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Abstract

Title: Regular officer training, professional competence and legitimacy.
A study of the Swedish Officer Training Programme in the field of tension
between change and tradition

The new Swedish Armed Forces will be radically different from the previous
invasion-oriented defence and the Armed Forces will be a smaller and more
flexible organization, better adapted to the international sphere. With the aim
of meeting up with the demands of the transformed Armed Forces posture for
professional competence, the Regular Officer Programme (YOP) was intro-
duced in the autumn of 1999.

This dissertation aims at attempting to illustrate, address the problems and
investigate to what degree the basic officer training of the Regular Officer Pro-
gramme (Swedish: YOP) and the professional competence of newly-graduated
Second Lieutenants can be seen as being legitimate within the scope of profes-
sional practices of the Swedish Armed Forces, and how this legitimacy can be
described and understood.

The theoretical framework of the dissertation is comprised of a socio-
cultural perspective and institutional theory. The five central concepts of the
dissertation are: professional practice, institutional rules, professional compe-
tence, learning and legitimacy. The empirical elements of the dissertation were
collected during 2001 and 2002 and comprise data from six part-studies. The
informants were officer cadets after their first year of the Basic Officer Train-
ing Programme (YOP) and officers up to the rank of general. The methods for
collecting data have been in the form of a questionnaire study, focus group
conversations at thirteen military units, three document studies and a study
with questions via e-mail. The questionnaire study was processed by using the
computer programme SAS. The focus group conversations, the document
studies and the answers via e-mail to questions were analyzed and put into
categories contents wise according to the sentence category principle in posi-
tive and negative statements, respectively, in relation to YOP and the profes-
sional competence of the newly-graduated Second Lieutenants. Results show
that both YOP as well as the professional competence of the newly-graduated
Second Lieutenants cannot be regarded as being fully legitimate among the
informants or within the all the professional practices of the Armed Forces.

Keywords: professional practice, institutional rules, professional competence,
learning and legitimacy.
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Kapitel 1. Inledning

I detta kapitel presenteras avhandlingens problemområde, syfte och forsknings-
frågor. Vidare redovisas kort avhandlingens teoretiska utgångspunkter, centrala
begrepp och empiri. Därefter anges motiven för valt avhandlingsämne. Kapitlet
avslutas med en redovisning av avhandlingens disposition.

Bakgrund

I ett större samhälls- och omvärldsperspektiv ska avhandlingen förstås utifrån
att samspelet mellan den snabba teknikutvecklingen och den ökade globalise-
ringen bland annat har inneburit att frågor om yrkeskunnande och yrkes-
utbildning i allt högre grad kommit att aktualiseras.

Ett återkommande tema i dessa diskussioner rör förhållandet mellan en yr-
kesutbildning som ger studenten möjlighet att utveckla ett yrkeskunnande som
är användbart i ett längre tidsperspektiv, kontra ett yrkeskunnande som anses
behövas i det kortare perspektivet. Exempelvis menar Selander (Fransson,
2003b) att det ibland är svårt för studenterna och de yrkesverksamma, att se
eller förstå, på vilket sätt de kunskaper och färdigheter som lärs ut på yrkes-
utbildningarna har relevans för en kommande yrkesverksamhet. Det brukar
upplevas som ett glapp mellan ”teori” och ”praktik”, där ”teorin” brukar defi-
nieras som utbildningsmoment som är förlagt till högskolor och universitet,
medan ”praktiken” definieras som det konkreta, praktiska och handgripliga
yrkesutövandet, ofta i form av exempelvis praktikförlagd utbildning.

Balansen mellan teori och praktik ser olika ut i olika professioners yrkesut-
bildningar. Inom traditionella hantverksyrken som snickare, murare och plåt-
slagare finns en lång tradition av i huvudsak praktiskt inriktade yrkesutbild-
ningar. Sådana utbildningar innehåller ofta omfattande inslag av praktik på
arbetsplatserna i form av ett mer eller mindre formellt mästare-lärlingssystem.
Men även andra mindre hantverksbetonade yrkesutbildningar som exempelvis
lärarutbildningar och officersutbildningar, har av tradition haft relativt om-
fattande inslag av arbetsplatspraktik. Andra professioner som exempelvis läka-
re och psykologer har av tradition haft yrkesutbildningar med en mera teoretisk
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inriktning och som i första hand har varit förlagda vid högskolor och universi-
tet med begränsade inslag av arbetsplatspraktik.1

På senare tid har allt fler yrkesutbildningar, som tidigare i huvudsak varit
praktiskt inriktade, kommit att ”akademiseras” genom att de har införlivats i
högskolesystemet och fått en mera teoretisk inriktning. Akademisering i dessa
sammanhang ska förstås utifrån professionsforskningens definition av profes-
sionaliserad yrkesutbildning som teoretisk, vetenskaplig och abstrakt kunskap
(Svensson, 2002).2

Motiven till den ökade akademiseringen är flera. Ett motiv utgörs av att
akademiseringen anses kunna höja yrkets status (Selander, 1989; Svensson,
2002). Ett andra motiv är att yrkesutbildningarna inte enbart anses kunna vila
på beprövad erfarenhet utan att de också behöver införliva kunskap på veten-
skaplig grund och påbörja forskning och utveckling inom det egna verksam-
hetsfältet. Ett tredje motiv som ofta förs fram är att den snabba omvärlds- och
kunskapsutvecklingen gör att det inte anses meningsfullt att lära sig kunskaper
och färdigheter som är användbara i det kortare perspektivet, då dessa ändå kan
förväntas vara föråldrade inom kort. Många anser därför att yrkesutbild-
ningarna i högre grad bör vara inriktade mot ett mera långsiktigt yrkeskunnan-
de. Vad som exakt menas med ett långsiktigt yrkeskunnande är av naturliga
skäl svårt att bedöma men det brukar ofta benämnas akademisering. Akademi-
seringen anses kunna förbereda studenten för ett livslångt lärande på så vis att
det dels ger studenten redskap för att lära sig lära, dels ett kritiskt och reflekte-
rande förhållningssätt vilka båda tillsammans anses vara grundförutsättning-
arna för möjligheten till ett livslångt lärande. Akademiseringen har således re-
sulterat i att flera yrkesutbildningar i högre grad fått ett mera teoretiskt, bredare
och mera generellt kunskapsinnehåll på bekostnad av det på kort sikt nödvän-
diga praktiska och yrkesspecifika yrkeskunnandet. Dessa förändringar av yr-
kesutbildningarnas utformning och det yrkeskunnande de leder till är inte
oomtvistat bland dem som berörs. Detta leder in på frågor kring kunskap, fär-
digheter, lärande och frågor om relationen mellan ”teori” och ”praktik”, liksom
om frågor om vad som anses vara en legitim yrkesutbildning och ett legitimt
yrkeskunnande.

                                                
1 Det bör dock påpekas att även dessa utbildningar har inslag av praktik.
2 För informanterna i denna avhandling har dock begreppet akademisering en mera diffus

innebörd. Akademisering betyder för dem företrädesvis teoretiska studier i största allmän-
het, i motsats till praktiska övningar.
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Denna avhandlings problemområde och forskningsfrågor sker mot bakgrund
av de ovan beskrivna förändringarna i omvärlden som också i hög grad om-
fattar den militära verksamheten. Den förändrade hotbilden efter Berlinmurens
fall och det kalla krigets upphörande konkretiserades i 1996 års försvarsbeslut,
som innebar att försvarsmakten skulle påbörja en så kallad ominriktning från
invasionsförsvar till insatsförsvar. Ominriktningen ansågs bland annat kunna
komma att innebära stora och nödvändiga förändringar avseende den grund-
läggande officersutbildningen och synen på nyblivna fänrikars yrkeskunnande.

Syfte och forskningsfrågor

Den grundläggande officersutbildningen har återkommande reformerats och
förändrats. Införandet av YOP 1999 var ett försök att inympa en ny typ offi-
cersutbildning som avsevärt skiljer sig från tidigare officersutbildningar både
vad avser utbildningsinnehåll, utbildningsmetoder och uppnått yrkeskunnande.
I korthet var tidigare officersutbildningar i huvudsak praktiskt utformade, det
första året ägnades åt att lära sig truppföra och det andra året åt att trupp-
utbilda. YOP är en mer teoretiskt och akademiskt utformad utbildning som i
högre grad förväntas generera ett brett och generellt yrkeskunnande som anses
vara användbart i ett längre tidsperspektiv.

Avhandlingen syftar till att försöka identifiera, synliggöra och beskriva vilka
föreställningar, förväntningar och uppfattningar som finns avseende nyblivna
fänrikars yrkeskunnande och utformningen av den grundläggande officersut-
bildningen. Studien syftar också till att försöka belysa, besvara och problema-
tisera följande två forskningsfrågor:

1. I vad mån kan YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande anses vara
legitima inom försvarsmaktens yrkespraktiker?

2. Hur kan denna legitimitet beskrivas och förstås?

De yrkespraktiker och medlemmar av yrkespraktiker som avses i denna av-
handling utgörs i första hand av enheter och officerare som har en direkt eller
indirekt anknytning till YOP eller annan militär skolverksamhet och/eller för-
bandsverksamheten.

Teoretisk inramning och centrala begrepp

Avhandlingens teoretiska inramning utgörs av sociokulturellt perspektiv (Lave
& Wenger, 1991; Säljö, 2000; Wenger, 1998; Wertsch, 1998) och institut-
tionsteori (Powell & DiMaggio, 1991; Rolf, 1997; Scott & Christensen, 1995;
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Scott & Meyer, 1994; Searle, 1997; Selznick, 1957). I såväl sociokulturellt per-
spektiv som institutionsteori utgår man dels ifrån att det inom ett kollektiv,
som exempelvis yrkespraktiker, finns historiskt, socialt och kulturellt förank-
rade föreställningar och regler (institutionella regler) för vad som anses vara
legitima kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder, dels att dessa förställ-
ningar delvis reproduceras och återskapas inom respektive kollektiv. Ett annat
antagande i båda teorierna är att de föreställningar människor har avseende
olika fenomen kan vara medvetna eller omedvetna, att lärandet kan ske for-
mellt eller informellt och medvetet eller omedvetet. Inom båda perspektiven
intresserar man sig också för frågor rörande vad som kan hända när kollektiva
föreställningar utmanas, exempelvis som när försök görs för att implementera
en ny eller reformerad yrkesutbildning.

Avhandlingens fem centrala begrepp utgörs av: yrkespraktik, institutionella
regler, yrkeskunnande, lärande respektive legitimitet. De centrala begreppen
hör samman på så vis att det inom yrkespraktiker finns institutionella regler
som formar medlemmarnas föreställningar och förväntningar om yrkesprak-
tiken och dess medlemmar. Yrkespraktikernas institutionella regler tilldelar
medlemmarna roller och därtill hörande rättigheter och skyldigheter men också
tillåtna/icke tillåtna beteenden, handlingar och attityder. De institutionella reg-
lerna ligger också till grund för om den grundläggande yrkesutbildningen och
det yrkeskunnande den genererar kommer att bedömas som legitima eller ej av
yrkespraktikernas medlemmar.

Avhandlingens empiri

För att försöka svara upp mot avhandlingens syfte och forskningsfrågor har sex
delstudier genomförts omfattande både kvantitativ och kvalitativ metod. Infor-
manterna utgörs av officersaspiranter efter deras första år vid YOP, nyblivna
fänrikar under deras första år i yrket och erfarna officerare upp till generals
grad.

Motiv för valt avhandlingsämne

Som forskningsassistent vid FHS blev jag indragen i ett forskningsuppdrag
som hade beställts av Försvarsmakten Högkvarteret (HKV) inom Forskning
och Teknikområde 7, (FoT 7). Uppdraget handlade bland annat om att belysa
nuvarande grundläggande officersutbildning förmådde att tillgodose försvars-
maktens personal- och kompetensförsörjningsbehov eller om ett nytt, eller del-
vis nytt, utbildningskoncept erfordrades för den grundläggande officers-
utbildningen.
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När min del av undersökningen påbörjades våren 2001 var avsikten att stu-
dera officersaspiranters uppfattningar och attityder i en rad olika frågor som
exempelvis: ominriktningen, internationell tjänst, försvarsmaktens uppgifter,
försvarsmakten som arbetsgivare, officersyrket som ett livstidsyrke, officerens
roll i samhället, förbandskulturer, kvinnor i försvarsmakten, utbildningen på
YOP, boken Pedagogiska grunder, helhetsbaserat lärande (HBL), yrkeskun-
nande, syn på kunskap, lärande, pedagogik och ledarskap. Bakgrunden till att
ett så brett spektra av frågor valdes var bland annat att det var dessa frågor som
HKV var intresserade av att få belysta, men också för att data skulle kunna
användas av andra forskare knutna till FoT 7. Studien genomfördes som en
enkätstudie våren 2001 och omfattande officersaspiranter efter deras första år
på YOP.3

I nästa studie inom FoT 7, våren 2002, bestämdes det att jag skulle bygga
vidare på den tidigare enkätstudien genom att åka ut till förbanden och genom-
föra fokusgruppssamtal med nyblivna fänrikar och deras närmaste chefer av-
seende i stort sett samma frågor som fanns med i enkätstudien. Avsikten var att
vi genom fokusgruppssamtalen skulle kunna fördjupa våra kunskaper inom de
områden där vi redan hade fått vissa kvantitativa data. Någon gång i slutet av
genomförandet av dessa fokusgruppssamtal blev det allt mer uppenbart för mig
att det som verkade vara mest intressant, för såväl informanterna som mig
själv, var de frågor som handlade om den nya utbildningen på YOP och om de
nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande. Frågan tycktes engagera de flesta office-
rare jag kom i kontakt med på alla nivåer inom försvarsmakten. För min egen
del kändes det som om jag hade hamnat helt rätt. Jag hade, innan jag kom till
FHS, varit involverad i forskning om lärares första tid i yrket4, där bland annat
frågor om lärarutbildningens utformning och det yrkeskunnande den ansågs
generera stod i fokus.

Genom att mitt intresse fokuserades mot YOP och de nyblivna fänrikarnas
yrkeskunnande beslöt jag att göra detta till mitt eget självständiga avhandlings-
ämne, dvs. utan direkt koppling till den uppdragsforskning jag utförde åt HKV.

Fenomenet implementering av en helt ny eller reformerad yrkesutbildning är
ett aktuellt och intressant forskningsområde. I just det här aktuella fallet bör
dessutom fler än jag kunna ha ett intresse av att frågan studeras lite noggranna-
re. Ur ett professionsperspektiv så kan det falla sig ganska naturligt att offi-
cerare inom försvarsmakten ställer sig frågor om vem eller vilka som bestämt

                                                
3 Resulterade i rapporten Officersaspiranter första året på YOP, (Hedlund, 2002a).
4 Så kallad teacher inductionforskning vid bl.a. Högskolan i Gävle.
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att den nya utbildningen ska införas? Varför den ska införas? Varför utbild-
ningen har fått den utformning den har? Och huruvida utbildningens innehåll
och genomförande motsvarar de förväntningar som fanns bland dem som gick
utbildningen och bland de yrkesverksamma officerarna?

I ett pedagogiskt perspektiv så aktualiserar avhandlingen frågor dels om pro-
blematiken runt yrkesutbildning kontra yrkespraktiken, dels frågor rörande im-
plementering av en förändrad yrkesutbildning i spänningsfältet mellan för-
ändring och tradition.

Avhandlingens disposition

I detta inledande kapitlet ges en bakgrund till avhandlingens problemområde,
syftet och forskningsfrågor. Vidare redovisas helt kort avhandlingens teoreti-
ska inramning, centrala begrepp och empiri. Därefter redogörs för mina motiv
för valt avhandlingsämne. I slutet av kapitlet redovisas avhandlingens dispo-
sition.

I kapitel 2 beskrivs inledningsvis bakgrunden till de förändringar avseende
hot och säkerhet som anges ligga till grund för beslutet om försvarsmaktens
ominriktning från invasionsförsvar till insatsförsvar. Därefter följer en redo-
görelse för hur man i olika centrala dokument beskriver vilka konsekvenser
den ominriktade försvarsmakten förutsätts få för försvarsmaktens uppgifter,
organisation samt personal- och kompetensförsörjningsbehov. Kapitlet avslutas
med en redogörelse för hur den nya officersutbildningen på YOP successivt
vuxit fram till dess utformning vid införandet hösten 1999.

I forskningsöversikten i kapitel 3 ges några axplock från militär professions-
forskning utifrån några centrala frågor och teman som återkommande har dis-
kuterats av militära professionsforskare. Vidare kommer en studie avseende
organisationskulturer och yrkeskunnande inom det svenska flygvapnet att re-
dovisas. Därefter redogörs helt kort för ett par studier med inriktning mot soci-
ala och kulturella skillnader inom den svenska försvarsmakten. Kapitlet av-
slutas med en redovisning av en forskningsöversikt avseende yrkesutbildning
och yrkeskunnande inom några andra yrkespraktiker.

I kapitel 4 redogörs för avhandlingens teoretiska inramning och utgångs-
punkter. Vidare redovisas avhandlingens centrala begrepp, först var för sig,
och därefter hur de hör samman.

I metodkapitlet redogörs för bakgrunden till valda datainsamlingsmetoder
och frågor om urval, genomförande och analys, avseende avhandlingens sex
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delstudier. Därefter görs några reflektioner över frågor om resultatens tillför-
litlighet. Kapitlet avslutas med forskningsetiska överväganden.

I kapitel 6 redovisas resultaten från avhandlingens sex delstudier var för sig.
Resultatredovisningen har i första hand organiserats utifrån informanternas ut-
sagor om YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande men även utsagor
med anknytning till frågor om YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnan-
de redovisas. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning och tolkning av
resultaten utifrån avhandlingens centrala begrepp.

I det avslutande diskussionskapitlet avses att utifrån resultaten och tolkning-
arna ytterligare försöka utveckla, problematisera och fördjupa förståelsen för
avhandlingens resultat i relation till avhandlingens syfte och frågeställningar. I
kapitlet sammanfattas och kommenteras också den nya Skolutredningens be-
tänkande helt kort. Kapitlet avslutas med några reflektioner över resultaten
samt några förslag till fortsatta forskningsinsatser.
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Kapitel 2. Bakgrund

I detta kapitel beskrivs inledningsvis vilka förändringar avseende hot och sä-
kerhet som anges ligga till grund för beslutet om försvarsmaktens ominriktning
från invasionsförsvar till insatsförsvar. Därefter följer en redogörelse för hur
man i olika centrala dokument beskriver vilka konsekvenser den ominriktade
försvarsmakten förutsätts få för försvarsmaktens uppgifter, organisation samt
personal- och kompetensförsörjning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för
hur den nya officersutbildningen på YOP successivt vuxit fram till dess ut-
formning vid införandet hösten 1999.

Försvarsmaktens ominriktning

Försvarsmaktens ominriktning beskrivs i många sammanhang som en av de
största förändringarna som genomförts inom försvarsmakten i modern tid. På
försvarsmaktens hemsida kunde man bland annat läsa följande:

Riksdagens beslut den 30/3 år 2000, som är det mest omfattande försvars-
beslutet i modern tid, innebär att försvarsmakten håller på att förändras från att
ha varit ett invasionsförsvar till att bli ett insatsförsvar. (Försvarsmakten,
2001a)

Frågan om hur det ominriktade försvaret ska komma att utformas är en minst
sagt komplex och kontroversiell fråga. I detta sammanhang görs inte anspråk
på att belysa och beskriva det ominriktade förvaret i all dess komplexitet. Be-
skrivningarna ska främst uppfattas som exempel på hur några i sammanhanget
viktiga aktörer tänkt sig det ominriktade försvarets utformning.5

Hot och säkerhet

I Militärstrategisk doktrin 2002 (MD), (Försvarsmakten, HKV 2002b)6 sägs att
det kalla krigets slut ändrade grunden för Sveriges militära strategi7 och i För-

                                                
5 Det bör dock påpekas att det pågår ett utvecklingsarbete inom försvarsmakten som syftar

till att ytterligare precisera hur det ominriktade försvaret ska utformas.
6 I förordet står att militärstrategisk doktrin syftar till ett gemensamt förhållningssätt, inklu-

sive en gemensam nomenklatur, för användare av militära medel och metoder. Den för-
medlar budskap om vårt sätt att använda militära medel och metoder. I och med faststäl-
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svarsmaktsidé och Målbild, 2000/01 (PerP5)8, (Försvarsmakten, HKV
2000/01) står följande:

Ett väpnat angrepp mot Sverige i form av en konventionell invasion bestående
av en stor koncentration av stridskrafter, ter sig idag liksom under överskådlig
tid som högst osannolikt. (PerP 5, s. 111)

Hotet om en storskalig invasion och ett väpnat angrepp ansågs alltså i stort sett
ha försvunnit med det kalla krigets avveckling. Den gamla invasionshotbilden
ersattes i stället av en bredare och mer oförutsägbar hotbild:

Kommande säkerhetshot kommer att vara svårbestämbara både avseende aktö-
rer, deras mål och vilka medel dessa använder. (PerP 5, s. 107)

Den förändrade hotbilden ansågs ge Sverige större handlingsfrihet och ökade
möjligheter till militärt samarbete med andra nationer. Försvarsmaktens an-
svars- och verksamhetsområden definierades nu, i högre grad än tidigare, som
att försvarsmakten mera aktivt skulle bidra till att skapa fred och säkerhet i
omvärlden. Den förändrade hotbilden ansågs innebära att försvarsmaktens fo-
kus både måste breddas och delvis ändras:

Kraven på militära stridskrafter kommer att finnas inom ett stort spektrum, allt-
ifrån att möta ett väpnat angrepp till att bidra till fredsskapande åtgärder och
stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred. (PerP 5, s. 107)

Ominriktningen och ”Det nya försvaret”

Den förändrade hotbilden utgjorde grunden för behovet av att ominrikta för-
svarsmakten och skapa det som vid den tiden benämndes ”Det nya försvaret”
(DNF).9 Målsättningen med det ominriktade försvaret sades bland annat vara

                                                                                                                                      
landet av Militärstrategisk doktrin startar en process för att förändra vår strategiska kul-
tur.

7  I Militärstrategisk doktrin 2002 definieras strategi som: Plan eller förhållningssätt i form
av mål, medel och metoder för hur tillgängliga resurser bör utvecklas, tillföras eller an-
vändas för att uppnå överordnade syften. (MD, s. 61).

8 Försvarsmakten genomför sedan 1997 årligen en perspektivplanering (PerP) i syfte att tjäna
som grund för en långsiktig inriktning av försvarsmakten samt vara ett underlag för poli-
tiska beslut. PerP bedrivs som en kontinuerlig process med årlig avrapportering bl.a. för
att tillhandahålla relevanta beslutsunderlag för statsmakterna och ÖB.

9 Det råder en viss begreppsförvirring avseende benämningarna av försvarsmaktens ominrikt-
ning. Prof. Torsten Björkman (2002) vid FHS menar att nyckelbegreppet år 2000 var
RMA (Revolution in Military Affairs). 2001 ändrades RMA till DNF (Det nya försvaret)
och 2002 blev ledordet NBF (Nätverksbaserat försvar). NBF har, enligt Björkman,
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att det skulle bli ett mindre men vassare försvar. En väsentlig del av ominrikt-
ningen ansågs vara det militära försvarets övergång från invasionsförsvar till
insatsförsvar. Invasionsförsvaret var främst inriktat mot att försvara landet mot
väpnat angrepp och utmärktes bland annat av en fast organisation, med fasta
förband med fasta uppgifter. Insatsförsvaret, skulle i motsats till invasions-
försvaret, utmärkas av att vara ett flexibelt försvar med stor förmåga att kunna
anpassa sin verksamhet efter många olika behov. Bland annat sades att insats-
försvaret skulle bestå av förband med stor rörlighet och hög kvalitet som skulle
kunna genomföra insatser integrerat mellan olika enheter såväl nationellt som
internationellt.

Genom ominriktningen skulle försvarsmakten inriktas mot fyra huvudupp-
gifter som sammantaget skulle utgöra grunden för totalförsvarets utformning,
struktur och förmåga. I den militärstrategiska doktrinen stod att grunden för det
militära försvarets utveckling skall vara förmågan till väpnad strid och att för-
svarsmakten fortsättningsvis skall ha följande fyra huvuduppgifter:

• Försvara Sverige mot väpnat angrepp
• Hävda vår territoriella integritet
• Bidra till fred och säkerhet i omvärlden
• Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. (MD, s. 51)

Enligt officerare som jag diskuterat försvarsmaktens huvuduppgifter med så
menade de att försvarsmakten även tidigare hade dessa fyra huvuduppgifter.
Det som har hänt, enligt dessa officerare, är att fokus nu förskjutits från det två
första huvuduppgifterna till de två sista, vilket också framgår av skrivningen i
PerP 5:

Försvarsmakten skall i ökad omfattning vara ett säkerhetspolitiskt instrument
vid internationell krishantering och ett nationellt stöd vid svåra samhällspå-
frestningar i fred. (PerP 5, s. 112)

Nätverksbaserat försvar

Det medel som regeringen tänkte använda sig av för att förverkliga visionen
om det nya försvaret var det som i Sverige fått benämningen Nätverksbaserat

                                                                                                                                      
gemensam målbild med de refererade äldre begreppen, nämligen att, NBF bör bidra till
kvalitetshöjning av det svenska försvaret, att NBF är ett led i en radikal modernisering av
försvarsmakten.
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försvar (NBF).10 NBF är en försvenskning av det amerikanska begreppet Re-
volution in Military Affairs (RMA)11 som i USA stått som en sammanfattande
symbol för det nätverksbaserade försvaret.12 Det råder dock inte någon full-
ständig enighet om RMA-konceptets innebörd, utan det har varit föremål för
en omfattande debatt i USA13, Sverige och övriga Europa. Skapandet av ett
NBF utgör, enligt regeringen, inom relevanta områden en svensk tilllämpning
av RMA:s tankegångar.14 Regeringen önskade sig dock ingen unik svensk
särlösning utan påpekade uttryckligen att:

Regeringen vill i sammanhanget framhålla att det är angeläget att följa med den
internationella utvecklingen inom området och undvika att skapa onödiga
svenska särlösningar. (Prop. 2001/02:10, § 12.2)

Kärnan i NBF kan, enligt propositionen, beskrivas utifrån en övergripande in-
delning av försvarsmaktens förmågor avseende följande operativa aktivitets-
områden:

• information och omvärldsuppfattning,
• ledning och beslutsstöd, samt
• insats och verkan. (Prop. 2001/02:10, § 12.2)15

                                                
10 Enligt riksdagens beslut avseende Prop. 2001/02:10: Fortsatt förnyelse av totalförsvaret,

har inte riksdagen fattat beslut om att just begreppet NBF ska användas. Dock är in-
riktningen uppenbar. I propositionen står exempelvis under § 12.2 följande: Regeringens
bedömning: Försvarsmaktens utveckling mot ett flexibelt insatsförsvar baseras till stora
delar på de effekter det nätverksbaserade försvaret ger. Redan beslutad organisation ut-
går från att utvecklingen av ett nätverksbaserat försvar utvecklas. Dagen tekniska nivå i
samhället bedöms som tillräckligt utvecklad för att ta steget mot ett närverksbaserat för-
svar.

11 Även i den amerikanska kontexten förkommer flera kompletterande och konkurrerande
begrepp. Utöver RMA används, enligt Björkman (2002), begreppen ”The Trans-
formation” och ”Network Centric Warfare” (NCW). ”The Transformation” avser, enligt
Björkman, en större omvandling av det amerikanska försvaret medan NCW enbart är en
komponent av ”The Transformation”. NCW är ett försök (bland flera konkurrerande) att
konkretisera RMA.

12 För en mera utförlig beskrivning av RMA rekommenderas: Joint Vision 2020, (US. DoD.
2001a), Joint Vision 2010 (US. DoD. 2001b) och Quadrennial Defense Review Report
(QDR) från 1997 som har utgjort utgångspunkten för de senaste årens diskussioner kring
RMA (US. DoD. 2001c).

13  Björkman (2002) redovisar delar av den kritik som förts fram i USA.
14 I Militärstrategisk doktrin 2000 står att: Skapandet av ett så kallat nätverksbaserat försvar

är en svensk tillämpning av dessa tankegångar. (s. 123).
15 Se, även Militärstrategisk doktrin 2002, s. 128.
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Information och omvärldsuppfattning

Med information och omvärldsuppfattning avses:

[…] att med sensorer och andra informationskällor skapa sig en bild av vad som
händer i omgivningen […] (Prop. 2001/02:10, § 12.2)

NBF innebär att information ska kunna byggas samman i nätverk så att en
samlad lägesbild i nära realtid kan spridas till de staber, förband, verkans-
system och övriga befattningshavare som behöver den.16 I MD talas det om att
nyckeln till försvarsmakten operativa koncept är informationsöverlägsenhet:

[…] det vill säga förmåga att samla in, bearbeta och sprida ett oavbrutet flöde
av information, samtidigt som motståndarens förmåga att göra detsamma ut-
nyttjas eller hindras. (MD, s. 126)

I Försvarsmaktsidé och Målbild 2001/02 (PerP 6), (Försvarsmakten, HKV.
2001/02) framställs informationsöverlägsenhet som grundförutsättningen för
övriga önskade militära förmågor och det talas om ”Dominant Battle Space
Awareness”, (DBA).17

Ledning och beslutsstöd

I regeringens proposition (2001/02:10) beskrivs ledning och beslutsstöd enligt
följande:

Ledning baserad på relevanta beslutsstöd skapar, om de har sin grund i en god
omvärldsuppfattning och kunskap om våra insats- och verkansmedel, möjlig-
heter att fatta snabba och relevanta beslut. (Prop. 2001/02:10, § 12.2)

                                                
16 I Militärstrategisk doktrin står: Såväl innehåll som presentation måste samtidigt baseras

på olika roller, det vill säga styras av uppgift, insatsmiljö samt mark-, sjö- och luftstrids-
krafternas särprägel. Syftet är bl.a. att skapa en god och i grunden gemensam läges-
uppfattning (s. 129). Det bör dock påpekas att det inom såväl försvarsmakten som FHS
pågår en diskussion om dels hur och till vilka informationen ska spridas, dels hur en (om
möjligt) gemensam lägesuppfattning kan skapas. Vad avser informationsspridningen
handlar diskussionen om centralisering eller decentralisering. Vad avser gemensam läges-
uppfattning anser flera att en sådan per definition är ouppnåelig.

