikslagna direkt, och bah, kunde inte andas, och… det är ju självklart 

att det blir en stress för den personen. […] jag fiskade upp, så jag hade ett öppet hål här 

nere [på luvan], så jag fick in frisk luft hela tiden. Så, man får göra alla, småknep man… 

kommer på, helt enkelt. 

Även en av de andra kadetterna hade en mer handlingsfokuserad strategi för att bättre klara av själva 

gisslantagandet: ”Första minuterna hade jag full fokus på att bita hål i min luva, så att jag kunde se ut. 

[…] det var ett tips som jag hade fått tidigare, när jag jobbade, faktiskt.”. 

Alla var bedömt ganska stressade 

Under förbandsövningarna får kadetterna träna på att kunna fokusera på omgivningen samtidigt som 

de utför en uppgift: ”du kan ju inte bah.., alltså få tunnelseende på att lösa uppgiften… du måste ha, 

alltså koll på vad som händer runt omkring dig också”, berättade en kadett. Förutom brist på de yttre 

faktorer, såsom mat och sömn, kan även mental stress medföra att kadetter får tunnelseende eller på 

olika sätt går in i sig själva. Uttrycket som används av aktörerna för att beskriva det tillstånd som båda 

dessa faktorer kan bidra till är att gå in i stresskonen (’kona’). Kadetterna berättade hur de i flera olika 

sammanhang under förbandsövningarna upplevde hur såväl de själva som andra kadetter konade. Ett 

exempel på att kona på grund av stress var under den ena förbandsövningen. Vid ett av momenten, 

som innebar övning i simulatorhall med ett läckande fartyg, spelade högtalare på hög volym upp både 

musik och ljud från stridsflyg, samtidigt som momentövningsledaren skrek ut order i en megafon: 

”Det var ju en individ som när, när stridsflyget kom in och bah… ’Skydd, skydd, skydd!’, då var det 

en som bara stod mitt på däck och fortsatte och jobba och… medan alla andra tog skydd. […] För alla 

var ju bedömt ganska stressade i den situationen, men man måste ju ändå kunna… [ta skydd]”. Efter 

övningen berättade en av kadetterna att om det skulle hända i verkligheten, under pågående strid, 

skulle det innebära ”att man dör. För det kommer en automatkanon, som pepprar hela däcket […].”. 
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Det var ju bara att chansa, dyka bort och så se vart fan man kommer 

Flera av kadetterna beskrev hur de upplevde hög stress av olika karaktär under ett 

undervattensmoment vid en förbandsövning. Det verkar ha gjort särskilt intryck på kadetterna i en av 

fallstudiens kadettgrupper, att en av dem blev rejält stressad under momentet. Kadetten själv uttryckte 

att det var första gången på länge som denne känt sig stressad: 

Just att, det är väl den där ovissheten. Det är ju nånting man aldrig gjort förut, det är vatten 

upp till halsen, det sprutar från rör i tak och… det blir bara mer och mer vatten… och det 

blir mörkt, det är kallt och… visst, alltså, jag var ju medveten om att det var en övning, 

men man sätter sig ju ändå in i situationen på ett annat sätt. Eh… så det, ja… du bara 

skrattar du [till den andra kadetten]! 

Den kadett som skrattat förklarade situationen genom att berätta om hur just den här kadetten varit 

”kolugn” sedan de påbörjade utbildningen: ”Det går inte att rubba [kadetten]. Och det är kul att det 

äntligen har kommit ett moment som har påverkat [denne].”. Kadetten själv resonerade om vad det var 

i momentet som utlöste stressreaktionen genom att beskriva sin upplevelse av det som hände: 

Alltså det är få saker som får mig, alltså, väldigt stressad. Eh, det enda som jag verkligen 

känt av stress på, det var ju det där [undervattensmomentet]. […] Ja, det var väl det här, 

eh… man upplever nånting som man inte har upplevt förut. Det är kallt. Det är mörkt. Det 

är vatten. Eh… om man, man, där tänkte jag inte på att det var en övning, utan där levde 

jag mig in i momentet på ett annat sätt. Det var ständigt, alltså det sprutade in vatten, när 

man lyckades täppa igen ett hål så dök man ner, och då var alla kilar borta, och så kom man 

upp och det flyter kilar överallt, och alla kilar har bah, sprutat ut ur hålet och… Man kände 

samtidigt att, ja när båten var kantrad, så när man, ibland när man kom upp, så var ju alltså 

vattnet nästan upp till taket, och då var den här takluckan då’ra, syntes inte den, för den var 

ju vattenfylld. Eh… så det vart väl lite, ja… en blandning av alltihopa, kan man säga. […] 

Det var ju, skeppet stod ju, alltså, det hade kantrat ganska kraftigt. Sen så längst upp där, då 

hade vi ju det där röret som bara sprutade ut kubik efter kubik liksom. Eh, och precis innan 

vi valde att sluta den där läckan där då, då, då stod man ju och kollade bort där, och då var 

det ju vatten, alltså, halva rummet var ju vattenfyllt, så man såg inte den där jävla takluckan 

nånstans. Så där var det ju bara att, alltså chansa, dyka bort och så se vart fan man kommer, 

för gogglisen [simglasögonen] de hade ju immat igen, man såg ju ingenting genom de där, 

så det, det, det var lite otäckt tyckte jag. [skratt] Jag är ju, så här, jag är ju inte så vattenvan, 

så det är ju, det är väl därför det vart ett lite mer påfrestande moment, liksom. 

Det är svårt att agera när man inte har den blekaste aning 

Ovissheten i sig skapade en annan typ av stress för en av de andra kadetterna under samma moment, 

som beskrev upplevelsen av att stå handfallen och inte veta vad som behöver göras som en stor 

utmaning. Kadetten beskrev hur denne hade frågat den kadett som agerade chef under momentet vad 

som behövde göras, och sedan fick stå och vänta på att få en uppgift: ”Det är svårt att agera och 

springa runt och göra saker när man inte har den blekaste aning om vad som behöver göras… Och det 

är ju påfrestande i en situation där det är mycket som behöver göras, men man vet inte vad man, vart 

man ska va eller hur […]”. 

Jag låg ju och hoppades på att det här går bra nu 

Stressen kan också yttra sig som ett resultat av otrygghet och en oförmåga att själv påverka sin 

situation, vilket drabbade en av kadetterna då denne blev buren, fastspänd på en bår, kors och tvärs 

genom fartyget i simulatorhallen under ett övningsmoment: 

Men, jag kände ju en ganska stark oro när jag låg där, och det var ju inte för att chefen inte 

kunde sitt jobb eller, han som ledde det där tyckte jag gjorde det väldigt bra, men, 

individerna som bar… jag är ju ganska tung, och det var väldigt tydligt att det, speciellt två 

av individerna hade fruktansvärt jobbigt, eh, att dra runt på mig. […] och därav stapplandet 
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när jag gungade fram och tillbak och nästan slog huvet i en dörrhandtag där, det heter väl 

ett skotthandtag? […] Ja ja ja, jag hade ju ingen möjlighet att röra mig över huvud taget. 

Och där blir det ju en oro liksom. Jag hade ju inte alls nån tillförlitlighet till de som, gjorde 

det där arbetet. Inte nånstans. Så jag låg ju och hoppades på att eh, att det här går bra nu. 

Man får använda sin egna hjärna och försöka lista ut vad gruppen behöver 

Av en kadetts berättelse förstår jag att det hör till vanligheterna att öva på att lösa uppgifter med 

bristande information, dvs. med en hög grad av ovisshet, men det gäller också att tänka själv för att 

kunna bidra till det gruppen behöver: ”Sen får man ju använda sin egna hjärna under tiden och försöka 

lista ut vad, vad gruppen behöver, och vad man kan bidra med och så vidare.”. Ovissheten kan enligt 

några kadetter utlösa en mängd spekulationer inom gruppen om vad som ska ske, något som sker i 

slutet av övningen: ”[…] när de gav oss en så enkel order som: ’Lasta och åk tillbaks till Karlberg’.”. 

Ordern sätter genast igång en mängd spekulationer hos kadetterna och resulterar även i hamstring av 

mat: ”Bah, jaha, vi har ju ett dygn kvar här, vad är det som händer? […] Kan det bli ett till 

fångmoment? Har de resurser till det? Vad, vilka, ja, vilka ska öva oss här på fältet, är det nån som 

känner nån från de förbanden? Är det avlyst, ska vi va kvar? Det är såna grejer.”. 

Kan man dö av det här? 

En av kadetterna berättade att det alltid är jobbigt att inte veta vad som ska hända, och att det påverkar 

att inte veta när nästa måltid eller vila ska medges. Kadetten berättar hur denne hanterar ovisshet och 

stress genom perspektivtagande och att sätta upp mål och delmål: 

Eh… och det kan ju va allt ifrån till att man delar in det i, nu har vi transportsträcka till 

nästa moment på Utö, nu har vi en ny station på Utö, nu har vi ny transportsträcka, och så 

vidare. Då har man tydliga delmål där. Klarar jag den, så klarar jag nästa moment, marsch, 

så klarar jag nästa moment. Helt plötsligt har det ju gått några dar. Eh, till att eh, man 

tycker att det är sjukt jobbigt, och är trött av att gå med stridsvagnsmina, och så bara: ’nu 

går jag fram till den korsningen, nu går jag fram till den övergången’, och så vidare. […], 

eh… Sen så det andra är väl perspektivtagande. Man försöker, eh, se saker ur andra 

perspektiv, för att, göra dem enklare att hantera, helt enkelt. Typ att, den här övningen är 

tidsbegränsad. […] och det brukar jag fråga mig ganska ofta, kan jag säga, typ ’är det nån 

som har dött? Nej, det är det inte, kan man dö av det här? Troligen inte’. Nej, då blir det 

inte så himla farligt längre. Så typ såna där perspektiv. 

Du kommer gå in i väggen totalt när nån blir skjuten framför ögonen på dig 

En kadett upplevde att denne hade fått en bredare kunskap, rent teoretiskt, om vilka stressreducerande 

metoder som kan användas i olika situationer, men att övningarna inte hade gett möjlighet att tillämpa 

dessa i praktiken. Kadetten upplevde att andra kadetters sätt att resonera kring hur de skulle reagera 

vid hög stress inte är verklighetsförankrade: 

Och, i såna extrema situationer, där man får ett högt stresspåslag, ja, man vet aldrig hur 

kroppen kommer att reagera. Och därför… eh, folk igår på seminariet sa att: ’Om nån blir 

skjuten framför ögonen på mig så kommer jag använda den här metoden’, och då tänkte jag 

att ’nej det kommer du inte alls, för du kommer gå in i väggen totalt’. 

En bra lärdom för framtiden 

På frågan om vad som var den största lärdomen efter den andra förbandsövningen, berättade kadetter i 

den ena fallstudiegruppen att det var att få syn på såväl sina egna som andras reaktioner på ovisshet, 

att inte veta vad som ska hända: 

Ja, den största grejen som man, som jag tänkte på då i alla fall, det var ju… hur mycket 

osäkerhet, hur roligt det var med alla spekulationer hit och dit om vad som skulle hända 
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härnäst. Det var… jag vet inte om det påverkade negativt, men det var intressant i alla fall, 

att höra… hur mycket farhågor som cirkulerade, och… vad ska vi göra nu?[…] Alltså det 

spekulerades väl typ hela tiden. Om saker och ting. Eh… och sen att folk, ja men att man 

inte visste, och när man började bli trött. Då vart väl folk lite irriterade och… arga typ, att 

de inte visste. 

Kadetten gav uttryck för att det var en bra lärdom för framtiden, då denne själv kommer att befinna sig 

i en chefsposition, att förstå vad det kan innebära för en enhet att inte få ta del av viktig information. 

Chefsutveckling 

Försvarsmakten blir aldrig bättre än vad vi är tillsammans 

I båda utbildningssammanhangen förmedlas en slags fostran in i en kultur som ska verka utifrån och 

genomsyras av Försvarsmaktens Värdegrund, vilket kommer till uttryck under en föreläsning i form av 

en officerares direkta uppmaning till kadetterna att alltid hjälpa varandra i sin chefsutveckling: 

Ta alla chanser! […] Var inte rädda. Och ni som är kollegor till varandra då, är det nån som 

tycker att nån annan är sämre och att ni är jätteduktiga, va, får ni gärna tycka det. Men jag 

önskar och jag vill att ni är bra kollegor, och tränar era officerskollegor då och säger så här: 

’Jag såg detta. Jag tror du skulle vinna på’. Eller ställer frågan: ’Finns det nåt annat sätt du 

skulle kunna göra det här på?’. Ni behöver inte vänta på att det kommer en erfaren officer 

och gör det. Ni kan sätta er och diskutera de här sakerna själv. Det är så man utvecklas. Det 

är upp till den individen som får tips och råd om han tar åt sig eller inte. Men våga det! Det 

är väldigt lätt att slå sig själv på bröstet och tänka att jag är nog lite bättre. Men 

Försvarsmakten blir aldrig bättre än vad vi är tillsammans. Både som chefer och med våra 

soldater och sjömän. 

Mina förväntningar på Försvarsmaktentid är väldigt låga 

Flera kadetter gav uttryck för en förväntan om att utbildningen till stor del ska erbjuda en möjlighet till 

utveckling inom ledarskap, och framför allt det militära. Några kadetter mer än andra uttryckte en 

förväntan om att den teoretiska kunskapsbasen, som ges genom litteratur och föreläsningar, ska bidra 

med specifik kunskap om det ledarskap som officersprofessionen innebär. Under förbandsövningar är 

avsikten att kadetterna ska ges möjlighet att i praktiken träna på, och därmed utvecklas, i sitt militära 

chefskap och i sitt ledarskap. Kadetterna i den ena fallstudiegruppen såg förbandsövningar som en 

naturlig del i den militära träning som erbjuds på den skola de går på. De förväntade sig att få öva både 

på att vara i olika chefspositioner och leda andra i olika gruppkonstellationer, men också att själva bli 

ledda av olika slags chefer. I den andra kadettgruppen uttrycktes en viss skepsis över om de skulle få 

tillfälle att öva på ledarskap under förbandsövningarna, beroende på om de genomförs i regi av FHS 

eller FM: 

För, mina förväntningar på Försvarsmaktentid […] är väldigt låga. Så, med det sagt vill jag 

ju säga att det här blir väl en liten överraskning att se vad FHS har att komma med. Kontra 

Försvarsmakten. För Försvarsmakten har haft väldigt låg standard, enligt mig. Hittills. På 

de övningar vi har bedrivit tillsammans. […] vi har generellt gått tillbaks till 

soldatfärdigheter, enbart, på samtliga övningar egentligen. 