17 Det bör påpekas att informationsöverlägsenhet inte är detsamma som DBA utan att infor-
mationsöverlägsenhet kan möjliggöra DBA. Enligt Björkman (2002) är informations-
herravälde lika eftersträvansvärt i nätverksdoktrinen som luftherravälde i blixtkrigs-
doktrinen. Prof. Berndt Brehmer (2002) vid FHS menar att sensornätverk är ett medel för
att åstadkomma DBA.
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I den militärstrategiska doktrinen talas det om vikten av att effektivt kunna ut-
nyttja tillgänglig informationen och omsätta den i handling, så kallat besluts-
överläge. För att informations- och beslutsöverläget ska kunna utnyttjas effek-
tivt och att ledning sker från den för situationen mest lämpliga nivån, menar
regeringen att det behövs göras förändringar så att ledningsfunktionen byggs
samman i ett icke-hierarkiskt nätverk mellan olika ledningsnivåer.

Insats och verkan

I frågan om insats och verkan skrivs i propositionen följande:

Insats och verkan, dvs. vapensystem och andra resurser för att åstadkomma en
önskad effekt hos en motpart, kommer på så sätt att tillsammans med den goda
omvärldsuppfattningen inklusive en förbättrad ledningsförmåga att möjliggöra
effektivare, graderade insatser vid rätt tillfälle. (Prop. 2001/02:10, § 12.2)

I MD beskrivs det som att:

[…] rätt verkan sätts in på rätt plats och i rätt tid. (MD, s. 128)

Plattare organisationsstrukturer

En intressant aspekt av förväntningarna på effekterna av NBF är det som ut-
trycks i propositionen avseende hierarkiskt arbetssätt och struktur:

Det nätverksbaserade försvaret får som konsekvens att ett hierarkiskt arbetssätt
övergår till att arbeta och kommunicera mer horisontellt och i nätverk, organi-
sationen blir plattare. (Prop. 2001/02:10, § 12.2)

Förverkligandet av NBF tycks förutsätta mycket avancerade teknologiska lös-
ningar vilka förmodligen kommer att innebär stora ansträngningar och kostna-
der. Dock finns det mycket som talar för att den mänskliga dimensionen av
NBF kan komma att bli en ännu svårare nöt att knäcka.18 Även om frågan
skulle kunna lösas på ett tillfredsställande sätt på nationell nivå så återstår att

                                                
18 Björkman (2002) menar att de mänskliga nätverken kommer att utgöra den största utma-

ningen och exemplifierar med produktivitetsparadoxen. Paradoxen handlar i korthet om
att de stora investeringarna i datorer och IT inte har avspeglats i produktivitets-
utvecklingen. Hammers (1990) förklaring var att den nya tekniken ”slösats” bort på tradi-
tionella organisationslösningar och dito befattningar. Nytänkandet hade begränsats till de
tekniska systemen. För att få avkastning av de tekniska investeringarna krävs drastiska
förändringar i de ”mänskliga systemen”; ledarskap, organisationslösningar och hierarkiska
strukturer. Hammer menade att lösningen var att den gamla organisationen först behövde
elimineras, först därefter kunde man investera stort i den nya tekniken.
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lösa frågan i samband med internationella uppdrag. Exempelvis menar Björk-
man (2002) att man inom USA:s försvarsmakt har en betydligt mindre öppen-
het för platta organisationer och decentraliserat ledarskap än vad vi har i Sveri-
ge.19

Vidare menar regeringen att en ökad samverkan mellan de olika försvars-
grenarna är en nödvändig förutsättning för införandet av NBF:

Detta leder till att bättre förutsättningar för resursutnyttjande av både informa-
tions- och verkanssystem inom mark-, sjö- och luftkrigföring samt ett mer
gemensamt och integrerat agerande av stridskrafterna skapas. (Prop.
2001/02:10, § 12.2)

Detta är en inte helt okomplicerad fråga vilket bland annat framgår av de svå-
righeter som Björkman (2002) menar finns inom det amerikanska försvaret,
där kommunikationskompatibiliteten över försvarsgrensgränserna i USA är
mycket komplicerade. En förklaring till detta är de spänningsfyllda sociala
strukturer och de system av system som ryms inom den amerikanska försvars-
makten. Det finns skäl att förmoda att liknande kompatibilitetsproblem kan fin-
nas inom det svenska försvaret och andra länders försvarsmakter.

Personal- och kompetensförsörjningsbehov

Ominriktningen har inneburit att frågor om personal- och kompetensförsörj-
ningsbehov har kommit att hamna i fokus. I PerP 5 beskrivs frågan enligt föl-
jande:

Kraven på människan i den framtida insatsmiljön kommer att vara mycket vari-
erande. Den tekniska utvecklingen med informationskrigföring och en förmåga
till bekämpning på långa avstånd ökar kraven på teknisk kompetens men också
en förmåga att analysera och värdera helheter för att kunna avgöra var en mot-
ståndares svaga punkter finns. Samtidigt kräver vissa former av konflikt-

                                                
19 Enligt Björkman (2002) är det svenska försvarets hierarkier plattare än de amerikanska

bl.a. genom att vi inte har den hårda uppdelningen i underofficerare och officerare. Björk-
man beskriver decentraliseringen i USA som att högsta ledningen i normalfallet endast
kommer att fatta beslut i stort i kombination med vittgående delegationer. Det senare kal-
las ofta ”command by negotiation” och åsyftar en villkorad befälsrätt till dess något annan
meddelas. De lägre enheternas förväntade självstyre benämns ”self synchronization”
(självsynkronisering) och innebär att de inom ramarna för ”rules of engagement” (vad
man har fått rättigheter att göra) och ”commander’s intent” (i chefens anda) förväntas age-
ra mycket självständigt. Dock visar undersökningar från det amerikanska försvaret att den
förbättrade teknologin ökat lusten att bedriva ”micromanagement” genom att högre office-
rare får större möjligheter att övervaka vad som sker på lägre nivåer.
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hantering att en fysisk närvaro i flera fall blir nödvändig. Uppträdandet i små
enheter innebär ökad specialisering där varje medlem avkrävs särskilda kun-
skaper. Skillnaden mellan olika uppgifter kommer sannolikt att öka, vilket för-
svårar möjligheterna att utnyttja en enhetlig kravprofil vid rekrytering av office-
rare. (PerP 5, s. 109)

Försvarsmakten anses således behöva rekrytera personal med varierad utbild-
ningsbakgrund och kompetenser. I Personalförsörjningsutredningens (Pfu) be-
tänkande Personal för ett nytt försvar, (SOU 2001:23)20 beskrivs personal-
försörjningsbehovet enligt följande:

De nya kraven i verksamheten medför att det behövs en samlad syn på perso-
nalförsörjningen. I den synen ligger en insikt om att det behövs fler personal-
kategorier med olika kompetenser för att verksamheten ska kunna fungera på
ett bra sätt. (SOU 2001:23, s. 14)

I Pfu sägs vidare att försvarsmakten kontinuerligt måste sträva mot den bästa
kompetenssammansättningen vilket bland annat sägs innebära att officersyrket
behöver öppnas upp för nya karriärvägar och ökad andel civilanställda. Det nu-
varande synsättet på officersyrket är, enligt Pfu, i allt för hög grad fokuserat på
chefskarriär. Pfu anser att arbetsuppgifterna kräver en bredare syn, där både
officerskompetens och civil kompetens kan tas tillvara på ett nytt sätt vilket
stämmer överens med de uppfattningar som finns i PerP 5:

För att få rätt man eller kvinna på rätt plats krävs en betydligt mer flexibel syn
på vilka personalgrupper som bör finnas och till vad de ska nyttjas. Kraven på
att det finns flera olika typer av officerare blir också allt tydligare. (PerP 5, s.
117)

Teknikutvecklingen kommer att ställa nya stora krav på människan i systemet,
kompetensförsörjningen ska därför ständigt anpassas för att möta dessa krav.
(PerP 5, s. 161)

I PerP 5 sägs också att det finns ett behov av officerare som har kunskaper
inom områden som inte primärt är militära utan som i den dagliga verksam-
heten i fred besitter:

[…] djupare specialkunskaper inom flera områden som inte är unikt militära.
(PerP 5, s. 117)

                                                
20 Personalförsörjningsutredningen tillsattes av regeringen 4 november 1999, med general-

direktör Peder Törnvall som särskild utredare.
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Dessutom föreslås i PerP6 att officerare ska kunna arbeta omväxlande inom
och utanför försvarsmakten efter egen fri vilja och utifrån försvarsmaktens be-
hov:

För att på ett bättre sätt nyttja de kompetenser som finns på den civila mark-
naden är det nödvändigt för försvarsmakten att kunna återanställa före detta of-
ficerare som under en tid arbetat civilt. (PerP 6, s. 114)

Som ett ytterligare steg i att säkerställa personalförsörjningen föreslås en möj-
lighet att göra en annan karriär än den vanliga generalistkarriären. Många offi-
cerare har exempelvis ingen direkt ledarroll utan tjänstgör i expertbefattning:

För att säkerställa en hög kompetens inom försvarsmakten bör det även beredas
möjlighet för individer som aldrig tidigare tjänstgjort inom försvarsmakten att
ta anställning i försvarsmakten som militär och i förekommande fall som officer
utan att genomgå den sedvanliga ”långa vägen”. (PerP 6, s. 114)

Officersutbildningen

I frågan om vilka konsekvenser ominriktningen av försvaret kan tänkas få för
yrkesofficersutbildningens utformning ges det i PerP 5-6 och Pfu inte några
explicita utläggningar. I PerP 6 ges dock några exempel på hur utbildnings-
systemet skulle kunna effektiveras:

Utbildningen borde vara möjlig att effektivisera och en del utbildningssteg tas
bort eller läggs i samband med andra utbildningssteg så att större block fås.
(PerP 6, s. 113)

Syftet med förslagen skulle vara att korta den sammanlagda utbildningstiden
vilket skulle kunna innebära att fänrikarna snabbare skulle kunna nyttjas i pro-
duktionen vid förbanden. För att ytterligare kunna effektivisera utbildningen
föreslogs också ett ökat samarbete med universitet och högskola:

Vidare skulle ett större samarbete med universitet och högskolor kunna vara ett
sätt att effektivisera verksamheten. (PerP 6, s. 113)

I Pfu:s förslag betonades vikten av att utbildningen bör ge fänrikarna en
gemensam grund och helhetsuppfattning om försvarsmakten. Detta ansågs
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kunna underlätta kommunikationen och förståelsen mellan officerare från de
olika försvarsgrenarna och truppslagen.

En ny officersutbildning tar form

Ett viktigt led i utvecklingen mot en förnyad grundläggande officersutbildning
var beslutet om införandet av en ny befälsordning (NBO) som trädde i kraft
den 1 juni 1983. NBO innebar en avveckling av de tidigare officerskatego-
rierna: regements-, kompani- och plutonofficer, vilka ersattes av en enda offi-
cerskategori, nämligen försvarsmaktsofficer. En viktig utgångspunkt för NBO-
reformen var att alla yrkesofficerare inom försvarsmakten skulle kunna fullgö-
ra uppgifter i såväl krigs- som grundorganisationen och uppfylla tre väsentliga
krav, nämligen att vara chef, fackman och utbildare. NBO innebar att alla bli-
vande officerare skulle antas genom ett enhetligt rekryteringssystem och ge-
nomgå samma grundläggande utbildning, även om vissa variationer fanns
mellan de olika försvarsgrenarna:

Den grundläggande utbildningen syftar till att ge officerarna kompetens för att
lösa uppgifter som i utländska försvarsmakter löses av underofficerare och un-
derbefäl, dvs. chefsuppgifter på lägre förbandsnivåer.21 Först längre upp i ut-
bildningssystemet inriktas utbildningen mot officersuppgifter som åvilar högre
chefspositioner. (SOU 1997:112, s. 23)

Systemet med en ”enbefälskår” skulle ställa krav på att den grundläggande
officersutbildningen dels måste kunna tillgodose grunden för officerares lång-
siktiga utveckling, dels måste möta kraven på att officeren omedelbart efter
utbildningen skall kunna fylla en plats i krigs- och grundorganisationen:

Därför måste utbildningssystemet bli en kompromiss mellan mer generella och
rent specialistbetonade utbildningsinslag eftersom alla officerare inte skall ut-
bildas inom samma områden. (SOU 1997:112, s. 23)

OHS och Officer 2000

NBO innebar att en ny grundläggande officersutbildning med benämningen
Officershögskolan 1 och 2 (OHS 1 och 2) infördes. OHS övergick därefter
successivt till en modifierad utbildningsstruktur som benämndes Officer 2000.
Officer 2000-utbildningen skulle uppgå till högst 100 veckor och angavs leda

                                                
21 Innan NBO var befälssystemet differentierat så att plutonsbefäl var underbefäl, kompani-

officerare var underofficerare och regementsofficerare var officerare.
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successivt till en modifierad utbildningsstruktur som benämndes Officer 2000.
Officer 2000-utbildningen skulle uppgå till högst 100 veckor och angavs leda
till yrkeskunnande för krigsplacering på plutonsnivå eller som delsystemledare
(nivå 6/löjtnant) samt yrkeskunnande för uppgifter inom fredsorganisationen
som chef, fackman och utbildare.

Försvarsgrenarna och truppslagen tillämpade olika modeller för den utbild-
ning som gavs vid de olika officershögskolorna, men samtliga var i stor ut-
sträckning befattningsinriktade och stora delar genomfördes som praktik på
förbanden.

En samordnad militär skolorganisation

Utformningen av YOP tog sin början med ett beslut den 5 december 1996 då
regeringen bemyndigade dåvarande chefen för Försvarsdepartementet, Thage
G Petterson, att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att genomföra en
översyn av det militära försvarets skolverksamhet. Thage G Petterson tillsatte
landshövding Gunnar Björk som särskild utredare.22 Utredningen överlämnade
delbetänkandet: En samordnad militär skolorganisation, (SOU 1997:112) den
11 augusti, 1997. Som utgångspunkt för utredningens arbete låg bland annat
försvarsmaktens nya och förändrade uppgifter vilket ansågs ställa nya krav på
framtidens officer.

Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftade till att visa hur ut-
bildningsverksamheten kunde bedrivas och samordnas effektivare. I rege-
ringens direktiv var en viktig utgångspunkt för utredningen att presentera för-
slag som skulle resultera i försvarsmaktsgemensamma lösningar för skol- och
utbildningsverksamheten där så var möjligt. I övrigt angavs följande punkter
som vägledande för de överväganden och förslag som redovisades i del-
betänkandet:

• åtgärder som gynnar långsiktig kompetensutveckling;
• möjlighet till samordning;
• ekonomiska konsekvenser;
• förutsättningar för anpassning;
• rationellt utnyttjande av befintlig organisatorisk struktur.
(SOU 1997:112, s. 7)

                                                
22 Till sekreterare utsågs departementssekreterare Jan-Olof Lind. Som experter i utredningen

utsågs departementsrådet Gösta Sandgren (Försvarsdepartementet) och generallöjtnant
Curt Sjöö (Försvarsmakten). För specifika analysuppgifter anlitades överste 1. Åke
Jansson (Försvarsmakten) och överste Björn Wibom (FHS). Därutöver engagerades ett
stort antal personer inom försvarsmakten för att utarbeta underlag till utredningen.
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En avgörande faktor för utredningens arbete angavs också vara 1996 års för-
svarsbeslut (Prop.1996/97:4) där anpassningsprincipen var ett principiellt
mycket viktigt beslut för hur den nya officersutbildningen skulle komma att
utformas.

Anpassningsprincipen

I 1996 års försvarsbeslut godkände riksdagen att den av regeringen föreslagna
anpassningsprincipen skulle ligga till grund för totalförsvarets fortsatta utveck-
ling. I försvarsutskottets betänkande FÖU5:1998/99 betonades åter att
anpassningsprincipen var ett av försvarspolitikens fundament. Anpassnings-
principen baserades på svårigheten att kunna förutsäga den framtida om-
världsutvecklingen och eventuella hot, vilket bland annat innebar att krigs-
organisationens förmåga skulle anpassas till förmåga att möta olika potentiella
hotbilder. Anpassningsprincipen innebar att försvarsmakten kunde tillåtas att
endast ha ”begränsad” beredskap. Anpassning i det kortare perspektivet skulle
ske med hänsyn till det militärstrategiska läget och försvarsmakten skulle,
genom vissa på förhand bestämda åtgärder, kunna höja krigsdugligheten på ett
års sikt:

Utbildningen i en återtagandesituation syftar till att på relativt kort tid öka
krigsdugligheten från en i många fall låg nivå till full eller nästintill full
krigsduglighet. (SOU 1998:42, s. 45)

I ett längre perspektiv sades att anpassningen skulle ske med hänsyn till den
svårförutsägbara omvärldsutvecklingen i vidare mening.

Beslutet om anpassningsprincipen innebar en principiellt viktig förändring
avseende synen på de nyblivna fänrikarnas krigsduglighet efter genomgången
grundläggande officersutbildning. Anpassningsprincipen innebar att nyblivna
fänrikar efter den grundläggande utbildningen endast behövde besitta ”begrät-
sad” krigsduglighet. Innebörden av detta var bland annat att den grundläggande
officersutbildningen inte längre behövde producera krigsplaceringsbara fän-
rikar. Detta kan jämföras med tidigare utbildningskrav som innebar att nybliv-
na officerare skulle vara krigsplaceringsbara/dugliga direkt efter examen. Kon-
kret innebar anpassningsprincipen att den nya grundläggande officersutbild-
ningen kunde inriktas mot brett och generellt yrkeskunnande jämfört med
tidigare utbildningars inriktning mot yrkeskunnande för specifika befattningar i
freds- och krigsorganisationen. Anpassningsprincipen utgör således grunden
för den nya inriktningen av den grundläggande officersutbildning vid YOP
som föreslogs av utredningen.
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En ny grundstruktur för yrkesofficersutbildningen

I utredningens delbetänkande lämnades några förslag som direkt berörde den
grundläggande officersutbildningen. Det mest kontroversiella och genom-
gripande förslaget var att dåvarande försvarsgrensvisa skolor skulle ersättas
med tre försvarsmaktsgemensamma militärhögskolor (MHS) vilka skulle in-
rättas i Halmstad, Karlberg och Östersund. Detta innebar att officersaspiranter
från samliga tre försvarsgrenar skulle samlas till de tre militärhögskolorna23

vilket var något helt nytt inom försvarsmakten. Aldrig tidigare hade officerare
på så låg nivå gått en försvarsmaktsgemensam utbildning. I slutbetänkandet
formulerades förslaget enligt följande:

Inrättande av ett yrkesofficersprogram för den grundläggande yrkesofficers-
utbildningen. Programmet förslås vara tvåårigt (motsvarande 80 poäng) 24 och
ersätta det nuvarande officersprogrammet. Programmet konstitueras enligt
följande:
• En försvarsmaktsgemensam termin, motsvarande 20 poäng.
• En försvarsgrensgemensam termin, motsvarande 20 poäng.
• Två befattningsutbildningsterminer, motsvarande 40 poäng.
Inom ramen för yrkesofficersprogrammet inrättas individuella s.k. specialkurser
motsvarande 25 procent av utbildningstiden (i normalfallet 10 poäng per läsår,
totalt 20 poäng). (SOU 1998:42, s. 67)

Utredningens förslag godtogs och regeringen och sedermera riksdagen bejaka-
de under hösten 1997 utredningens förslag och därmed beslöts att tre organisa-
tionsenheter för försvarsmaktsgemensam utbildning skulle inrättas i Halmstad,
Karlberg och Östersund.

Såväl försvarsmakten som regeringen framhöll att fördelarna med de för-
svarsmaktsgemensamma utbildningsdelarna var att aspiranter med olika bak-
grund skulle kunna ges en bättre förståelse för helheten25 samt att utbildningen
skulle kunna bedrivas mer rationellt genom stordriftsfördelar. Regeringen an-
såg dessutom att förslaget skulle medföra betydande möjligheter att dra nytta

                                                
23 Dock finns inte samtliga tre försvarsgrenar representerade på de tre skolorna. Endast i

Halmstad finns alla tre medan det i Karlberg går aspiranter från marinen och armén och i
Östersund från armén och flygvapnet.

24 Införandet av begreppet ”poäng” var något nytt i officersutbildningen. Yrkesofficers-
programmets poäng ger dock inga civila högskolepoäng.

25 I försvarsutskottets betänkande FÖU1:1997/98 framgår att de bedömningar som rege-
ringen gjort delades av utskottet, bl.a. framhölls att det fanns en helhetssyn i regeringens
förslag, nämligen den försvarsmaktsgemensamma utgångspunkten. (SOU 1998:42, s. 20)
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av den kompetens som fanns inom det civila högskoleväsendet på de tre före-
slagna orterna.

Regeringen framhöll det som väsentligt att utbildningen sammantaget fick
ett innehåll som kombinerade teoretisk undervisning med praktisk tillämpning,
vilket ansågs vara nödvändigt för en bibehållen god kvalitet på utbildningen:

Unga officerare måste tidigt ha såväl en god teoretisk plattform som en mer
specialiserad färdighet inom den disciplin han/hon skall verka i. (SOU:1998:42,
s. 20)

FHS föreslogs få en samordnande roll för kvalitetssäkring, meritvärdering,
samarbetet med det övriga högskoleväsendet och den ”röda tråden” i utbild-
ningsverksamheten.26 Avslutningsvis konstaterade utredningen att den före-
slagna utbildningsstrukturen bedömdes gynna den nu pågående processen mot
en akademisering av officersprogrammen.

Utbildningens målsättning

Utredningen ansåg att målsättningen med den grundläggande officersutbild-
ningen i större utsträckning borde vara att fänriken skall ges en bred kunskaps-
bas i syfte att möjliggöra en fortsatt långsiktig kompetensutveckling. En viktig
fråga för utredningen att ta ställning till var om fänrikarna, direkt efter YOP,
skulle vara krigsplaceringsbara.27 Utredningen hade två avgörande faktorer att
ta hänsyn till inför sin bedömning i frågan dels den tidsmässiga längden på
utbildningen, dels förhållandet mellan en allmän och kompetenshöjande ut-
bildning kontra en befattningsspecifik utbildning. Utredningen kom fram till
att krigsplaceringsbarhet inte nödvändigtvis måste vara styrande för tidsom-
fånget utan menade att krigsorganisationens krav inte längre var lika bindande
för utbildningens omfattning.28 Utredningen konstaterade att:

Redan idag förekommer en ansenlig befattningsutbildning för flera officers-
kategorier efter avlagd officersexamen. Den kompletterande utbildningens om-
fattning är beroende dels av den enskilde officerens kompetens, dels på organi-
sationens krav. Detta förhållande kommer även framledes att vara bestående.
(SOU 1998:42, s. 68)

                                                
26 I FÖU5:1998/99 står att FHS får en samordnade roll för kvalitetssäkring och merit-

värdering, samarbete med övriga högskoleväsendet samt för kontinuitet i utbildnings-
verksamheten.

27 Dvs. placeras in i krigsorganisationen.
28 Med vilket utredningen bör avse anpassningsprincipen.
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Utbildningstiden

Utredningen övervägde tre alternativ vad gällde frågan om utbildningstiden:

• utbildningstid kortare än två år,
• utbildningstid längre än två år,
• oförändrad utbildningstid om två år. (SOU 1998:42, s. 69)

Det som enligt utredningen talade emot en kortare utbildningstid var att en
större del av kompetensutvecklingen då behövde förläggas till olika fack- och
befattningskurser utanför den obligatoriska utbildningen. En annan viktig
aspekt var att utredningen ansåg att tidigare erfarenheter visade att en viss
sammanhållen och skolbunden utbildningstid var nödvändig för att kunna lära
aspiranterna de värderingar och förhållningssätt som är utmärkande för den
svenska försvarsmaktens officerskår.

En längre utbildningstid skulle medföra att en större del av olika fack- och
befattningskurser inkluderades i den obligatoriska utbildningsdelen. Ur ekono-
miskt perspektiv skulle detta vara en fördel för försvarsmakten då en större del
av utbildningen kunde ges med värnpliktsförmåner.

Dock fann utredningen att nuvarande utbildningstid om två år var ändamåls-
enlig. Eftersom den grundläggande utbildningen ändå ansågs behöva komplet-
teras med annan fack- och befattningsutbildning i olika omfattning, ansåg ut-
redningen att den obligatoriska utbildningen efterhand alltmer skulle komma
att återspegla en tidsmässigt lämplig och relevant minsta gemensamma näm-
nare för olika officerskategorier:

Detta har lett till slutsatsen att två år synes vara en lämplig gemensam utbild-
ningstid för alla yrkesofficerare, både utbildnings- kvalitetsmässigt men även
vad gäller de ekonomiska konsekvenserna. (SOU 1998:42, s. 70)

Införandet av YOP skulle, enligt utredningen, kunna innebära att det gick att
förskjuta tyngdpunkten i utbildningen mot att i högre grad ge officersaspiran-
ten ett brett och generellt yrkeskunnande. Detta skulle ge fänrikarna förutsätt-
ningar att verka under en längre tidsperiod istället för enbart till nästkommande
utbildningssteg:

Denna förskjutning innebär emellertid inte en undanträngning av mer specifik
befattningsutbildning utan endast att utbildningen inom ramen för den obliga-
toriska delen kan fokuseras till ämnen och andra utbildningsmoment som lägger
grunden till en långsiktig kompetensutveckling. (SOU 1998:42, s. 71)
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Valbara specialkurser

För att tillmötesgå behovet av ett mer flexibelt och anpassningsbart utbild-
ningssystem föreslog utredningen en ökad individualisering av utbildningen.
Flexibilitet och individualisering skulle kunna uppnås genom införandet av så
kallade valbara specialkurser omfattande 25 procent av den totala utbildnings-
tiden, dvs. 20 veckor/poäng. Utredningen bedömde att en lämplig fördelning
var att förlägga tio poäng till respektive läsår. Införandet av specialkurser var,
enligt utredningen, en naturlig följd av att de framtida officerarna rekryteras
från samtliga 16 nationella gymnasieprogram. Ökad individrelaterad utbildning
ansågs kunna öka effektiviteten i utbildningssystemet och ge aspiranter med
olika utbildningsbakgrund en utbildning som var bättre anpassad till varje aspi-
rants specifika förutsättningar.

Specialkurserna gav, enligt utredningen, möjlighet till en individuell på-
börjad fördjupning och/eller breddning samtidigt som försvarsmakten fick till-
gång till flera och bredare kompetenser. Specialkurserna ansågs också vara ett
effektivt sätt att kunna knyta an officersutbildningen till den civila högskolan:

Fördjupningen innebär inledningsvis studier av främst försvarsmaktens huvud-
ämnen i detalj. Breddningen däremot avser främst ämnesområden utanför hu-
vudämnena och kommer t.ex. innebära, att utbildning vid civila högskolor aktu-
aliseras. Systemet med specialkurser torde härigenom också effektivt bidra till
en lösning på försvarsmaktens problem med tillgång till specialister på olika ni-
våer. (SOU 1998:42, s. 77)

Utredningen påpekade att valet av specialkurser måste tillåtas variera under
hela YOP även om valet av inriktning borde begränsas med hänsyn till att kra-
ven på kunskaper och färdigheter inom andra ämnesområden måste vara upp-
nådda efter examen. Utredningen föreslog att specialkurserna under termin ett
och två skulle vara specialkurser ur FHS kompetensområde medan special-
kurserna under termin tre och fyra föreslogs vara specialkurser med inriktning
mot specialist/instruktör och generalist/instruktör på sikt.

Fortsatt befattningsutbildning

Med en utbildning om 80 poäng för YOP menade utredningen att behovet av
fortsatt befattningsutbildning29 skulle vara bestående. Utredningen antog att in-
förandet av YOP skulle medföra att flera officerskategorier än tidigare skulle
                                                
29 Fortsatt befattningsutbildning förkortades ursprungligen FB 96, men numera är den all-

mänt utbredda förkortningen FB 6.
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behöva fortsatt befattningsutbildning för att nå målen för sina typbefattningar i
krigs- och grundorganisationen. Två avgörande faktorer för det ökade behovet
av fortsatt befattningsutbildning angavs vara:

[…] effekterna av nya och förändrade uppgifter enligt 1996 års försvarsbeslut
samt införandet av specialkurser. (SOU 1998:42, s. 78)

Utredningen gjorde följande preliminära bedömning av det ökade behovet av
fortsatt befattningsutbildning efter införandet av YOP. Sifforna anger antal
veckor.

Tabell 1

Fortsatt befattningsutbildning Idag FB 96 Specialkurser Totalt

Armén 5-20 12-32 20 37-72

Marinen 10-16 4 20 34-40

Flygvapnet/ej flygförare 0-80 8 20 28-108

Flygvapnet/flygförare 100 8 20 128

Officer/högskoleutbildning 120-180 8 0 128-188

Idag motsvarar den utbildning som i dag genomförs efter officershögskola-
examen för att nå erforderlig kompetens i krigs- och grundorganisation.
FB 96 motsvarar den nya utbildning som måste tillkomma för att försvars-
maktens nya och förändrade uppgifter skall kunna lösas.
Specialkurs motsvarar den utbildningsvolym som bedöms hamna utanför yrkes-
officersprogrammets ram genom att specialkurser förs in i programmet. (SOU
1998:42, s. 78-79)

Utredningen ansåg att analysen visade att behovet av fortsatt befattnings-
utbildning kommer att öka men i en omfattning som är varierande för olika
officerskategorier. Den utökning av fortsatt befattningsutbildning som bedöm-
des uppkomma genom införandet av specialkurser ansågs motiverad av kom-
petensförsörjningsskäl, men också som en grundförutsättning för att ett flexi-
belt och anpassningsbart utbildningssystem skulle kunna införas:

Den grundläggande utbildningstiden blir härmed flexibel och direkt kopplad till
faktiskt utbildningsbehov. (SOU 1998:42, s. 80)
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Avslutningsvis påpekade utredningen att de stora variationerna avseende beho-
vet av fortsatt befattningsutbildning styrkte utredningens förslag om att offi-
cersprogrammet inte bör vara längre än två år.

Utbildningsledning

Avseende frågan om officersutbildningens akademisering och eventuella hög-
skolestatus pekade utredningen ut tre viktiga kriterier för att officersutbild-
ningen ska kunna erhålla högskolestatus:

• att utbildningen är en grundläggande yrkesutbildning,
• att utbildningen inte är att betrakta som inomverksutbildning,
• att det råder allmän behörighet till utbildningen. (SOU 1998:42; s. 103)

Den hittillsvarande ordningen med utbildningsledning inom försvarsmakten
innebar, enligt utredningen, att utbildningen är att betrakta som inomverks-
utbildning. Två sätt att lösa denna fråga skulle kunna vara (1) om huvudman-
naskapet för militärhögskolorna övertogs av FHS30 eller (2) att införliva YOP i
de lokala högskolornas linjeutbud. Det sistnämnda alternativet krävde dock att
officersutbildningen först blir att jämställa med övriga civila utbildningslinjer
inom högskoleväsendet. Utredningen förordade att nuvarande förhållande
skulle bestå till dess att frågan om högskolestatus för officersutbildningen var
föremål för ett definitivt avgörande.31 Den vetenskapliga grunden föreslogs
kunna säkerställas genom att FHS skulle få ett övergripande kvalitetsansvar för
utbildningsprogrammen.

Samarbete med det civila högskoleväsendet

En av utredningens utgångspunkter för förslagen om lämpliga lokaliserings-
orter för YOP var att lokala högskolor alternativt universitet skulle kunna ut-
nyttjas i lämpliga former och omfattning. I första hand ansåg utredningen att
samarbetet skulle gälla kurser och utbildningsmoment inom ramen för de för-
svarsmakts- och försvarsgrensgemensamma delarna av utbildningen. Utred-
ningen ansåg att vissa kurser skulle kunna förmedlas i de lokala högskolornas/
universitetens regi.

En primär uppgift för utbildningsansvarig sades vara att åstadkomma högsta
kvalitet på utbildningen till lägsta pris. En annan utgångspunkt var att utbild-

                                                
30 FHS är en egen myndighet vilket skulle innebära att utbildningen inte längre skulle vara

inomverksutbildning.
31 FHS ansökte, utan framgång, om examensrätt 2001.
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ning som kan ges inom det allmänna utbildningsväsendet inte borde tillhanda-
hållas inom ramen för försvarsmaktens och/eller FHS verksamhet såvida inte
starka ekonomiska skäl förelåg för detta. Utredningen föreslog att en så stor del
av utbildningen som möjligt borde genomföras i de lokala högskolornas/uni-
versitetens regi, vilket inte minst skulle innebära att frågan om kvalitetssäk-
ringen32 kunde lösas på ett tillfredställande sätt.

Försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbildning

En central utgångspunkt för utredningens arbete var att försvarsmaktsgemen-
sam utbildning skulle bedrivas vid de tre skolenheterna. Utredningen menade
dock att det av rationalitetsskäl kunde vara lämpligt att överväga om marinens
respektive flygvapnets utbildning endast skulle bedrivas vid två av skol-
enheterna. I den skolorganisation som sedermera byggdes upp kom endast
skolan i Halmstad att ta emot aspiranter från alla tre försvarsgrenarna medan
man i Karlberg tog emot elever från marinen och armén och i Östersund från
armén och flygvapnet.

Yrkesofficersexamen

I utredningens förslag angavs följande utbildnings- och examensmål för yrkes-
officersprogrammet:

• kunskaper och färdigheter för att i fred och under kris kunna verka som ut-
bildare och fackman i grundläggande utbildning,

• kunskaper och färdigheter för att i krigsorganiserat förband kunna verka som
officer på lägre nivå,

• kunskaper och färdigheter för att kunna tjänstgöra i militär internationell
verksamhet inom ramen för ett svenskt förband, kunskap om svensk säker-
hetspolitik och totalförsvar i fred, kris och krig,

• kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning och befattningsträning inom
officersyrket. (SOU 1998:42, s. 119)

Utredningen noterade vidare att vid en jämförelse mellan de examensmål som
gäller idag och de mål som beskrivits ovan kommer utbildningstiden i vissa
fall inte att vara tillräcklig för att officeren skall kunna krigsplaceras:

Med anledning härav måste yrkesofficersexamen kompletteras med utbildning
som inte är nivåhöjande utan som kompetensutvecklar officeren mot följande
mål:

                                                
32 Med avseende på högskolornas/universitetens examensrätt.
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•  förvärvat kunskap och färdighet att i fred, kris och krig kunna verka som chef
för krigsorganiserat förband av plutons storlek (eller motsvarande) alternativt
som delsystemledare. (SOU 1998:42, s. 119)

Regeringens uppfattning och beslut

I regeringspropositionen (Prop. 1998/99:74)33 delar regeringen i allt väsentligt
utredningens slutsatser:

Regeringens bedömning: En ny programstruktur för de grundläggande och ni-
våhöjande yrkesofficersutbildningarna bör införas som ersätter de nuvarande
utbildningarna. (Prop. 1998/99:74, s. 134)

Regeringen ansågs att den nya inriktningen av officersutbildningen skulle kun-
na bidra till att ge aspiranterna ett bredare grundläggande yrkeskunnande än
vid tidigare utbildningar. Beträffande behovet av fortsatt befattningsutbildning
menade regeringen det inte innebar någon större skillnad jämfört med nuläget.
Regeringen påpekade dock att det var viktigt att den fortsatta befattningsut-
bildningen kvalitetssäkrades och meritvärderades:

I sammanhanget vill regeringen betona vikten av att utbildningen som even-
tuellt kommer att äga rum utanför nämnda utbildningsprogram kvalitetssäkras
och meritvärderas. (Prop.1998/99:74, s. 136)34

Även remissinstanserna delade i huvudsak utredningens förslag till ny utbild-
ningsstruktur för den grundläggande yrkesofficersutbildningen.

YOP:s utformning

YOP infördes hösten 1999 och i inledning till Utbildningsplan för YOP
(Utbp.YOP), (Försvarsmakten, 2001b) står bland annat följande avseende må-
let med utbildningen:

Grunden för det militära försvarets existens och utgångspunkten för kompetens-
utveckling inom försvarsmakten är hotet mot vår nationella säkerhet genom
väpnat angrepp. Utbildningen skall hos den enskilde vidareutveckla de egen-

                                                
33 Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen 4 mars, 1999. Utskottet biföll rege-

ringens proposition avseende försvarsmaktens utbildningsverksamhet utan invändningar.
(FÖU5:1998/99).

34 Någon sådan kvalitetssäkring och meritvärdering fanns dock inte för alla fortsatta befatt-
ningsutbildningar när denna studie genomfördes.
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skaper som är särpräglade för officersyrket och ett grundläggande krav är offi-
cerens förmåga att verka i väpnad strid. (Utbp.YOP, s. 6)

Under rubriken Utbildningens syfte står att det övergripande syftet för yrkes-
officersutbildningen är att aspiranten ska tillgodogöra sig grundläggande yr-
keskunnande för att tillgodose försvarsmaktens framtida behov av armé-, ma-
rin- och flygvapenofficerare med tillräcklig kunskap, insikt och färdighet för
att kunna utvecklas mot, och på sikt, tjänstgöra i befattning på nivå 635 under
fred, kris och krig i såväl krigs- som fredsorganisation. Utbildningen ska ge en
bred och grundläggande bas för att möjliggöra en fortsatt långsiktig kompe-
tensutveckling. Befattningsinriktad utbildning och specialkurser ska säkerställa
försvarsmaktens långsiktiga behov av kompetens för att hantera kvalificerade
system respektive behovet av specialkompetens. Som exempel på vad utbild-
ningen ska leda till anges bland annat att utbildningen skall ge aspiranten en
god förmåga till reflektion över kursinnehåll och professionens kompetenser,
för att därigenom ge studenten ett analytiskt, kritiskt och konstruktivt tänkan-
de.

Examensmål

Vad avser examensmålen anges att aspiranterna utöver de allmänna målen i 1
kap. 9 § Högskolelagen (SFS 1992:1434) ska ha förvärvat följande kunskaper
och färdigheter för att kunna erhålla yrkesofficersexamen:

• Kunskaper och färdigheter för att i fred och kris kunna verka som utbildare
på lägre nivå.

• Kunskaper och färdigheter för att i krigsorganiserat förband kunna verka
som officer på lägre nivå.

• Kunskaper och färdigheter för att kunna tjänstgöra i militär internationell
verksamhet inom ramen för ett svenskt förband i egen nivå.

• Kunskap om svensk säkerhetspolitik och totalförsvarets funktion i fred, kris
och krig.

• Kunskap och färdigheter för fortsatt utbildning och befattningsträning inom
officersyrket.

• Förståelse för sitt etiska och moraliska förhållningssätt för att kunna möta de
krav som ställs på officeren såväl i fred som under kriser och krig. (a.a., s.
7)36

                                                
35 Fänrik/löjtnant.
36 Examensmålen överensstämmer i stort med Skolutredningens föreslagna examensmål.
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Utöver dessa examensmål står under rubriken: Övergripande mål för Yrkes-
officersprogrammet, bland annat följande:

• Duglighet att i svensk miljö verka som chef på lägre nivå.
• Kunskap om svenska och andra nationers militära tekniska system så att of-

ficeren på eget förbands nivå har förståelse för teknikens inverkan på strids-
tekniken, informationsteknologins utveckling skall särskilt beaktas.

• Färdighet att leda vård av i förbandet ingående materialsystem.
• Kunskaper om försvarsgrenarnas sammansättning, funktion och roll inom

ramen för försvarsmaktens uppgifter. Detta i syfte att tidigt kunna visa vik-
ten av samverkan mellan förband från olika försvarsgrenar.

• Kunskap i management så att officeren kan fullgöra tjänst på lägre nivå.
• Färdighet att utnyttja datorstöd i det dagliga arbetet.
• Fördjupade och/eller breddade kunskaper genom att ha genomfört special-

kurser om totalt 20 poäng. (a.a., s. 7-8)37

Någon motsvarighet till dessa övergripande utbildningsmål fanns inte explicit i
utredningens förslag. Dock ser kraven ut att kunna innefattas i de generella
examenskrav som angavs i utredningens förslag.

Studerandemedverkan

Ett viktigt utbildningsmål i utbildningsplanen anges vara att aspiranterna ska ta
stor del av ansvaret för att utbildningsmålen nås. Förutsättningar ska skapas för
att aspiranterna ska kunna ta detta ansvar vilket, enligt utbildningsplanen, inne-
bär att aspiranterna måste vara delaktiga i planering, genomförande och utvär-
dering av utbildningen. Kreativitet och initiativ ska uppmuntras och läraren ska
ge ansvar grundat på en syn på aspiranterna som blivande kollegor. Lärarna
ska vara positiva förebilder för aspiranterna genom att vara goda föredömen
och föregångsmän.

Utbildningspedagogik

Vad gäller utbildningspedagogiken sägs att aspiranterna ska ges möjlighet att
ta stort ansvar för den egna utvecklingen och lärandet. De ska utveckla sin för-
måga att arbeta självständigt och i grupp. De ska också utveckla sin förmåga
att lösa problem. Lärande anses bli effektivt genom att aspiranterna själva sö-
ker kunskap. Lärarens roll ska vara att motivera aspiranterna till egna initialtiv
och ansvarstagande och aspiranterna skall sättas i centrum för utbildningen.

                                                
37 Endast de punkter som bedömts vara relevanta i detta sammanhang har tagits med. För

fullständig punktlista se, Utbp.YOP, s. 7-8.
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Utbildningens struktur

Utbildningen delades in i tre faser: en försvarsmaktsgemensam del (termin 1),
en försvarsgrensgemensam del (termin 2) och en befattningsinriktad del (ter-
min 3 och 4). Syftet med den försvarsmaktsgemensamma utbildningen angavs
vara att ge aspiranten en god grund för: efterföljande försvarsgrensvisa studier,
den befattningsinriktade utbildningen och för efterföljande utbildningspro-
gram.38 Utbildningen skulle vara utformad så att den var tillämplig och an-
passad för alla aspiranter, oavsett framtida roll och uppgift inom försvars-
makten.

Den försvarsgrensgemensamma delen sägs syfta till att ge aspiranterna
kunskaper om den egna försvarsgrenens uppgifter, organisation och funktion.
Tyngdpunkten i utbildningen anges ligga på grundläggande kunskaper i taktik.

Befattningsinriktad utbildning – termin 3 och 4

Den befattningsinriktade utbildningen vid funktionsskolorna anges syfta till att
ge aspiranterna yrkeskunnande för kommande placering inom freds- och krigs-
organisationen på lägre nivåer. Det fanns cirka 20 olika befattningsutbildningar
med varierade utformning och innehåll. Kursplanerna för de befattningsinrik-
tade utbildningarna omfattade 230 sidor. För att illustrera innehållet i kurs-
planerna ges nedan exempel från tre slumpvis utvalda kurser, en från varje
försvarsgren.

Befattningsinriktad utbildning för blivande markstridsofficer (armén)

I inledningen sägs att kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter som
instruktör/utbildare inom ramen för markstridsfunktionen. Verksamheten ska
genomföras med tyngdpunkten på praktiska utbildningsmoment. Utbildningen
genomförs till huvuddelen vid Markstridsskolan (MSS). Den övergripande
målsättningen anges vara att aspiranten efter genomförd utbildning skall:

• ha grundlagd duglighet att i fred och kris kunna verka som utbildare i
plutons ram (motsv.) byggt på ett ledarskap som präglas av föregångsmanna-
skap och tydlighet.

• ha befäst duglighet att verka i krigsorganiserat förband av plutons storlek.
(a.a., s. 92)

                                                
38 Dvs. senare nivåhöjande skolsteg.
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Befattningsinriktad utbildning för blivande marinofficer vid däckslinjen
(marinen)

I inledningen sägs att utbildningen är inriktad mot en bred marin grund samt
nautisk kompetens. Aspiranten ska få en stegrad nautisk utbildning och sjö-
manskap för att kunna tillämpa detta under tjänstgöring ombord samt grund-
läggande markstridsutbildning. Aspiranten ska kunna leda räddningstjänst om-
bord på fartyg. Utbildningen genomförs vid Sjöstridsskolan, Räddnings-
tjänstskolan samt på skonerterna Gladan och Falken under fyra veckor. Den
övergripande målsättningen anges vara att aspiranten efter genomförd utbild-
ning skall:

• ha nautisk kompetens motsvarande fartygsbefäl klass VII
• ha grundlagd duglighet att tjänstgöra som vakthavande officer på militärt

fartyg
• ha grundlagd duglighet markstridutbildning för en marinofficer
• ha grundlagd duglighet utbildning i sjömanskap
• ha grundlagd duglighet att leda en räddningsinsats ombord på ett fartyg (a.a.,

s. 163)

Befattningsinriktad utbildning för blivande stridslednings-
och luftbevakningsofficerare (flygvapnet)

I inledningen anges att utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter
för officerare som skall tjänstgöra inom stridslednings- och luftbevaknings-
området. Utbildningen genomförs till stor del vid Stridsledningsskolan
(STRILS) i Uppsala, men även vid strilanläggningar och hemförband. Teoreti-
ska studier varvas med applex39 och praktiska befattningsövningar. Den över-
gripande målsättningen anges vara att aspiranten efter utbildningen skall:

• ha grundlagd duglighet att verka i krigsorganiserat förband
• ha befäst duglighet för att kunna tjänstgöra i incidentberedskapen (a.a., s.

283)

Valbara specialkurser

Syftet med valbara specialkurser anges vara att aspiranterna tidigt ska ges möj-
lighet att inrikta sin karriärutveckling i enlighet med såväl försvarsmaktens
behov som med egna intressen och förutsättningar. Specialkurserna ska också

                                                
39 Applikatoriskt exempel, dvs. tillämpningsexempel.
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leda till att åstadkomma ett mer flexibelt och individuellt anpassat utbildnings-
system. I utbildningsplanen sägs att specialkurserna skall ge:

1. studenter med olika studieinriktning och studievana möjlighet till individuella
studier för att därigenom stimulera till ökad personlig utveckling

2. möjlighet till tidigt val av inriktning av sin kompetensutveckling inom försvars-
makten och därigenom ge honom/henne bättre förutsättningar att inom ramen för
försvarsmaktens behov utvecklas enligt egna förutsättningar

3. studenterna bredare och/eller djupare kunskaper för att på sikt säkerställa möjlig-
het till utveckling och förändringsarbete inom försvarsmakten. (a.a., s. 324)

Vidare nämns att specialkurser inte behöver ha bäring på de krav som ställs i
grund- och krigsorganisationen på kort sikt. I första hand ska specialkurserna
genomföras vid militärhögskolorna alternativt funktionsskola och i andra hand
vid civilt universitet/högskola.

Poäng

I utbildningsplanen anges att poäng ska används som ett värderings- och jäm-
förelseverktyg. Att ange poäng sägs vara ett led i det nya försvarsmakts-
gemensamma skolsystemet. Dock betonas särskilt att poängen inte är kvalitets-
säkrade enligt direktiv från Högskoleverket och att det tidigast inom en treårs-
period kommer att kunna tillgodoräknas som högskolepoäng.40

Sammanfattning och kommentarer

Berlinmurens fall och det kalla krigets slut tillsammans med den ökade globali-
seringen och snabba teknologiska utvecklingen har inneburit att hotbilden för
Sverige och omvärlden förändrats. Detta har ändrat grunden för Sveriges mili-
tära strategi vilket har inneburit att försvarsmakten ska ominrikta från inva-
sionsförsvar till insatsförsvar i syfte att införa ett så kallat nätverksbaserat för-
svar (NBF).

Grundbulten i NBF är att försvaret med hjälp av avancerade tekniska hjälp-
medel ska skaffa sig ett informationsövertag såväl i tid som kvalitet. Informa-
tionsövertaget möjliggör i sin tur ett övertag avseende ledning och beslutsstöd.
Sammantaget ska dessa faktorer leda till effektivare insatser och verkan. För-
banden ska utgöras av flexibla enheter som snabbt ska kunna organiseras som
tillfälliga insatsförband i syfte att effektivt lösa specifika uppgifter.

                                                
40 Vilket inte har blivit fallet då vare sig MHS eller FHS har fått examensrätt vid den tid-

punkt när denna avhandling färdigställts.
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Ominriktningen av försvarsmakten innebär att personalen inom försvars-
makten behöver utbildas så att de uppnår god förmåga att handskas med avan-
cerade tekniska materialsystem, och att de kan verka både nationellt och inter-
nationellt inom ramen för totalförsvaret. Av ovanstående skäl behöver både
rekryteringen till officersyrket och den grundläggande officersutbildningen
reformeras så att de överensstämmer med det ominriktade försvarets nya per-
sonal- och kompetensförsörjningsbehov.

För att möjliggöra försvarsmaktens utveckling mot det som benämns NBF
måste, förutom tekniska lösningar, försvarsmaktens hierarkiska arbetssätt och
struktur förändras mot en plattare organisation och ett mer decentraliserat be-
slutsfattande. Vidare förutsätter genomförandet av NBF integrerade insatser
mellan försvarsgrenarna, såväl nationellt som internationellt. Försvarsgrenarna
behöver i högre grad än i idag samordna sina insatser i syfte att ta tillvara och
nyttja respektive försvarsgrens förmåga på effektivaste sätt. En avgörande fak-
tor för hur det ominriktade försvaret kommer att lyckas är hur försvarsmakten
förmår identifiera och lösa de sociala och kulturella föreställningar som finns
inom försvarsmakten avseende arbetssätt och struktur. Vidare behöver dessa
frågor lösas utifrån respektive försvarsgren, såväl nationellt som inter-
nationellt.

Genom försvarsmaktens ominriktning uppkom ett behov av en ny grund-
läggande officersutbildning. Den nya officersutbildningen på YOP infördes
hösten 1999. Införandet av YOP innebar att delar av utbildningen genomförs
försvarsmakts- och försvarsgrensgemensamt och att utbildningen i högre grad
än tidigare officersutbildningar är inriktad mot brett och generellt yrkes-
kunnande. Avgörande för YOP:s utformning var beslutet om anpassningsprin-
cipen som togs i 1996 års försvarsbeslut. Anpassningsprincipen innebar att de
nyblivna fänrikarna inte längre behövde vara färdigutbildade för att kunna
krigsplaceras efter officersexamen, utan de skulle ges en fortsatt befattnings-
utbildning efter YOP för att komplettera sina befattningskunskaper.
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Kapitel 3. Forskningsöversikt

Detta kapitel inleds med några axplock från militär professionsforskning ut-
ifrån några centrala frågor och teman som återkommande har diskuterats av
militära professionsforskare. Vidare kommer en studie avseende organisations-
kulturer och yrkeskunnande inom det svenska flygvapnet att redovisas. Där-
efter redogörs helt kort för ett par studier med inriktning mot sociala och kultu-
rella skillnader inom den svenska försvarsmakten. Kapitlet avslutas med en
redovisning av en forskningsöversikt avseende yrkesutbildning och yrkes-
kunnande inom några andra yrkespraktiker.

Militär professionsforskning

Vid mina efterforskningar efter studier inom områden som knyter an till denna
avhandlings problemområde och frågeställningar har jag inte lyckats finna
forskning som specifikt har fokuserat på den grundläggande officersut-
bildningen, yrkeskunnande och legitimitet. Det har gjorts en hel del forskning
om officersutbildning men med fokus på andra frågeställningar. I exempelvis
The European Officer: A Comparative View On Selection and Education, (Ca-
forio, 2000) kan man bland annat ta del av forskning gällande frågor om urval
och jämförelser mellan strukturerna i olika europeiska länders officers-
utbildningar. Denna forskning ligger dock lite vid sidan av vad som kan anses
vara av intresse och relevant i detta sammanhang. Det, enligt min uppfattning,
mest intressanta med denna forskning är att den visar att det uppenbarligen inte
finns en gemensam och universell förställning om hur officersutbildningar bör
vara utformade, utan varje land har sina föreställningar och traditioner för offi-
cersutbildningars utformning. I svensk kontext har Alise Weibull (2003) stude-
rat organisationskulturer och yrkeskunnande inom flygvapnet, vilket jag åter-
kommer till längre fram i kapitlet.

Det finns en relativt omfattande militär professionsforskning som man bland
annat kan ta del av i The Sociology of the Military, (Caforio, 1998) men också i
utgåvor från European Research Group on Military and Society (ERGOMAS).
Några centrala frågor och teman som återkommande har diskuterats av militära
professionsforskare och andra är frågan om försvarets relationer till det om-
givande samhället, frågan om officersyrket har en unik essens eller ej, frågan
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om officersyrket håller på att normaliseras och bli ett yrke bland alla andra yr-
ken och frågan om det finns ett specifikt militärt sätt att tänka (the military
mind). Dessa frågor kommer helt kort att belysas i det följande.

Försvarets relationer till det omgivande samhället

Kontrollen över den militära verksamheten

Frågan om försvarets relationer till det omgivande samhället är en fråga som
förmodligen har en lika lång historia som det har funnits militär verksamhet.
När Huntington i slutet av 1950-talet publicerade boken Soldier and the State,
(Huntington, 1957) blev frågan åter högst aktuell och brännbar. Huntington
förespråkade en tydlig bodelning mellan den politiska och militära verksam-
heten (s.k. objective control). Huntington menade att det var bäst om den mili-
tära verksamheten, inom en tydligt avgränsad sfär, fick skötas av militären
själva, utan inblandning av politiska beslut. Detta skulle, enligt Huntington,
dels öka den militära kompetensen, dels minska risken för militärens inbland-
ning i den politiska sfären.

Stark politisk kontroll över den militära verksamheten (s.k. subjective con-
trol) leder, enligt Huntington, till att den militära kompetensen minskar, att
maktkamper uppstår mellan militären och politiker om olika centrala positioner
och en ökad risk för militärens inblandning i den politiska sfären.

I boken The Professional Soldier, (Janowitz, 1960) kritiserade Janowitz
Huntingtons idéer om ”objective control”. Janowitz menade att det inte själv-
klart fanns någon inbyggd konflikt mellan den civila och militära sfären. Ja-
nowitz uppfattning var att den militära verksamheten behövde, och skulle ges,
en viss autonomi men att det också var nödvändigt för den militära verksam-
heten att i högre grad bli en del av det omgivande samhället, inte minst ur de-
mokratisk synpunkt. Ett ökat och mera utvecklat samspel mellan militär verk-
samhet och det omgivande samhället skulle, enligt Janowitz, öka den militära
professionalismen. Janowitz menade att relationerna mellan den militära verk-
samheten och det omgivande samhället måste bygga på en ömsesidig dialog,
anpassning och delade värderingar mellan militären, den politiska eliten och
det omgivande samhället.

I en artikel i European Journal of Sociology skriver Boëne (1998) att Hun-
tingtons idé om ”objective control” inte kan anses vara en optimal lösning på
frågan om relationen mellan den militära verksamheten och det omgivande
samhället. Bland annat hävdade Boëne att uppkomsten av det kalla kriget in-
nebar att gränsen mellan militära och politiska aktiviteter delvis suddades ut
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genom att politikerna i allt högre grad blev tvungna att förhålla sig till militär
strategi och teknologi, samtidigt som militären i högre grad behövde förhålla
sig till de politiska konsekvenserna av militära aktioner.

Boëne kritiserade vidare Huntington för att han inte hade problematiserat
och lyft fram de eventuella problem som kan uppkomma med en alltför auto-
nom militär organisation. Exempelvis menade Boëne att det kan leda till svå-
righeter att utöva civil kontroll över en allt för autonom militär organisation
och att verksamheten kanske inte alltid bedrivs på effektivaste sätt, utan utifrån
militära särintressen. Detta är något som även Burke (2002) kritiserar Hunting-
ton för då han menar att Huntington bortser från att militären, liksom andra
yrkesgrupper, kan drivas av sina egna särintressen.

Ett realistiskt förhållningssätt är, enligt Boëne, att det bör vara en mix av
”objective and subjektive control” och refererar till Janowitz syn på hur rela-
tionen mellan militären och det omgivande samhället borde vara:

[…] the ideal officer ”is subject to civilian control, not only because of the ”rule
of law” and tradition, but also because of self-imposed professional standards
and meaningful integration with civilian values. (Boëne, 1998, s. 312)

Militärens anpassning till det omgivande samhället

Christopher Dandeker (1998) förespråkar att försvarsmakterna på grund av
sociala förändringar i samhället i ökad grad behöver anpassa sig till det om-
givande samhällets normer och värderingar avseende bland annat frågor om
individers rättigheter och social jämställdhet:

The pressure from society for implementation of social equality and the main-
tenance of individual rights will pose serious challenges for the institutional
culture of armed forces, until recently a largely all-male highly hierarchical re-
pository of traditional values in modern society. (Dandeker, 1998, s. 584)

Dandeker menar att det inte längre är möjligt för militären att kunna behålla
sina ”gamla” traditionella värden och normer, om de inte förmår övertyga den
civila opinionen om att dessa värden och normer fortfarande behövs för att
bedriva verksamheten effektivt. Försvarsmakten är, liksom andra institutioner,
utsatt för det omgivande samhällets allt mindre tolerans för förhållanden som
inte kan förklaras rationellt utan bara existerar på grund av fördomar och
gamla vanor. För att kunna nå framgång med reformeringen av förvaret gäller
det, enligt Dandeker, att finna lämpliga strategier som kan accepteras av både
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militären och det omgivande samhället samtidigt som det inte minskar försva-
rets förmåga att bedriva verksamheten effektivt:

The key problem is to develop appropriate strategies of readjustment that do not
damage operational effectiveness – or make the service feel that they are under
permanently attack from outsiders who do not fully appreciate the strategic im-
perative on them – but at the same time do not undermine the supportive links
between armed forces and society. (Dandeker, 1998, s. 586)

Boëne (1998) kritiserade Huntington för att han inte förstått värdet av att in-
korporera civila värden i den militära organisationen. Boëne hävdade vidare att
det de facto sker en anpassning till det omgivande samhället genom den allt
mer omfattande rekryteringen av civil personal till den militära verksamheten:

[…] the objective, normative, and subjective aspects of military service have
undergone a spontaneous process of “civilization”. (Boëne, 1998, s. 307)

Burke (2002) framhäver att militärens legitimitet i samhället avgörs av dess
förmåga att lösa samhällets problem. Vad som ska räknas som problem är dock
inte något som bestäms av militären själva. Försvarsmaktens uppgifter har,
enligt Burke, förändrats från att vid seklets början har varit fokuserat mot
krigsföring, under det kalla kriget mot försvar och efter det kalla kriget mot
fredsbevarande uppgifter. Till skillnad mot krig så kännetecknas freds-
bevarande insatser ofta av att många olika professioner är inblandade (multi-
professional workplace). Detta har, enligt Burke, inneburit att försvarets verk-
samhetsmonopol har försvagats och att det numera finns flera civila aktörer
som är beredda att utmana detta verksamhetsmonopol. För att försvaret ska
kunna bibehålla, och helst stärka sin legitimitet i samhället, menar Burke att
det dels är nödvändigt för försvaret att acceptera att flera icke militära aktörer
verkar inom deras numera utvidgade uppdragsområden, dels att försvars-
makten försöker bygga upp hållbara partnerskap med sådana civila aktörer som
kan bidra med värdefull kompetens. För att framgångsrika gemensamma insat-
ser ska kunna genomföras är det nödvändigt att försvaret och dess officerare
har förmåga att anpassa sig till och samarbeta med andra ickemilitära
organisationer och yrkesgrupper vilket, enligt Burke, kan åstadkommas genom
en jämställd dialog över professionsgränserna:

Achieving this outcome requires deliberate coordination across professional
boundaries in which respect for the capacity of others is acknowledged. There



50

is no benefit in this setting if the military professional maintains a false sense of
its own autonomy to do everything it possibly can. (Burke, 2002, s. 33)

Även armégeneralen Frederick, M. Franks, Jr. (2002) anser att den stora utma-
ningen för den amerikanska armén framöver består i att kunna visa att de kan
samarbeta effektivt med såväl andra försvarsgrenar som civila myndigheter för
att kunna genomföra nödvändiga gemensamma insatser.