Det är ju deras hjärna och deras förmåga att leda andra, som vi försöker utveckla 

En ledare berättade att den militära träning som sker under Försvarsmaktstid endast syftar till att 

upprätthålla praktiska militära färdigheter, snarare än vidareutveckla, och att ”det tar ett tag för 

kadetterna att förstå det”. Samtidigt betonade denne att det är förmågan att leda andra som ska stå i 

fokus: ”[…] det är ju deras hjärna och deras förmåga att leda andra, som vi försöker utveckla och som 

vi sen i andra ändan vill åt. Inte deras, deras magasinsbyten, eller omgrupperingar mellan 
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stridsställningar, de här soldatdelarna då ju.”. En av kadetterna upplevde utbildningen som ett 

teoretiskt skede, där de praktiska delarna kommer att ges tillfälle att öva mer på under VFU:n. 

Kadetten menade att det är viktigt att se till den större bilden: ”Alltså, så här, det vi gör nu, det är ju 

teoretiskt skede av utbildningen, där vi får verktyg för verktygslåda, liksom. Vi lär oss om ledarskap, 

vi är oss om taktik, och lite om militärteknik, och så vidare. Det här blir ju en massa grejer man sen 

kan ta med sig liksom”. 

När slutar människan att fungera som den ska? 

En annan ledare förklarade att det är viktigt att alla får möjlighet att träna soldatfärdigheter, även på en 

officersutbildning, eftersom en del av kadetterna inte har någon tidigare kunskap om hur det är att vara 

soldat:  

En del har ingen referenspunkt om hur det är att va så här trött. Och en del får nu den 

referenspunkt som första och kanske enda gången. Så här trött kan jag va. Så här var mitt 

stridsvärde när jag inte hade ätit eller sovit och fysisk prestation hela tiden. Så för en del 

kommer det va den här övningen som är den måttstocken, egentligen. Och det där tycker 

jag är jätteviktigt att alla har, liksom, när slutar människan att fungera som den ska? För att 

när den personen sen är i en chefsposition, och nån annan är trött, ja då, då förstår man. 

Alltså man kan relatera lite, att nu, nu är inte alla skedar i lådan längre, utan, nu är vi trötta 

här. 

Ledaren menade att kommande kurser på utbildningen kommer att ha större fokus på att utveckla 

kadetternas förmåga att tänka taktiskt. Utifrån en del kadetters berättelser om hur de upplevde 

förbandsövningarna, förstår jag att de inte för alla fullt ut motsvarade förväntningarna om hur hög 

prestation de skulle innebära, samtidigt som en kadett sa sig förstå att den fysiska och mentala 

utmaningen behöver anpassas till att alla har olika lång erfarenhet av militär verksamhet och 

ledarskap: 

Kärnan i det hela är väl nånstans att, vi ska ju nån gång leda andra som befinner sig i det 

här skicket. Och då ska vi även själva veta vad det faktiskt är att vara nere i den här 

[stress]konen, liksom. Och vi, vissa av oss som har jobbat tidigare, har ju upplevt det här, 

och då kan vi ju säga att vi kanske inte riktigt kände att den här övningen kanske inte riktigt 

sträckte sig dit, som man ville nå. För många andra, som inte har upplevt det här, de, de har 

ju det här att förhålla sig till. Och ingenting annat. Och då är det det här de får utgå ifrån 

sen, när de leder andra. 

Att inneha en chefsroll hjälper till att hålla vakenhet och fokus 

En av kadetterna beskrev hur det nästan är lättare att hålla fokus och vakenhet när man har ansvar i en 

chefsroll under förbandsövningar, eftersom man då hela tiden har saker att tänka på och planera. En 

annan kadett beskrev hur tydligt det blev att en som var chef under en förbandsövning tydligt tappade 

fokus när en paus blev för lång, och att vilan nästan blev till nackdel: ”Det där har man ju hört av 

många andra, som har haft såna ledarroller, att när det väl börjar ta slut så… släpper den här 

anspänningen så… går de ner sig mycket, istället.”. 

Chefen påverkar gruppens stressnivå  

Det chefskap som en del av kadetterna utövar under förbandsövningar upplevdes på olika sätt. En 

kadett berättade att till exempel rollen som gruppchef innebär att ta ett större ansvar, inte bara för sig 

själv, utan även för andra. Att verkligen se till att soldaterna i gruppen gör rätt åtgärder: att de till 

exempel äter, sover och sköter sin hygien som de ska. En kadett annan berättade att ”[…] det kan ju 

skilja jättestort ifrån om man får en väldigt oerfaren plutonchef, eller gruppchef till en väldigt erfaren”. 
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Vem som är chef påverkar bland annat stressnivån på gruppen och hur pass effektivt ledaren leder 

arbetet med att lösa uppgifterna, enligt kadetten.  

Variationer i ledarskapet - Det är ganska tacksamt att vara chef på utbildningen 

När ledarskapet varierar upplevde kadetterna i ena fallstudiegruppen att de får öva på att följa olika 

ledare på olika sätt, beroende på dennes ledarstil. De menade att den grundläggande 

officersutbildningen som akademisk yrkesexamen är speciell, såtillvida att alla som deltar i 

utbildningen ska bli chef i framtiden. Det innebär att kadetterna är medvetna om att de är under 

utbildning, något en kadett tror gör dem extra följsamma. Det här yttrar sig i att i de fall någon gör fel 

så accepterar man det, och försöker kanske hjälpa till. Kadettgruppen beskrev det som att det finns en 

önskan om att se andra kadetter lyckas i sitt ledarskap, vilket gör att det ”ganska tacksamt” att öva på 

att vara chef på den grundläggande officersutbildningen. En kadett berättade att även om alla vill få 

möjlighet att visa framfötterna och vara chef, så är det viktigt att under övning låta den som för 

tillfället är chef få vara det. Att man tar ett steg tillbaka och inte inkräktar: ”[…] är det nånting man 

anser att den personen inte gjorde bra eller nånting som den gjorde dåligt, så får man ta den 

utvärderingen i efterhand i såna fall.”. 

Man lär sig av att studera andras ledarskap 

Flera kadetter gav uttryck för att även om man inte själv fick möjlighet att vara chef under en övning 

så lär man sig av att studera andras ledarskap, såväl hos officerare som hos kadetter i chefsposition: 

”För att jag tittar ju, jag tar ju med mig saker som jag tyckte att [plutonchefen] gjorde bra, och […] så 

tar jag ju med sig saker som jag inte tyckte att [plutonchefen] gjorde så bra. För då kommer ju jag att 

tänka på det tills det är min tur. Så, det är bra, det är lärande.”. En kadett med tidigare erfarenhet av att 

leda andra berättade om hur denne upplevde det som utvecklande att själv utöva chefskap under ett 

moment på en förbandsövning: ”Nu var man ju tvungen att tänka mycket mer på fördelning och 

delegering av uppgifter, och så vidare. Ligga lite, steget före och… Så att det var väldigt utvecklande, 

var det absolut.”. Samma kadett upplevde dock ett annat moment som mindre utvecklande, trots att 

denne även där innehade ett chefskap: ”[…] det var ju inget, stora uppgifter vi fick. Så det blev ju inte 

så att, jag fick göra nåt speciellt, egentligen. Så det var väl… ja, det var väl ingen så stor puck då 

liksom.”. 

Att inte få öva ledarskap är en begränsning 

I båda kadettgrupperna uttrycktes en viss besvikelse över hur plutonchefer och gruppchefer till 

övningarna hade valts ut bland kadetterna. Flera upplevde att kompaniets plutonchefer hade valt ut de 

mest erfarna till en av förbandsövningarna, när man istället borde ha valt ut de minst erfarna och 

därmed gett dem en utmaning och möjlighet att visa vad de går för. En kadett ansåg att även om en av 

kurserna har bidragit med teoretisk kunskap, inom till exempel utvecklande ledarskap, uppdragstaktik 

och stresshanteringsmetoder, så har den uteblivna möjligheten att öva på att vara plutonchef under 

förbandsövning varit en brist. Att inte alla får tillfälle att öva chefskap under förbandsövningar 

upplevdes även av flera andra kadetter som en begränsning i utvecklingen mot att bli officer. En av 

cheferna gav uttryck för samma sak: ”Tråkigt, tråkigt. Tyvärr. Men det är ju en väldigt 

dimensionerande begränsning som vi har, och det, det, ja men det är tråkigt. Det tycker jag. Eh… eh, 

tyvärr är det så, eh… så att, ja, nej, tråkigt.”. Enligt flera av cheferna skulle förbandsövningarna kunna 

genomföras på ett annat sätt, dels så att fler fick chansen att öva chefskap, dels att det chefskapet 

skulle innebära fler och svårare beslut. En chef ansåg att meningen med en av övningarna, att öva 

beslutsstress, till viss del gick förlorad på grund av hur övningen var planerad: 
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Just förflyttningen på Ornö kan man göra så mycket mer utav. […]. Med mycket, mycket 

enkla medel så hade man kunnat göra som så att man delar upp grupp, de får… en uppgift, 

[…]. Istället för 24 kilometer, så hade man kunnat haft 14 km, men till exempel bara i 

terräng. Där de har en spaningsuppgift mot ett område, […]. Eller underrättelse om 

nånting. Och då hade kadetterna blivit tvungna att, eh, tänka på en massa andra saker som 

hade varit mer professionsnära. Dels hade flera fått varit chefer. De hade varit tvungna att 

taktikanpassa sitt sätt att röra sig framåt, […]. Så med mycket, mycket enkla medel så hade 

man kunnat fått fler som chefstränar. 

En kadett som hade en chefsposition under övningen bekräftade bilden, och att den typen av ledarskap 

för denne inte hade inneburit någon form av stress eller särskilt svåra förhållanden: ”De uppgifterna 

jag fick var i princip att ta enheten från punkt A till punkt B”. Flera andra kadetter gav uttryck för en 

besvikelse över frånvaron av tillfällen att öva beslutsfattande på den andra förbandsövningen: 

[…] den här eh… övningen det var ju det här med ovisshet, och hela den biten, men jag 

upplever att det vi fick i hand, var ett manus. Vi skulle bara gå hit, gör det här, gå hit, gör 

det här. Och, de som var på, chefer och även vi andra, vi var bara som skal som gick. Det 

var ju ingen egen tankeverksamhet som gick igång där, utan man: ha, nu ska vi gå hit, och 

där fick vi den här tiden på oss och ska vi göra det här. Och jag upplever att, inom ramen 

för, för officersprogrammet här som, ändå ska bidra till att vi ska tänka själva och va 

innovativa och hela den här, biten så, uppfyllde den här övningen absolut inte det. För det 

fanns inget så här… här har vi ett problem och nu ska ni lösa det… det är lite synd. […] 

[Kadetten] som gick som plutonchef sa också det, att, [denne] fick ju inte agera som 

plutonchef, mer eller mindre, utan […] gav gruppchefsorder till gruppcheferna. När det var 

så pass uppstyrt som det ändå var. Och vi som gick som soldater då, hade ju… ännu 

mindre. Vi gick ju bara. Snacka skit. […] [tystnad] … skal kanske var lite uttryck… men, 

redskap, det var ett bättre ord. Som soldat är man ju ett redskap. För uppgiftslösande. Det 

är väl så man ska se det. [Tystnad. Suck] Ja, inom ramen för att jag ska bli en officer, så är 

det ju lite tråkigt, för att, jag får ju inte möjlighet att utvecklas, hela tiden. Det, är ju så. 

Men, […] man behöver inte så mycket tankeverksamhet där. 

Ovissheten påverkade en av de kadetter som var gruppchef under förbandsövningen, genom att denne 

inte själv hade tillgång till särskilt mycket information som kunde delges den egna gruppen: ”Jag 

gjorde mitt allra bästa för att sprida den lilla information som delgavs till gruppen, […] i och med att 

övningen var att agera i brist på information, så…”. Kadetterna i den ena fallstudiegruppen gav dock 

uttryck för att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n), som infaller termin fyra och fem på 

utbildningen, kommer att erbjuda fler tillfällen till att öva truppföring. 

Långa marscher tränar ju inte en chefsegenskap 

En officer berättade att det inom Försvarsmakten finns en tradition att utbilda grupper, och att man är 

bra på det, men att det inom ramen för den här typen av utbildning blir fel fokus att träna 

chefsegenskaper i armélika övningar: ”[…] det handlar om att gå till fots, med ryggsäckar och lösa 

arméplutonsuppgifter.”. Officeraren var av uppfattningen att långa marscher inte blir någon utmaning 

för de som har tidigare militär erfarenhet, och för de som inte har erfarenhet blir pinan ibland så stor 

att det tar fokus från det som övningen är tänkt att träna: ”Och, eh, det är ju litegrann mer så här 

soldatnivå, på nåt sätt. Visst, en officer kanske ska klara det, men det tränar ju inte en chefsegenskap.”. 

Jag är ensam i busken, jag har en karta, det är en ö! 

Flera ledare upplevde att antalet beslutstillfällen under stress varit för få för de som var pluton- och 

gruppchefer, och att det dessutom var för få som fick tillfälle att verkligen öva chefskap: 

[…] har man mindre grupper så är det mer chefer som övar. Nu är det många gruppchefer 

som blir, de blir Lasse i ledet. Det är hela tiden ’gruppcheferna till mig, vi ska till UPK, 

hmm!’ Och sprider man ut det där på lite andra uppgifter, kanske, eller samma som vi har 
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nu? […] Då blir det direkt, att fler får komma upp på pisten, öva sig. Nu är det många 

gruppchefer som bara går med. Av naturliga anledningar. Det tror jag är en vinning, att 

man vågar släppa dem lite mer. Att vi vågar det. ’Jag är ensam i busken, jag har karta det är 

en ö!’. Och är det så att vi är oroliga, så ge dem en inplastad säkerhetstelefon, med ett 

larmnummer. […] går de i pluton för vår skull? Eller går de i grupper sen för deras egen 

skull? 