Burke (2002) menar vidare att det numera är marknaden som bedömer och
legitimerar den militära verksamheten. Detta innebär, enligt Burke, att militä-
ren i högre grad in hittills behöver paketera och formulera verksamheten ut-
ifrån marknadens villkor och språk för att uppnå legitimitet.

Militäryrkets essens

Nära förbundet med frågan om i vilken utsträckning den militära verksamheten
behöver anpassa sig till det omgivande samhället är frågan om huruvida den
militära verksamheten har en unik essens eller ej. Boëne (1998) anger tre
”skolor” i denna fråga. En skola hävdar att det finns en unik och oföränderlig
essens i den militära verksamheten som endast påverkas marginellt av tekno-
logiska, sociala, politiska och ekonomiska förändringar. Denna skola hävdar
att officersyrket inte är något vanligt statstjänstemannayrke, utan ett ”kall” som
kännetecknas av individens hängivenhet för att stå till allmänhetens tjänst,
vilket bland annat sägs innebär acceptans för risken att bli skadad eller dödad.
Grunden i den militära essensen utgår från ”den väpnade striden” och även om
krigföringen på grund av ny teknologi kommer att förändras så kommer det
alltid att behövas soldater som är beredda att gå i strid:

[…] the need for men capable of facing death and leading others into battle.
(Boëne, 1998, s. 302)

Snider & Watkins (2002a) menar att arméns (i USA) militära verksamhet är,
och bör fortsätta vara en unik verksamhet:

The Army is neither a public-sector bureaucracy manned by civilian servants
nor is it a business with employees. It has been and must continue to be a pro-
fession, one which military professionals serve with deep pride and immense
personal satisfaction. (Snider & Watkins, 2002a, s. 3.)
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En andra skola hävdar att det inte längre finns ett behov av en unik militär
essens. Samhällets utveckling sägs i flera avseenden ha inneburit att det som
brukar räknas som unikt för den militära professionen inte längre behövs:

[…] there is no longer any need for organizational features in the military be-
cause contemporary history has made them irrelevant, or that military unique-
ness is in fact, whether we like it or not, quickly becoming a thing of the past.
(Boëne, 1998, s. 294)

Dagens och framtidens samhälle accepterar, enligt denna skola, inte längre en
institution vars enda mål är våldsutövning, utan det är dags för militären att
överge sin ”gamla” självbild och uppdatera den till dagens verklighet.

Den tredje skolan framhåller å ena sidan att det finns en unik militär essens
som fortfarande behövs, men att denna också måste anpassas till nya förhållan-
den. Denna unika essens, som enligt Boëne fortfarande behövs, är den som
under lång tid har utvecklats och växt fram utifrån militärverksamhetens unika
betingelser och har sitt ursprung i det han benämner primitiv krigföring
(”primitive warfare”). Primitiv krigföring kännetecknades av att man stred man
mot man och var den dominerade krigföringen så länge som vapnen var enkla
och soldaterna det primära instrumentet vid krigföringen. Vid primitiv krig-
föring var primärgruppen den viktigaste motivationsfaktorn för att soldaterna
skulle vara beredda att gå ut i strid och gruppens intressen var viktigare än den
enskilde individens. Detta är, trots ny teknologi och strategi, militära värden
som också fortsättningsvis bör behållas i den militära verksamheten, enligt
Boëne:

[…] primitive warfare and the social characteristics it implies, particularly at
the tactical level which is their natural province, are permanent and universal.
(Boëne, 1998, s. 323)

Den pågående förändringen mot det Boëne benämner komplex krigföring, där
kriget ofta sker över långa avstånd, istället för man mot man, innebär enligt
Boëne att de traditionella värdena från den primitiva krigföringens tid delvis
behöver förändras. Vid komplex krigföring ökar kraven på specialistkompe-
tenser och förmåga att förhålla sig känslomässigt neutral, enligt Boëne. Det
ökade behovet av specialistkompetenser har inneburit en ökning av civil perso-
nal inom försvaret, vilket också har inneburit att den militära strukturen och
kulturen behövt förändras. Den ökade specialiseringen gör att den ansvarige
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officeren inte längre har full kompetens för att kunna kontrollera alla sina
underställda, utan måste förlita sig på deras goda vilja, vilket bland annat sägs
ha fått konsekvenser för hur det militära ledarskapet kan utövas. Den militära
hierarkiska ledarstilsmodellen behöver kompletteras med ett mer horisontellt
ledarskap. Den heroiske ledaren från den primitiva krigföringens tid behöver i
betydande grad ersättas av den demokratiske ledaren som ser som sin främsta
uppgift att leda ett ”team”. Boëne menar dock att det även fortsättningsvis
kommer att finnas behov av den unikt militära essensen från den primitiva
krigföringens tid samtidigt som det kommer att finnas behov av att införliva
andra, icke unika militära element, i den militära verksamheten:

All that remains is to accept the discomfort of living betwixt and between: to
reconcile unique, with non-unique elements in the best interests of society,
state, military institutions and individuals. (Boëne, 1998, s. 330)

Tillkomsten av kärnvapen och allt mera avancerad teknologisk krigföring har
förändrat den militära verksamheten och inneburit att distinktionen mellan det
militära och det civila har minskat:

[…] whether the men in the missile silo or the Polaris submarine perform their
duty in uniform or in their underwear. […] the old distinctions between com-
batants and non-combatants, along with many rules of the game become irrele-
vant. (Boëne, 1998, s. 296)

Boëne menar dock att den militära verksamheten även fortsättningsvis bör till-
låtas behålla sin unika essens:

Yet military uniqueness cannot, and should not completely fade away. (Boëne,
1998, s. 328)

Frederick, M. Franks, Jr. (2002) understryker att studier visat att de ”gamla”
militära värdena från förr, såsom osjälviskhet, vilja att tjäna nationen, stolthet
och kamratskap fortfarande lever kvar bland de äldre officerarna inom armén (i
USA). Problemet är dock, enligt Franks, Jr. att det numera finns ett glapp
mellan arméns praktik och arméns värdegrund som uppkommit på grund av att
synen på officersrollen varken är väl definierad eller förstådd inom den ameri-
kanska officerskåren som helhet. Franks, Jr. menar att den stora utmaningen
för armén består i att anpassa armén till nya förhållanden, men samtidigt
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behålla sådana värden som bevisligen visat sig nödvändiga för att kunna nå
framgång på slagfältet.

Officersyrket håller på att normaliseras

I mitten av 1970-talet inleddes en diskussion om huruvida den militära verk-
samheten de facto höll på att normaliseras och i högre grad bli lik civil yrkes-
verksamhet eller ej. En initiativtagare till denna diskussion var bland andra
Charles Moskos. I en artikel från 1977 presenterade Moskos (1998) den så
kallade I/O-modellen (from institution to occupation). Moskos använde
modellen för att beskriva de förändringar han menade höll på att ske inom den
militära verksamheten (i USA). Begreppet institutional syftade på yrken som
”kall”, dvs. yrken som legitimeras av ”högre” värden (värderationella) där
målen för verksamheten är att verka för samhällets bästa även om det måste
ske på bekostnad av egenintresset. Begreppet occupational syftade på så kallat
vanligt lönearbete som följer marknadens logik, dvs. yrken där egenintressen
som exempelvis lön och andra förmåner sätts i centrum.

Moskos menade att officersyrket traditionellt tillhört de så kallade ”kall-
yrkena” (I) men att det i allt högre grad håller på att normaliseras och bli ett så
kallat ”vanligt” yrke (O).

The military variant of professionalism historically has been consistent with the
institutional model. […] the overarching trend within the contemporary military
is the erosion of the institutional format and the ascendancy of the occupational
model. (Moskos, 1998, 189-190)

Ett avgörande skäl till denna förändring menade Moskos var försvarets ökade
behov av att anställa kontraktsanställd civil personal. De civilanställdas enga-
gemang i försvaret byggde inte på ”kall” utan på markandsmässiga över-
väganden såsom lön och andra förmåner. Detta skulle på sikt kunna innebära
att det militära yrket blev ett så kallat vanligt yrke:

The trend toward the employment of contract civilians to perform military tasks
could be the culmination of occupational ascendancy in the military purpose.
(Moskos, 1998, s. 194)

Janowitz (1998) hävdade dock att det inte fanns någon empirisk grund för
Moskos påståenden om att den militära professionen allt mer höll på att
normaliseras:
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[…] there is no basis – analytic – and empirical – to apply such formulation, for
either the short-term or long-term trends in military organizations and military
professions in the United States. (Janowitz, 1998, s. 198)

Janowitz var inte heller negativ till den ökande andelen civilanställda inom för-
svaret, som han menade skulle kunna höja kvaliteten i den militära verksam-
heten och bidra till det nödvändiga närmandet mellan militär verksamhet och
det omgivande samhället.

Även Segal (1998) hade en del invändningar mot Moskos I/O-modell. Dels
förkastade Segal idén om att det grundläggande motivet för att välja officers-
yrket alltid skulle ha utgjorts av ”högre” värden och ett ”kall”. Det har snarare
varit så att officersyrket av många i stor utsträckning har betraktats som ett
”vanligt” lönearbete:

Army data shows a perception that even in the past, soldiers thought of their
service as a job to a considerable degree. (Segal, 1998, s. 210).

Segal menade också att officerare inte alls är så statiska och fastlåsta utan att
de ofta har en pragmatisk inställning till yrket vilket gör att de både kan ta till
sig och acceptera yrket som ett ”kall” men också som ett ”vanligt” lönearbete.

[…] ”pragmatic professionalism” can exist among members of the military,
who can be concerned about occupational values without rejecting traditional
values and norms. (Segal, 1998, s. 212)

Det handlar inte heller om ett noll-summe-spel utan både ”institutional” och
”occupational” värden kan öka eller minska samtidigt. Segal menar att militär
verksamhet ska ses som ett mikrokosmos av det omgivande samhället och
Segals egen hypotes är att inställningen till officersyrket till stor del samman-
faller med ekonomiska, sociala och politiska förhållanden i det omgivande
samhället:

My own hypothesis is that such data will show pattern of pragmatic pro-
fessionalism – a combination of economic and mission–oriented concerns –
with short-termed fluctuations in a more economic direction when caps are put
in military pay or when the structure of traditional benefits is threatened, and
short-term fluctuations in mission-oriented directions during the early stages of
military engagements or during periods when America’s position in the inter-
national system is being challenged by terrorists or foreign powers. (Segal,
1998, s. 226)
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Caforio (1998) underkänner Moskos I/O-modell och menar att denna modell
inte kan användas som analysredskap för att studera förändringar inom den
militära professionen. Caforio introducerar därför den så kallade B/P-modellen
där B står för byråkratisering och P för professionalisering. Caforio menar att
det inom försvaret finns två så kallade subgrupper med varsin rationalitet. Den
ena subgruppen är inriktad mot den väpnade striden och ansluter sig därför till
professionaliseringsrationaliteten. Den andra subgruppen, som fokuserar mot
administration och teknik, ansluter sig däremot till byråkratirationaliteten.
Caforio menar att relationen mellan B och P inte är ett noll-summe-spel utan
att en ökning av det ena alltid sker på bekostnad av det andra.

I boken The Future of the Army profession,  (Matthews, 2002) pekar Snider
och Watkins (2002b) på det faktum att försvarsmakten lyder under såväl en
militär som en civil myndighet vilket innebär att det simultant är både en
profession och en (civil) byråkrati. Detta leder, enligt Snider och Watkins, till
en spänning inom den militära verksamheten mellan professionens betoning på
effektivitet och kompetens och byråkratins betoning av regler, rutiner och
minskade kostnader. Snider och Watkins menar att detta spänningsförhållande
är hälsosamt för samhället men att det kan ställa till svårigheter för professio-
nen om det blir obalans mellan de två logikerna. Om byråkratin tillåts få över-
taget och dominera över professionen så riskerar den militära verksamheten att
förlora sin professionella prägel och endast bli en obetydlig byråkratisk inrätt-
ning. Snider och Watkins ser det som förödande om militären avprofessiona-
liseras då detta leder till att samhället förlorar den sociala kontrollen över mili-
tären och militärens professionella kunskapsutveckling, vilket på sikt kommer
att undergräva det samhälleliga förtroendet för den militära verksamheten.

Den militära professionen och det militära tänkesättet

I en avhandling från 1972 har Abrahamsson studerat professionaliseringspro-
cessen i den militära professionen och det militära tänkesättet. Abrahamsson
utgår från ett gradualistiskt41 sätt att definiera professioner som innebär att va-
riablerna för att avgöra om ett yrke är mer eller mindre professionellt är graden
av: teoretisk bas, förekomsten av etiska regler och kåranda:

                                                
41 Abrahamsson skiljer mellan den typologiska och gradualistiska ansatsen för definition av

professioner. För den typologiska ansatsen hänvisar Abrahamsson till Carr-Saunders &
Wilson (1933) och för den gradualistiska till Greenwood (1962) och Vollmer & Mills
(1966).
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I enlighet med den gradualistiska strategin vill jag definiera en profession som
ett yrke vars medlemmar (a) besitter en hög grad av specialiserad, teoretisk
kunskap, plus vissa metoder och tekniker för att tillämpa dessa kunskaper i sin
dagliga verksamhet, (b) förväntas utföra sina arbetsuppgifter under hänsyns-
tagande av vissa etiska regler, och (c) hålls samman av en hög grad av kåranda
som härstammar från en gemensam utbildning och gemensam uppslutning
kring vissa doktriner och metoder. (Abrahamsson, 1972, s. 11-12)

Abrahamsson skiljer mellan professionalisering på makronivå (p1) som har
med historiska och samhälleliga förändringar att göra och professionalisering
på mikronivå (p2) som en process genom vilken individer påverkas och för-
ändras. De egenskaper som en profession har vid en given tidpunkt är en funk-
tion av p1 och p2. Professionsmedlemmarnas värderingar och beteenden är,
enligt Abrahamsson, en återspegling av de sociala krafter som påverkar profes-
sionen. Abrahamssons huvudtes är:

Militär professionalisering p1 innebär skapandet och upprätthållandet av en
komplex, effektiv och välorganiserad social institution. Militär professionalise-
ring p2 innebär indoktrinering och internalisering av vissa värderingar, åsikter
och beteenden. Professionalisering p1 har inneburit framväxten av en struktur
med betydande politisk makt, en struktur som har möjlighet att hävda sitt obe-
roende gentemot kontrollerande tendenser; och professionalisering p2 formar
individer som skall bemanna denna struktur. (a.a., s. 14)

Socialisering och kåranda

Abrahamsson menar att professionalisering ofta anses vara liktydigt med pro-
fessionell socialisering , dvs. den process genom vilken individen påverkas och
förändras, från ett tillstånd där de är relativt omedvetna om professionens teo-
retiska och praktiska problem till ett tillstånd där de är mycket starkt medvetna
om dem. En del av denna socialisering kan äga rum före rekryteringen och en
del åstadkoms genom utbildning, träning och umgänge med kollegor under
professionsmedlemmens dagliga verksamhet (inom-professionell socialise-
ring):

Professionell indoktrinering och kontroll som inskärper lojalitet till kårens mål
och värderingar /…/ Det militära tänkesättet är åtminstone till del orsakat av
inom-professionella socialiseringsmekanismer. (a.a., s. 49)

Genom att officerare inte längre rekryteras på grundval av social klasstillhörig-
het utan på grundval av sina kompetenser har den sociala heterogeniteten ökat.
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Detta har, enligt Abrahamsson, medfört att kårandan bland officerare idag ska-
pas på basis av gemensamma professionella värderingar och mål som för-
medlas i militära utbildningar. Detta ger upphov till ”det militära tänkesättet”
(the military mind).

Abrahamsson menar att indoktrineringen av professionsmedlemmarna kan
antas vara effektiv i den mån professionen kan kontrollera innehållet i utbild-
ningen och socialiseringen av medlemmarna utan inblandning från andra grup-
per. I det avseendet har militären haft vissa fördelar jämfört med andra pro-
fessioner på grund av sin relativt starka isolering från samhället och de militära
skolornas karaktär av ”totala institutioner”.

Kårandan i den militära professionen är en produkt av den långa utbild-
ningsperioden, reglerna för uppträdande, professionens ritualer och symboler,
systemet med rotering mellan stabs- och trupptjänst och professionella belö-
ningar som riktat medlemmarnas uppmärksamhet på de legitima vägarna och
medlen för avancemang. Det militära tänkesättet har inte lösts upp av den mer
heterogena rekryteringen utan det upprätthålls och reproduceras genom fyra
homogeniseringsprocesser: (1) Det speciella intresset eller motivationen för ett
visst yrkesval fungerar som ett betydelsefullt rekryteringsfilter. Bland dem som
söker sig till ett visst yrke kommer det att finnas en överrepresentation av indi-
vider som attraheras av det som de uppfattar är utmärkande för yrket, såväl vad
gäller yrkets praktiska sida som de värderingar som finns inom professionen.
(2) Gransknings- och urvalsprocedurer är ett effektivt sätt att utesluta individer
som inte uppfyller de krav som ställs för att man ska kunna aspirera på att bli
en medlem av professionen. Granskningen och urvalet för officerare sker dels
vid mönstringen inför värnpliktstjänstgöringen, dels vid ansökningen till offi-
cersutbildningen. (3) Inom professionen sker ett kontinuerligt urval av indivi-
der med ”rätta” attityder inom yrket vilket gynnar de kandidater som bäst
överensstämmer med överordnades förväntningar.42 (4) Slutligen förstärks des-
sa urvalsprocesser genom professionell socialisering och utbildning.

Homogeniseringen av värderingar och beteenden inom den militära profes-
sionen sker således både genom selektion och indoktrinering, enligt Abrahams-
son. Detta är också något som Boëne (1998) uppmärksammar i sin kritik mot
Huntington. Boëne framhäver att den konservativa ideologi som Huntington
tillskriver den militära funktionen inte alls behöver ha sitt ursprung i den mili-
tära verksamheten, utan exempelvis i officerares sociala tillhörighet eller offi-

                                                
42 Abrahamsson menar att ju högre upp i den militära hierarkin en officer befinner sig desto

mer omfattas officeren av professionens värden.
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cerskårens självselektion av ledande auktoriteter i form av det som inom mili-
tären brukar benämnas ”föregångsmän”.

Komponenter i det militära tänkesättet

Abrahamsson menar att det existerar ett militärt tänkesätt och att det känne-
tecknas av (1) nationalism, (2) en pessimistisk uppfattning om människans
natur, (3) alarmism (dvs. ”pessimistiska” uppskattningar av sannolikheten för
krig), (4) politisk konservatism och (5) auktoritär inställning.

Den militära professionens organisatoriska struktur, med deras betoning av
effektivitet, samordning och underordning kan antas värdera auktoritära fram-
för demokratiska attityder, enligt Abrahamsson. Det finns dock förmodligen
skillnader mellan officerare på olika nivåer och mellan försvarsgrenarna i fråga
om auktoritär inställning. Exempelvis kan man, enligt Abrahamsson, anta att
befattningar på lägre nivå och med direkta truppföringsuppgifter oftare tende-
rar att ge upphov till auktoritärt beteende än tekniska och understöduppgifter
på högre officersnivåer. En undersökning av Korpi (1964) bland svenska mili-
tärer tyder exempelvis på att armén tenderar att i högre grad rekrytera personer
med auktoritär inställning.

Militärerna förväntas vara underordnade den civila statsmakten. Abrahams-
son framhåller dock att förhållandet mellan militärerna och de civila myndig-
heterna alltid har inneburit problem. I en situation där de civila myndigheterna
vill fullfölja politiska program som står i motsatsställning till den politik som
föredras av militären kommer myndigheterna att möta större motstånd från en
högprofessionaliserad än en lågprofessionaliserad officerskår.

Organisationskulturer och yrkeskunnande inom flygvapnet

Alise Weibull (2003) har i sin avhandling Yrkeskunnande i beredskap bland
annat studerat frågor om organisationskulturer och yrkeskunnande inom flyg-
vapnet. Weibulls studie omfattar yrkesgrupperna stridsledare/luftbevakare,
flygtekniker och flygförare. Weibull hävdar att dessa yrkesgrupper, trots att de
alla tillhör flygvapnet, har skilda organisationskulturer. Flygteknikerna sägs ha
en mer differentierad kultur än de två övriga yrkesgrupperna genom att de hade
en större specialisering av arbetsuppgifterna, vilket bland annat innebar att de
hade mindre kontakt med andra inom och utom organisationen, och att verk-
samheten präglades av att var och en ”skötte sitt”. Flygförarna sägs, i motsats
till flygteknikerna, ha en integrerad kultur beroende på att det för flygtjänsten
krävs en samstämmighet mellan medlemmarna. Gruppen är liten och man mö-
ter ständigt varandra, har gemensamma möten och en god inblick i vad de
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andra gör. Luftbevakare och stridsledare beskrivs som en fragmentiserad och
svårbeskrivbar kultur. Det som förenade och svetsade samman dem var den
specifika arbetsmiljön i bergrum långt från flottiljen och att verksamheten om-
gärdades med ytterst hög sekretess. Genom detta utvecklades något av ett eget
samhälle, relativt isolerat från världen utanför. Det som splittrade dem var att
de dels var två olika yrkesgrupper med olika funktioner, dels skiftgången.
Weibull hade uppmärksammat att det förekom en del spänningar och konflik-
ter mellan de tre kulturerna men att det också fanns exempel på samverkans-
kultur mellan dem.

Vad gäller frågan om yrkeskunnande är Weibulls uppfattning att alla tre yr-
kesgrupperna behöver yrkeskunnande som kan svara mot utmaningen att han-
tera komplexa, otillförlitliga och tekniskt krävande system samtidigt som större
fel måste undvikas. Detta kräver att handlingsinriktningen måste vara inriktad
mot stabilitet och säkerhet. Vidare måste man kunna bibehålla, och helst ut-
veckla, den kapacitet som krävs för att möta plötsligt uppdykande toppar vad
gäller krav och produktion i både krig och fred. Detta kräver en handlingsin-
riktning mot flexibilitet och effektivitet. Weibull menar att dessa två utmaningar
är starkt beroende av varandra men också inrymmer delvis divergerande krav.
För att åstadkomma säkerhet krävs mycket av rutin, upprepning och pålitlighet
men också vaksamhet för det oväntade och osannolika. För att åstadkomma
flexibilitet och effektivitet krävs autonomi, kreativitet och en utveckling av
kunnande ”på marginalen”.

Weibulls uppfattning är att det inom organisationer som flygvapnet, som har
att hantera högteknologiska system (s.k. högreliabla organisationer), finns en
del svårigheter för att utveckla det yrkeskunnande som eftersträvas. Några så-
dana komplikationer är att kostnaderna för fel är så stora att fel måste undvikas
helt och hållet, vilket påverkar möjligheterna till övning och lärande. Den höga
komplexiteten i systemen har inneburit en beslutscentralisering och att stor vikt
läggs vid övervakning och uppföljning, vilket kan minska möjligheterna till
flexibilitet. Vidare anser Weibull att de lärlingslika utbildningsformerna i verk-
samheten ofta innebär att den i hög grad lever sitt eget liv. Avslutningsvis me-
nar Weibull att frågan om hur yrkeskunnande formas i det svenska flygvapnet
inte kan anses besvarad, då det dels finns så många aktörer, nivåer och verk-
samheter, både inom och utom organisationen som inte medverkar i hennes
studie, dels att verksamheten inrymmer en dynamik som svårligen låter sig
fångas.
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Kulturskillnader inom det svenska försvaret

Som framgick i Weibulls avhandling så finns det kulturella skillnader mellan
olika yrkesgrupper inom flygvapnet. I mina fortsatta efterforskningar efter stu-
dier som belägger existensen av kulturella skillnader inom försvaret har jag
endast lyckats finna två andra studier. Den ena är Magnussons (1998) För-
svarshögskolerapport avseende organisationskulturer i försvarsmakten och den
andra, Granbergs (2001) C/D-uppsats om mötet mellan den militära och den
civila skolkulturen vid YOP.

Magnussons studie antyder att det kan finns sociala och kulturella skillnader
mellan försvarsgrenarna avseende hierarkiska strukturer, anpassning till det
omgivande samhället och innovativt klimat. Studien tyder på att armén i högre
grad vill bevara en unik traditionell militär verksamhet, flygvapnet ser ut att ha
lättare att anpassa sig till det omgivande samhällets värderingar och normer
och marinen intar en mellanställning.

Resultaten från Granbergs studie antyder att det dels kan finns konflikter
inom militärhögskolan (och YOP) genom att det har uppstått en social och
kulturell krock mellan den militära och den civila skolkulturen, dels att det kan
ha uppkommit motsättningar mellan militärhögskolans kultur kontra andra de-
lar inom försvarsmakten.

Forskning om andra yrkesutbildningar
kontra yrkespraktiken

I inledningen till kunskapsöversikten Teori och praktik i yrke och utbildning,
(Fransson, 2003b) skriver Staffan Selander bland annat att många yrken (ex-
empelvis sjuksköterskor, lärare, arkitekter, militärer och poliser) som tidigare
huvudsakligen haft gedigen färdighetsträning som bas för yrkesutövningen
numera har utvecklat egen forskning i syfte att teoretisera yrkeskunskaperna så
att yrkesutbildningen både kan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfa-
renhet. Selander menar att detta kan skapa spänningar och utmaningar genom
att äldre yrkesutövare kan känna sig främmande för yngre teoretiskt skolade,
men också yrkesmässigt mindre skickliga, kollegor. Och att lärarna i yrkesut-
bildningarna kanske inte känner igen sig i de nya kraven på vetenskaplighet.
Selander menar att detta lätt leder till en polarisering mellan ”teori” och ”prak-
tik”. Utmaningen i varje yrkesutbildning handlar, enligt Selander, om att för-
ena dessa två aspekter, att sammangjuta dem i en gemensam yrkeskompetens.
Att detta inte låter sig göras helt problemfritt visar Franssons (2003b) forsk-
ningsöversikt omfattande fallstudier med arkitekter, ingenjörer, sjuksköterskor
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och officerare. Forskningsöversikten visar exempelvis att sjuksköterske- och
lärarutbildningen under de senaste decennierna allt mer har distanserat sig från
de praktiska inslagen i utbildningen. De kontextuella och verksamhetsförlagda
inslagen i utbildningen har minskat, och det vetenskapliga förhållningssättet
syftar mera till kritiskt ifrågasättande av yrkespraktiken än till okritisk lärande
genom deltagande i yrkespraktiken. Morberg (2002) menar att det till och med
handlar om en ”avpraktifiering” av yrkesutbildningen. Sjuksköterske- och lä-
rarutbildningarna sägs numera i högre grad syfta till att utveckla kunskaper om
yrket, än färdighet att utöva det, vilket anses vara nödvändigt för att utveckla
yrket på sikt. Fransson menar att ”priset” för denna framtida vinst får betalas
under den första tiden i yrkesverksamheten, då det först och främst ställs krav
på att klara av det dagliga arbetet. Detta har bland annat inneburit att yrkesut-
bildningarna har behövt kompletteras med stöd efter genomgången yrkesut-
bildning. För lärarna har detta skett genom införandet av introduktionsprogram
och mentorer och för sjuksköterskor har förslag lagts om ett eventuellt införan-
de av någon form av praktiktjänstgöring med handledning liknande det läkarna
redan har (Socialstyrelsen, 2003). Även inom prästyrket har den grund-
läggande yrkesutbildningen diskuterats och problematiserats. Larsson (2000)
visar i sin studie bland annat att det finns krav på att prästutbildningen bör ge
mer övning i ”hantverket” som präst.