En av ledarna uttryckte en liknande uppfattning, och kom med förslag på hur man skulle kunna öka 

andelen beslutsfattande under stress: 

Vi kanske inte behöver gå så jävla långt, vi kanske inte ska gå så många kilometer. […] 

Det kanske är bättre att göra moment, lägga tid på utvärdering och så se till att det är tempo 

mellan momentena, och att det inte är så långt. […] Många moment istället, där vi tvingar 

då, jag tror att om vi nu tar den här grävningen och minbärandet, och allt det, så kommer 

det slita ner dem. Så, kör vi tre dagar sånt, så kommer det ändå slita ner dem, så att vi får ut 

de effekterna vi vill ha utav den fysiska tröttheten. Så att det påverkar beslutsfattandet, för 

det är ju det vi vill åt. Då skulle man kunna ha fler beslutstillfällen kanske. 

Plutonchefen är en extremt bra förebild 

Ledarskapet från en plutonchef från Kadettbataljonen beskrevs av en av kadetterna som ”väldigt gott” 

och som ett föredöme att lära av när det gäller att som officer motivera och inspirera en trött och sliten 

grupp inför en svår utmaning: ”’Det kommer att vara tungt, men om ni bara jobbar på så kommer ni att 

klara det’ […] Eh… han visualiserade åt oss, att vi skulle klara den här uppgiften, och det gjorde vi 

också.”. Några andra kadetter berättade om hur officerares agerande och beteende kan skapa lugn och 

trygghet i situationer som annars skulle kunna orsaka ett högt stresspåslag. Som exempel gavs 

ledarskapet under repelleringen (firning nerför bergssida): ”[officeraren] hade en god inställning och 

så där. Som stärkte.”. En kadett uttryckte vikten av goda förebilder för att själv utvecklas till en bra 

officer, och gav sin egen plutonchef som exempel: 

[Plutonchefen] är en… extremt bra förebild. Nej alltså, [plutonchefen] är ju extremt 

kompetent! Alltså, […] [plutonchefen] är väl den mest kompetenta personen som jag har 

träffat inom Försvarsmakten. […]. [Plutonchefen] är… alltså [denne] ser ju alla, i plutonen. 

[Plutonchefen] ser ju potential i alla. Alltså, alla har ju alltid nånting att bidra med. 

[Plutonchefen] ser det ju som att, oavsett om nån har det svårt här, eller har haft en svår 

period det första året, så, ja, självklart ska vi, alltså, ta oss igenom de här tre åren 

tillsammans. Så [plutonchefen] är extremt stöttande. 

En av ledarna berättade att det dock finns en variation i hur bra stöd de olika plutoncheferna i 

realiteten kan ge i sin roll som mentorer för kadetterna, beroende på att de har olika bakgrund, 

erfarenhet och kunskapsnivå. 

Jag kom hit ofärgad, och jag kommer förbli ofärgad 

En av kadetterna ansåg inte att det egna beteendet förändrades under utbildningen, utan att denne som 

person och i sitt ledarskap är likadan överallt: ”Jag är som jag är nu. Jag är, jag är exakt likadan, alltså 

civil som i arbetslivet. Alltså lugn, harmonisk, men ändå väldigt hård på, alltså, hård och rak. När det 

väl kommer till kritan. Eh, ödmjuk, prestigelös.”. Kadetten var av uppfattningen att det är individens 

eget ansvar att bestämma hur man ska bli som officer, även om kadetten själv verkade medveten om 

att denna uppfattning förvisso kan grunda sig i tidigare erfarenheter och skillnader i kåranda på olika 

förband: 

Vi alla har, alla kommer från olika förband, alla har olika traditioner, erfarenheter, eh… 

alla har olika jargong… alltså alla förband har en egen jargong, och en egen kåranda. Och 

den kårandan tar ju alla med sig hit. Och, man tar med sig den tillbaks när man kommer 

härifrån. Jag kom hit ofärgad, och jag kommer förbli ofärgad när jag kommer härifrån. 
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Kadetten menade att deltagarna i den egna basgruppen, som alla har olika bakgrund, kommer att bli 

helt olika chefer efter avslutad officersutbildning. 

7.3 Avslutande kommentarer 
I fallstudiens andra resultatkapitel besvaras frågeställningarna som rör hur utbildningen organiseras, 

vilka förväntningar aktörerna har på utbildningen och hur de upplever den. Därigenom belyses 

förutsättningar och villkor för lärande samt hur olika aktörer deltar i utbildningen. Resultaten visar att 

utbildningen i huvudsak organiseras i två olika sammanhang, som tydligt skiljer sig åt i flera 

avseenden. Utbildningen är komplex, genom att den omfattar både ett akademiskt och ett militärt 

sammanhang. Den pedagogiska planen för utbildningen, som bygger på att kunskap konstrueras i ett 

växelspel mellan upplevelse, analys och reflektion, såväl enskilt som tillsammans med andra, innebär 

att ett antal identifierade lärsituationer konstrueras av utbildningsanordnarna i de båda sammanhangen. 

Det framkommer att en myndighetsgemensam planering och samordning med avsikt att samordna 

utbildningens två sammanhang förekommer, och att dessa i huvudsak verkar komplettera varandra på 

plannivå. Det finns dock samordningsproblem på genomförandenivå, vilket visar sig genom 

svårigheter att samordna utbildningsaktiviteter mellan de två sammanhangen. Detta märks till exempel 

genom att inte alla kadetter får tillfälle att genomföra förbandsövningar i chefsposition samt att 

förbandsövningar inte upplevs träna beslutsstress i den omfattning eller på den nivå som är tänkt och 

förväntat. Att samordna de två sammanhangen, såväl till innehåll som till svårighetsgrad för enskilda 

kadetter, beskrivs av utbildningsanordnarna som en stor utmaning. I resultaten framkommer att flera 

ledare förväntar sig att samordningen av utbildningens två sammanhang och dess 

utbildningsaktiviteter kommer att förbättras med tiden. 

I resultaten framkommer dessutom att organiseringen av utbildningen inte enbart syftar till att utveckla 

kadetters teoretiska och praktiska faktakunskaper, utan också till att kadetter ska utveckla en för 

officersprofessionen lämplig militär yrkesidentitet och bli en del av en militär social praktik. Denna 

del av utbildningen sker under Försvarsmaktstid, bland annat inom ramen för chefs- och 

individutveckling, och innebär en fostran in i ett militärt meningssammanhang. I resultaten kommer 

denna fostran till direkt uttryck genom mentorskapet, men också genom att utbildningens båda 

sammanhang präglas av en militär social praktik och kulturella artefakter. De förväntningar som en del 

ledare har på olika kadetters utveckling av kunskap, militär förmåga och identitet verkar ha betydelse 

för utövningen av mentorskapet, vilket kommer till uttryck dels genom att en del kadetter tycks 

kontrolleras mer än andra, dels genom att en del kadetter får genomföra övningar i chefsposition, 

andra inte. Resultaten visar variationer i både bakgrund och förutsättningar hos aktörerna, genom att 

tidigare kunskaper och erfarenheter ser olika ut både hos de som antas till Officersprogrammet och 

bland de som tillsätts som plutonchefer på kadettbataljonen. Det kommer till uttryck genom att såväl 

förväntningar som upplevelser av utbildningen skiljer sig åt hos aktörerna, vilket i praktiken förefaller 

medföra utmaningar av olika slag och på olika nivåer för kadetterna i de två 

utbildningssammanhangen. Olikheter i förutsättningar och möjligheter att delta förefaller bland annat 

medföra att kadetters utmaningar i de båda sammanhangen upplevs som mycket olika. I det 

akademiska sammanhanget yttrar det sig till exempel genom variationer i upplevd förmåga att ta till 

sig innehållet vid föreläsningar, tycka att de ger mycket eller inget alls, och vid förbandsövningar 

genom olika tidigare erfarenhet eller förmåga att klara av fysiska och mentala påfrestningar, såsom 

långa marscher eller stressmoment av olika karaktär. Flera kadetter ger dock uttryck för att en militär 

social praktik och kulturella artefakter skapar en tydlighet som ger trygghet och stabilitet. Det 

framkommer dock tecken på svårigheter för en del kadetter att balansera en militär praktik med 

förväntan om att vara den kritiskt granskande akademikern. Andra kadetter uppvisar inte dessa 
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svårigheter i samma grad. Detta kommer till uttryck till exempel i samband med hur skriftliga 

individuella reflektioner till egen plutonchef upplevs, att förstå nyttan med långa marscher eller hur 

brist på yttre faktorer under förbandsövningar yttrar sig.  

Flera ledare och kadetter ger uttryck för att de upplever utbildningen som en slags konstruerad 

låtsasvärld, där dess olika sammanhang beskrivs som två vitt skilda världar som kadetterna växlar 

emellan. Det framträder en variation bland kadetterna hur de förhåller sig till att växla mellan de två 

sammanhangen och olika gruppkonstellationer; en del individer ser det som en utvecklande möjlighet, 

medan andra upplever det som en stressande belastning eller utslag av dålig planering. I resultaten 

framkommer även skillnader i hur kadetterna deltar, uppfattar uppgifter och tolkar sina möjligheter att 

handla. Det visar sig till exempel genom i vilken utsträckning aktörerna upplever att utbildningens 

aktiviteter bidrar till kadetters utveckling. Det finns dock en grundläggande skillnad mellan de två 

kontexten: i det akademiska sammanhanget tilldelas kadetterna samma uppgifter och agerar som 

individer (även om en del övningar genomförs i grupp), vilket i praktiken ger alla samma tillträde. I 

det militära sammanhanget genomförs samtliga övningar i grupp. Där tycks individerna ha olika 

förutsättningar för sitt deltagande genom att de genomför övningar i olika positioner som innebär 

tilldelning av delvis olika uppgifter. Detta ger i praktiken kadetter olika tillträde. I resultaten uttrycker 

flera kadetter att de upplever att handlingsutrymmet ibland är begränsat, till exempel genom att delta i 

förbandsövningar i chefsposition men bara förflytta plutonen mellan olika punkter eller att gå som 

soldat och uppleva sig sakna en tydlig uppgift att lösa. Det framträder ett slags spänningsförhållande 

mellan kadetters förmåga och vilja att delta och vilket tillträde de ges i de båda 

utbildningssammanhangens olika aktiviteter. Plutonchefens roll som förebild och mentor förefaller 

vara av betydelse för kadetters chefs- och individutveckling och sätt att delta, genom hur denne själv 

agerar, ger tillträde till chefspositioner, stöttar och samspelar med sina kadetter.  

Sammantaget förefaller organiseringen av utbildningen tillsammans med vilket tillträde kadetter ges 

att delta, aktörernas tidigare erfarenheter, förutsättningar och förväntningar ha betydelse för kadetters 

upplevelser och sätt att delta i utbildningens aktiviteter och sociala samspelsprocesser. Vilken 

betydelse detta har för lärandet diskuteras i nästkommande diskussionskapitel. 
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8. Diskussion om utbildningens 

betydelse för lärandet 

8.1 Inledning 
I de avslutande kommentarer som avslutar fallstudiens båda resultatkapitel redovisas ett antal fynd 

utifrån fallstudiens frågeställningar. Det är med utgångspunkt i dessa fynd som jag i 

diskussionskapitlet har för avsikt att undersöka deras betydelse med avseende på syftet, ställt i relation 

till en syntetiserad teoribildning (Thunborg & Ohlsson, 2016) om vuxna människors lärande samt 

aktuell forskning inom området. Här följer således en analytisk diskussion av vilken betydelse 

utbildningen tycks ha för lärandet. Kapitlet avslutas med att belysa praktiska implikationer för lärandet 

samt förslag till vidare forskning. Initialt lyfts dels studiens syftesformulering och frågeställningar, 

som formulerades i kapitel 2, dels resultatkapitlens huvudsakliga fynd i sammandrag. 

Syftet med fallstudien är att bidra med kunskap om den grundläggande officersutbildningens betydelse 

för blivande officerares lärande. För att få syn på hur lärande sker formulerades initialt ett antal 

frågeställningar, som har besvarats i fallstudiens resultatkapitel: 

1. Hur organiseras den grundläggande officersutbildningen? 

2. Hur sker kommunikation och samspel mellan aktörerna i utbildningens olika sammanhang? 

3. Vilka förväntningar har de olika aktörerna på utbildningen? 

4. Hur upplever de olika aktörerna utbildningen? 

 

Huvudsakliga resultat 

De fynd som redovisas i studiens två resultatkapitel omfattar de förutsättningar och villkor som finns 

för lärande beroende på utbildningens organisering och aktörernas förväntningar och upplevelser, samt 

vilka lärprocesser som sker beroende på hur deltagande, kommunikation och samspel ser ut. De 

huvudsakliga fynden kan på olika sätt förstås som viktiga steg i lärandet, och sammanfattas i det 

följande. 

Det är klarlagt att den grundläggande officersutbildningen organiseras i två sammanhang – ett 

akademiskt och ett militärt. Det framgår dessutom tydligt att utbildningens båda sammanhang präglas 

av en mängd militära kulturella artefakter och social praktik, som en del av kadetternas 

kunskapsutveckling och militära fostran inom ramen för chefs- och individutvecklingen. 

Organiseringen av en komplex utbildnings två skilda sammanhang förefaller fungera på plannivå men 

innebära en del problem på genomförandenivå. Detta yttrar sig dels som svårigheter att samordna 

utbildningsaktiviteter mellan de två sammanhangen, dels som svårigheter att i det militära 

sammanhanget konstruera aktiviteter som ger alla utbildningsdeltagare möjlighet att öva på det sätt 

som är tänkt. Utbildningen upplevs av flera aktörer som en slags konstruerad låtsasvärld. Dess olika 

sammanhang beskrivs som två vitt skilda världar, och det framträder en variation bland kadetterna hur 

de förhåller sig till att växla mellan de två sammanhangen och dess olika gruppkonstellationer. 

Olikheter i bakgrund, tidigare erfarenhet, förväntningar och tilldelat tillträde att delta förefaller 

medföra att kadetters utmaningar i de båda utbildningssammanhangen upplevs som mycket olika. 