Det behövs en större hantverksskicklighet. Många är dåliga på hantverket, då-
ligt insatta i liturgin och de vet inte alltid varför de gör det som de gör. (Lars-
son, 2000, s. 85)

Larssons studie visar vidare att de blivande prästerna anses behöva såväl läng-
re, som kvalitativt bättre, yrkesinriktad praktik under hela utbildningstiden. Det
uttrycks också önskemål om mer pedagogisk utbildning, övning i talteknik och
gestaltning. I frågan om teori och praktik sägs att det bör ske en tydligare inte-
gration mellan teori och praktik43 och att de akademiska studierna borde varvas
med pastoralteologisk reflektion för att underlätta integrationen mellan person-
lig erfarenhet och akademiska studier. Därutöver ges förslag om en mer flexi-
bel utbildning som i högre grad är anpassad till den enskilde individens tidiga-
re erfarenheter och önskemål, vilket bland annat anses kunna åstadkommas

                                                
43 Det förs dock inte någon utförlig diskussion om vad som avses med teori respektive prak-

tik. Skillnaden tycks utgöras av praktiskt handlande och språklig (abstrakt) kunskap/
lärande.
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genom införandet av valfria fördjupningskurser.44 Man trycker vidare på vikten
av att se utbildningen som ett lärande där den studerande ska ses som aktiv part
som både ska ges och ta ett stort eget ansvar för sitt eget lärande och utform-
ningen av utbildningen. Det förs också fram förslag om införandet av någon
form av personlig karriärplan som skulle kunna upprättas mellan den enskilde
prästen och stiftet och något slags mentorskap såväl under utbildningen som
efter prästvigningen.45

I Franssons studie framgår det att man inom arkitekt- och ingenjörsyrket
inte förväntar sig att få nyutbildad arbetskraft som kan gå direkt in i produkt-
tionen fullt ut. Det ses snarare som en självklarhet att nyexaminerade arkitekter
och ingenjörer successivt lär sig under den första tiden i yrket genom att dels få
handledning, dels genom att börja med enklare arbetsuppgifter för att senare få
allt mer kvalificerare uppgifter. Detta har inte varit det ”normala” för sjuk-
sköterskor, lärare och militärer vars utbildning i hög grad varit fokuserad mot
att leverera fullt ”nyckelfärdig” arbetskraft.

Som framgått ovan så är inte officersprofessionen ensam om att ”brottas”
med frågan om hur man ska utforma en grundläggande yrkesutbildning som
svarar upp mot de förändrade behov man anser uppstått. Möjligen skiljer sig
försvarsmakten från flera andra professioner genom att de kommit igång med
förändringsprocessen senare än andra.

Sammanfattning och kommentarer

I detta kapitel har det gjorts en mycket summarisk forskningsöversikt över någ-
ra frågor och teman som har en viss relevans för frågor om grundläggande yr-
kesutbildning, yrkeskunnande och legitimitet. Frågor om försvarets relationer
till det omgivande samhället, kontrollen över den militära verksamheten, mili-
täryrkets essens och huruvida officersyrket håller på att (eller bör) norma-
liseras, implicerar också frågor om vilka som ska ha kontrollen över den
grundläggande officersutbildningens utformning och det yrkeskunnande den
ska generera. Forskningen visar att det finns skilda uppfattningar bland forska-
re och andra berörda i dessa frågor, vilket också bör innebära att det kan pågå
maktkamper mellan företrädare för de olika uppfattningarna.

                                                
44 Kan jämföras med införandet av valfria specialkurser på YOP.
45 Det är intressant att notera att dessa förslag ligger nära den situation som råder inom för-

svarsmakten där det ofta görs karriärplaner och där man infört mentorer i form av handle-
dare för yngre befäl (även om det många gånger inte fungerar särskilt bra).
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Vidare har det framgått att det inom den militära verksamheten tycks finnas
ett specifikt militärt tänkesätt (the military mind) och att detta vidmakthålls och
reproduceras genom urval, selektion och socialisering (indoktrinering) via
bland annat det militära utbildningssystemet. Även detta har relevans för frågor
om utformningen av den grundläggande officersutbildningen och nyblivna fän-
rikars yrkeskunnande, där inte minst frågor om urval och reproduktion av det
militära tänkesättet bör kunna vara frågor det råder delade meningar om.

Forskningsöversikten visade också på belägg för att det kan finnas olika or-
ganisationskulturer inom försvaret. Detta bör kunna innebära att det mellan
dessa olika kulturer kan finns skilda uppfattningar om en vad som anses vara
en legitim grundläggande officersutbildning och legitimt yrkeskunnande.

Forskning avseende några andra yrkesgruppers yrkesutbildningar, yrkes-
kunnande kontra yrkespraktiken visar att det inom flera av dem har skett en så
kallad ”avpraktifiering”. Utbildningarna har fått en mera akademisk och teore-
tisk utformning på bekostnad av de kontextuella och verksamhetsförlagda in-
slagen. Utbildningarna syftar i högre grad till att kritiskt ifrågasätta verksam-
heten än till att okritisk anamma den. Detta har bland annat resulterat i att des-
sa yrkesutbildningar har kritiserats för att inte producera fullt dugliga yrkes-
män/kvinnor. Detta visar att frågor om legitim yrkesutbildning och legitimt
yrkeskunnande, i en tid som utmärks av snabba och omvälvande omvärldsför-
ändringar, är högst aktuella inom andra yrkespraktiker än enbart försvarsmak-
ten.
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Kapitel 4. Teoretisk inramning

I detta kapitel redogörs för avhandlingens teoretiska inramning, centrala be-
grepp och hur de centrala begreppen hör samman. Kapitlet avslutas med några
reflektioner över den teoretiska inramningen.

Sociokulturellt perspektiv och institutionsteori

Avhandlingens teoretiska inramning utgörs av ett sociokulturellt perspektiv
(Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000; Wenger, 1998; Wertsch, 1998) och insti-
tutionsteori (Powell & DiMaggio, 1991; Rolf, 1997; Scott & Christensen,
1995; Scott & Meyer, 1994; Searle, 1997; Selznick, 1957). Inom såväl det so-
ciokulturella perspektivet som institutionsteorier finns ett intresse för att stu-
dera kollektiva verksamheter som exempelvis organisationer och professioner.
Inom institutionsteori används begreppet institution (Powell & DiMaggio,
1991; Rolf, 1997; Scott & Christensen, 1995; Scott & Meyer, 1994; Searle,
1997; Selznick, 1957) för att beskriva sådana sociala och kollektiva verksam-
heter medan vissa forskare inom sociokulturellt perspektiv använder begrepps-
enheten community of practice (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). I det
följande kommer dessa två begrepp att förenas i ett av avhandlingens centrala
begrepp, nämligen yrkespraktik. Övriga fyra centrala begrepp utgörs av insti-
tutionella regler, yrkeskunnande, lärande respektive legitimitet. De centrala
begreppen presenteras och definieras först var för sig och därefter redovisas
hur begreppen ska förstås i relation till varandra.

Yrkespraktiker

Yrkespraktiker är i grunden sociala och kulturella verksamheter, dvs. sociala
och kulturella konstruktioner (Lave & Wenger, 1991; Powell & DiMaggio,
1991; Rolf, 1997; Scott & Christensen, 1995; Scott & Meyer, 1994; Searle,
1997; Selznick, 1957; Säljö, 2000; Wenger, 1998). Detta innebär att yrkes-
praktiker inte enbart agerar utifrån någon slags ”objektiv” grund utifrån yrkes-
praktikens sociala och kulturella föreställningar och traditioner. Sådana sociala
och kulturella föreställningar och traditioner benämns inom institutionsteorin
som institutioner.
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Yrkespraktiker som institutioner

Inom institutionsteorin görs en distinktion mellan begreppen organisation och
institution. Exempelvis definierar Selznick (1957) begreppet organisation som
yrkespraktikens medvetet planerade, designade, yttre, formella synliga struk-
turer och funktioner. Utmärkande för organisationer är att de är målrationella
vilket gör att de reagerar målrationellt inför förändringar i syfte att på effekti-
vaste sätt nå målen för verksamheten:

The organization thus designed is a technical instrument for mobilizing human
energies and directing them toward set aims. It refers to an expendable tool, a
rational instrument engineered to do a job. (Selznick, 1957, s. 5)

Organisationer består förvisso av individer, men individerna styrs inte av sina
egna preferenser utan låter sig fogligt styras. Organisationer kan i korthet be-
skrivas som målrationella maskiner som utför de arbetsuppgifter som de har
skapats för att utföra, så effektivt som möjligt.

Begreppet institution har delvis olika innebörder inom olika forsknings-
discipliner. Gemensamt för dem alla är dock att institutioner avser någon form
av kollektiva, sociala och kulturella regler eller regelverk inom organisationer,
dvs. inom organisationer finns det institutioner. Till skillnad från organisatio-
ner är institutioner inte målrationella utan värderationella (Powell & DiMag-
gio, 1991; Rolf, 1997; Scott & Christensen, 1995; Scott & Meyer, 1994; Sear-
le, 1997; Selznick, 1957). Institutioner reagerar därigenom inte målrationellt
inför försök till förändringar utan de ger uttryck för en egen vilja och egna
värden. Institutioner låter sig därför inte styras motståndslöst, de anpassar sig
visserligen delvis inför förändringar men anpassar också förändringarna utifrån
sina egna intressen, behov och värderingar:

An “institution” on the other hand, is more nearly a natural product of social
need and pressures – a responsive, adaptive organism. (Selznick, 1957, s. 5)

Institutioner reagerar således inte som målrationella maskiner utan till stor del
utifrån yrkespraktikens egna preferenser. Selznick beskriver det som att orga-
nisationer reagerar i enlighet med behavioristisk logik, dvs. att de uppvisar ett
rationellt förutsägbart yttre beteende inför ett givet stimuli. Institutioner där-
emot styrs av en helt annan logik, enligt Selznick, som jämför med psyko-
analysens logik, dvs. institutioner reagerar inte förutsägbart och rationellt inför
ett givet stimulus, utan de reagerar utifrån föreställningar och erfarenheter
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grundade i yrkespraktikens samlade medvetna eller omedvetna föreställningar
och normer.

Det bör dock betonas att åtskillnaden mellan yrkespraktiker som å ena sidan
organisation och å andra sidan som institution inte ska uppfattas som en dualis-
tisk åtskillnad utan som två samtidigt existerande sidor av en och samma yr-
kespraktik, dvs. yrkespraktik utgörs vanligtvis av både organisation och
institution, eller med Selznick:

[…] both designed and responsive behavior. (Selznick, 1957, s. 6)

Yrkespraktiker som institutioner avser, som redovisats ovan, av kollektiva,
sociala och kulturella regler eller reglerverk eller med andra ord institutionella
regler.

Institutionella regler

Abell (1995) definierar begreppet institution enligt följande:

An institution comprises a set of more-or-less-agreed-upon rules, which carry
meaning for and determine the actions (or interactions) of a population of ac-
tors. (Abell, 1995, s. 5)

Institutioner består alltså av institutionella regler som många gånger är så
starkt etablerade att de utan vidare tas för givna i yrkespraktiker. Inom institu-
tionsteorin finns det olika uppfattningar om vilka reglerna är och vilka som har
störst betydelse (Scott, 1995). De regler som bedömts som mest intressanta i
detta sammanhang är de som Abell (1995) beskriver som de två essentiella
typerna av institutionella regler, nämligen konstitutiva och regulativa regler.

Konstitutiva regler

Konstitutiva regler är kognitiva, ofta underliggande och förbisedda regler som
styr våra handlingar och förväntningar. Rolf (1997) och Searle (1997) menar
att konstitutiva regler kan förklara hur en gemensam social praxis kan uppstå
och bevaras i yrkespraktiker. Konstitutiva regler styr och rättfärdigar handlan-
det och gör det begripligt för yrkespraktikens medlemmar:

De mänskliga handlingarna tilldrar sig mot en bakgrund av ett regelverk i form
av sed, tradition, rättskänsla eller lagstiftning. Det är frågan om regler och nor-
mer som både styr handlandet, rättfärdigar det och gör det begripligt. (Rolf,
1997, s. 18)
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Konstitutiva regler har funktionen av att reglera de enskilda individernas socia-
la roller, rättigheter och skyldigheter. Konstitutiva regler reglerar också vad
som skall räknas som vad och Rolf (1997) menar att konstitutiva regler finns
bakom varje form av social praxis:

Konstitutiva regler möjliggör en gemensam social praxis. Konstitutiva regler
finns inte bara bakom formaliserade spel utan bakom varje social praxis. (Rolf,
1997, s. 29)

Searle använder följande korta formel för att definiera själva kärnan i begrep-
pet konstitutiva regler:

X räknas som Y i C. (Searle, 1997, s. 57)

Formeln beskriver strukturen för hur sociala och kollektiva överenskommelser
som konstitutiva regler fungerar. Det exempel på konstitutiva regler som Se-
arle själv gärna använder är att: En viss typ av papperslappar räknas som
pengar i ett visst samhälle. Konstitutiva regler är således socialt konstruerade
regler, dvs. att vad som kommer att räknas som vad inte handlar om något
slags ”objektivt” faktum, utan det är en fråga om kollektiva överenskommelser
och sociala konstruktioner.

Konstitutiva regler bör förstås som kognitiva matriser som kommer att av-
göra medlemmarnas möjligheter och begränsningar att tolka, förstå och handla
i en yrkespraktik. Men konstitutiva regler avser inte bara vad som ska räknas
som vad i en specifik yrkespraktik utan också lika mycket vem som ska räknas
som vem i en specifik yrkespraktik. Konstitutiva regler bygger upp social iden-
titet och anger exempelvis vem som skall räknas som läkare eller officer men
också vad det innebär att vara läkare eller officer och vad de förväntas göra
och hur de förväntas bete sig (Rolf, 1997). Men konstitutiva regler bör, enligt
min förståelse, inte enbart ses som värdeneutrala tankemönster. Genom att de
formar yrkespraktikernas föreställningar och förväntningar avseende olika fe-
nomen bör de också förstås som normativa regler i den meningen att de anger
normen för det ”normala” inom yrkespraktiker. Det är utifrån denna norm som
de regulativa reglerna kan förstås.
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Regulativa regler

Medan konstitutiva regler avgör vad som ska räknas som vad i en viss yrkes-
praktik så avgör de regulativa reglerna hur något kommer att bedömas. Abell
(1995) beskriver regulativa regler som normativa regler och förväntningar där
någon i en viss situation bör/icke bör handla eller bete sig på ett visst sätt. I
Searles korta formel för konstitutiva regler skulle formeln för regulativa regler
bli: X bedöms som Y i C. Regulativa regler är således föreskrivande regler som
anger hur något bör göras. Regulativa regler anger vad som är förbjudet eller
tillåtet men också vad som är bättre eller sämre (Rolf, 1997). Vissa regulativa
regler är relativt generella och omfattar så gott som alla yrkespraktikens med-
lemmar, medan andra är mera specifika och knutna till olika individer eller
roller. Regulativa regler är förväntningar som andra har på vårt beteende och
våra handlingar, dvs. bedömningen och värderingen görs av andra än dem som
utför själva handlingen. Men regulativa regler är också ofta internaliserade för-
väntningar som individen har för sitt eget beteende och handlande, det finns så
att säga som en del av individens självförståelse. Scott & Meyer (1994) menar
att individen internaliserar de regulativa reglerna genom socialisation och Par-
sons (1951) beskriver regulativa regler som värdeorienterade förväntningar
som när de är fullt integrerade (socialiserade) både bärs upp av individen och
gäller individen själv. Genom detta fungerar de regulativa reglerna både som
regler för andra och för individen själv. Sammanfattningsvis kan regulativa
regler beskrivas som kollektiva sociala och kulturella konstriktioner vars funk-
tion är att ligga till grund för hur beteenden och handlingar ska bedömas och
värderas. Regulativa regler kan både vara formella, explicita och uppenbara
men också informella, implicita och mer eller mindre dolda.

Det finns, enligt min förståelse, inget motsatsförhållande mellan konstitutiva
och regulativa regler. Båda förekommer i de flesta yrkespraktiker även om de-
ras påverkansgrad kan förmodas variera i olika typer av yrkespraktiker. I yr-
kespraktiker som i hög grad präglas av institutionens värderationalitet kommer
förmodligen regulativa regler att spela en större roll än i yrkespraktiker med
betoning på organisationens målrationalitet. Det kan dock som Rolf (1997)
mycket riktigt påpekar vara svårt att försöka upprätthålla en skarp skillnad
mellan det mål- och värderationella då de ofta kan vara båda två samtidigt. Ex-
empelvis kan en strävan efter ökad effektivitet både vara mål- och värde-
rationellt.
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Institutionella regler och traditioner

Institutionella regler baseras ofta på traditioner som sträcker sig över tiden.
Kontinuiteten i yrkespraktiker upprätthålls bland annat genom överföring och
reproduktion av yrkespraktikens institutionella regler, vilka därigenom flätar
samman tidigare generationer och nutida yrkespraktiker (Rolf, 1997):

Ofta baseras nutida institutioner på traditioner: ett slags institutioner som
sträcker sig genom tiden, som legitimerar innehållet och definierar sociala roller
och karaktärer. (Rolf, 1997, s. 32)

Liedman (1997) använder begreppet frusna ideologier för att beskriva insti-
tutionella reglers betydelse för, och inverkan på yrkespraktiker46:

Regelverket förändras och med dem idéerna, en institution som sådan visar en
märklig resistens; det är just det som gör den till institution. En reform innebär
förvisso att något nytt kommer till och stelnar. Sällan eller kanske aldrig händer
det ändå att den gamla strukturen och därmed de gamla formerna och de gamla
idéerna helt och hållet försvinner. I stället lagras de och glider ofta samman
med de nya, och institutionen bär på det sättet med sig sin egen historia. Ingen
institution är således neutral i förhållande till idéer. Ett kluster av idéer eller vad
som här kallas en frusen ideologi finns inkapslad i institutionen. Vanligen är det
inte bara frågan om en enda frusen ideologi utan många, den ena lagrad över
den andra. Ideologi innebär en rad sammanfogade idéer, nära förbundna med
handlingsmönster i en spänningsfylld enhet. Frusenheten ligger i att det inte be-
höver vara en levande idévärld, närvarande i människors medvetande; den frus-
na ideologin kan genom regelverk eller genom kvardröjande, svårgripbar men
ändå påtaglig anda fortsätta styra deras steg. (Liedman, 1997, s. 51)

De institutionella regler som finns inom olika yrkespraktiker och som i hög
grad påverkar och styr yrkespraktikerna, är enligt Searle (1997), ofta både dol-
da och/eller glömda:

[…] det är typiskt för de människor som deltar i institutionerna att de inte är
medvetna om dessa regler; ofta har de till och med falska trosföreställningar om
institutionen, och till och med de människor som skapade institutionen kan
själva vara omedvetna om dess struktur. (Searle, 1997, s. 141)

                                                
46 Jfr. med Fleck (1997) som menar att det alltid finns något kvar av den gamla tankestilen

dels genom att det finns grupper inom yrkespraktiken som bibehåller den gamla tanke-
stilen, dels att det i varje tankestil finns spår av många utvecklingshistoriskt betingade in-
slag som härstammar från andra tankestilar.
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För att förklara hur institutionella regler förmår verka och leva vidare i yrkes-
praktiker för Searle in begreppet bakgrund. Bakgrunden fungerar så att det i
yrkespraktiker finns en icke-medveten förförståelse för yrkespraktikens insti-
tutionella regler, som trots att de ej är medvetna, ändå leder till att individerna i
yrkespraktikerna oftast kommer att handla enligt yrkespraktikens dolda och/
eller glömda institutionella regler.47 Det finns en nära koppling mellan institu-
tionella regler och yrkeskunnande vilket kommer att belysas härnäst.

Yrkeskunnande

Avhandlingen avser bland annat att försöka besvara i vad mån de nyblivna fän-
rikarnas yrkeskunnande kan anses vara legitimt inom försvarsmaktens yrkes-
praktiker. När det gäller frågor om yrkeskunnande och närbesläktade begrepp
som kompetens och kvalifikation så framgår det av litteraturen på området att
begreppen inte har en enda innebörd utan i stället en uppsättning besläktade
innebörder, eller i Wittgensteins mening ”familjebegrepp” (Ellström, 1992).
Vidare utmärks begreppen av att de ofta har en värdeladdad och normativ
funktion genom att frågan om yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation
alltid sker, outtalat eller uttalat, i relation till en eller flera specifika uppgifter
situerade i specifika yrkespraktiker. Varje försök att definiera dessa begrepp
förutsätter därför att de ställs i relation till en viss uppgift, situation eller kon-
text (Ellström, 1992).

I det följande avses inte att försöka göra en fullständig genomlysning av vil-
ka innebörder begreppen yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation kan,
eller påstås, ha utan framställningen kommer att fokusera på att redogöra för
hur begreppet yrkeskunnande ska förstås i denna avhandling.48 Begreppet yr-
keskunnande definieras utifrån Bertil Rolfs (1997) något snäva definition av
yrkeskunnande som innefattar begreppen ”know how” och kompetens vilka
Rolf (1997) redogör för i boken: Kompetens i militära institutioner 1500-1940.
Yrkeskunnande är, enligt Rolf, en kombination av ”know how” och kompe-
tens.

                                                
47 Denna tolkning stöds av att Searle jämför begreppet ”Bakgrund” med Wittgensteins senare

arbeten (dvs. språkspel, egen anm.) och Pierre Bourdieus begrepp ”Habitus” (Searle,
1997, s. 146). Exakt vilka innebörder Searle ger begreppet ”Habitus” framgår ej men i
sammanhanget har jag tolkat Searle som att han med ”Habitus” menar att människor for-
mas av de sociala och kulturella miljöer de befinner sig i.

48 För läsare som vill fördjupa sina kunskaper om begreppen yrkeskunnande, kompetens och
kvalifikation rekommenderas exempelvis Ellström (1992) och Weibull (2003)
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Yrkeskunnande som ”know how”

Enkelt uttryckt innebär ”know how”, enligt Rolf, att kunna spela spelet i enlig-
het med institutionella regler, dvs. konstitutiva och regulativa regler. Termen
”know how” infördes, enligt Rolf, av Gilbert Ryle (1949) för att beteckna ett
slags intelligent handlande:

Utövandet av ”know how” förutsätter intelligens och omdöme. ”know how” är
något annat än en färdighet, uppkommen till följd av en vana. Vid ”know how”
förknippas handlandet med en kvalitetsbedömning. (Rolf, 1997, s. 35)

Det intelligenta handlandet tillsammans med den kvalitetsbedömning som Rolf
nämner innebär att individen på ett intelligent sätt förmår förstå, tolka och
handla enligt de institutionella regler som är förknippade med respektive yr-
kespraktiks ”know how”. Rolf definierar ”know how” enligt följande:

Know how = Praktisk kunskap i enlighet med regler där regelföljandet ytterst
kan avgöras genom hänvisning till andra bedömare än den aktör som utför
handlingen. (Rolf, 1997, s. 35)49

Det är således inte den enskilde individen som utifrån sin egen individuella
uppfattning kan bedöma vad som är ett dugligt ”know how” utan det är med-
lemmarna i yrkespraktiken som har tolkningsföreträdet och bedömningsmallen
utgörs av de institutionella reglerna:

Vid ”know how” finns regler eller kvalitetskriterier som hänvisar till om-
givande aktörer, grupper, organisationer, traditioner eller samhälle. ”know
how” är förmåga att handla i enlighet med de institutioner som bärs upp av
andra bedömare. (Rolf, 1997, s. 35)

En viktig aspekt av Rolfs begrepp ”know how” är i detta sammanhang att det
kopplar samman det sociokulturella perspektivet med det institutionella då ut-
gångspunkten i båda perspektiven är att yrkeskunnandet inte är något slags
”objektivt” yrkeskunnande, utan att det är ett yrkeskunnande relaterat till, och
situerat i, en specifik yrkespraktik. Vad som bedöms som ett dugligt eller
mindre dugligt yrkeskunnande avgörs av yrkespraktikens institutionella regler.
Rolfs ”know how” har vissa likheter med Ellströms (2002) produktionslogik

                                                
49 Rolfs ”know how” har vissa likheter med Ellströms (1992) kvalifikationsbegrepp som

definieras som; efterfrågad kompetens och den kompetens som arbetet kräver.
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och anpassningsinriktat lärande. Vid såväl ”know how” som produktionslogik
och anpassningsinriktat lärande handlar yrkeskunnande om hur individen
förvärvar eller besitter kunskaper och färdigheter, löser problem och lär sig
handla i relation till en yrkespraktik där uppgifter, mål och andra
förutsättningar antas vara givna (Ellström, 1992). I yrkespraktiker som präglas
av produktionens logik och ”know how” är det knappast möjligt eller önskvärt
att ifrågasätta, kritiskt analysera eller eventuellt försöka förändra yrkesprak-
tiken. Anpassningsinriktat lärande och ”know how” kommer förmodligen att
föredras inom yrkespraktiker som har en stark betoning på produktionslogik.

Yrkeskunnande som kompetens

I Rolfs (1997) definition av yrkeskunnande ingår också det han benämner kom-
petens.50 Skillnaden mellan ”know how” och kompetens beskrivs av Rolf som
att:

Know how innebär att man behärskar rådande repertoarer och institutionella
regelsystem medan kompetens innebär att man försöker nå fördelar genom att
reflektera över sina institutioner. Reflektionen syftar till att utveckla nya
institutioner och en ny repertoar eller befästa äldre institutioner. (Rolf, 1997, s.
36)

Rolf menar vidare att medan ”know how” innebär förmåga att spela spelet i
enlighet med reglerna innebär kompetens:

[…] förmåga att via reflektion påverka de institutionella spelreglerna. (Rolf,
1997, s. 35)

Kärnan i Rolfs kompetensbegrepp utgörs således av individens förmåga att
reflektera över den egna yrkespraktikens ”know how” och institutionella regler
för att antingen godta och försvara dem eller underkänna och försöka förändra
dem. Det är viktigt att uppmärksamma att Rolf inte beskriver kompetens som
generell förmåga till reflektion utan som reflektion över något specifikt, näm-
ligen den egna yrkespraktikens ”know how” och institutionella regler. Rolfs
kompetensbegrepp knyter an till Ellströms (2002) begrepp utvecklingens logik

                                                
50 Det bör påpekas att Rolf har en mycket speciell och snäv definition av kompetens-

begreppet. Rolfs kompetensbegrepp har dock bedömts passa väl i detta sammanhang, dels
genom att Rolf har använt sitt kompetensbegrepp i en militär kontext, dels genom att det i
hög grad motsvarar intentionerna med utbildningen vid YOP, dvs. att aspiranterna ska lära
sig kritiskt och reflekterat tänkande.
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och utvecklingsinriktat lärande. I båda fallen avses yrkeskunnande som för-
måga och vilja till kritisk reflektion där individen uppmuntras att ha ett ifråga-
sättande förhållningssätt till arbetsuppgifter och andra förutsättningar. Det kri-
tiska och reflekterande förhållningssättet syftar till att individer eller grupper
av individer kritiskt ska kunna analysera och vid behov förändra givna
arbetsvillkor, dvs. överskrida det givna (eller tagna) handlingsutrymme
individen möter i yrkespraktiken (Ellström, 1992). Yrkeskunnande som
kompetens kan förmodligen förväntas vara mera välkommet i yrkespraktiker
som prioriteter utvecklingens logik. Reflektion inom yrkespraktiker är en inte
helt okomplicerad fråga. Yrkespraktiker kan genom sina institutionella regler
bidra till att hindra eller stötta individens möjligheter till reflektion och därmed
också yrkespraktikers möjligheter att förändras och utvecklas (Rolf, 1997).
Utformandet av goda yrkespraktiker är dock, enligt Rolf, inte en uppgift den
enskilde kan åstadkomma utan något som måste formas genom kollektiva
beslut. Frågor om yrkeskunnande är nära förbundet med frågor om yrkes
utbildning och lärande. I det följande kommer begreppet lärande att beskrivas i
ett sociokulturellt perspektiv.

Lärande

I ett sociokulturellt perspektiv ska lärandet förstås som sociala, kulturella och
kommunikativa processer i ett historiskt sammanhang (Lave & Wenger, 1991;
Säljö, 2000; Wenger, 1998; Wertsch, 1998). Det är en relation mellan individer
i ett socialt och historiskt sammanhang där kunskapen först lever i samspel
mellan människor och sedan blir en del av den enskilde individen och dennes
tänkande och handlande (Säljö, 2000). I det sociokulturella perspektivet utgörs
de centrala frågorna om lärande av; var lärandet är situerat och hur och med
vilka artefakter lärandet medieras. Vad det gäller frågan om yrkesutbildningars
situering så finns det två huvudtraditioner för yrkesutbildningar: kontextuellt-
och dekontextuellt situerat lärande. I det följande redogörs först för begreppen
mediering och artefakter, därefter kommer begreppen att belysas utifrån de två
yrkesutbildningstraditionerna. Det bör dock påpekas att yrkesutbildningar ofta
har inslag av båda traditionernas sätt att situera och mediera lärandet.

Mediering och artefakter

I sociokulturellt perspektiv används begreppen mediering och artefakter för att
beskriva hur undervisningen genomförs och vilka hjälpmedel som används. I
ett sociokulturellt perspektiv kan tänkandet inte komma i direktkontakt med
omvärlden utan tänkandet kommer i kontakt med omvärlden via artefakter:
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I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom
intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i kon-
kreta verksamheter. […] således att människor inte står i direkt, omedelbar och
otolkad kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika fy-
siska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra sociala yr-
kespraktiker. Vi måste se och förstå hur tänkandet utövas av människor som
agerar i sociala yrkespraktiker med hjälp av artefakter. Mediering innebär att
vårt tänkande och våra föreställningar är framvuxna ur, och därmed färgade av,
vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. (Säljö, 2000, s. 81)

Lärandet förutsätter således mediering och mediering förutsätter någon form av
artefakter. Artefakter som används för mediering av kunskaper och färdigheter
brukar delas in i två huvudkategorier: fysiska eller språkliga/intellektuella arte-
fakter. I den moderna skolan används främst språkliga artefakter såsom text
och tal medan man inom hantverksutbildningar traditionellt använt autentiska,
fysiska artefakter såsom exempelvis verktyg och maskiner. Precis som det kan
finnas eventuella spänningar mellan yrkeskunnande som ”know how” och
kompetens, så kan det också finnas spänningar mellan lärande som medieras
med fysiska respektive språkliga/intellektuella artefakter beroende på vilka
institutionella regler som omgärdar respektive yrkesutbildning.

Kontextuellt lärande

Kontextuellt lärande är den traditionella formen för hantverksyrkenas yrkes-
utbildning i den så kallade mästarelärlingstraditionen (Lave & Wenger, 1991;
Säljö, 2000). Kontextuell yrkesutbildning innebär att lärandet är situerat i sina
autentiska yrkespraktiker, dvs. man lär sig i den sociala och kulturella yrkes-
praktik där yrkeskunnandet primärt ska användas. Kunskaperna medieras av
”mästaren” med de autentiska, fysiska artefakter som brukar användas för att
utföra arbetsuppgifterna. Lärandet sker med utgångspunkt i vad individen,
medvetet eller omedvetet, uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör
möjligt i en viss yrkespraktik (Säljö, 2000), dvs. utifrån yrkespraktikens insti-
tutionella regler. Individens föreställningar och uppfattningar om yrkesprak-
tiken blir således till stor del avspeglingar av de föreställningar som finns i den
aktuella yrkespraktiken. Individen tillägnar sig yrkespraktikens institutionella
regler genom aktivt deltagande i yrkespraktiken. Detta innebär att lärandet av
yrkeskunnandet och socialisering sker integrerat vid kontextuell yrkesutbild-
ning:

It involves our whole person, including our bodies, minds, emotions, and social
relations. (Wenger, 1998, s. 56)
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Att lära sig ett yrkes yrkeskunnande handlar i ett sådant perspektiv således inte
enbart om att tillägna sig det legitima yrkeskunnandet utan också om att lära
sig yrkespraktikens institutionella regler. Lärandet är situerat i en specifik yr-
kespraktik där kunskaperna får mening samtidigt som den lärande tillägnar sig
en yrkesidentitet och yrkesroll. Lärandet ses som en process för tillägnandet av
yrkeskunnande, identitet och social tillhörighet (Lave & Wenger, 1991; Säljö,
2000 Wenger, 1998). Vid kontextuellt lärande är det socialiserande inslaget
minst lika viktigt som lärandet av kunskaper och färdigheter. Kontextuellt
lärande är till sin natur ofta konserverande eller med Ellström (2002) anpass-
ningsinriktat och dess mål är i första hand kunskapsreproduktion istället för
kunskapsutveckling. Kritiskt tänkande, egna initiativ och kreativitet att ses ofta
med misstänksamhet av medlemmarna i yrkespraktiken (Säljö, 2000).

Dekontextuellt lärande

Dekontextuellt lärande tillhör, enligt Gärdenfors (2001), prästutbildningstradi-
tionen51 och avser lärande som sker i en miljö där kunskaperna och färdig-
heterna inte primärt ska användas, dvs. det vi förknippar med vanlig skolmiljö.
Medieringen sker i speciellt utformade läromiljöer av lärare med i första hand
språkliga artefakter. Vid dekontextuell yrkesutbildning kan, av naturliga skäl,
de lärande ofta inte uppnå ett lika grundligt och gediget ”know how” som de
uppnår vid kontextuellt lärande. Ofta är detta inte heller avsikten vid dekon-
textuellt lärande utan betoningen ligger ofta dels på mera generella kunskaper
och färdigheter, eller förmåga att lära sig lära, dels på att lära sig ett reflekterat
och kritiskt tänkande, dvs. delvis det som ryms inom yrkeskunnande som
kompetens i Rolfs (1997) mening eller Ellströms (2002) utvecklingslärande.
Vid dekontextuellt lärande är inte lärandet direkt kopplat till någon specifik
yrkespraktik och de lärande är ofta betydlig fler än de som lär ut. Detta gör att
det vid dekontextuell yrkesutbildning visserligen sker en viss form av yrkes-
socialisering men inte alls lika stark som vid kontextuell yrkesutbildning. Vid
dekontextuell yrkesutbildning ges avsevärda möjligheter till annan socialise-
ring än den som specifikt relaterar till yrkespraktiken. Socialiseringen sker

                                                
51 Efter att en person med lång erfarenhet av prästutbildning tagit del av resonemanget med

prästutbildningstraditionen och delgivit sina synpunkter framstår bilden av präst-
utbildningstraditionen som betydligt mer komplex än vad som framställs i denna text. Det
centrala i detta sammanhang är dock att prästutbildningen fysiskt var situerad på annan
plats än där kunskaperna skulle användas och att undervisningsartefakterna i huvudsak var
språkliga.
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främst i relation till skolan och de andra eleverna och i mindre grad till yrkes-
praktiken. Den dekontextuella inriktningen på yrkesutbildningar har påtagligt
ökat i takt med att yrkesutbildningarna akademiserats och knutits till högskolor
och universitet.

Psykologiska skillnader mellan kontextuellt och dekontextuellt lärande

Säljö (2000) menar att det finns viktiga psykologiska skillnader mellan kontex-
tuellt och dekontextuell lärande:

Elever i västerländska skolsystem uppmanas ofta att ”experimentera” och vara
”kreativa” med material de arbetar med i skolan. Att försöka och misslyckas ses
som viktiga komponenter av lärandet i modern undervisning. Att härma och
kopiera som lärlingen ofta gör ses med misstänksamhet hos oss. (Säljö, 2000, s.
45)

Säljö förklarar de skilda psykologiska effekterna utifrån produktionseko-
nomiska förhållanden. Vid kontextuell yrkesutbildning sker lärandet direkt i
produktionen och om något blir fel får det omedelbara ekonomiska följder.
Utrymmet för misstag blir därigenom litet.52 Vid dekontextuell yrkesutbildning
är lärandet avskilt från den direkta produktionen och det är själva lärandet och
övningen som är poängen med utbildningen. Dessa produktionsekonomiska
skillnader påverkar såväl yrkesutbildningens utformning som inställningen till
lärandet och acceptansen för möjligheter att pröva något nytt och misslyckas.
Yrkespraktikers institutionella regler för yrkeskunnande, yrkesutbildning och
lärande leder in på frågor om legitimitet.

Legitimitet

Legitimitetsbegreppet definieras och förstås på en rad olika sätt inom olika
vetenskapsdiscipliner. I Svenska akademins ordbok och Nationalencyklopedin
hänsyftar legitimitet till legitim tronarvinge och laglig rätt till regentskap. Inom
statsvetenskapen tas legitimitetsfrågan ofta upp i relation till demokrati, val
och förvaltning där frågan om legitimitet ställs i relation till lagar och förord-
ningar. Men legitimitetsbegreppet handlar inte bara om det som står i lagar och
förordningar utan det är också ett värdebegrepp. Legitimitetsbegreppet kan
sägas finnas i spänningsfältet mellan rätt och moral där rätt står för lagen
medan moral syftar på oskrivna lagar i form av seder och traditioner. Utifrån
Habermas (1988) åtskillnad mellan system- och livsvärld kan legitimitetsfrågan

                                                
52 Vilket också framgått i Weibulls (2003) studier om s.k. högreliabla organisationer.
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ses som antingen legitimt utifrån systemvärlden, dvs. kopplat till samhällets
administrativa, politiska och ekonomiska system eller till livsvärldens värde-
rationella och normativa förståelseramar. Habermas distinktion mellan system-
värld och livsvärld kan också förstås som yrkespraktikens åtskillnad mellan
den målrationella organisationen och den värderationella institutionen. En
grundläggande betydelse av legitimitetsbegreppet utifrån ett värderationellt
perspektiv innebär att det måste förstås som en fråga om relationer mellan indi-
vider, handlingar, beteenden och normer i sociala och kulturella kontexter.

Institutionella regler, myter och legitimitet

Genom att yrkespraktiker är djupt inbäddade i det omgivande samhället är de
också beroende av samhällets legitimitet. Yrkespraktiker kan inte vara helt
solitära och autonoma enheter som inte behöver anpassa sig till det omgivande
samhället för att uppnå legitimitet. Tvärtom, yrkespraktiker behöver anpassa
sig till nya idéer som uppstår och etableras i det omgivande samhället. Meyer
& Rowan (1991) beskriver sådana idéer som en slags officiella myter som upp-
kommer, florerar och sprids i, och mellan, samhällen och yrkespraktiker.53

Myterna kan ibland vara så kraftfulla och allmänt erkända att de helt enkelt tas
för givna. Men även om en ny myt inte tas för given eller ens accepteras fullt
ut måste yrkespraktiker ofta ta till sig myten och i någon mening införliva den i
den egna yrkespraktiken för att säkerställa sin legitimitet och fortsatta existens.
En yrkespraktiker som helt vägrar anpassa sig till en ny officiell och allmänt
accepterad myt riskerar att uppfattas som konservativ, bakåtsträvande och all-
mänt otidsenlig vilket gör att dess fortsatta legitimitet och existens kan börja
ifrågasättas.

Det finns kopplingar mellan myter och institutionella regler på så vis att le-
gitima institutionella regler kan vara, eller upphöjas till, officiella och allmänt
erkända och legitima myter. Nya myter kan å andra sidan med tiden, helt eller
delvis, bli en del av yrkespraktikens legitima institutionella regler.

Meyer & Rowan (1991) menar att omfattande forskning visar att yrkes-
praktiker sällan låter sig styras helt efter de legitima officiella myterna. Detta
är något som även Lindensjö & Lundgren (2000) uppmärksammat och som de
beskriver som ett glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan.

                                                
53 Ellström & Koch (2003) beskriver det som en form av ”överideologi”.
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Legitimitetsglapp mellan formulerings- och realiseringsarenan

Formuleringsarenan utgörs av aktörer på central politisk och administrativ nivå
vilka fattar beslut om förändringar och reformer. Realiseringsarenan utgörs av
de aktörer som har till uppgift att verkställa och genomföra de beslut som fat-
tats av formuleringsarenan. Lindensjö & Lundgren menar att om formulerings-
arenan fattar beslut som strider mot realiseringsarenans institutionella regler så
kan det uppkomma ett glapp mellan de två arenorna. Detta leder ofta till att
formuleringsarenans beslut inte får några direkta och konkreta konsekvenser
för verksamheten på realiseringsarenan. Där kan verksamheten många gånger i
stort sett fortsätta att bedrivas som tidigare.

Legitimitetsglapp mellan realiseringsarenans två nivåer

Lindensjö & Lundgren (2000) delar in realiseringsarenan i två nivåer. Den ena
nivån är den administrativa nivån som har till uppgift att realisera formule-
ringsarenans beslut i styrdokument (guideline-writing). Den andra nivån är
genomförandenivån, dvs. den nivå som har till uppgift att konkret genomföra
själva verksamheten (field-implementation). Weibull (2003) beskriver två så-
dana nivåer inom försvarsmakten som en administrativ/teknisk nivå och en
operativ/taktisk nivå. Weibull menar att det kan uppstå ett glapp mellan dessa
två nivåer genom att den administrativa/tekniska nivån har lättare än den ope-
rativa/taktiska nivån att anpassa sig till formuleringsarenans beslut om refor-
mer, då en av deras viktigaste uppgifter är att se till att upprätthålla harmoni
och balans mellan den militära verksamheten och det omgivande samhället.54

”Decoupling”

Om det finns risk för, eller de facto har uppstått ett glapp mellan formulerings-
arenan och realiseringsarenan eller realiseringsarenans två nivåer är det inte
ovanligt att arenorna/nivåerna medvetet hålls isär. Meyer & Rowan (1991) be-
skriver det som ett åtskiljande – ”decoupling”. Genom ”decoupling” är det
möjligt att upprätthålla bilden av att verksamheten har anpassats till formule-
ringsarenans beslut, samtidigt som verksamheten på realiseringsarenan inte alls
behöver ha förändrats särskilt mycket. Meyer & Rowan menar att ”de-
coupling” kan ske på flera sätt. Två effektiva strategier kan vara att hålla
arenorna/nivåerna fysikt åtskilda eller att undvika granskning och utvärdering
av realiseringsarenans genomförandenivå. Genom ”decoupling” ökar möjlig-
heten av att säkerställa realiseringsarenans legitimitet och ytterst dess fortsatta

                                                
54 Weibull bygger sitt resonemang utifrån Boënes (2000) indelning av militära subkulturer.
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existens. ”Decoupling” kan också vara en effektiv strategi för att minska eller
dölja konflikter mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan men också
mellan realiseringsarenans två nivåer.

Potentiella legitimitetskonfliktområden

Det råder sällan fullständig enighet bland olika intressenter om yrkespraktikens
institutionella regler för yrkesutbildning och yrkeskunnande. Det är förmoda-
ligen mera vanligt att det finns konkurrerande uppfattningar. Exempelvis me-
nar Lindensjö & Lundgren (2000) att frågan om yrkesutbildning ska förstås
som medel för reproduktion av en kultur (institutionella regler) från en genera-
tion till nästa där det kan uppstå en kamp mellan olika uppfattningar om vad
kunskap är, vad som är värt att veta och vad olika individer och grupper kan
eller bör lära sig.

Ett potentiellt konfliktområde som kan uppstå avseende yrkesutbildningar
och yrkeskunnande beskrivs av Lindensjö & Lundgren (2000) som kampen om
utbildning för samtida- respektive historisk reproduktion. Yrkesutbildning för
samtida reproduktion avser utbildning som ger ett yrkeskunnande som anses
vara nödvändigt för att kunna tillgodose de krav och behov som ställs av det
samtida omgivande samhället. Yrkesutbildning som historisk reproduktion
syftar främst till att bevara och värna om yrkets och utbildningens traditioner
och det som traditionellt ansetts som viktigt yrkeskunnande, oavsett det samti-
da och omgivande samhällets behov och krav.

Ett angränsande konfliktområde är det som Ellström (2002) beskriver som
ett spänningsfält mellan yrkespraktiker inriktade mot produktion (produktions-
logik) eller utveckling (utvecklingslogik) och kopplat till det yrkesutbildning i
spänningsfältet mellan anpassningsinriktad eller utvecklingsinriktad yrkes-
utbildning. Inom yrkespraktiker med stark betoning på produktionslogik prio-
riteras förmodligen ofta anpassningsinriktad yrkesutbildning. I yrkespraktiker
med större betoning på utvecklingslogik finns det förmodligen en större accep-
tans för utvecklingsinriktad yrkesutbildning.

Sammanfattningsvis ska begreppet legitimitet i det följande förstås som en
relation mellan YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande i relation till
formuleringsarenan och realiseringsarenans två nivåer, där realiseringsarenan
utgörs av en mängd olika yrkespraktiker med sinsemellan olika institutionella
regler för en legitim grundläggande officersutbildning och legitimt yrkes-
kunnande.
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Sammanfattning och kommentarer

Valet av sociokulturellt perspektiv och institutionsteori gjordes utifrån att de
delvis överlappar varandra, delvis fokuserar på olika frågor.

De gemensamma dragen i sociokulturellt perspektiv och institutionsteori är
att båda ser yrkespraktiker som värderationella institutioner, dvs. som kollek-
tiva, sociala, kulturella och historiskt framväxta och betingade verksamheter.
Inom yrkespraktiker finns institutionella regler som formar medlemmarnas
föreställningar och förväntningar om yrkespraktikens verksamhet och dess
medlemmar. Yrkespraktikens institutionella regler tilldelar medlemmarna rol-
ler och därtill hörande rättigheter och skyldigheter men också tillåtna/icke
tillåtna beteenden, handlingar och normer. De institutionella reglerna ligger
också till grund för yrkespraktikernas föreställningar och bedömningar om hur
en grundläggande officersutbildning är eller bör vara utformad och vilket yr-
keskunnande en nybliven fänrik har eller bör ha. Det är utifrån dessa föreställ-
ningar och bedömningar som frågan om i vad mån YOP och de nyblivna fänri-
karnas yrkeskunnande kan anses vara legitima eller ej kan belysas, problemati-
seras och eventuellt besvaras.

En skillnad mellan institutionsteorin och sociokulturellt perspektiv är att
man inom institutionsteorin i högre grad ser ut att beakta yrkespraktiker som
målrationella organisationer. I det sociokulturella perspektivet betonas i högre
grad frågor om lärandets situering och mediering. Min bedömning är det socio-
kulturella perspektivet och institutionsteorin kompletterar varandra och ökar
möjligheterna att analysera och tolka avhandlingens empiriska material och där
med också möjliggör ökad förståelse för avhandlingens problemområde och
forskningsfrågor.
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Kapitel 5. Metod

I detta kapitel redogörs för bakgrunden till valda datainsamlingsmetoder och
frågor om urval, genomförande och analys avseende avhandlingens sex del-
studier. Därefter görs några reflektioner över frågor om resultatens tillförlit-
lighet. Kapitlet avslutas med forskningsetiska överväganden.

Bakgrund

I avhandlingens inledning beskrevs hur idén till mina avhandlingsfrågor suc-
cessivt växte fram medan jag genomförde två undersökningar på uppdrag av
HKV under 2001/2002. På det sättet kan man säga att dessa två under-
sökningar delvis kom att fungera som explorativa pilotstudier som dels genere-
rade avhandlingens problemområde och forskningsfrågor, dels gav vägledning
för vilka ytterligare studier som behövde genomföras för att få in sådan empiri
som jag bedömde saknades.

Den första delstudien omfattade officersaspiranter från samtliga försvars-
grenar och truppslag efter deras första år på YOP. Den andra delstudien om-
fattade nyblivna fänrikar från armén och marinen under deras första år i yrket,
och deras närmaste chefer (löjtnanter och kaptener). För att kunna få tillräcklig
bredd i mitt empiriska material blev min bedömning att jag behövde komplet-
tera dessa två studier med studier omfattande officerare på högre nivåer inom
försvarsmakten, dvs. från majorer upp till generaler. Av detta skäl beslöt jag att
på eget initiativ, dvs. utanför ramen för min uppdragsforskning åt HKV,
genomföra ytterligare fyra delstudier, omfattande i första hand officerare på
högre nivåer inom försvarsmakten. Av praktiska, och ekonomiska skäl genom-
fördes dessa fyra delstudier med mindre tids- och kostnadskrävande metoder
än de två inledande delstudierna.55

Det fanns en nackdel när det gällde redan insamlad data från de två första
delstudierna, eftersom mina undersökningar då inte på något vis varit specifikt

                                                
55 Jag var vid denna tidpunkt inte antagen till doktorandutbildningen vid Lärarhögskolan i

Stockholm och hade därav inte heller någon finansiering för mitt avhandlingsarbete. Från
och med hösten 2002 blev jag antagen som doktorand på Lärarhögskolan genom att Lä-
rarhögskolan och FHS delade på min finansiering under 2003. Detta har inneburit att jag
kunnat använda en stor del av min tid under 2003 åt att slutföra mitt avhandlingsarbete.
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inriktade mot att få fram data runt just avhandlingens problemområde och
forskningsfrågor. Undersökningarna åt HKV omfattade tvärtom ett brett spekt-
ra av frågor varav endast en del handlade om YOP och de nyblivna fänrikarnas
yrkeskunnande. Av den anledningen så var mina frågeställningar och metoder,
i det som nu kommit att bli avhandlingens två inledande delstudier, inte
primärt fokuserade mot att exklusivt samla in data relaterat till avhandlingens
problemområde och forskningsfrågor.

De två inledande delstudierna56 innebar dock att jag, inför de fyra efter-
följande delstudierna, hade fördelen av att redan ha en viss insikt inom mitt
problemområde, vilket innebar att jag vid dessa delstudier kunde fokusera på
att få fram specifik data runt avhandlingens problemområde och forsknings-
frågor.

Då fokusgruppssamtal ingått i de två inledande delstudierna och varit den
mest omfattande och krävande datainsamlingsmetoden i denna avhandling så
vill jag först helt kort beskriva denna forskningsmetod innan det är dags att
redogöra för respektive delstudie.

Fokusgruppssamtal

Fokusgruppssamtal är, åtminstone sedan 1980-talet, en etablerad datainsam-
lingsmetod inom bland annat samhällsvetenskaplig forskning.57 Fokusgrupps-
samtal används också numera i ökad omfattning inom utbildningsrelaterad
forskning (Cohen, Manion, Morrison, 2000). Metoden kan användas både som
ensam metod eller som en av flera olika undersökningsmetoder i en och sam-
ma studie (Wibeck, 2000).

Wibeck menar att fokusgrupper kan användas dels för att studera innehållet
i deltagarnas utsagor, dels själva interaktionen mellan gruppmedlemmarna.
Fokusgruppssamtal kan användas när man avser att studera människors före-

                                                
56 Avhandlingens två första delstudier ingår som delar i två mera omfattande undersökningar

som jag genomförde på uppdrag av HKV. Dessa två studier har avrapporterats till HKV i
två så kallade ”FoT 7-rapporter”. Delstudie 1 ingick i rapporten Officersaspiranter första
året på YOP, (Hedlund, 2002a) och delstudie 2 ingick i rapporten: YOP och nyblivna fän-
rikars legitimitet inom armén och marinen, (Hedlund, 2002b).

57 Fokusgruppsmetoden började användas redan under 1920-talet av samhällsvetenskapliga
forskare men fick sitt första genombrott under 1940-talet då bl.a. Robert Merton och Paul
Lazarsfeld systematiskt började utveckla fokusgruppsmetodiken. Fokusgruppsmetoden
presenterades senare utförligt i boken The Focused Interview, (Merton, Kendall & Fiske,
1956). Fokusgrupper fick sitt stora genombrott inom samhällsvetenskaplig forskning på
1980-talet. Metoden har från 1980-talet och framåt, utvecklats vidare av bl.a. Kreuger och
Morgan (Kreuger, 1994; Morgan, 1988/1996; Morgan & Kreuger, 1998).
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ställningar och attityder inför ett visst ämne och har visat sig fungera väl när
det gäller forskning om känsliga ämnen.58 Fokusgrupper används främst för att
samla in kvalitativa data, men kan även användas för viss kvantitativ bearbet-
ning (Kvale, 1997). Wibeck beskriver genomförandet av fokusgruppssamtal
enligt följande:

Att arbeta med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som
under en begränsad tid får diskutera ett givet ämne med varandra. Gruppen leds
av en samtalsledarare – moderator – som initierar diskussionen och introducerar
nya aspekter av ämnet i den mån det behövs. Moderatorn är ingen traditionell
intervjuare, utan målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna ska diskutera
fritt med varandra. Ordet fokus indikerar att diskussionen ska röra ett på för-
hand givet ämne. (Wibeck, 2000, s. 9)

Fokusgruppssamtal är således formella och arrangerade samtal som inte kan
genomföras utan moderator. Fokusgruppssamtal skiljer sig från grupp-
intervjuer genom att fokusgruppssamtal inte växlar fram- och tillbaka mellan
en intervjuare och gruppen (Cohen, Manion, Morrison, 2000). Fokusgrupps-
samtal utmärks av att vara ett mera jämställt samtal mellan moderatorn och
gruppen där det är tillåtet för alla deltagare att initiera diskussionsfrågorna.

Fokusgruppssamtal kan, enligt Wibeck, genomföras med deltagare som
känner varandra och på en plats som är välbekant för deltagarna. Fokusgrupps-
samtalen kan utgå från en relativt hårt strukturerad samtalsguide till en relativt
ostrukturerad. Fokusgruppssamtal kan, även om de är relativt starkt strukture-
rade och fokuserade runt vissa teman och frågor, leda till att oförutsedda äm-
nen och frågor tas upp av informanterna (Cohen, Manion, Morrison, 2000).
Ostrukturerade fokusgrupper syftar till att låta deltagarna, så fritt som möjligt,
diskutera ett visst tema eller en fråga utan större inblandning från moderatorn i
syfte att försöka komma åt frågor, teman och föreställningar som spontant
kommer upp i fokusgruppen. Fördelen med ostrukturerade fokusgruppssamtal
kan i bästa fall vara att de frågor och teman som gruppen väljer att diskutera
också visar vilka frågor och teman som informanterna anser vara de mest vik-
tiga. Nackdelarna med ostrukturerade fokusgruppssamtal kan vara att vissa
ämnen, teman och frågor inte tas upp i den omfattning som moderatorn önskar
och avser. Vid fokusgruppssamtal är det också svårt att avgöra hur många in-
divider som varje utsaga representerar. Ofta säger någon något varvid de övri-
ga instämmer genom att vara tysta, nicka eller humma.

                                                
58 Wibeck refererar bl.a. till AIDS-relaterad forskning.
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Användandet av fokusgruppsmetoden innebär att man behöver förhålla sig
till det välkända fenomenet gruppkohesion eller group-think, enligt Wibeck.
Gruppkohesion innebär att gruppmedlemmarna har en önskan om att känna
samhörighet med gruppen:

När samhörighetskänslan är hög och gruppens gränser mycket tydliga finns det
en risk att så kallad ”group-think” inträder. (Wibeck, 2000, s. 29)

Känslan av samhörighet kan ofta uppstå genom att medlemmarna har en likar-
tad bakgrund och likartade erfarenheter men också genom att de har gemen-
samma värderingar och attityder. Svedberg (1992) beskriver det som att
”group-think” innebär att det endast finns ett accepterat och legitimt sätt att
tänka runt en fråga. Detta är naturligtvis problematiskt om syftet främst är att
lyfta fram och synliggöra enskilda individers unika och personliga uppfatt-
ningar (Wibeck, 2000). Om syftet däremot är att försöka identifiera en grupps
accepterade och erkända institutionella regler är ”group-think” snarare att se
som en fördel. Genom detta kan fokusgrupper med fördel användas när syftet
är att försöka synliggöra en grupps delade kulturella förståelse runt en fråga:

[…] ligger intresset när fokusgrupper används mer på hur deltagare i en viss
grupp tillsammans tänker kring ett fenomen än på vad enskilda individer tycker.
(Wibeck, 2000, s. 42)

Antalet grupper som behövs vid fokusgruppssamtal beror dels på syftet med
studien, dels på vilka resurser som står till förfogande. Wibeck menar att tum-
regeln är minst tre fokusgrupper. Allt för många grupper kan leda till att data
blir svårhanterligt. Hur många fokusgrupper som behövs är dock en fråga som
behöver bedömas från fall till fall.

Det finns olika uppfattningar om hur många personer som bör ingå i en fo-
kusgrupp. Ursprungligen ansågs tio till tolv personer vara en lämplig grupp-
storlek (Merton, Kendall & Fiske, 1956). Wibeck rekommenderar grupper om
fyra till sex personer. Liksom vid valet av antal fokusgrupper bör även valet av
gruppstorlek göras utifrån undersökningen syfte men också utifrån praktiska
förutsättningar som tillgänglighet och tilldelade resurser.

Wibeck menar att om man vill uppnå intimitet mellan gruppdeltagarna, så
att utbytet av information underlättas, bör man välja homogena grupper. Vill
man däremot jämföra åsikter hos människor med olika bakgrund eller inställ-
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ning till en fråga rekommenderas heterogena grupper. Urvalet bör enligt Mor-
gan (1996) styras av ”purposive samples”, dvs. utifrån studiens mål.

Urval och genomförande

Delstudie 1 – Officersaspiranter första året på YOP

Delstudie 1 – Officersaspiranter första året på YOP genomfördes som en en-
kätundersökning med officersaspiranter från samtliga försvarsgrenar och
truppslag på militärhögskolorna i Halmstad, Karlberg och Östersund.59 Enkät-
undersökningen kompletterades med två fokusgruppssamtal vid respektive mi-
litärhögskola. Syftet med delstudien var att undersöka vilka uppfattningar offi-
cersaspiranterna, efter första året på YOP60, hade om bland annat utbildningen
på YOP och det yrkeskunnande den ansågs generera.61

Urval

Enkätundersökningen omfattade sammantaget 423 officersaspiranter och in-
ternbortfallet62 var som mest 17 stycken, dvs. fyra procent. Fördelningen per
skola var Karlberg 137, Halmstad 138 och Östersund 148. Sammanlagt gick
det 461 officersaspiranter på skolorna men 38 av dem kunde av olika skäl inte
närvara vid genomförandet av enkätundersökningen. Deltagarbortfallet var i
Karlberg fem procent, Halmstad tio procent och Östersund åtta procent.

Fokusgruppssamtalen genomfördes på respektive skola med önskemålen om
att fokusgruppernas sammansättning skulle vara åtta aspiranter från olika för-
svarsgrenar med minst en ”kvinnlig”63 aspirant per grupp. Urvalet av infor-
manter kunde inte styras av mig utan sköttes av kontaktpersonen vid respektive
skola. Av skäl som inte jag inte kunde påverka, och som inte redovisades för
mig, kunde ingen av skolorna lösa uppgiften med att sätta samman grupperna

                                                
59  Dessa aspiranter var den andra årskullen på YOP sedan dess införande hösten 1999.
60  En enkätundersökning förbereddes även för aspiranterna efter deras andra år på YOP, dvs.

efter att de varit på funktionsskolorna och fått sin befattningsutbildning. Enkäten skicka-
des ut i början på maj 2002 till respektive skola. Av skäl som ej gått att utreda genom-
fördes denna enkätundersökning bara i Östersund. Eftersom det bara går aspiranter från
armén och flygvapnet i Östersund så ansåg jag att det inte fanns anledning att gå vidare
med denna enkät.