De variationer som framkommer gällande kadetters sätt att delta, oavsett givet tillträde, märks genom 

ett aktivt, passivt eller mer undanglidande deltagande. En del kadetter förefaller vara mer aktiva än 
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andra och uppvisar hög grad av delaktighet, är framstående i det ena eller båda sammanhangen och 

intar ofta en slags outtalad ledarroll. Dessa kadetter hjälper andra och tycks alltid bidra, ofta mer än 

vad som krävs. Utbildningen förefaller dock emellanåt innebära för låg grad av utmaning. Andra 

kadetter, som också uppvisar en hög grad av delaktighet, tycks behöva arbeta lite hårdare men inte 

alltid räcka till, fysiskt eller mentalt, även om viljan finns där. Sedan finns det kadetter vars agerande 

karaktäriseras av ett mer passivt deltagande, och som ogärna intar ledarrollen, även när den formellt 

tilldelas. Det förefaller som om dessa kadetter inte riktigt vågar eller tror sig kunna delta mer aktivt. 

Därutöver finns kadetter som verkar vara mer undanglidande i sitt sätt att delta. Dessa förefaller ha en 

tydlig bild av vad som förväntas i form av agerande och deltagande, kommunikation och samspel, och 

ansvar att alltid bidra till gruppen. Samtidigt uppvisas ofta det motsatta i handling, förutom då 

deltagandet synligt kontrolleras. Dessa undanglidare deltar emellanåt inte alls, och har därmed i 

praktiken lägst grad av delaktighet. Slutligen finns kadetter vars deltagande karaktäriseras av en 

avvaktande, skeptisk eller kritisk inställning till utbildningen eller Försvarsmakten i stort. Dessa 

kadetter kan återfinnas i alla de andra kategorierna och förefaller ha många synpunkter på hur saker 

och ting borde göras istället och är inte säkra på om utbildningen är rätt val. 

I resultatkapitlen redovisas dessutom något som förefaller utgöra ett antal motstående förväntningar på 

kadetterna: de ska vara kritiskt granskande, samtidigt som de inte ska ifrågasätta för mycket eller vid 

fel tillfälle; de ska kunna ge och ta emot order och kommandon, och veta vilket agerande och 

uppförande som förväntas, samtidigt som de ska visa initiativ- och handlingskraft, såväl självständigt 

som i grupp; de ska agera reglementsenligt utifrån en given hierarkisk position, samtidigt som de 

förväntas identifiera och ta handlingsutrymme i anspråk; utbildningen är individuell, men deltagarna 

löser många uppgifter i grupp; de ska agera med gruppens bästa för ögonen, samtidigt som de bedöms 

individuellt. Det sistnämnda kan till exempel innebära att en individ, för att täcka upp för andra, 

belastas hårt rent fysiskt och därmed ökar skaderisken (vilket i förlängningen kan leda till svårigheter 

att delta i delar av utbildningen). Kadetter förväntas ta ansvar och agera med initiativkraft för att lösa 

gemensamma uppgifter, samtidigt som det inte alltid upplevs som tydligt vad uppgiften är, eller att det 

ens finns en uppgift att lösa; de förväntas delta aktivt i olika lärsituationer, samtidigt som skillnader i 

tidigare erfarenhet och kunskap tillsammans med givet tillträde verkar skapa skillnader i 

förutsättningar för deltagande; de förväntas utvecklas som chefer och individer genom ett 

erfarenhetsbaserat lärande, samtidigt som utbildningens organisering förefaller ge långt ifrån alla 

möjlighet att göra egna erfarenheter. Resultaten visar att militära kulturella artefakter i den sociala 

praktiken förefaller skapa en ”vi-känsla” och en gemenskap, samtidigt som dessa kommunicerar en 

skillnad mellan aktörerna i ett reglementsstyrt samspel. Aktörerna tillhör förvisso samma grupp, 

militärer, men hur kommunikation och samspel sker dem emellan påverkas och styrs av en militär 

hierarkisk rangordning. 

8.2 Utbildningens betydelse för lärandet 
I detta avsnitt följer en diskussion om vilken betydelse den grundläggande officersutbildningen tycks 

ha för lärandet. En viktig slutsats av studien är att kadetters deltagande i utbildningen ser väldigt olika 

ut. Med fokus på sociala processer diskuteras därför hur lärande sker genom kadetters deltagande i 

utbildningens sociala praktiker (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 2011; Weick, 1995), och en 

diskussion om lärande som en kognitiv process hos individen (Illeris, 2004; Kolb, 1984) blir sekundär. 

En utbildning - två kontext 

I utbildningens kontext handlar de sociala praktikerna om hur något görs, och det är i dessa som 

kadetters menings- och identitetsskapande lärprocesser äger rum. De sociala praktikerna formas 
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genom ett antal sociala processer som också påverkar varandra. De sociala processerna utgörs av hur 

utbildningen samordnas och hur aktörer interagerar och kommunicerar med varandra i olika aktör-

nätverk. Samordning är av betydelse för vilket deltagande som kan ske i de sociala praktikerna, och 

därmed också för lärandet (Czarniawska, 2015). Vid utbildningen pågår ständigt en mängd sociala 

processer, såväl utanför som inom ramen för ett antal konstruerade aktiviteter. Det är därför viktigt att 

utbildningen samordnas på ett sådant sätt att den innehåller aktiviteter som utvecklar den kompetens 

och identitet som yrket kräver (Ellström, 1992). Detta förefaller också vara utbildningsanordnarens 

avsikt. För att skapa förutsättningar för kadetter att delta, förstå och utföra uppgifter, är det därmed av 

vikt att utbildningsanordnarna förstår såväl vilka aktiviteter som behöver organiseras som hur 

aktiviteterna behöver samordnas mellan det akademiska och det militära sammanhanget för att de ska 

kunna integreras på ett sätt som är begripligt och meningsfullt (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 

2011; Weick, 1995). Det är viktigt eftersom det har betydelse för vilka erfarenheter som kan göras, 

vilka samspelsprocesser som kommer till stånd, och därmed vilket lärande som kan ske hos kadetterna 

(Illeris, 2004; Kolb, 1984; Larsson et al., 2001; Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 2016; Weick, 

1995). Att erfarenheter tillsammans med utbildning har betydelse för förståelse, lärande och 

handlingsförmåga har visat sig i flera studier (Granberg, 2013; Nilsson, 2011; Stenmark, 2005).  

De svårigheter som tycks föreligga vid samordning av utbildningens två sammanhang på 

genomförandenivå kan därmed förstås vara av betydelse för kadetternas lärande, eftersom de inte ges 

lika tillträde att delta, inte alltid tycks öva på rätt saker och därmed inte får göra de erfarenheter som 

utbildningsanordnaren har tänkt, i enlighet med Kolbs (1984) teorier om erfarenhetslärande. Detta 

fenomen beskrivs av Hedlund (2004) som ett glapp mellan formulerings- och realiseringsarenan, som 

behöver identifieras och överbryggas för att nå framgång. Resultaten indikerar att svårigheterna inte 

verkar handla om att man inte har undersökt hur utbildningen skulle behöva organiseras. Istället verkar 

de kunna förklaras av andra faktorer, såsom historisk tradition, aktörers olika bakgrund, i vilka aktör-

nätverk kadetter samspelar och att den pågående anpassning och förändring som organisering kräver 

tar tid (Larsson et al., 2001). 

Den militära organisationens historiska tradition och kultur är tydligt närvarande i alla sammanhang på 

den grundläggande officersutbildningen, vilket tycks bidra till att kadetterna skolas och fostras in i den 

socialt och kulturellt konstruerade verklighet som präglar den militära yrkesidentiteten och praktiken. 

Det märks genom de kläder och symboler kadetter och ledare bär och hur utbildningsaktiviteter 

organiseras och genomförs. I och med att utbildningsanordnarna har beslutat att hela den 

grundläggande officersutbildningen ska verka utifrån och genomsyras av Försvarsmaktens 

Värdegrund präglas utbildningens båda sammanhang av kulturella artefakter kopplade till den militära 

organisationens sociala praktik. Denna tycks därigenom få ta relativt stor plats i det akademiska 

sammanhanget, medan det omvända förefaller innebära fler utmaningar. Sannolikt hör det samman 

med svårigheterna att organisera utbildningsaktiviteter i det militära sammanhanget på ett sådant sätt 

där beslutsfattandet kräver analys hämtad ur ett akademiskt sammanhang, och därmed i realiteten kan 

utgöra den militära chefsträning som är tänkt. 

Eftersom kulturella artefakter styr hur något görs (Granberg & Ohlsson, 2016) har de även betydelse 

för hur sociala processer av kommunikation och samspel på utbildningen ser ut (Heide et al., 2015) 

och hur upplevelser och erfarenheter tolkas och förstås. Detta samspel sker inom ramen för en mängd 

mer eller mindre institutionaliserade rutiner och ceremonier, som med hjälp av reglementen styr hur 

saker görs i den militära sociala praktiken. Man kan därigenom förstå att den militära kulturen har 

betydelse för lärandet, genom att dess tydliga kommunikativa innebörd påverkar hur lärprocesserna ser 

ut (Granberg & Ohlsson, 2016). Stöd för detta går bland annat att finna i Stenmarks studie (2005) om 

polisens organisationskultur, som även beskriver hur en tydlig lärlingsmodell överför en etablerad 

kulturs erfarenheter, värderingar, synsätt och yrkeskunskaper till nyanställda kollegor. Denna modell 
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går att jämföra med det mentorskap mellan plutonchef och kadett som återfinns på den grundläggande 

officersutbildningen. Det chefs- och individutvecklingsprogram som kadetterna genomgår via 

mentorskap och träning i militära färdigheter kan förstås som en viktig del av hur utbildningen 

organiseras för att forma och fostra kadetterna in i den militära sociala praktiken. 

Utmaningen att strukturera en utbildningskontext som förmår kombinera sociala praktiker från två 

väldigt olika kulturer (Granberg & Ohlsson, 2016; Handley et al., 2006), beskrivs i resultaten som att 

två vitt skilda världar ska mötas och integreras i varandra. Det militära sammanhangets sociala praktik 

präglas av en kultur, historisk tradition och sociala konstruktioner som innehåller mer eller mindre 

institutionaliserade element, som kan vara svåra att ändra på eller ens upptäcka (Czarniawska, 2015; 

Handley et al., 2006; Larsson et al., 2001). Att utbildningsanordnarna inte på genomförandenivå 

samordnar aktiviteter på det sätt som är tänkt, skulle kunna förklaras av att olika aktörer i det militära 

sammanhanget på olika sätt verkar ha tolkat och genomfört de förändringar som utbildningen på 

plannivå har genomgått. Det skulle kunna bero på så kallad de-coupling (Czarniawska, 2015), genom 

att en del ledare talar om överenskomna förändringar som om de har genomförts, utan att i realiteten 

verkar ha ändrat nämnvärt på hur till exempel en förbandsövning genomförs i praktiken. Man 

fortsätter göra som man alltid har gjort, med armétunga övningar, man skapar en normativ förklaring 

och reflekterar möjligen inte över varför något görs på ett visst sätt. Det skulle kunna härledas till den 

militära organisationens långa historia av tradition och kultur, som innehåller en mängd sociala 

konstruktioner som är svåra att förändra om inte förändringen fullt ut är förankrad hos de som ska 

genomföra den (Czarniawska, 2015; Handley et al., 2006; Larsson et al., 2001). För att utbildning ska 

kunna ge stöd åt arbetsplatsrelaterat lärande betonar flera studier vikten av att ta individers olika 

uppfattningar om arbetet i beaktande vid konstruerande av formellt utbildningsinnehåll (Granberg, 

2013; Hedlund, 2004). Det förefaller således finnas utmaningar som inte verkar vara relaterade till 

planer och strategier i sig, utan snarare till hur de som konstruerar, samordnar och leder aktiviteter 

förstår planerna och att den pågående anpassning och förändring som organisering kräver tar tid 

(Hedlund, 2004; Larsson et al., 2001). Dessa svårigheter lyftes av Erik Hedlund redan 2004 i en studie 

av YOP. De orsaker han då pekade ut förefaller aktuella även idag: att problem kan uppstå då 

tillräckliga resurser saknas, då målen för utbildningen är för abstrakt formulerade av beställarmakten 

eller då utbildningen inte upplevs innebära fördelar för dem som ska realisera den. Detta har, 

tillsammans med en tendens till ökad standardisering inom högskoleutbildning, visat sig innebära 

problem vid konstruerande av lärmiljöer som fungerar i relation till utbildningsdeltagares olika 

bakgrund och beredskap till lärande (Johansson, 2011). 

Utifrån detta resonemang kan man förstå att kadetters tolkning av det som sker, i processer av 

sensemaking, förefaller påverkas såväl av utbildningens organisering, som av kulturen och de 

samspelsprocesser de deltar i. Beroende på vilka andra aktörer kadetter samspelar med i aktör-nätverk, 

i reflekterande sensemakingprocesser i utbildningens båda sammanhang, förefaller dock olika saker 

uppmärksammas och ges olika mening och betydelse. Detta kan förstås få betydelse för den sociala 

konstruktionen av verkligheten, för utveckling av kunskap och identitet och därmed för vilka 

handlingar som sker (Czarniawska, 2015; Heide et al., 2015; Weick, 1995). I sin studie av polisens 

Nationella insatsstyrka beskriver Rantatalo (2013) hur handlingar i utövandet av yrket grundar sig på 

etablerade organisatoriska tillvägagångssätt, vilket alltså även tycks gälla på den grundläggande 

officersutbildningen. Att lärandet till en profession börjar redan under utbildningstiden visar Fransson 

(2006) i sin jämförande studie om fänrikars och lärares yrkesintroduktion.  

Aktörernas upplevelser och tolkning av verkligheten förefaller dock inte enbart påverkas av de 

tolkningsramar som finns i den kontext som de befinner sig i under utbildningen, utan också av 

bakgrund och tidigare erfarenheter. Att såväl kadetter som ledare tolkar upplevelser på olika sätt, 

skulle därmed delvis kunna förklaras av vilken social verklighet och kultur de grundar såväl nuvarande 
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som tidigare gjorda tolkningar på. Det har till exempel visat sig att lärande inom den militära kulturen 

i högre utsträckning än en del andra yrkesgrupper sker genom kollektivt meningsskapande, samarbete 

och ett ömsesidigt beroende av varandras arbete i yrkesutövningen (Fransson, 2006). Detta skulle 

kunna innebära att en kadett som utgår från en tolkningsram från det militära sammanhanget, för att 

tolka och förstå upplevelser i det akademiska, gör en delvis annan tolkning än den som utgår från det 

motsatta. Det skulle också kunna vara av betydelse att en del kadetter tolkar det som sker utifrån 

subkulturen vid andra förband, som de tidigare tillhört, vilket resultaten indikerar. Samtidigt går det 

inte att säga att alla som till exempel har tidigare soldaterfarenhet utgår från samma tolkningsram, då 

variationer syns bland dessa kadetter i hur de tolkar händelser och vilken betydelse de ges. Det skulle 

dock till viss del kunna förklara variationerna i såväl förväntningar som tolkningar och upplevelser i 

de olika utbildningssammanhangen, om kadetter i högre utsträckning upplever sig tillhöra det ena 

sammanhanget med tillhörande social praktik. Det kan även tänkas få betydelse för hur deltagandet ser 

ut och vilka handlingar som utförs, till exempel i samband med laborationer och vid förbandsövningar. 