61 Då denna delstudie gjordes åt HKV var frågorna om YOP och det yrkeskunnande YOP
ansågs generera bara ett av flera teman som studerades. Undersökningen i sin helhet finns
i rapporten Officersaspiranter första året på YOP, (Hedlund 2002a).

62  Internbortfall är antal informanter som ej besvarat en specifik fråga.
63 Efter påpekande från en genusforskare sätts ordet kvinnlig inom citationstecken för att

markera att det inte handlar om egenskaper utan om kön.
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så som det var planerat. Endast tre grupper bestod av åtta aspiranter medan
övriga grupper bestod av färre aspiranter. I samtliga grupper var olika försvars-
grenar representerade medan den ”kvinnliga” representationen endast fanns i
fyra av de sex fokusgrupperna. Sammantaget omfattade fokusgruppsamtalen 44
officersaspiranter, 39 män och 5 kvinnor.64 Vid Karlberg gick aspiranter från
armén och marinen, i Halmstad gick aspiranter från samtliga tre försvarsgrenar
och i Östersund gick aspiranter från flygvapnet och armén.

Förberedelser

I februari/mars 2001 togs kontakt med militärhögskolorna per telefon i syfte att
etablera kontakt med en kontaktperson på respektive militärhögskola. Därefter
skickades information ut till kontaktpersonerna avseende undersökningens
bakgrund, syfte och genomförande via e-post. Detta gjordes inom ett par dagar
efter telefonkontakten. Kontaktpersonerna bekräftade att informationen tagits
emot och att förnyad kontakt skulle tas i början av april 2001 för att bestämma
exakt datum för besöket och andra detaljer. Förnyad kontakt togs via telefon
och e-post i början av april 2001. Vid denna kontakt bestämdes att enkäten
skulle fyllas i utan min medverkan då samtliga kontaktpersoner ansåg att deras
tidsschema fram till skolavslutningen var allt för pressat för att de exakt skulle
kunna planera in datum för ifyllandet av enkäten.

Enkäten skickades därefter till respektive militärhögskola tillsammans med
utförlig information om bakgrunden till, och syftet med, undersökningen samt
önskemål om hur arrangemanget i samband med ifyllandet av enkäten skulle
vara anordnat (bilaga 1). Överenskommelse gjordes om att enkäterna skulle
vara ifyllda till det datum då jag skulle komma och genomföra fokusgrupps-
samtalen.

I Östersund uppstod problem i mitten av maj då min kontaktperson vid
skolan ringde upp mig och meddelade att man i Östersund varken kunde delta i
enkätundersökningen eller ställa tid till förfogande för fokusgruppssamtalen.
Skälet uppgavs vara ett nyligen taget beslut om besparingar vid skolan, vilket
resulterat i att man i Östersund valt att minska utbildningstiden på YOP med en
vecka. Detta innebar att kontaktpersonen inte längre ansåg att det fanns tids-
mässigt utrymme för att genomföra undersökningen. Efter ett flertal telefon-
samtal och kontakter via e-post bestämdes det dock till slut att undersökningen

                                                
64 Fokusgruppernas storlek och sammansättning: Karlberg, grupp 1; 6 män och 1 kvinna,

grupp 2; 7 män och 1 kvinna, Halmstad, grupp 1; 7 män, grupp 2; 4 män och 2 kvinnor,
Östersund, grupp 1; 8 män, grupp 2; 7 män och 1 kvinna.
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skulle genomföras som planerat men med en annan kontaktperson. Vid genom-
förandet av fokusgruppssamtalen hade trots detta enkäten varken tryckts upp
eller fyllts i. Enkäten trycktes upp och fylldes i dagen efter fokusgruppssam-
talen. Enkäterna skickades sedan per post till mig. I vad mån dessa omständig-
heter påverkade resultaten är det svårt att ha någon bestämd uppfattning om.

Genomförandet av enkätundersökningen

Enkätundersökningen inleddes med en kort skriftlig information om bakgrun-
den till undersökningen, dess syfte samt instruktioner om hur enkäten skulle
fyllas i (bilaga 2). Enkäten innehöll sammanlagt 125 frågor varav cirka 20
stycken handlade om utbildningen vid YOP och det yrkeskunnande den ansågs
generera (bilaga 2). Svaren skulle i regel markeras med ett kryss i en ruta och
svarsalternativen var: Instämmer helt, Instämmer i stort sett, Instämmer i liten
utsträckning, Instämmer inte alls. Svarsalternativen inte hade bestämts av mig
utan av ansvarig projektledare vid FHS.65

Genomförande av fokusgruppsamtalen

Fokusgruppssamtalen pågick mellan 65 och 95 minuter per grupp.66 Jag an-
vände en löst strukturerad intervjuform där jag initierade respektive tema och
lät sedan i stor utsträckning informanterna själva bestämma över samtalets ut-
veckling och vilken tid de ville lägga ner på respektive tema.67 Jag gick ibland
in och återförde samtalet till något tema när jag upplevde att de började sam-
tala om frågor som inte anknöt till undersökningens frågor och teman. Jag
upplevde att vi fick sitta ostört och att informanterna inte var rädda för att föra
fram sina uppfattningar till mig eller inför gruppen. Jag försökte styra samtalen
så att så många som möjligt skulle få tillfälle att föra fram sina uppfattningar.
Min uppfattning är dock att det i de flesta fokusgrupperna var en eller några
stycken som dominerade samtalen genom att de oftare än andra tog till orda.
Fokusgruppssamtalen dokumenterades genom att jag löpande förde anteck-

                                                
65 Forskarassistent fil.dr. Peter Mattsson vid FHS.
66 Datum och tider för fokusgruppsamtalens genomförande var enligt följande: Karlberg

(2001-05-16), grupp 1; 95 minuter, grupp 2; 90 minuter. Halmstad (2001-06-06), grupp
1; 80 minuter, grupp 2; 95 minuter. Östersund (2001-06-13), grupp 1; 80 minuter,
grupp 2; 65 minuter.

67 Som redan nämnts var denna undersökning vid denna tidpunkt inte en del av mitt avhand-
lingsarbete utan det var en undersökning som genomfördes på uppdrag av HKV. Dock in-
gick frågor om utbildningen på YOP och nyblivna fänrikars yrkeskunnande som två bland
flera teman som togs upp under fokusgruppssamtalen.
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ningar under samtalens gång vilka därefter skrevs rent direkt efter att samtalen
avslutats.

Delstudie 2 – Nyblivna fänrikar och deras närmaste chefer

Delstudie 2 – Nyblivna fänrikars och deras närmaste chefers uppfattningar om
YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande genomfördes som fokus-
gruppssamtal och syftade till ta reda på vilka uppfattningar de nyblivna fän-
rikarna och deras närmaste chefer hade om YOP och de nyblivna fänrikarnas
yrkeskunnande.

Urval av förband

Principerna för urvalet av förband var att samtliga försvarsgrenar och så många
truppslag som möjligt skulle vara representerade. Därefter gjordes urvalet
slumpvis, dvs. valet skedde slumpvis bland de förband som fanns. Kontakt
togs via telefon och e-post med de förband som valts ut. Efter att jag etablerat
en kontakt med en ansvarig officer på respektive förband skickade jag ut in-
formation via e-post till respektive kontaktperson, om vad undersökningen
syftade till, hur fokusgruppssamtalen skulle genomföras och vilka informanter
den avsåg (bilaga 3). Därefter kom vi överens om datum för genomförandet av
fokusgruppssamtalen. Det var inte alltid lätt att boka tid då många kontakt-
personer ansåg att personalbristen på förbandet gjorde att de inte fanns tid för
att genomföra fokusgruppssamtalen. Inom flygvapnet var det särskilt svårt att
få komma ut till förbanden. Jag lyckades endast boka in fyra fokusgruppssam-
tal vid två olika förband inom flygvapnet. Två fokusgruppssamtal (eller snarare
enskilda samtal) genomfördes vid en flygflottilj, ett med en nybliven fänrik
och ett med hans närmaste chef. De två andra fokusgruppssamtalen genomför-
des vid en annan flygflottilj med dels ett antal fänrikar som inte hade gått YOP
utan tillhörde en tidigare årskull med fänrikar, dels några nyblivna YOP-
fänrikars närmaste chefer. På grund av det bristande empiriska materialet från
flygvapnet ingår inte flygvapnet i denna delstudie, dvs. delstudie 2 omfattar
endast armén och marinen.

Då antalet förband inom marinen är betydligt färre än inom armén gjorde
jag bedömningen att det var nödvändigt att genomföra intervjuer med två för-
band av samma truppslag inom marinen68 för att få ett större kvantitativt un-
derlag från marinen. Vidare gjorde jag bedömningen, efter konsulterande
samtal med erfarna officerare vid FHS, att det inom marinen fanns goda skäl

                                                
68 2.Yfl, 3.Yfl, Amf 1, Amf 4.
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för att skilja mellan flottan och amfibieförbanden då deras verksamhet på ett
betydande sätt skiljer sig åt.69 Av detta skäl redovisas flottan och amfibie som
separata kategorier. Sammantaget deltog 13 av cirka totalt 30 möjliga förband i
undersökningen.70

Urvalet av nyblivna fänrikar

Urvalet av de nyblivna fänrikarna vid respektive förband sköttes av förbanden
själva utan min medverkan. Tabell 2 nedan redovisar dels det totala antalet fän-
rikar från armén och marinen som examinerades från YOP 2001, dels antalet
nyblivna fänrikar som deltog i fokusgruppssamtalen.

Tabell 2

Försvarsgrenar/truppslag

Nyblivna fänrikar

Armén Flottan Amfibie Totalt

Totalt antal fänrikar som examinerades 2001. 186 64 30 280

Antal nyblivna fänrikar som deltog i fokusgruppssamtalen. 29 15 7 51

Andel nyblivna fänrikar som deltog i fokusgruppssamtalen i

procent.

15,6 % 23,4 % 23,3 % Medelvärde

18,2 %

Som framgår i tabell 2 ovan så deltog cirka 20 procent av de nyblivna fänrikar-
na från armén och marinen som utexaminerades från YOP 2001, i fokus-
gruppssamtalen. Fänrikarna hade vid tidpunkten för fokusgruppssamtalens ge-
nomförande varit i tjänst på sina förband mellan två och elva månader.71 Fän-
rikarnas ålder varierade från 22 till 28 år och av de 51 fänrikar som deltog i
fokusgruppssamtalen var 47 män och fyra kvinnor.

                                                
69 Flottan bedriver sin verksamhet på och under vattenytan. Amfibie bedriver en stor del av

sin verksamhet på land vid kusten. Detta gör att deras verksamhet i många avseende liknar
den verksamhet som vissa truppslag inom armén bedriver.

70 Kungliga Livgardet (LG), 6. Luftvärnsförbandet (Lv 6), 9. Artilleriförbandet (A 9), 5. In-
fanteriförbandet (I 5), 2. Ingenjörsförbandet (Ing 2), 4. Pansarvagnsförbandet (P 4), 1.
Signalförbandet (S 1), 2. Trängförbandet (T 2), 1. Ubåtsflottiljen (1. Ubflj), 2. Ytstrids-
flottiljen (2. Yflj), 3. Ytstridsflottiljen (3. Yflj), 1. Amfibieförbandet (Amf 1), 4. Amfibie-
förbandet (Amf 4).

71 Gäller dock inte fänrikarna från ingenjörsförbanden (Ing 2) som, utan att de kände till det
under YOP, placerats på en fortsatt befattningsutbildning om 42 veckor direkt efter YOP.
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Urval av fänrikarnas närmaste chefer

I tabell 3 nedan framgår det hur många av fänrikarnas närmaste chefer som
deltog i fokusgruppssamtalen. Det har inte kunnat gå att få fram uppgifter om
hur många närmaste chefer de nyblivna fänrikarna hade. Förmodligen kan alla
officerare, åtminstone upp till kaptens grad, vara en potentiell närmaste chef
för en nybliven fänrik.

Tabell 3

Försvarsgren/truppslag Armén Flottan Amfibie Totalt

Antal fänrikars närmaste chefer som deltog i fokusgruppssamtalen. 19 9 7 35

De närmaste cheferna var i huvudsak löjtnanter och kaptener, mellan 25 och 47
år, fyra av totalt 35 var kvinnor. Urvalet av de nyblivna fänrikarnas närmaste
chefer kunde inte påverkas av mig utan gjordes på respektive förband utan min
medverkan. Det blev inte alltid möjligt att matcha respektive grupp fänrikar
mot deras respektive närmaste chefer.

Genomförande av fokusgruppssamtalen

Informanterna var grupperade så att de var fokusgrupper med enbart nyblivna
fänrikar respektive grupper med deras närmaste chefer. Detta främst för att inte
utsätta fänrikarna för ett eventuellt negativt maktförhållande som dels skulle
kunna få dem att inte vilja föra fram sina uppfattningar, dels kunna få negativa
följder för deras fortsatta karriär. Informanterna var i regel mycket tillmötes-
gående och intresserade, och jag upplevde det som att många ville ta chansen
att få delge sina uppfattningar i de frågor som diskuterades. Det verkade finnas
ett stort uppdämt behov bland informanterna av att få någon som lyssnande till
deras synpunkter. Flera verkade uppenbart frustrerade då de ansåg att de högre
cheferna inom försvarsmakten inte lyssnade till dem som är längre ner i syste-
met. Jag uppfattade inte att de tvekade att föra fram sina uppfattningar till mig
eller inför gruppen. En bidragande orsak till detta kan vara att de möjligen
kände ett visst förtroende för mig genom att jag själv har varit officer under
några år i slutet av 1970-talet.72

Fokusgruppssamtalen genomfördes vid informanternas förband i relativt
ostörda utrymmen och tog mellan 40 minuter och 90 minuter. Tiden bestämdes
i regel av att informanterna behövde gå tillbaka till sina arbetsuppgifter. Fokus-

                                                
72 Jag var anställd vid Dalregementet I 13, 1977-1980.
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gruppssamtalen genomfördes som löst strukturerade samtal runt ett visst antal
teman och frågeställningar. Målsättningen var att samtliga teman och fråge-
ställningar skulle hinnas med. Dock tilläts informanterna själva välja vilka frå-
gor de valde att fördjupa sig i. En strävan var att alla informanter skulle ges
tillfälle att föra fram sina uppfattningar. Men precis som vid fokusgruppssam-
talen vid den första delstudien dominerade en eller några stycken i de flesta
fokusgrupperna. Samtalen bandades med ljudbandspelare.

Sammantaget blev det såväl färre antal fokusgrupper som färre antal del-
tagare i fokusgruppssamtalen än vad som var avsett och planerat då kontakten
togs med respektive förband. Ett återkommande skäl som framfördes för detta
förhållande var personalbrist på förbanden, vilket medförde att de tänkta in-
formanterna helt enkelt inte ansåg att de kunde gå ifrån verksamheten.

Det var, som redan nämnts, först i slutet av denna undersökning som jag be-
stämde mitt problemområde och mina forskningsfrågor. På grund av detta på-
verkades förmodligen några av de sista fokusgruppssamtalen i någon mån så
till vida att de möjligen fokuserades något mer mot frågor rörande utbildningen
vid YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande. Min bedömning är dock
att jag i stort sett följde samma mönster som vid tidigare genomförda fokus-
gruppssamtal, dels genom att jag redan hade en viss rutin för samtalens genom-
förande, dels genom att jag var fullt medveten om att undersökningen i första
hand syftade till att besvara HKV:s frågor.

Delstudie 3 – Försvarsmakten LOPE

Delstudie 3 – Försvarsmakten LOPE:s73 seminarier med anknytning till YOP
och nyblivna fänrikars yrkeskunnande genomfördes som en dokumentstudie
omfattande Försvarsmakten LOPE:s sammanställningar från två seminarier
som Försvarsmakten LOPE genomförde våren 2002. Försvarsmakten LOPE
anges vara en försvarsmaktsgemensam resurs som stödjer förband, skolor, sta-
ber och centra vad avser utveckling av ledande, lärande och organisation. Del-
studien syftade till att få reda på erfarna officerares74 uppfattningar om YOP
och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande.

Det första seminariet genomfördes vid militärhögskolan i Karlberg (2002-
02-06) med nio officerare med anknytning till militärhögskolorna och För-

                                                
73 Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FM-LOPE).
74 Officerare upp till majors grad.
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svarsmakten LOPE, samt en representant från FHS.75 Diskussionerna samman-
ställdes av Försvarsmakten LOPE under rubriken Hur koppla teori och praktik
till den inledande officersutbildningen, (Försvarsmakten LOPE, 2002a). Det
andra seminariet genomfördes vid Markstridsskolan i Kvarn (2002-02-14/15)
med sju officerare med anknytning till militärhögskolorna och Försvarsmakten
LOPE. Seminariet fokuserade kring frågor rörande instruktörsutbildningen vid
YOP. Diskussionerna sammanställdes av Försvarsmakten LOPE under rubri-
ken Sammanställning av reflektioner efter mötet i Kvarn, (Försvarsmakten
LOPE, 2002b). Sammanställningarna från båda seminarierna skickades ut till
berörda personer och enheter inom försvarsmakten och vid FHS.

Delstudie 4 – Arbetsgruppen Officerskompetensutveckling

Delstudie 4 – Ag OK76 – ledande högre officerares uppfattningar om YOP och
nyblivna fänrikars yrkeskunnande genomfördes som en dokumentstudie av Ag
OK:s sammanställningar från ett seminarium Ag OK genomförde på Berga
(2002-01-24).77 Delstudien syftade till att ta reda på vilka uppfattningar högre
officerare78 inom försvarsmakten hade avseende YOP och de nyblivna fänri-
karnas yrkeskunnande. Ag OK angavs vid denna tidpunkt bestå av tretton or-
dinarie medlemmar som sades vara chefer från alla tre försvarsgrenarna med
kompetens från internationell verksamhet, förbandsutbildning samt skol- och
utbildningssystemet. Deltagare vid mötet på Berga var förutom medlemmarna i
Ag OK också respektive försvarsgrens generalinspektörer.79 Sammanställning-
en från seminariet laddades ner från försvarsmaktens hemsida (Försvarsmak-
ten, Ag OK, 2002a).

Delstudie 5 – Referensgrupp unga officerare

Delstudie 5 – Referensgrupp unga officerare genomfördes som en dokument-
studie av Ag OK:s sammanställningar från fyra seminarier Ag OK genomförde

                                                
75 Fil. dr. Bo Talerud vid Institutionen för Ledarskap och Management, pedagogiska avdel-

ningen.
76 Arbetsgruppen Officerskompetensutveckling.
77 Under 2001 publicerades mötesanteckningar från fyra Ag OK-möten; 5 september, 4-5

oktober, 9 november och 6 december. I dessa anteckningar redovisas inga uppfattningar
utöver de som redovisas i anteckningarna från mötet den 24 januari 2002 på Berga.

78 Officerare i graderna från major och upp till general.
79 Generalinspektör för marinen, konteramiral Jörgen Eriksson, generalinspektör för armén,

brigadgeneral Håkan Espmark. Generalinspektören för flygvapnet, generalmajor Mats
Nilsson deltog inte utan ersattes av överstelöjtnant Rafael Bengtsson från flygvapnet.



93

under 2002 med vad de benämner Referensgrupp unga officerare.80 Delstudien
syftade till att få ytterligare kunskap om vilka uppfattningar som fanns avseen-
de YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande.

För Ag OK angavs att syftet var att få veta vilka uppfattningar unga office-
rare hade i frågor rörande reformeringsarbetet med försvarsmaktens skol- och
utbildningsverksamhet. Ordförande i gruppen var brigadgeneral Fhlemming
Christensen och gruppen unga officerare omfattade officersaspiranter andra
året på YOP samt officerare med graderna fänrik, löjtnant och kapten. Sam-
manställningarna från de fyra seminarierna laddades ner från försvarsmaktens
hemsida (Försvarsmakten, Ag OK, 2002b).

Delstudie 6 – De taktiska kommandonas uppfattningar

Delstudie 6 – De taktiska kommandonas uppfattningar om fortsatt befatt-
ningsutbildning syftade i första hand till att ta reda på respektive försvarsgrens
taktiska kommandos (TK) uppfattningar om fortsatt befattningsutbildning.
Skälet till att just TK:s uppfattningar var av särskilt intresse var att det var de
som hade ansvaret för den fortsatta befattningsutbildningen för de nyblivna
fänrikarna.81 För att ta reda på respektive försvarsgrens TK:s uppfattningar i
dessa frågor sändes ett antal frågor82 ut via e-post till respektive försvarsgrens
TK sommaren 2002. Frågorna besvarades via e-post av en officer på respektive
TK.

                                                
80 Möte 1. Ag OK träffar kadetter vid Markstridsskolan (MSS) i Kvarn, april, 2002, (endast

officersaspiranter andra året på YOP). Möte 2. Utdrag ur referensgrupp Unga officerare,
mötesanteckningar, 15 augusti, 2002, (kaptener och löjtnanter). Möte 3. Referensgrupp
Unga officerare – anteckningar från internat, 5-6 september, 2002 vid Örlogsskolan i Ber-
ga, (endast fänrikar). Möte 4. Möte med fänrikar vid Flygflottiljen F 17 i Kallinge, okto-
ber, 2002, (endast fänrikar).

81 Detta förhållande gäller dock inte längre då TK upphörde att existera under vintern 2002.
82 Följande frågor sändes ut: 1. Vem har beslutat om vilka fortsatta befattningsutbildningar

som ska genomföras? 2. Vem bestämmer om den fortsatta befattningsutbildningens inne-
håll, utformning och längd? 3. Vem kontrollerar utbildningens genomförande och kvali-
tet? 4. Har införandet av YOP medfört ett ökat behov av fortsatt befattningsutbildning?
Om så är fallet, vad beror det på, enligt Er uppfattning? 5. Hur väl informerade, inför-
stådda och förberedda är förbanden på att tillhandahålla fortsatt befattningsutbildning?
6. Finns det fastställda regler och kriterier för om, när och hur fortsatt befattningsutbild-
ning ska genomföras?
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Bearbetning och analys av data

Bearbetning och analys av enkätundersökningen

Enkäterna skickades för stansning till First Prime AB, Stockholm. Stansningen
kontrollerades av mig och kontrollen visade att stansningskvaliteten varit god
med få felaktiga stansningar som rättades till omgående. Generellt hade enkät-
frågorna fungerat bra och respondenterna hade fyllt i svaren så som avsetts.

Databearbetningen gjordes i dataprogrammet SAS83 av forskningsingenjör
Per Näsman vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Vid en
kontroll av den första omgången frekvenstabeller hittades ytterligare några få
fel i stansningen vilka rättades till omgående.

Data analyserades och ytterligare nedbrytningar gjordes under hösten. I bör-
jan av januari 2002 gjordes en slutlig signifikansprövning av data. Signifikans-
prövningen (χ2 – test) av data gjordes av Per Näsman på KTH i dataprogram-
met SAS. Resultaten kontrollerades och värdet för signifikans var P < 0.05.
Det statistiska värdet för att räknas som ett mönster sattes vid P < 0.1.

Bearbetning av fokusgruppssamtalen, dokumentstudierna och svaren
från de taktiska kommandona

Fokusgruppssamtalen i den första delstudien dokumenterades, som redan
nämnts, med löpande anteckningar som därefter skrevs rent.

Fokusgruppssamtalen i den andra delstudien bandades med ljudband och
behövde därav genomgå en mera omfattande bearbetning. Banden transkri-
berades ordagrant av en person från personaluthyrningsfirman Adecco. Ut-
skrifterna kontrollerades av mig mot bandupptagningarna och korrigerades vid
behov. Det visade sig att transkriberingen följde bandens innehåll väl vilket
gjorde att behovet av korrigeringar var litet.

Sammanställningarna från seminarierna som genomfördes av Försvars-
makten LOPE och Ag OK laddades ner och skrevs ut i pappersformat.

Svaren från de taktiska kommandona var i regel kortfattade och skrivna i
punktform. Dessa sammanställdes till en sammanhängande text. Vid ett par
tillfällen var det svårt att förstå innebörden i svaren varvid jag skickade e-post
och bad om förtydliganden vilket också gavs.

                                                
83 SAS Institute Inc. Cary: North Carolina, US.
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Analys av fokusgruppssamtalen, dokumentstudierna och svaren från de
taktiska kommandona

Data från fokusgruppssamtal och dokumentstudier kan struktureras och analy-
seras på flera olika sätt. Ett av de vanligaste sätten är innehållsanalys eller med
Kvale (1997) ”meningskategorisering” som innebär att koda materialet, dela
upp det i enheter och söka efter mönster, trender och övergripande teman.
Kvale menar att man genom att använda meningskategorisering kan strukturera
omfattande intervjumaterial effektivt och göra långa uttalanden till kortare och
mera koncentrerade utsagor. Meningskategorisering möjliggör även en viss
kvantifiering som kan vara av värde när citats representativitet ska bedömas,
enligt Kvale.

Mina analyser av data från fokusgruppssamtalen och dokumentstudierna ut-
gick från Kvales (1997) ”meningskategoriseringsprincip”, och innehållet i me-
ningar och delar av meningar reducerades till koncentrerade och menings-
bärande utsagor som kategoriserades som positiva eller negativa i relation till
YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande. För att göra det möjligt att
analysera och kategorisera utsagorna behövde kriterier för vad som skulle be-
dömas som positiva respektive negativa utsagor fastställas. Därför blev det
nödvändigt att först definiera vad som var utmärkande för officersutbildningen
vid YOP och för officersutbildningen vid OHS (och tidigare officers-
utbildningar) respektive vilket yrkeskunnande de olika officersutbildningarna
genererade.

YOP versus OHS

I tabell 4 redovisas några utmärkande drag för de grundläggande officers-
utbildningarna vid YOP respektive OHS. Sammanställningen bygger på upp-
gifter som är hämtade från Skolutredningens delbetänkande: En samordnad
militär skolorganisation, (SOU 1997:112) och specifikt för YOP i Utbildnings-
planen för Yrkesofficersprogrammet, (Försvarsmakten, 1999). Därefter redo-
visas i tabell 5 målen för de två utbildningarna och vilket yrkeskunnande de
syftade till att generera.
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Tabell 4

Utmärkande för utbildningen vid
YOP

Utmärkande för utbildningen vid
OHS

En försvarsmaktsgemensam första ter-
min och en försvarsgrensgemensam
andra termin.

Utbildningen genomfördes först
försvarsgrensgemensamt och därefter
inom respektive truppslag.
Försvarsmaktgemensamma inslag
förekom inte.

En radikal minskning av kontextuell
och verksamhetsförlagd utbildning,
dels genom att utbildningen kon-
centrerats till tre militärhögskolor i
stället för som tidigare vid olika
försvarsgrens- och truppslagsskolor,
dels genom att befattningsutbild-
ningen sker på funktionsskolor, dvs.
Förbandspraktiken har tagits bort.

Utbildningen var i hög grad kontextuellt
och verksamhetsförlagd, dels genom att
den genomfördes vid respektive
försvarsgrens strids- och
truppslagsskolor, dels genom att det
ingick omfattande inslag av
förbandspraktik.

Den minskade kontextuella verksam-
hetsanknytningen av utbildningen har
medfört att föregångsmannaskapet
inte längre är ett lika centralt peda-
gogiskt verktyg som i tidigare
officersutbildningar.

Förbandspraktiken innebar att en
väsentlig del av utbildningen och yrkes-
socialiseringen skedde i verksamhets-
anknuten form, dvs. genom lärande av
och tillsammans med kollegor i mästare-
lärlingsform. Genom detta kom
föregångsmannaskapet att utgöra ett
viktigt pedagogiskt verktyg.

Den mer teoretiskt utformade utbild-
ningen har medfört att kunskaps-
mediering och utbildningsartefakter i
högre grad än tidigare blivit språkliga.

Utbildningen var i hög grad praktisk och
undervisningsartefakterna utgjordes
främst av yrkespraktikens autentiska och
fysiska artefakter som exempelvis
vapen, fordon, båtar och olika system.

Försök till akademisering genom
införandet av akademiska studie-
metoder, civila specialkurser, civila
lärare och samarbete med civila hög-
skolor/ universitet.

Ingen akademisk utbildning eller sam-
arbete med civila högskolor/ universitet.
Inga civila lärare eller civila
specialkurser.
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Tabell 5

Mål för yrkeskunnande efter YOP Mål för yrkeskunnande efter OHS
YOP fokuserar i hög grad mot
yrkeskunnande som generalist och för
framtiden. Genom 1996 års
förvarsbeslut avseende anpassnings-
principen behöver den grundläggande
officersutbildningen inte längre leda till
att aspiranten blir färdigutbildad för
kunna krigsplaceras. En fortsatt
befattningsutbildning infördes och
förutsattes som ett komplement till
YOP.

OHS fokuserade mot yrkeskunnande
som var inriktat mot fänrikarnas
befattningar och arbetsuppgifter i
närtid. Det första året syftade till att
ge yrkeskunnande för krigsplacering
medan det andra året var inriktat mot
yrkeskunnande för utbildarrollen
inom grundorganisationen.
Aspiranten förväntades vara
”färdigutbildad” för att direkt kunna
gå i befattning efter utbildningen.