Vi kan därmed se en tydlig koppling mellan kommunikation, förståelse och handling, och även till 

utbildningens organisering (Heide et al., 2015; Rantatalo, 2013; Weick, 1995). 

Utifrån en handlingsteoretisk utgångspunkt (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 2011) kan vi därmed 

förstå att sättet som utbildningens aktiviteter organiseras på har betydelse för de sociala processer där 

kadetterna deltar och skapar mening. Att flertalet aktörer upplever de två sammanhangen som 

väsensskilda indikerar dock att utbildningen i själva verket består av två olika kontext, där delvis olika 

uppfattningar om vad som är att betrakta som kompetens tycks råda (Granberg & Ohlsson, 2016; 

Handley et al., 2006). Utbildningsanordnarens förväntan, att kadetterna ska kunna integrera kunskaper 

och erfarenheter från respektive sammanhang i varandra, förefaller därmed medföra ett antal 

spänningsförhållanden såväl inom som mellan de två kontextens sociala processer. 

Identifierade spänningsförhållanden 

De sociala processerna förefaller således generera ett antal spänningsförhållanden, i form av ett antal 

motstående förväntningar, som kadetterna har att förhålla sig till när de deltar i utbildningens två olika 

kontext: ett problematiserande respektive ett problemlösande förhållningssätt; ett abstrakt tänkande i 

relation till konkret handling; ett individuellt respektive kollektivt lärande; och ett fritt respektive 

begränsat tillträde till lärsituationer. Här följer en diskussion om vilken betydelse dessa 

spänningsförhållanden kan tänkas få för kadetternas deltagande och lärande. 

Problematiserande respektive problemlösande förhållningssätt 

Genom teorier om sensemaking kan vi förstå att aktörernas kommunikation och samspel påverkas av 

den militära praktikens tolkningsramar, eftersom utbildningens båda kontext genomsyras av militär 

social praktik (Czarniawska, 2015; Weick, 1995). För en del kadetter tycks det dock innebära 

svårigheter att samtidigt samspela och handla utifrån en akademisk och en militär social praktik i 

utbildningens båda sammanhang, vilket kan sägas utgöra ett slags spänningsförhållande. Det märks till 

exempel genom att en del kadetter får svårt att delta eller förstå meningen med vissa aktiviteter 

(Ellström, 1992), till exempel vid föreläsningar eller i olika delmoment vid förbandsövningar. Till viss 

del kan detta spänningsförhållande förklaras av skillnader i hur de sociala processerna ser ut i de båda 

sammanhangen, genom att det råder olika förutsättningar för samspelet i form av tid, tillgång på yttre 

faktorer och hur styrd kommunikationen är. De fysiska och mentala påfrestningar som kadetterna 

utsätts för i det militära sammanhanget kan tänkas ha betydelse för lärandet genom att de påverkar 

förutsättningar för kommunikation och kognition i de meningsskapande processerna, och därmed 

vilken betydelse händelser ges. Om kadetter helt enkelt är för stressade eller slitna för att vare sig 

uppfatta, kommunicera eller tolka det som sker kan vi förstå att samspelet påverkas, vilket även kan 
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medföra en ökad risk för att en tidigare gjord tolkning får råda (Nilsson & Waldemarson, 2007; 

Weick, 1995). Sammantaget talar detta för att lärandet tycks vara mer anpassnings- än 

utvecklingsinriktat (Ellström, 1992, Ohlsson, 2014) i det militära sammanhanget. Men dessa faktorer 

tycks inte kunna förklara allt, utan förefaller även uppstå i och med den förväntan som finns på 

kadetterna om att de ska kunna kombinera akademins problematiserande förhållningssätt med en 

militär, mer problemlösande hållning. I det akademiska sammanhanget tycks kommunikation, samspel 

och delning av budskap ske i meningsskapande processer som är tillåtande avseende tolkning och 

kommunikation av olika uppfattningar. Det medför en frihet att uttrycka sig, som samtidigt kan göra 

att budskap tolkas, ges mening och betydelse på en mängd olika sätt. De gemensamma 

reflektionsprocesserna förefaller gynna ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1992), i och med att 

utrymme verkar finnas att i högre utsträckning än i det militära ifrågasätta hur något ska göras eller 

komma med nya idéer. I det militära sammanhanget tycks samspelsprocesserna oftare karaktäriseras 

av ett anpassningsinriktat lärande (a.a.), där kadetterna anpassar sitt handlande efter den militära 

praktikens reglementen, normer, krav och förväntningar. Svårigheterna att kombinera de två 

förhållningssätten yttrar sig till exempel genom att en del kadetter kan uppleva att saker ska diskuteras 

i all oändlighet i det akademiska sammanhanget, jämfört med en mer rak kommunikation i det 

militära, eller att en del har svårt att förstå nyttan med en del övningsmoment i det militära 

sammanhanget, då de inte förmår applicera ett problematiserande förhållningssätt. 

Resultaten indikerar dock att det tycks vara av betydelse vilka aktör-nätverk kadetter är del av, hur 

detta spänningsförhållande balanseras. En del kadettgrupper förefaller ha utvecklat en 

gruppgemenskap där spänningsförhållandet balanseras väl genom gruppens samlade deltagande, 

medan det verkar som om andra grupper inte tycks göra det i samma utsträckning. Detta märks genom 

hur kadetter resonerar om sina egna förmågor i respektive sammanhang, och hur de därmed tänker sig 

att de kompletterar varandra. Även mentorskapet tycks ha betydelse för kadetters förmåga att 

kombinera ett problematiserande förhållningssätt med ett problemlösande. Här tycks ett 

spänningsförhållande uppstå som förefaller bero på att kadetterna organiseras plutonsvis med en 

närmsta chef som både ansvarar för kontroll och lämplighetsbedömning av kadetter och samtidigt 

utövar mentorskap inom ramen för chefs- och individutvecklingsprogrammet. Kadetter förväntas med 

stöd av mentorskapet både utveckla militära färdigheter och kunna problematisera upplevelser och 

erfarenheter i samspel med sin plutonchef, tillika mentor. Detta förefaller kadetter uppleva och hantera 

på delvis olika sätt, vilket till exempel yttrar sig genom att de uttrycker olika uppfattningar om 

förväntningar på vad mentorskapet ska innebära samt hur frispråkiga de upplever sig kunna vara i 

samspelen med sin plutonchef. Eftersom olikheter i förväntningar kan tänkas få betydelse för hur 

samspelsprocessen ser ut, kan det få betydelse för kadetters motivation, uppfattning om upplevd 

tillhörighet, meningsfullhet och utveckling av identitet (Nilsson & Waldemarson, 2007). Det skulle 

därmed kunna tala för att samspelet och relationen (Thunborg, 2011) mellan plutonchef och kadett får 

betydelse för vilket deltagande kadetter ges tillträde till vid förbandsövning och för vilka lärprocesser 

som därmed kan komma till stånd. Därmed verkar det sannolikt att utövandet av mentorskapet har 

betydelse för lärandet, såväl avseende fostran som vilken militär träning kadetter får i praktiken. Som 

social process kan vi förstå att mentorskapet är tänkt att innebära en reflekterande sensemakingprocess 

(Czarniawska, 2015; Weick, 1995) mellan mentor och adept (plutonchef och kadett), som har för 

avsikt att främja lärprocesser hos kadetten. Beroende på hur mentorskapet utövas och upplevs tycks 

dock samspelsprocessen och relationen dem emellan se olika ut. Detta kan förstås ha betydelse för 

kadetters förmåga att balansera spänningsförhållandet mellan ett problematiserande och ett 

problemlösande förhållningssätt och därmed ha betydelse för vilket lärande som sker. Dels kan 

plutonchefers förmåga att anta ett problematiserande förhållningssätt tänkas ha betydelse för vilka 

reflektioner som görs. Dels tycks plutonchefers förståelse av utbildningens struktur och hur 
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mentorskapet ska samordnas med övriga aktiviteter, som en del av en större utbildningskontext, ha 

betydelse för hur mentorskapet utövas och därmed för hur kadetter utvecklas, lär och i slutändan även 

bedöms. Därigenom kan vi förstå att det inte bara är utbildningens organisering i sig som påverkar 

lärandet, utan också hur den förstås av de som ska leda aktiviteter (Larsson et al., 2001). 

Abstrakt tänkande i relation till konkret handling 

Nära sammankopplat med problematiserande respektive problemlösande förhållningssätt är den 

förväntan som finns på kadetter att lösa uppgifter av abstrakt eller mer konkret karaktär, där det förra 

tycks kopplat till den akademiska kontexten i högre utsträckning. Det akademiska sammanhangets 

övningar av mer abstrakt karaktär förutsätter en förmåga att anta ett mer problematiserande 

förhållningssätt. Detta tycks skapa en större utmaning för en del kadetter än andra gällande att gå till 

handling och därmed bidra till gruppen. Det här syns till exempel vid laborationer och föreläsningar, 

då en del antar ett mer passivt eller undanglidande sätt att delta än andra. Resultaten indikerar att detta 

skulle kunna vara kopplat till hur kadetter upplever den egna förmågan, och en del ger även uttryck för 

att kunna bidra mer i den militära kontexten med uppgifter av mer konkret karaktär. I den akademiska 

kontexten förefaller dock konsekvenserna av ett passivt eller undanglidande sätt att delta inte bli lika 

stora som i den militära, där resultatet blir att en del till exempel får bära tyngre än andra. I det militära 

sammanhanget ser vi oftare problemlösning av mer konkret karaktär, som till exempel framgår med all 

önskvärd tydlighet vid ett moment med ett läckande fartyg, då vatten sprutar åt alla håll och fartyget 

vattenfylls med kadetter under däck. Då finns inte utrymme för särskilt mycket problematiserande. Här 

märks dock att ovana att gå till konkret handling i en viss situation kan resultera i ett stresspåslag som 

framkallar rädsla, starkt obehag eller till och med lamslår. Här framgår dessutom tydligt att kadetter är 

beroende av gruppen för att lösa uppgiften, och vice versa, vilket gör att kadetters individuella sätt att 

delta får avgörande betydelse. Samtidigt tycks en förväntan finnas om att kadetter även ska kunna anta 

ett mer abstrakt, problematiserande förhållningssätt för att kunna tolka information, fatta beslut och gå 

till handling för att lösa en konkret uppgift i det militära sammanhanget. Detta syns vid enstaka 

moment, till exempel ett som övade ytövervakning, som därmed tycks utgöra den chefsträning som är 

tänkt. Denna typ av övning tycks dock upplevas ske i för liten utsträckning, och dessutom får inte alla 

tillträde att delta. Det verkar dock finnas en risk att möjligheten att öva på det sätt som är tänkt 

reduceras i de fall alltför detaljerade instruktioner uppifrån om hur en uppgift ska lösas under ges. Då 

tycks kadetter fråntas möjligheten att tänka själva, samspela, identifiera handlingsutrymme, ta egna 

initiativ, uppvisa handlingskraft, föreslå möjliga lösningar och utöva chefskap. En del övningar i detta 

sammanhang tycks ge upplevelsen av att ”vara en mikrofon” eller fösa pluton från A till B i 

chefsposition eller att bli passiv i soldatrollen. Dessa fall innebär att kadetter vare sig får 

problematisera, lösa problem eller tänka abstrakt, vilket kan tyda på att uppgiften blivit alltför konkret 

eller inte upplevs finnas alls. Utifrån en situerad syn på lärande (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 

2011) kan vi förstå att instruktioner inte automatiskt leder till lärande, utan är beroende av samspel 

mellan människor som på olika sätt deltar i sociala processer (Weick, 1995). När instruktioner både 

om vad och hur något ska göras och sägas ges, enligt rutin och reglemente, riskerar den sociala 

samspelsprocessen och möjligheten att anta ett mer problematiserande förhållningssätt begränsas. Det 

förefaller därmed finnas ett slags spänningsförhållande mellan att utbildningsanordnaren vill ge 

tydliga instruktioner för att ett lärande om hur en konkret uppgift ska lösas på rätt sätt ska ske, och 

kadetters möjligheter att samspela och identifiera handlingsutrymme. I praktiken riskerar lärandet då 

att falla tillbaka på den enskilda kadettens förmåga att identifiera, ta i anspråk och eventuellt kunna 

utvidga sitt eget handlingsutrymme (Ellström, 1992), i en relativt sett styrd lärsituation med 

begränsade möjligheter till reflekterande samspel mellan utbildningsdeltagare (Ohlsson, 2014). 
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Individuellt lärande i kollektiv 

I det samspel och kommunikation som sker mellan aktörerna tycks förutsättningar finnas för såväl ett 

individuellt (Illeris, 2004; Kolb, 1984) som ett kollektivt (Dixon, 1999; Granberg & Ohlsson, 2016; 

Ohlsson, 2013) lärande. Uppgifter i det akademiska sammanhanget löses oftast individuellt, men 

aktiviteter förekommer som syftar till att gemensamt reflektera över och även lösa uppgifter, till 

exempel vid laborationer. I dessa samspels- och reflektionsprocesser är tanken att kadetterna 

gemensamt ska skapa mening och lära av varandra i ett socialt samspel, vilket skapar möjligheter för 

att såväl ett individuellt som ett kollektivt lärande kan ske (Dixon, 1999; Ohlsson, 2013). Ett kollektivt 

lärande gynnas sannolikt när sammanhållningen är god, vilket resultaten indikerar. Det som framstår 

som en angelägenhet att bygga goda relationer, genom att trygghet och sammanhållning betonas, kan 

dock medföra en risk att kritisk argumentation uteblir för att undvika konflikt (Ohlsson, 2013). Tecken 

på detta märks till exempel i samband med ett av de plutonsvisa seminarierna som behandlar 

stresshantering, då en kadett haft synpunkter på det sagda som inte lyftes. Detta betyder att 

individuella meningsstrukturer eller erfarenheter inte alltid tycks delas, vilket brukar tala för att det 

kollektiva lärandet minskar (Dixon, 1999; Ohlsson, 2013). Vi kan samtidigt inte utesluta att olika 

saker blir sagda beroende på om samspel sker inom den egna basgruppen eller den större plutonen. 

Inom ramen för mentorskapet ligger fokus på individen och det individuella lärandet hos kadetten, 

medan förbandsövningar präglas av att kadetter agerar som kollektiv för att lösa såväl befintliga som 

kommande gemensamma uppgifter. Kadetterna interagerar, reflekterar gemensamt och samarbetar 

med såväl ett ömsesidigt beroende som en slags beredskap i grupp utifrån situationens krav, vilket 

talar för att ett kollektivt lärande äger rum (Ohlsson, 2013). Samtidigt är det tydligt att kadetterna 

befinner sig i tillfälligt sammansatta grupper där de som individer interagerar och kommunicerar i 

syfte att tillsammans kunna lösa en viss specifik uppgift. Det betyder att man skulle kunna betrakta 

övningarna som kollektiva lärsituationer som organiseras för ett individuellt lärande, men som också i 

vissa fall resulterar i ett kollektivt lärande (Granberg & Ohlsson, 2016; Ohlsson, 2013). Att kadetters 

prestation bedöms individuellt i de båda sammanhangen tycks kunna utgöra problem i de fall då 

uppgifter löses i grupp och inte alla gruppmedlemmar deltar lika aktivt. Det här skapar ett slags 

spänningsförhållande, eftersom en del kadetter då riskerar att bli överbelastade medan andra upplever 

leda och agerar passivt eller glider undan. Det förefaller finnas en inbyggd problematik i att kadetter 

med olika förmåga ska samspela i tillfälligt sammansatta grupper, där inte alla tycks bidra i lika hög 

utsträckning, eftersom individer är beroende av gruppen för att lösa uppgifter. I bästa fall sker ett 

individuellt eller ett kollektivt lärande, i sämsta fall riskerar övningen till slut bara handla om att 

lyckas ta sig igenom den utan att bli skadad eller gå under av tristess, vilket resultaten indikerar. I de 

senare fallen kan man ju fråga sig vilket lärande som sker? 

Tillträde att delta i utbildningens olika kontext 

Utifrån ett organiseringsperspektiv (Czarniawska, 2015) kan vi se att samordningen av utbildningens 

sammanhang har betydelse för hur väl de integreras i varandra, vilket tillträde att delta i lärsituationer 

som tilldelas och därmed vilket handlingsutrymme (Ellström, 1992) olika grad av givet tillträde att 

delta ger. Vi har kunnat konstatera att det tillträde som kadetterna ges att delta i det militära 

sammanhanget varierar, och i vissa fall begränsas, medan samma tillträde att delta ges i det 

akademiska. Därmed är det klarlagt att kadetters möjligheter att delta och göra egna erfarenheter 

varierar såväl mellan de olika sammanhangen som inom det militära. Vi har dessutom kunnat se att 

bakgrund, tidigare erfarenheter, egna och andras förväntningar samt relation med plutonchef (mentor) 

tillsammans tycks vara av betydelse för givet tillträde, och därmed för vilken grad av deltagande 

(Thunborg, 2011) kadetter tilldelas i det militära sammanhanget. Att inte alla kadetter ges samma 

tillträde i det militära sammanhanget, tycks utbildningsanordnaren delvis försöka lösa genom att 
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arrangera gemensamma reflektionsprocesser, såväl innan, under som efter förbandsövning, där tanken 

är att kadetter ska dela erfarenheter och lära av varandra. När egna erfarenheter inte kan göras 

förefaller dock engagemang, förståelse och motivation att lära (Lave & Wenger, 1991) minska hos en 

del, men inte påverkas lika tydligt hos andra. Till viss del kan dessa variationer förklaras av tilldelat 

tillträde att delta. Genom att tilldelas en viss position ges individen tillträde till ett lärtillfälle som både 

kan bidra till en ökad känsla av mening i den sociala praktiken och ge en konkret erfarenhet av att 

agera som chef. Att kadetterna under förbandsövningar ges tillträde att delta på olika sätt behöver dock 

nödvändigtvis inte ha en entydig betydelse för vilket lärande som äger rum, eftersom en del av 

deltagandet verkar vara kopplat till hur de förhåller sig till lärsituationen och den tilldelade positionen. 

Det märks till exempel genom att en kadett uttrycker att det går att lära sig mycket av att observera 

andra kadetters ledarskap, eller att en annan kadett ger uttryck för att det kommer att bli dennes tur att 

delta i chefsposition vid förbandsövning en annan gång. Andra kadetter jämför utbildningssituationen 

med vilka uppgifter tidigare upplevda chefserfarenheter från olika förband har inneburit. Med 

nuvarande upplägg på förbandsövningar framgår att sättet som en del av de kadetter som är utsedda till 

pluton- och gruppchefer tillåts delta på inte alla gånger motsvarar de förväntningar som finns på 

lärsituationen. Detta märks genom att en del inte upplever att de uppgifter som är kopplade till 

positionen är på rätt nivå alla gånger (Ellström, 1992), vilket medför en upplevelse av att vara 

begränsad, trots chefsposition. 

Sättet att delta har därmed betydelse för lärandet genom att det tydligt är kopplat till möjligheter att 

göra erfarenheter i det utbildningssammanhang som kadetterna befinner sig i, och att detta är relaterat 

till yrkets institutionella karaktär. Därmed kan vi se att lärandet förefaller vara situerat (Lave & 

Wenger, 1991; Thunborg, 2011; Thunborg & Ohlsson, 2016). Därutöver tycks sättet att delta ha 

betydelse för utbildningens sociala processer (Czarniawska, 2015; Larsson et al., 2001). Det innebär 

att kadetter genom olika sätt att delta bidrar med olika saker i de sociala processer som de är en del av, 

och därmed påverkar samspelet som sker i dem. Detta påverkar i sin tur vilka tolkningar som görs och 

vilka handlingar som utförs, vilket får betydelse för både eget och andras lärande. Med fokus på sätt 

att delta i utbildningen är det därmed intressant att undersöka vilken betydelse det får för lärandet att 

kadetter deltar genom ett aktivt, passivt eller mer undanglidande sätt i utbildningens sociala processer. 

Denna aspekt av sätt att delta, dvs. oberoende av givet tillträde, tycks vara relaterat till 

handlingsutrymme på flera sätt: dels gällande upplevt handlingsutrymme i förhållande till det faktiska, 

dels gällande upplevda möjligheter att utvidga handlingsutrymmet (Ellström, 1992; Granberg & 

Ohlsson, 2016). I resultaten framgår att det som av utbildningsanordnaren är avsett att innebära stort 

handlingsutrymme under förbandsövning inte blir en upplevd verklighet för alla kadetter. De 

skillnader i upplevt handlingsutrymme som framträder i resultaten, förefaller bero på fler faktorer än 

vilket faktiskt handlingsutrymme som finns eller vilket tillträde som ges. En utebliven möjlighet att 

handla tycks skapa en negativ förväntan även inför framtida övningar hos en del kadetter. Dessa 

verkar inte tolka händelser i relation till ett större sammanhang, och tycks därmed få svårt att se 

meningen vid enskilda utbildningsmoment vid övning. Andra kadetter verkar ha en större förmåga att 

koppla det som sker till ett större sammanhang, där en tillit finns till att enskilda övningar i början på 

en utbildning kommer att kompletteras med nya möjligheter längre fram. Därmed är det möjligt att 

anta att det inom ramen för olika aktiviteter kan ske ett lärande hos vissa kadetter, medan samma 

händelser snarare kan riskera att verka kontraproduktivt för andra och i värsta fall leda till 

passivisering och en lägre självvärdering (Ellström, 1992). Dessa skillnader kommer till uttryck till 

exempel vid marscher, genom att en del kadetter uppvisar tecken på inlärd hjälplöshet, såsom 

passivitet, medan andra förmår identifiera handlingsutrymme, genom att till exempel bita hål i sin luva 

vid gisslantagande, visualisera en mer komplex övning, erbjuda sig att bära extra stridsvärnsminor vid 

marsch eller hjälpa en kamrat med ett dykmoment i en vattenhall. Outnyttjat handlingsutrymme eller 
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oförmåga att handla märks därmed genom kadetters individuella reaktioner på det som övas, och 

verkar tillsammans med grad av självledarskap ha betydelse för sättet att delta. Kadetterna utsätts 

medvetet för mental och fysisk stress såsom ovisshet, att bli fysiskt attackerade, belastning eller brister 

i yttre faktorer, till exempel vid övning med läckande fartyg, gisslantagande eller närkamp. Passivitet 

på ett läckande fartyg eller ovilja att öva aggressivitet kan likväl vara utslag av stress på grund av 

ovana eller brister i självledarskapet. Där en del kadetter uppvisar förmåga till självledarskap och att 

gå till handling även under hög stress och press blir andra oförmögna att handla. När en situation blir 

så stressande att en del kanske helt blockeras eller att självledarskapet inte tycks räcka till tycks 

handlingsförmågan reduceras hos dessa kadetter. Självledarskapet förefaller därigenom ha betydelse 

för förmågan att delta aktivt, trots stress, ovisshet och brister i yttre faktorer. Såväl upplevt som 

faktiskt handlingsutrymme tycks därmed handla om förmåga att alls identifiera att handlingsutrymme 

finns, och eventuellt kan utvidgas, vilket får betydelse för hur man tar sig an uppgifter och samspelar, 

och därmed bidrar till lärande genom sättet att delta. Det förklarar också varför graden av deltagande 

kan variera oavsett om tillträde att delta tilldelats eller inte i en specifik lärsituation. Vi kan däremot 

inte påstå att individer alltid aktivt väljer hur de ska delta: om man inte alls identifierar att 

handlingsutrymme finns, kan man inte i egentlig mening säga att man aktivt väljer bort att handla. 

Denna aspekt av deltagande borde åtminstone delvis kunna förklaras av olikheter i kadetters bakgrund, 

tidigare erfarenheter såväl som av egna och andras förväntningar. Därmed tycks såväl självledarskap 

som upplevt handlingsutrymme få betydelse för sättet att delta, vilket påverkar samspelet i de sociala 

processerna. Därigenom kan man förstå att sättet att delta i utbildningens sociala processer, oberoende 

av givet tillträde, på olika sätt förefaller vara relaterat till både faktiskt och upplevt handlingsutrymme, 

och därmed är av betydelse för vilka handlingar som utförs och för vilket lärande som sker (a.a.).  

Det spänningsförhållande som tycks finnas i det tillträde kadetter ges att delta i de båda 

sammanhangen verkar således ha betydelse för förmågan eller viljan att delta och handla. Tanken att 

kadetterna i det militära sammanhanget ska kunna praktisera någon form av nyansering och inta en 

mer problematiserande hållning, som är typisk för akademin och där olika handlingsalternativ vägs 

mot varandra, förutsätter samspelsprocesser där samtliga deltagare agerar aktivt. Gruppens samlade 

förmåga att samspela, tolka händelser, identifiera handlingsutrymme och lösa uppgifter tycks dock 

riskera att minska när även individer med ett mer passivt eller undanglidande sätt att delta är med och 

samspelar. Individuella skillnader i sättet att delta förefaller därigenom ha betydelse för gruppens 

samlade handlingsförmåga. Tecken på detta syns i samband med marscher, utvärderingar och 

laborationer, då en del gruppmedlemmar bidrar avsevärt mer respektive mindre än andra. Att det 

förekommer att kadetter inte uppvisar förmåga att identifiera handlingsutrymme skulle kunna förstås 

som ett utslag av anpassningsproblematik (Ellström, 1992) hos utbildningsanordnaren, genom 

svårigheter gällande såväl organisering av sociala processer som givet tillträde att delta som fungerar i 

relation till utbildningsdeltagarnas varierande bakgrund och tidigare erfarenheter. Det skulle å andra 

sidan likväl kunna indikera någon slags lägre förmåga till utvecklingsinriktat lärande (a.a.) hos 

utbildningsdeltagarna, att en del varken tycks identifiera eller uppleva att ett faktiskt 

handlingsutrymme finns, och därmed inte heller kan utnyttja detta. Samtidigt syns i resultaten exempel 

på att kadetter på gruppnivå anpassar sitt sätt att delta, samspela och handla till andra gruppers sätt att 

delta, genom att till exempel medvetet avvakta med att göra sig marschfärdiga, eftersom andra grupper 

av kadetter inte är klara. Detta fenomen skulle kunna tolkas som ett slags identifierat utrymme att inte 

handla, i syfte att slippa frysa i väntan på andra grupper med ett mer undanglidande eller passivt sätt 

att delta.  

Utifrån detta resonemang förefaller det därmed rimligt att dra slutsatsen att de sociala processerna ser 

olika ut beroende på sättet som kadetter deltar i dem, oavsett givet tillträde i olika lärsituationer, vilket 

i sin tur har betydelse för vilket lärande som sker. Därigenom framträder en tydlig koppling mellan det 
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situerade lärandet (Thunborg, 2016), sensemaking (Weick, 1995) och den sociala praktiken (Lave & 

Wenger, 1991) på utbildningen. Vi kan dessutom förstå att kadetters olika sätt att förhålla sig till och 

delta i utbildningen, även tycks bero på förmåga att alls identifiera handlingsutrymme. Det har 

betydelse för lärandet genom att sättet att delta påverkar och genomsyrar hela den sociala praktiken 

som de är med och skapar i interaktionen med andra. Sättet att delta har inverkan på hur den sociala 

processen och samspelet däri ser ut genom att det påverkar både vilka tolkningar som görs och vilken 

betydelse olika händelser ges, det påverkar hur gruppens arbetsbörda fördelas i praktiken och vilka 

handlingar som sker. Eftersom olika sätt att delta har betydelse för hur de sociala processerna ser ut, 

förefaller de därmed inte bara betydelse ha för egna förväntningar, tolkningar, upplevelser och lärande, 

utan även för andras. 

Utbildningens betydelse för lärandet – en förståelsemodell 

Organiseringen av utbildningen formar och skapar således förutsättningar för deltagande i ett antal 

sociala processer. Utifrån ovanstående diskussion har vi dock kunnat se att ett antal inbyggda 

spänningsförhållanden, i form av motstående förväntningar, tycks föreligga mellan det akademiska 

och det militära sammanhanget. Dessa spänningsförhållanden sammanfattas och tydliggörs i följande 

modell: 

 

 

Figur 1. Utbildningens inbyggda spänningsförhållanden avseende deltagande i sociala processer. 
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I det akademiska sammanhanget finns en förväntan på kadetterna om ett problematiserande 

förhållningssätt som diskuterar uppgifter utifrån olika infallsvinklar, ofta på ett mer abstrakt plan som 

härrör ur akademins tradition och kultur. Samtidigt förväntas kadetterna i det militära sammanhanget 

anta en mer problemlösande hållning, baserad på den militära organisationens sociala praktik, för att 

samspela och lösa uppgifter av mer konkret karaktär. Vi har även kunnat se att utbildningen 

organiseras för att skapa förutsättningar för ett individuellt lärande, som ofta sker i olika 

gruppkonstellationer. Det innebär att uppgifter oftare löses individuellt i det akademiska 

sammanhanget och kollektivt i det militära, samtidigt som prestationen bedöms individuellt i de båda 

sammanhangen. Det innebär också att kadetter med olika bakgrund, erfarenheter och förväntningar ges 

olika tillträde att delta i de båda sammanhangens sociala processer. Sammantaget innebär dessa 

spänningsförhållanden att olika förutsättningar för lärande tycks skapas. 

8.3 Vilka utfall leder utbildningen till? 
I föregående avsnitt har vi kunnat se att organiseringen av utbildningen har betydelse för dess sociala 

processer, och att dessa tycks generera ett antal spänningsförhållanden som kadetter behöver förhålla 

sig till. Vi har också sett att de sociala processerna tycks påverkas av sättet som kadetterna deltar i 

dem, oberoende av givet tillträde att delta, och att sättet att delta tycks ske utifrån individers och 

gruppers olika förmåga att identifiera, utvidga och ta handlingsutrymme i anspråk. Därmed förefaller 

olika sätt att delta vara av betydelse inte bara för det egna lärandet hos kadetter, utan även ha inverkan 

på andras. Här följer en diskussion om vad det innebär att såväl organisering av sociala processer som 

sättet att delta i dem tycks ha betydelse för lärandet, dvs. vilka utfall leder utbildningen till? 

Lärdimensioner 

Utifrån tidigare resonemang kan vi se att utbildningens organisering tycks innefatta ett antal 

utmaningar som har betydelse för lärandet. I det som förefaller utgöra ett antal motstående 

förväntningar förväntas utbildningsdeltagarna inte bara inhämta faktakunskaper för att utveckla en viss 

kunskap om hur något ska göras, utan även socialiseras in i en särskild yrkesidentitet kopplad till 

officersprofessionen. I termer av lärande kan detta förstås som ett slags lärvillkor som förutsätter 

lärande på olika nivåer (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 2011), vilka innebär kvalitativa skillnader i 

sättet att lära. Organiseringen av utbildningen förefaller därmed skapa lärande av olika slag, vilka kan 

sägas utgöra olika dimensioner av lärande; dels en dimension som kan beskrivas som 

kunskapsinhämtning, dels en fostrande socialiseringsprocess in i ett militärt meningssammanhang som 

man ska komma att verka i framöver. Det innebär att det som förefaller utgöra motstående 

förväntningar på kadetterna, snarare tycks utgöra olika dimensioner av lärande i utbildningens socialt 

konstruerade sammanhang. Kadetterna förväntas utveckla kompetens genom att inhämta teoretiska 

och militära kunskaper om hur något ska göras i en framtida yrkesutövning, där svåra förhållanden och 

ofullständig information ofta är en reell verklighet, samtidigt som de dessutom ska socialiseras in i en 

komplex, militär yrkesidentitet som kortfattat innebär att laget går före jaget. 

Utveckling av kompetens och identitet 

Om vi utgår från den definition av kompetens som initialt formulerades i kapitel 3 (Granberg & 

Ohlsson, 2016:16), kan vi utifrån en handlingsorienterad syn på lärande (Döös, 2005; Ellström, 1992; 

Granberg & Ohlsson, 2016) förstå att kompetens är nära relaterat till en individs handlingsförmåga i 

en viss kontext. Dessutom kan kompetens betraktas som kollektiv när individer är beroende av 

varandra för att lösa en viss uppgift (Granberg & Ohlsson, 2016). Utbildningsanordnaren har som 

ambition att utveckla kunskaper hos utbildningsdeltagarna som är relaterade till utveckling av 
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handlingsförmåga: att bidra till att lösa uppgiften förefaller mycket centralt på utbildningen och i 

Försvarsmakten. Detta innebär att kadetter genom deltagande i de båda utbildningssammanhangens 

sociala processer dels ska kunna få syn på vad låg respektive hög handlingsförmåga betyder, såväl på 

individ- som på gruppnivå, dels utveckla förståelse för vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa 

fortsatt hög handlingsförmåga hos individ och grupp. 

Utveckling av kompetens sker tydligt i flera steg i det militära sammanhangets förbandsövningar. 

Kadetternas utbildning innebär träning i att identifiera och utveckla handlingsförmåga genom att i 

varje steg vidta rätt åtgärder. Det innebär att utveckla en förståelse för vad brister i såväl inre som yttre 

faktorer hos individen innebär, hur de kan komma till uttryck, vad de får för konsekvenser på individ- 

och gruppnivå, och hur de kan förebyggas och hanteras för att säkerställa en god kompetens på såväl 

individ- som gruppnivå. Därigenom skapas också en slags beredskap, vilket säkerställer en framtida 

förmåga att handla. De konstruerade lärsituationerna i det militära sammanhanget handlar alltså inte 

bara om att kadetterna ska få träna på att gå långt, sova lite eller att vara hungriga, som ett slags 

individuellt självändamål, utan snarare om att utveckla en viss kompetens som krävs för officersyrket. 

Konkret yttrar sig detta genom att kadetter såväl hos sig själva som hos andra ska kunna identifiera 

vilka åtgärder som behöver vidtas före, under och efter varje moment för att säkerställa att såväl eget 

som andras stridsvärde, och därmed handlingsförmåga, är hög. I det militära sammanhanget tycks 

gruppens handlingsförmåga i stor utsträckning vara beroende av enskilda individers stridsvärde. 

Kollektivet har därmed ett gemensamt intresse av att säkerställa och även kontrollera att varje individs 

stridsvärde är högt, eftersom det har betydelse för kollektivets handlingsförmåga. Ansvaret ligger 

således både på individ- och på gruppnivå. I händelse av att enskilda individers handlingsförmåga är 

nedsatt ansvarar kollektivet för att täcka upp för det, så att kollektivets (dvs. gruppens eller plutonens) 

totala handlingsförmåga är fortsatt hög. Det förutsätter utbildningsdeltagare med tillräcklig beredskap, 

vilja och förmåga att lära, något tidigare studier har visat (Johansson, 2011; Thunborg, 2011). Detta 

innebär att samtliga individer i gruppen känner ett gemensamt ansvar för att den samlade 

handlingsförmågan är hög. I de fall individer deltar på ett passivt eller undanglidande sätt, oavsett 

givet tillträde att delta, förutsätter det att andra individer har förmåga att utveckla en högre 

handlingsförmåga och därmed i högre utsträckning än andra bidrar till genomförandet av 

gemensamma uppgifter. Sett ur ett lärandeperspektiv verkar det därmed möjligt att en grupp kan 

utveckla och uppvisa handlingsförmåga även om det i gruppen finns individer som i praktiken minskar 

gruppens förmåga genom att inte delta på ett aktivt sätt, vilket resultaten indikerar. På individnivå kan 

man dock ställa sig frågan vilken slags kompetens som utvecklas hos de som har ett passivt eller 

undanglidande sätt att delta, som tar sig igenom utbildningen utan att delta på det sätt som är tänkt, 

och därmed inte heller utvecklar den kompetens som är önskvärd och nödvändig för 

officersprofessionen? Även i det akademiska sammanhanget kan vi se deltagare med olika slags 

kunskaper och med olika sätt att delta i de sociala processerna vid gruppgemensamma övningar, där 

tanken är att gemensamt utveckla och uppvisa handlingsförmåga (kompetens) för att lösa en 

gemensam uppgift. I detta sammanhangs gruppgemensamma övningar syns det dock inte lika tydligt, 

åtminstone inte utanför den egna basgruppen, om någon individ utgör en ”svagare länk” som gruppen 

gemensamt kompenserar. Däremot kan man tänka sig att det även här har betydelse för individens 

utveckling av kompetens, och därmed för hur väl denne kan lösa de individuella uppgifter som också 

finns, om deltagandet är av en aktiv, passiv eller mer undanglidande karaktär.  

När individer i gruppen deltar aktivt, samspelar och agerar för gruppens bästa och lär av gemensamma 

erfarenheter förefaller gruppens handlingsförmåga (dvs. kompetens) öka, vilket märks genom att de 

tycks lösa uppgifter på ett framgångsrikt sätt, och vice versa. Även om inte avsikten är att utveckla 

grupper som på lång sikt ska nå gemensamma mål är det tydligt att de grupper som genom sitt sätt att 

delta och samspela ökar såväl sin individuella som kollektiva handlingsförmåga. Dessa grupper tycks 
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även utveckla vad vi kan betrakta som en kollektiv kompetens (Granberg & Ohlsson, 2016; Ohlsson, 

2013) i den aktuella kontexten. Som en följd av detta resonemang tycks utbildningen inte enbart 

innebära ett individuellt lärande i kollektiv. Den tycks även innebära ett kollektivt lärande i sociala 

processer som leder till att såväl individuell som kollektiv kompetens kan utvecklas. 

Att lärandet är situerat i en viss praktik verkar tillsammans med sättet att delta även ha betydelse för 

kadetters utveckling av en yrkesidentitet (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 2011) som är kopplad till 

officersprofessionen. Eftersom tillträdet att delta och göra egna erfarenheter som chef är begränsat i 

det militära sammanhanget får det därmed sannolikt betydelse för kadetters möjligheter att utveckla 

den militära chefsidentitet som det innebär att vara officer. Samtidigt förefaller det vara av betydelse 

hur långt olika kadetter har kommit i utveckling av yrkesidentitet när det gäller förmågan att 

identifiera och nyttja handlingsutrymme i de lärtillfällen som ges, oavsett tillträde att delta. Beroende 

på hur kadetter ser på sig själva i förhållande till utbildningen tycks olika saker identifieras som 

lärtillfällen, där utveckling av såväl kompetens som yrkesidentitet kan ske. I de fall kadetter har ett 

passivt eller undanglidande sätt att delta väcks frågan om vilken slags identitet som utvecklas hos 

dessa kadetter, och hur förenlig den är med Försvarsmaktens Värdegrund och officersprofessionen? 

Kopplad till såväl kompetens som identitet förefaller en ”vi-känsla” utvecklas i en del grupper, och det 

verkar vara av betydelse för gruppens handlingsförmåga hur gruppen ser på sig själva och sin förmåga. 

Det innebär att det inom en del grupper tycks utvecklas en gruppgemensam yrkesidentitet som också 

är social, och som tillsammans med gruppens samlade kunskaper tycks påverka gruppens 

handlingsförmåga. Om gruppen betraktar sig själv som duglig, ansvarstagande och handlingskraftig i 

förhållande till en uppgift, tycks gruppens handlingsförmåga öka. Som en följd av detta resonemang 

förefaller utbildningsdeltagarna genom sitt deltagande i grupper utveckla både identitet (Handley et 

al., 2006) och kompetens (Ellström, 1992), som i en del fall är såväl individuell som kollektiv. 

Att bli en kompetent officer – den kritiskt granskande praktikern 

Utifrån ovanstående diskussion framstår det som alltmer tydligt att utbildningens sociala processer i de 

båda sammanhangen inte utvecklar antingen kompetens eller identitet hos kadetterna, utan både och. 

Utfallet verka bero både på kognitiva processer hos individen och sättet att delta och samspela i 

sociala processer, oberoende av givet tillträde. Att kunna uppvisa kompetens, dvs. handlingsförmåga 

och initiativkraft, är en del av den militära officersidentiteten. Att vara kompetent innebär därmed att 

individen genom att identifiera sig med officersprofessionen kommer att agera och delta på ett visst 

(aktivt) sätt, vilket i sin tur utvecklar en militär yrkesidentitet. För att anses inneha den kompetens som 

yrket kräver behöver ett förhållningssätt och en yrkesidentitet som karaktäriseras av de värderingar 

och egenskaper som hör till officersprofessionen utvecklas. Det är således ett görande som förutsätter 

ett varande, och vice versa. Att utveckla den kompetens som officersprofessionen kräver handlar 

därmed om att utveckla såväl en militär yrkesidentitet som militära kunskaper och färdigheter, vilket 

även inkluderar akademiska kunskaper och färdigheter. Chefs- och individutvecklingen innefattar inte 

enbart utveckling av vissa kunskaper, utan går hand i hand med ett visst sätt att vara som människa, 

vilket förutsätter utveckling av en social identitet som också är en yrkesidentitet. Därmed hänger såväl 

utveckling av kompetens som identitet även nära samman med sättet att delta i utbildningens sociala 

processer, som i sin tur tycks påverkas av hur kadetter förhåller sig till utbildningens inbyggda 

spänningsförhållanden. Att ges tillträde att delta i övningar i chefsposition skapar förvisso 

förutsättningar att göra egna erfarenheter, och därmed utveckla både kompetens och identitet 

tillhörande officersprofessionen. Men även sättet att delta, oavsett givet tillträde, verkar ha betydelse 

för vad som sker i de sociala processerna. Utveckling av kompetens och identitet på den 

grundläggande officersutbildningen tycks därmed vara både nära sammanflätat med varandra och 

beroende av varandra, och förefaller förhålla sig till lärandet i en cyklisk process, där de ömsesidigt 
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påverkar och skapar förutsättningar för varandra och för sättet att delta. Att kadetterna i det militära 

sammanhanget får möjlighet att träna på att agera i en militär chefsroll förefaller därför centralt, 

eftersom officersyrket innebär ett görande som inkluderar analytisk kompetens, för att kunna fatta 

beslut och agera i extrema situationer. Det förstås genom att en analytisk, akademisk, kompetens inte 

ska särskiljas från den militära praktiken, utan ses som en del av den. Att vara en kompetent officer, 

och kunna uppvisa besluts- och handlingsförmåga, innefattar således tydligt en analytisk förmåga med 

ett problematiserande förhållningssätt till komplexa, konkreta situationer i den militära praktiken. 

Transferutmaningen – att ta med sig kunskaper mellan olika kontext 

Lärandet på den grundläggande officersutbildningen förefaller ske inom ramen för kontinuerligt 

pågående sociala processer (Czarniawska, 2015; Larsson et al., 2001), där villkor, lärprocesser och 

utfall på olika sätt påverkar, kompletterar och är beroende av varandra i utbildningens två 

sammanhang (Thunborg & Ohlsson, 2016). I en meningsfull och begriplig utbildningskontext behövs 

en organisering av de båda sammanhangen som gör att de integreras i och harmonierar med varandra. 

Sammanhangen ska därmed inte bara kugga i varandra, utan tydligt integreras och hänga ihop, 

samvariera och harmoniera, införlivas i varandra och smälta samman. De förutsätter och behöver 

varandra, och behöver därför tydligt utgöra en del av varandra. Det innebär samordning av 

utbildningsaktiviteter mellan sammanhangen som konstrueras för att gynna menings- och 

identitetsskapande lärprocesser, och som kombinerar de två lärdimensionerna kunskap och 

socialisering. För att rätt erfarenheter ska kunna göras krävs en organisering av utbildningsaktiviteter i 

de båda sammanhangen som skapar rätt förutsättningar, men som också är beroende av att kadetter ges 

tillträde att delta och förmår identifiera och ta handlingsutrymme i anspråk. Detta både förutsätter och 

ger ett deltagande som kan ge erfarenheter och utveckla för professionen nödvändig kompetens och 

identitet. På det här sättet kan man förstå hur olika faktorer som rör lärandets villkor, processer och 

utfall inte bara påverkar varandra, utan också förutsätter, kompletterar och är beroende av varandra på 

en mängd olika sätt. Det innebär att något som förefaller utgöra villkor för lärprocesser vid 

utbildningen, även påverkas av de sociala processer som de formar. Det innebär även att den 

kompetens och identitet som deltagandet i utbildningens sociala processer utvecklar, i sig har 

betydelse för sättet att delta. 

Tanken att kadetterna ska kunna använda akademins problematiserande förhållningssätt i kombination 

med ett militärt problemlösande, förutsätter att utbildningsdeltagare i tillräcklig utsträckning ges 

tillträde att delta i övningar i chefsposition och därmed göra egna erfarenheter (Lave & Wenger, 

1991). Utöver att göra erfarenheterna behöver även förutsättningar finnas för att kunna ta med sig 

dessa in i sociala processer i det akademiska sammanhanget. Likväl behöver kadetter förmå använda 

akademiska kunskaper för att utveckla militära färdigheter, och därigenom även göra relevanta 

erfarenheter. Det tycks vara så att utbildningsdeltagarna i olika utsträckning, beroende på sättet att 

delta, förmår ta med sig kunskaper från respektive social praktik mellan kontexten medan andra 

kunskaper förblir situationskopplade. Kadetter med ett aktivt sätt att delta förefaller oftare kunna 

använda egna eller andras erfarenheter från det ena sammanhanget i det andra, medan de kadetter som 

uppvisar ett mer passivt eller undanglidande deltagande inte tycks göra det i lika hög utsträckning. 

Detta kan sannolikt förklaras av olika förmåga att identifiera något som en potentiell lärsituation som 

erbjuder en möjlighet att handla och att lära (Ellström, 1992). Därmed förefaller olika sätt att delta 

vara kopplat till utbildningens olika dimensioner av lärande i form av kunskapsinhämtning respektive 

socialiseringsprocess. Det finns dock kunskaper som inte tycks tas med mellan de två sammanhangen, 

utan är kopplade till en social praktik tillhörande respektive sammanhang, och därmed förblir situerade 

(Thunborg, 2011). Till dessa hör till exempel de mentala och fysiska påfrestningar samt brister i yttre 

faktorer som kadetter övar i det militära sammanhanget, eller att skriva en analytisk text i det 
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akademiska. Även vissa delar av den identitet som utbildningsdeltagarna genom socialisering 

förväntas utveckla i den ena kontextens praktik tycks inte alltid heller passa in i den andra kontexten, 

vilket till exempel yttrar sig genom hur välkommet ett ifrågasättande förhållningssätt tycks vara. Det 

militära sammanhangets praktik kräver en förmåga att lyda order, vilket i egentlig mening inte 

förekommer i det akademiska. 

Utbildningens organisering tycks sammantaget innebära en del utmaningar gällande hur de två 

kontextens sociala praktiker gemensamt ska kunna främja kadetters deltagande och deras upplevelser 

av autonomi, handlingsutrymme och kontroll, och därmed främja de lärprocesser och dimensioner av 

lärande som utbildningsanordnaren har tänkt (Ellström, 1992). De inbyggda spänningsförhållandena 

utgör ett antal utmaningar som förefaller vara en del av utbildningens lärvillkor. Dessa tycks påverka 

lärprocesserna och behöver hanteras för att utbildningen ska leda till lärande på det sätt som 

utbildningsanordnaren avser. Detta diskuteras i kommande avsnitt, som behandlar utbildningens så 

kallade praktiska implikationer. 

8.4 Praktiska implikationer 
Den grundläggande officersutbildningen är en akademisk yrkesutbildning som bygger på teorier om 

erfarenhetslärande (Kolb, 1984) och utvecklande ledarskap (Larsson, G. och Kallenberg, K., red., 

2006), där tanken är att skapa en utbildningskontext som producerar officerare som verkar utifrån 

Försvarsmaktens Värdegrund och professionens krav. Mycket tyder dock på att utbildningsanordnarna 

inte riktigt skapar de förutsättningarna, beroende på att inte alla ges tillträde att få de erfarenheter som 

är tänkt. Dessutom medför samordningsproblem att utbildningen inte tycks ske inom ramen för en 

kontext utan snarare två, som av flera aktörer beskrivs som två skilda världar. Till vissa delar tycks 

samordningsproblematiken kunna förklaras av att förändring tar tid och att framför allt den militära 

organisationen präglas av en mer eller mindre institutionaliserad social praktik i en starkt 

traditionsbunden och värderingsstyrd kultur. En annan möjlig förklaring kan finnas i de olika krav, 

akademins kontra krigets, som de samverkande myndigheterna primärt har att förhålla sig till i 

respektive verksamhet. Den långsiktiga avsikten, att öka andelen akademiskt skolade officerare, 

kommer möjligen att underlätta förståelsen för och därmed samordning av utbildningens två 

sammanhang i en kontext, vilket kan förväntas få positiva effekter på utbildningsdeltagarnas 

lärprocesser. Först när organiseringen av utbildningsaktiviteter ger kadetter möjligheter att öva 

chefskap i en militär praktik, i ett görande som kräver en analytisk kompetens, kan de två 

sammanhangen harmoniera med varandra. Då blir det tydligt att de två sammanhangen behövs och till 

och med förutsätter varandra. Kadetterna behöver träna på att bli fysiskt och mentalt utmattade och 

samtidigt få öva på att fatta chefsbeslut vid förbandsövningar, varför det är avgörande för lärandet att 

beslutssituationerna också finns där. Nuvarande sätt att organisera utbildningen framstår som 

otillräckligt för att ge alla kadetter tillfälle att genom en hög grad av deltagande i lärsituationen 

utveckla de kunskaper som krävs för att både vilja och i praktiken ges och kunna utnyttja givet 

handlingsutrymme. Detta leder till olikheter i möjligheter att kunna förändra hur de förstår händelser 

och skapar mening, och hur de upplever och utvecklar identitet och handlingsförmåga. Om kadetter 

upplever sig behöva utveckla olika identiteter i två väsensskilda kontext, med olika krav och 

förväntningar som gör det svårt att integrera identiteterna, föreligger en ökad risk för identitetskris 

(Thunborg, 2011), som sannolikt inte gynnar handlingsförmågan. De lärtillfällen som kadetter förmår 

eller ges tillträde att delta i på den grundläggande officersutbildningen påverkar därigenom vilka 

kunskaper och social yrkesidentitet som utvecklas, vilket i sin tur genererar vilken slags officerare som 

kommer att verka i en framtida yrkessocial praktik inom Försvarsmakten. 
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Genom att göra mindre förändringar i utbildningens organisering skulle flera spänningsförhållanden i 

de sociala processerna sannolikt kunna minska eller försvinna helt. Det handlar till exempel om att se 

över sammansättningar av övningsgrupper och konstruera övningar på ett sätt som ger fler kadetter 

möjlighet att få erfarenheter av att agera i chefsposition, vilket flera av ledarna själva anser och verkar 

för. Därutöver skulle mentorskapet kunna renodlas, genom att plutonchefen inte samtidigt utövar 

mentorskap, kontroll och lämplighetsbedömning. Genom att relationen mellan plutonchef och kadett 

tydliggörs skapas sannolikt bättre förutsättningar för lärande på det sätt som är tänkt. Därigenom kan 

sannolikt även deltagandet i utbildningens sociala processer balanseras så att belastningen minskar på 

de kadetter som täcker upp för andra, samtidigt som möjligheterna för undanglidarna att tillskansa sig 

otillbörliga fördelar minskar. I realiteten innebär organiseringen av utbildningen att kadetter som 

lyckas väl i det militära sammanhanget men inte i det akademiska kan avskiljas från sina studier. 

Gällande omvänd situation, kan kadetter i praktiken examineras från Officersprogrammet utan att 

kunna erbjudas anställning som fänrikar inom Försvarsmakten. Det är viktigt att 

utbildningsanordnaren kommer till rätta med den samordningsproblematik av den grundläggande 

officersutbildningen som studiens resultat indikerar, eftersom den får konsekvenser för de blivande 

officerarnas lärande, och därmed för Försvarsmakten och samhället i stort. 

8.5 Förslag till vidare forskning 
Arbetet med fallstudien har inneburit insamling av en stor mängd data som i varierande grad har fått ta 

plats i studien. Flera av de områden som har fått ta liten eller ingen plats i den här studien är av 

intresse att fånga upp i andra forskningsstudier, eftersom de är av relevans såväl för Försvarsmakten 

som för samhället i övrigt.  

I ett lokalt perspektiv finns flera intressanta uppslag rörande den grundläggande officersutbildningen. 

Dels finns det för den som är intresserad av genusperspektivet ett antal frågor som den här studien inte 

alls tagit i beaktande. Vilka skillnader eller likheter finns till exempel i kvinnors och mäns möjligheter 

att bli antagna till och genomföra utbildningen, eller, i förlängningen, utöva yrket? Med anledning av 

Försvarsmaktens intention att öka andelen kvinnor i yrket kan det dessutom vara av intresse att göra en 

historisk tillbakablick och jämföra denna med ett önskat framtida scenario, till exempel kopplat till de 

institutionaliserade element som den här studien visat på är den del av Försvarsmaktens kultur och 

sociala praktik. Dels skulle det med anledning av fynden i den här studien vara av intresse att 

undersöka fänrikars första år inom officersyrket ur flera aspekter. Har de med sig tillräckligt mycket 

kunskaper för att verka som militära chefer? Betraktas de som fullvärdiga chefer av de förband som de 

kommer till, och får verka som plutonchefer, eller tar ett eller ett par års inskolning i yrket vid? Skiljer 

det sig mellan olika förband, och vad får det i så fall för konsekvenser? Hur upplever fänrikarna själva, 

ett par år efter examen, att utbildningen förberedde dem för ett yrkesliv som officer? Och hur väl 

förbereder officersutbildningen, kanske tillsammans med yrkesintroduktion och annan utbildning, dem 

för ”yrkets yttersta konsekvens”? Här skulle det vara intressant att ställa frågan hur den så kallade 

akademiseringen av utbildningen påverkat synen på officersprofessionen, och hur ser de som gått 

utbildningen på sig själva: är de i första hand akademiker eller soldater? Och hur lång tid kommer det 

att ta innan andelen akademiskt skolade officerare är tillräckligt hög för att professionen själva ska 

kunna utbilda sina officerare, om det är vad man vill, och hur skulle en sådan utbildning i så fall kunna 

se ut? Skulle man till exempel kunna examinera kadetters akademiska kunskaper genom praktiska 

övningar i det militära sammanhanget? 

Ur organisations- och samhällsperspektiv finns flera frågor som är intressanta att lyfta i vidare 

forskning. Hur ska Försvarsmakten lösa det faktum att det inom en inte alltför avlägsen framtid 

kommer att råda stor brist på officerare? Vilka konsekvenser får den väntade bristen, redan 2020, som 
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bland annat beror på stora pensionsavgångar de närmaste 10 åren i kombination med hål i 

rekryteringsbasen? Det är en nuvarande och framtida utmaning för Försvarsmakten att behålla 

kompetens, framför allt på officersnivå. Vilka incitament har nuvarande och framtida officerare att 

stanna i officersprofessionen? Och vilka blir effekterna av Personalförsörjningsutredningen38 och 

Framtida Officersutbildning39 relaterat till FVI (Flera vägar in) och HOP (Högre officersutbildning)? 

Vilken betydelse får det för antalet examinerade officerare att värnplikten nu återinförts? Här skulle 

studier kunna genomföras med avsikt att undersöka såväl effekter av nya rekryteringsvägar in i 

officersyrket, som vilken roll mentorer spelar för kadetters lärande vid utbildningen och framtid i 

yrket. Här kan man till exempel göra jämförande studier med hur det fungerar i andra länder. Hur 

påverkas officersutbildningen av att förändringar i omvärlden sker så snabbt? Kommer behoven av 

kompetens därmed förändras? Andra förslag är att undersöka allmänhetens kännedom om 

officersyrket, dess status i samhället och betydelsen av arbetsmiljörelaterade frågor vid olika förband.  

                                                      
38 SOU 2016:63. En robust personalförsörjning av det militära försvaret. Stockholm: 

Försvarsdepartementet. 

39  FM2016-10870:28. Bil. 3 budgetunderlaget. Hemställan om Framtida Officersutbildning. Stockholm: 

Försvarsmakten. 
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