Utifrån vad som var utmärkande för de två grundläggande officersutbild-
ningarna vid YOP respektive OHS och deras mål för uppnått yrkeskunnande
efter examen fastställdes följande kriterier och kategorier för innehålls-
analyserna av utsagorna, tabell 6 och 7.

Tabell 6
Positiva utsagor för YOP Negativa utsagor för YOP
Kategori 1A
Utsagor som var positiva till YOP och
det som var utmärkande för utbildningen
vid YOP.
Ex: De försvarsmakts- och försvars-
grensgemensamma inslagen i utbild-
ningen vid YOP var mycket bra.

Kategori 2A
Utsagor som var negativa till YOP
och det som var utmärkande för
utbildningen vid YOP.
Ex: Utbildningen vid YOP är för
bred och generell, den saknar
befattningsinriktade inslag.

Kategori 1B
Utsagor som var negativa till OHS och
det som var utmärkande för tidigare
officersutbildningar.
Ex: OHS var sämre för då var aspiran-
terna tvungna att okritisk lära sig hur
det var utan att ges möjlighet att tänka
själva och vara kritiska.

Kategori 2B
Utsagor som var positiva till OHS
och det som var utmärkande för
tidigare officersutbildningar.
Ex: OHS var bra för då var
fänrikarna fullt färdigutbildade för
sina befattningar efter examen.
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Tabell 7

Positiva utsagor för de nyblivna
fänrikarnas yrkeskunnande

Negativa utsagor för de nyblivna
fänrikarnas yrkeskunnande

Kategori 3A
Utsagor som var positiva till de ny-
blivna fänrikarnas yrkeskunnande.
Ex: Fänrikarna är bra för dom
kan reflektera och tänka själva.

Kategori 4A
Utsagor som var negativa till de
nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande.
Ex. Fänrikarna är odugliga dom är
inte befattningsdugliga.

Kategori 3B
Utsagor som var negativa till OHS
och det yrkeskunnande som var
utmärkande för tidigare
officersutbildningar.
Ex: OHS var sämre, fänrikarna lärde
sig okritisk hur det var, de kunde inte
tänka själva och vara kritiska.

Kategori 4B
Utsagor som var positiva till OHS och
det yrkeskunnande som var
utmärkande för tidigare
officersutbildningar.
Ex. OHS var bra för då var de
nyblivna fänrikarna fullt
befattningsdugliga efter examen.

Analysprocessen

En första gallring gjordes i texterna för att identifiera informanternas utsagor
avseende YOP respektive tidigare grundläggande officersutbildningar (OHS)
och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande efter YOP respektive
yrkeskunnande vid tidigare grundläggande officersutbildningar (OHS). Dessa
utsagor kodades i olika färger och samlades ihop till egna dokument.

Därefter analyserades utsagorna enligt kategorierna i tabellerna 6 och 7 och
bedömdes som positiva respektive negativa utsagor. Denna fas i analyspro-
cessen gjordes i ett flertal omgångar för att kontrollera att utsagorna hade
placerats i rätt kategori.

Därefter reducerades och koncentrerades utsagorna genom att ovidkomman-
de element togs borts. Utsagorna samlades sedan samman under olika teman
och rubriker som exempelvis: utbildningens utformning, utbildningens innehåll
och uppfattningar om de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande osv. Detta
gjordes i flera olika omgångar vid flera olika tidpunkter varvid nya teman och
rubriker tillkom medan andra togs bort eller justerades. Detta var en relativt
komplicerad och krävande uppgift då det inte alltid var helt självklart under
vilket tema eller rubrik varje utsaga skulle placeras. Slutligen sammanställdes
utsagorna under de teman och rubriker som nu redovisas i avhandlingens
resultatkapitel.
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Kvale (1997) inspirerade mig också till att försöka kvantifiera data i
delstudie 2 genom att räkna antalet positiva respektive negativa utsagor för att
genom detta kunna påvisa någon sorts representativitet och generalitet (bilaga
4). Efter det att mitt avhandlingsmanus seminariebehandlats under hösten
200384 insåg jag dock, dels att det inte var en framkomlig väg att försöka
sträva efter kvantifiering för att försöka påvisa generalitet i resultaten, dels att
denna typ av kvantifiering är statistiskt ovederhäftig och svårtolkad. Därför har
dessa kvantifieringar inte tagits med eller beaktats vid resultatredovisningen
eller vid resulttolkningarna.

Ett metodologiskt övervägande

Om man avser att studera officerares uppfattningar om YOP och de nyblivna
fänrikarnas yrkeskunnande, kan man som Wertsch (1998) nämner, försöka
spåra informanternas uppfattningar till yrkespraktikens kollektiva och
historiskt framväxta institutionella regler:

The task of sociocultural analysis is to understand how mental functioning is
related to cultural, institutional, and historical context. (Wertsch, 1998, s. 2)

Med valet av sociokulturellt perspektiv tillsammans med institutionsteori har
jag valt att fokusera på den kollektiva intentionaliteten på bekostnad av den
individuella intentionaliteten (Searle, 1997). Frågan om relationen mellan
individ och kollektiv är en återkommande diskussionsfråga inom såväl
sociokulturellt perspektiv (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000; Wenger, 1998;
Wertsch, 1998) som institutionsteori (Powell & DiMaggio, 1991; Rolf, 1997;
Scott & Christensen, 1995; Scott & Meyer, 1994; Searle, 1997; Selznick,
1957).

Förhållandet mellan individ och kollektiv brukar beskrivas som ett mer eller
mindre dialektiskt förhållande där individens föreställningar delvis formas av
kollektivets föreställningar och vice versa.

Wertsch menar att dikotomin individ – kollektiv inte existerar och att det
sociokulturella perspektivet avser studier av enheten (the unit) individ –
kollektiv:

It is essential for sociocultural research to formulate its position vis-à-vis this
antinomy between individual and society. As long as we give ”mental

                                                
84 Seminariet genomfördes vid Lärarhögskolan i Stockholm 2003-09-17. Läsgruppen bestod

av professorerna Agnieszka Bron vid Stockholms universitet, Per-Erik Ellström vid
Linköpings universitet och Robert Höghielm vid Lärarhögskolan i Stockholm.
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functioning” and ”sociocultural setting,” or ”individual” and ”society” this kind
of ontological interpretation, sociocultural research is likely to be confused
about its agenda and methods. (Wertsch, 1998, s. 10-11)

För att undvika den förvirring Wertsch befarar kan uppstå är det viktigt att:

[…] keep in mind that these terms are hypothetical constructs or conceptual
tools (tools that may be of only temporary use) in our process of inquiry.
(Wertsch, 1998, s. 11)

Wertsch beskrivning av det sociokulturella perspektivets metodologi visar att
individ och kollektiv ska uppfattas som en oupplöslig enhet, men att det trots
detta är temporärt möjligt att analytiskt separera dem i två skilda
undersökningskategorier.

I denna avhandling fokuseras intresset i första hand mot det kollektiva läran-
det och den kollektiva förståelsen. Intresset riktas mot att synliggöra de kollek-
tiva, sociala och kulturella föreställningar i form av institutionella regler, som
finns bland officerare inom försvarsmakten, och som formar de enskilda
individernas uppfattningar och föreställningar om den grundläggande
officersutbildningen och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande. Genom detta
kan det möjligen gå att belysa, och kanske besvara, avhandlingens två
forskningsfrågor.

Resultatens tillförlitlighet

Försök till validering har gjorts genom användandet av flera olika
datainsamlingsmetoder, så kallad triangulering (Cohen, Manion, Morrison,
2000; Jacobsen, 2002), samt användandet av data från flera olika källor.
Triangulering är, enligt Campbell & Fiske (1959) ett kraftfull sätt att validera
inom kvalitativ forskning och Jacobsen (2002) menar att när olika metoder ger
samma resultat är detta ett starkt argument för resultatens giltighet. Därutöver
har försök till valideringen av resultaten skett i flera omgångar. Jag har
personligen redovisat resultaten från den delstudie 1, i en så kallad uppgifts-
lämnarvalidering (Jacobsen, 2002), för de officersaspiranter vid i Karlberg som
deltog i undersökningen.85 Även lärare och andra intresserade vid Karlberg
deltog vid denna resultatredovisning. Mitt intryck från detta möte var att
deltagarna i stort sett instämde med de resultat som redovisades. Dock deltog

                                                
85 2002-06-12.
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inte officersaspiranterna från marinen vid detta möte vilket avsevärt minskar
värdet av detta försök till validering.

Resultaten från delstudie 1 och 2 har ingått i de rapporter som jag skrivit och
lämnat över till HKV. I samband med överlämnandet av dessa rapporter har
det genomförts seminarier med deltagare från HKV, respektive militärhögskola
samt andra intresserade och berörda från olika förband och skolor inom
försvarsmakten. Även vid dessa tillfällen har endast marginella invändningar
förts fram mot de resultat som redovisades. Dessa försök till validering kan
dock inte anses vara fullt tillräckliga eller tillförlitliga. Jacobsen (2002) menar
exempelvis att en svaghet med uppgiftslämnarvalidering är att informanterna
inte alltid har kunskap, insikt eller förståelse för de frågor som studeras, och att
det är en forskares uppgift att i många fall blottlägga förhållanden som
uppgiftslämnarna inte själva behöver vara på det klara med.

Genom att studera och analysera empiri från andras undersökningar i
delstudierna 3, 4 och 5, avseende de frågor som studeras i avhandlingen, och
som tagits fram vid olika tillfällen med olika grupper av officerare, fick jag en
värdefull möjlighet att jämföra mina resultat med deras. Om resultaten från de
olika källorna på ett avgörande sätt skulle skilja sig från varandra eller från de
resultat jag själv samlat in så skulle detta kunna vara ett skäl för en ytterligare
kontroll av mina egna data. Om vi däremot hade fått fram resultat som stöder
varandra så bedömde jag att detta skulle öka validiteten av mina egna
resultat.86

Forskningsetiska överväganden

Precis som i all annan forskning har det i denna avhandling ställts höga
forskningsetiska krav. Försvarsmakten är en utpräglad hierarkisk organisation
där de enskilda officerarnas karriärmöjligheter i hög grad avgörs genom
vitsord och bedömningar av respektive officers chefer. Därav har min
bedömning blivit att det har varit särskilt viktigt att följa Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer (HSFR),
(Vetenskapsrådet, 2001) så noggrant som möjligt. Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer för
individskyddet utgår från följande fyra krav: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

                                                
86 Även om dessa undersökningar inte genomförts av externa forskare eller sakkunniga så

kan det kanske, åtminstone delvis, ses som det Jacobsen (2002) benämner validering
genom kontroll mot andra sakkunniga.
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Informanterna informerades om sekretessbestämmelserna enligt HSFR:s
forskningsetiska regler, dvs. att alla uppgifter i samband med undersökningen
är konfidentiella och att ingen ska kunna spåra uppgifterna till dem som
enskilda individer. De informerades vidare om när, var och hur resultaten
kommer att presenteras samt syftet med undersökningen. De fick mitt visitkort
där det framgår vilken institution jag kommer ifrån, mitt namn,
telefonnummer, e-postadress och arbetsadress.

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att deltagandet i undersökningen var
frivilligt. Ett problem i detta sammanhang är att det inom försvarsmakten inte
alltid handlar om frivillighet utan att det ges order. Jag har dock inte stött på
någon informant som sagt sig vara tvingad att delta, utan de som deltagit i
undersökningen har varit positiva till att få en möjlighet att föra fram sina
synpunkter. Jag har också informerat dem om att de kan avbryta sin medverkan
närhelst de önskar.

Alla uppgifter om informanterna har getts största möjliga konfidentialitet.
Jag har kodat insamlat data och förvarat det i ett säkert utrymme. I
avhandlingen har jag strävat efter att skriva på ett sådant sätt att inga enskilda
officerare ska kunna identifieras. Vid några tillfällen skrivs dock namnen ut på
de högre officerare som deltog i Ag OK:s seminarier. Skälet till detta är att jag
tror det kan vara värdefullt att få veta vilka som deltog i dessa möten då dessa
officerare förmodligen har ett avgörande inflytande inom försvarsmakten.

Jag informerade om att de uppgifter som jag samlade in inte kommer att
användas i något annat syfte än för forskning.

Sammanfattning och kommentarer

I detta kapitel har det redogjorts för bakgrunden till valda datainsamlings-
metoder och frågor om urval, genomförande och analys avseende avhand-
lingens sex delstudier. Avhandlingens empiri samlades in under 2001-02 och
omfattar data från sex delstudier.

Delstudie 1 – Officersaspiranter första året på YOP. En enkätundersökning
omfattande 423 officersaspiranter efter deras första år på YOP i Halmstad,
Karlberg och Östersund. Enkäten kompletterades med två fokusgruppssamtal
vid respektive skola.

Delstudie 2 – Nyblivna fänrikars och deras närmaste chefers uppfattningar
om YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande. Studien genomfördes i
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form av fokusgruppssamtal under hösten 2001 och våren 2002 och omfattade
nyblivna fänrikar och deras närmaste chefer.87

Delstudie 3 – Försvarsmakten LOPE:s seminarier med anknytning till YOP
och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande. En dokumentstudie omfattande
analys av sammanställningar efter två seminarier under våren 2002 rörande
frågor om bland annat YOP och nyblivna fänrikars yrkeskunnande. Deltagare
var officerare med anknytning till officersutbildningar.

Delstudie 4 – Ag OK88 – ledande högre officerares uppfattningar om YOP
och nyblivna fänrikars yrkeskunnande. En dokumentstudie omfattande analys
av mötesanteckningar från ett seminarium som Ag OK anordnade under 2002,
där frågor om YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande diskuterades.
Deltagare var högre officerare inom försvarsmakten och respektive
försvarsgrens generalinspektörer.

Delstudie 5 – Referensgrupp unga officerare. En dokumentstudie
omfattande analys av mötesanteckningar efter fyra seminarier under 2002 med
unga officerare som Ag OK kallade samman i syfte att få veta vilka
uppfattningar unga officerare hade i frågor avseende reformeringsarbetet med
försvarsmaktens skol- och utbildningsverksamhet. Deltagare var representanter
från Försvarsmakten Högkvarteret (HKV) och ett antal utvalda unga officerare
med graderna fänrik, löjtnant och kapten.

Delstudie 6 – De taktiska kommandonas uppfattningar om fortsatt
befattningsutbildning. Frågor om fortsatt befattningsutbildning ställdes via e-
post till respektive försvarsgrens taktiska kommando. En representant från
respektive taktiska kommando besvarade frågorna via e-post.

Enkätundersökningen i delstudie 1 bearbetades statistiskt i dataprogrammet
SAS.89 Fokusgruppssamtalen, dokumentstudierna och svaren från de taktiska
kommandona analyserades och kategoriserades i positiva respektive negativa
utsagor för YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande utifrån följande
fyra kategorier: Kategori 1A: Utsagor som var positiva till YOP och det som
var utmärkande för utbildningen vid YOP. Kategori 1B: Utsagor som var
negativa till OHS och det som var utmärkande för tidigare officersutbildningar.
Kategori 2A: Utsagor som var negativa till YOP och det som var utmärkande

                                                
87 51 nyblivna fänrikar och 35 av fänrikarnas närmaste chefer på 13 olika förband av totalt

cirka 30 förband.
88 Arbetsgruppen Officerskompetensutveckling.
89 SAS Institute Inc. Cary: North Carolina, US.
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för utbildningen vid YOP. Kategori 2B: Utsagor som var positiva till OHS och
det som var utmärkande för tidigare officersutbildningar.

Ett metodologiskt övervägande var att i första hand fokusera mot den
kollektiva intentionaliteten och rikta intresset mot att identifiera och synliggöra
informanternas och yrkespraktikens kollektiva institutionella regler, dvs. hur
individerna formas av kollektiva föreställningar och inte vice versa.

Försök till validering har gjorts genom att använda flera olika datainsam-
lingsmetoder, s.k. triangulering samt att använda data från flera olika källor.
Vidare har resultaten redovisats för informanterna och andra inom försvars-
makten s.k. uppgiftslämnarvalidering och validering genom kontroll mot andra
sakkunniga (Jacobsen, 2002).

Forskningsetiska överväganden har gjorts i enlighet med Humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer: informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.
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Kapitel 6. Resultat

I detta kapitel redovisas resultaten från avhandlingens sex delstudier var för
sig. Resultatredovisningen har i första hand organiserats utifrån informanternas
utsagor om YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande men även utsagor
med anknytning till dessa frågor redovisas. Kapitlet avslutas med en resultat-
sammanfattning och tolkning av resultaten utifrån avhandlingens centrala be-
grepp.

Delstudie 1 – Officersaspiranter första året på YOP

I enkätstudien: Officersaspiranter första året på YOP ställdes frågorna på ett
sådant sätt att det inte explicit framgår vad begrepp som: goda förebilder, dju-
pare insikt osv. innehållsmässigt innefattar. Av detta skäl ger enkäten därför
enbart en mycket grov bild över aspiranternas bedömningar i respektive frå-
ga.90

                                                
90 Observera att denna delstudie enbart omfattar det första året på YOP, dvs. året som

genomförs på MHS. Den totala svarsfrekvensen redovisas för samtliga frågor medan ned-
brytningen i förvarsgrenar endast redovisas i de frågor där skillnaderna i svarsfrekvens
antingen var signifikanta (P < 0.05) eller mönster (P < 0.1). Svaren på frågorna numreras i
resultatredovisningen ovan från ett till tio medan deras numrering i enkäten (bilaga 2) an-
ges inom parantes. Det totala antalet svarande per fråga redovisas som (n). För fullständig
resultatredovisning hänvisas till Hedlund, 2002a.
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Tabell 8

Aspiranternas uppfattningar Totalt Armén Marinen Flyg-
vapnet

1. Anser att lärarna på MHS var goda före-
bilder för dem som blivande officerare.
(27)

54 %
(n.423)

2. Anser att MHS har gett dem en djupare
insikt i försvarsmaktens organisation och
uppgifter. (28)

88 %
(n.423)

3. Anser att utbildningen på MHS har gett
dem större förståelse för den egna
befattningen inom försvarsmakten. (29)

32 %
(n.423)

33 % 22 % 43 %

4. Anser att utbildningen på MHS har ökat
deras praktiska kompetens att verka på
förbandet. (30)

16 %
(n.423)

11 % 15 % 29 %

5. Anser att det varit en god balans mellan
praktiska och teoretiska kunskaper på
MHS. (31)

26 %
(n.423)

6. Anser att undervisningsformerna på
MHS varit bra. (32)

54 %
(n.421)

57 % 43 % 61 %

7. Anser att utbildningsinnehållet på MHS
varit bra. (33)

55 %
(n.422)

60 % 38 % 67 %

8. Är nöjda med utbildningen på MHS.
(35)

61 %
(n.422)

62 % 51 % 73 %

9. Har märkt att många inom
försvarsmakten ser negativt på den
utbildning som ges på MHS. (36)

72 %
(n.422)

80 % 70 % 58 %

10. Anser att utbildningen inneburit att de
gjort något viktigt. (44)

44 %
(n.420)

51 % 35 % 62 %

Sammanfattning och kommentarer

Vad som avses med goda förebilder framgår inte av enkätsvaren vilket gör att
det inte går att identifiera vad det innebär att vara ett gott eller mindre gott
föredöme. Resultatet tyder dock på att aspiranterna har vissa föreställningar om
vad ett gott föredöme innebär och hälften vardera bedömer att lärarna motsva-
rar/motsvarar ej dessa föreställningar.
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Knappt nio av tio bedömde att utbildningen hade gett dem djupare insikter i
försvarsmaktens organisation och uppgifter, vilket bör kunna höra ihop med att
utbildningen dels är försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam, dels inriktad
mot breda och generella kunskaper.

Tre av tio bedömde att utbildningen hade ökat deras förståelse för den egna
befattningen inom försvarsmakten. Resultaten antyder att aspiranterna hade
vissa föreställningar om vad deras kommande befattningar kan komma att in-
nebära eftersom de i stor utsträckning har bedömt att utbildningen inte hade
ökat deras förståelse för den.

Knappt två av tio bedömde att utbildningen hade ökat deras praktiska kom-
petens att verka på förbandet. Detta tyder på att de hade en rätt explicit idé om
vilken praktisk kompetens de behöver när de kommer till förbandet. Exakt vad
denna praktiska kompetens innebär framgår inte av enkätsvaren men kan kan-
ske förstås bättre utifrån resultatet i nästa fråga.

Färre än tre av tio bedömde att det hade varit en god balans mellan praktiska
och teoretiska kunskaper i utbildningen. Som framgår är frågan rätt så trubbigt
ställd då den dels inte kan besvara frågor om vad som avses med praktisk och
teoretisk kunskap, dels inte anger om obalansen beror på för mycket eller för
lite av det ena eller det andra. I de fokusgruppssamtal som genomfördes i an-
slutning till enkätstudien framgår dock att aspiranterna ansåg att det hade varit
för lite praktisk kunskap i form av yrkeskunnande som ”know how”.

Drygt hälften av aspiranterna bedömde att utbildningsformerna och utbild-
ningsinnehållet på skolan hade varit bra. Vad som avses med utbildnings-
former och utbildningsinnehåll framgår inte i enkäten, vilket gör det svårt att
bedöma hur detta ska förstås.

Sex av tio bedömde att de var nöjda med utbildningen. Hur och varför de
var nöjda med utbildningen framgår inte av enkätsvaren. Det finns förmodligen
en mängd olika bidragande orsaker. En kanske inte oväsentligt bidragande or-
sak till att sex av tio bedömde att de var nöjda med utbildningen, men bara fyra
av tio bedömde att utbildningen inneburit att de gjort något viktigt, skulle kun-
na vara att så många som drygt nio av tio (Hedlund, 2002a) bedömde att kam-
ratskapet under utbildningen hade varit bra.

Cirka sju av tio hade märkt att många inom försvarsmakten ser negativt på
den utbildning som ges på MHS. Resultatet tyder på att aspiranterna dels kom-
mer i kontakt med officerare utanför utbildningen, dels att de är mycket med-
vetna om att utbildningen ofta inte uppskattas av dessa officerare. Denna insikt
bör också, åtminstone i viss mån, påverka aspiranternas inställning till YOP
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negativt. Om aspiranterna upplevde att utbildningen i högre grad uppskattades
av officerarna skulle förmodligen även aspiranternas bedömning av utbild-
ningen kunna bli mera positiv.

Resultaten visar genomgående att aspiranterna från flygvapnet bedömde ut-
bildningen avsevärt mera positivt än i första hand marinen men också armén.
Detta skulle kunna vara en indikation på att utbildningen i högre grad mot-
svarade flygvapenaspiranternas förväntningar på utbildningen än i första hand
marinens men också arméns.

Fokusgruppssamtal på MHS Karlberg, Halmstad och Östersund

I samband med enkätundersökningen genomfördes två fokusgruppssamtal per
skola. Syftet med samtalen var att få mer kunskap runt enkätens frågor.

Information om YOP

Den genomgående bedömningen var att aspiranterna inte fått någon informa-
tion alls, alternativt för lite information om hur de skulle söka till YOP och om
utbildningens innehåll och utformning. De aspiranter som fått information via
försvarsmaktens rekryteringscentrum menade att den informationen inte stäm-
de överens med hur de nu upplevde utbildningens innehåll och utformning.

Utbildningen på MHS

Utbildningen uppfattades som allt för teoretisk. Aspiranterna förstod inte den
röda tråden i utbildningen och de kunde inte placera in utbildningen i ett större
sammanhang. Aspiranterna ansåg att det hade varit problematiskt att befinna
sig i brytningen mellan en akademisk och en militär utbildningstradition. En
uppfattning var att de militära lärarna inte riktigt bottnade i den nya och mera
akademiskt utformade utbildningen. Specialkurserna på högskolan upplevdes
av vissa som positivt och av andra negativt. De flesta önskade specialkurser
med militär inriktning. En uppfattning var att de civila lärarna borde nyttjas i
större omfattning. Aspiranterna var positiva till den försvarsmakts- och för-
svarsgrensgemensamma utbildningen som ansågs ha resulterat i att de fått stör-
re insikt i varandras verksamheter och ett brett nätverk av vänner från olika
försvarsgrenar och truppslag.

Uppfattningar om det egna yrkeskunnandet

Aspiranterna var oroade över att utbildningen inte skulle ge dem de befatt-
ningskompetenser (”know how”) som de själva bedömde att de behövde, och
som de trodde att de erfarna officerarna på hemförbandet förväntade sig av
dem. För att lösa detta problem föreslogs praktik på hemförbandet.
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Sammanfattning och kommentarer

Aspiranterna ansåg överlag att informationen till dem om YOP:s utformning
och innehåll i stort sett hade varit obefintlig eller felaktig. Aspiranterna förstod
inte den röda tråden i utbildningen och kunde inte placera in den i ett större
sammanhang. Aspiranterna ansåg att det varit problematiskt att befinna sig i
brytningen mellan en akademisk och en militär utbildningstradition och att de
militära lärarna inte riktigt bottnade i den mer akademiska utformningen av
utbildningen. De försvarsmakts- och försvarsgrensgemensamma inslagen i ut-
bildningen upplevdes över lag positivt av aspiranterna då de ansågs ha gett ett
brett nätverk av vänner och ökad kunskap om de andra försvarsgrenarnas och
truppslagens verksamhet och sätt att tänka. Aspiranterna önskade specialkurser
med militär inriktning. Aspiranterna var oroade över att utbildningen inte
skulle ge dem tillräckligt goda befattningskompetenser.

Delstudie 2 – Nyblivna fänrikars och deras chefer

Delstudie 2: Nyblivna fänrikars och deras närmaste chefers uppfattningar om
YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande.91 Urvalsprincipen för citaten
nedan har varit att försöka välja representativa utsagor. Flera utsagor från sam-
ma informant och utsagor från flera informanter från samma förband har fogats
samman till ett sammanhängande stycke.

Nyblivna fänrikars uppfattningar om utbildningen på YOP

Informationen om YOP hade uppenbarligen brustit på en del håll vilket med-
förde att flera inte förstod att det var YOP de sökte till utan de trodde att de
skulle gå den ”gamla” officersutbildningen på Officershögskolan, OHS:

P 4: När jag gjorde lumpen var det ju att jag skulle ha gått OHS så att säga,
dom hade inte direkt koll på att jag skulle byta skolsystem och så.
2. Yflj: Så man kan ju säga att när vi sökte, så sökte vi till det gamla OHS och
trodde att vi skulle få gå det gamla också.
Ing 2: När jag sökte det här yrket så sökte jag ett system som hette OHS.

En uppfattning var att en mera korrekt information skulle ha underlättat för
dem att tillgodogöra sig utbildningen bättre:

                                                
91 Observera att delstudien enbart omfattar nyblivna fänrikar från armén och marinen.
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Lv 6: Fastställ och förklara för eleven vad som kommer att hända för då kom-
mer man inte känna en sån frustration när man går första MHS-året såsom vi
har gjort nu. Om man har klart för sig att så här fungerar det och så här är det,
då kommer man att köpa det läget och kunna tillgodota sig den utbildningen or-
dentligt.

Uppfattningar om tidigare grundläggande officersutbildning

De uppfattningar som fördes fram om den tidigare officersutbildningen på
OHS var positiva:

P 4: Man blev utbildad inom det systemet man skulle hålla på med. Då tappar
man inte dom kunskaperna som man bär med sig hela tiden utan snarare förnyar
man erfarenheter och lärdomar.
1. Ubflj:  Efter dom två åren så skulle jag veta precis var varenda liten ventil
och varenda elektron tog vägen och man skulle vara 100 % klar.

Generella uppfattningar om YOP

De generella positiva uppfattningarna om YOP handlade om att utbildningen i
stort sett ansågs bra när de såg tillbaka på den med lite distans:

Ing 2: Men när man ser på det i efterhand med lite distans så har den ändå gett
väldigt mycket. När man klivit ut nu så ser man att det fungerade faktiskt.
I 5: Men i stort tycker jag det var bra om man ser till båda åren.
P 4: En bra utbildningsform även om den inte är fulländad.

Det fanns också en viss förståelse för att officersutbildningen kanske behöver
förändras i takt med en förändrad omvärld:

Amf 1: Samhället förändras ju och omvärldssituationen ändras ju också och
därmed också utbildningen av officeren, kanske?

Utbildningsinnehållet

Avseende frågan om utbildningsinnehållet så var flera positiva till det försvars-
maktinriktade innehållet:

S 1: Helheten i försvarsmakten.
Lv 6: Man skulle ha en helhet och allting sådant. Så uppfattade jag det. Och det
är bra, det är det ju, och grundtanken är jättegod och allting sånt.



111

Även ett brett och generellt utbildningsinnehåll som inte direkt var inriktat mot
militära kunskaper och färdigheter upplevdes av flera som positivt:

S 1: En bred bas och stå på inom dom ämnen som vi trots allt sysslar med, le-
darskap, statsvetenskap, praktik och historia. Öppnade upp lite blicken för sä-
kerhetspolitik, statsvetenskap etc.
2. Yflj: Men det är ändå nyttigt att läsa statsvetenskap om man skall ut och kri-
ga.
Amf 4: Så på så sätt så har man ju fått ett betydligt mycket bredare perspektiv
att se på försvaret överhuvudtaget. För man var ganska låst på sin lilla del under
värnplikten.

Det verkade även finnas en viss acceptans för teoretiskt utbildningsinnehåll:

P 4: Den teoretiska delen behövs ju. Jag tror att det är bra att yrkesofficers-
programmet är mer teoretiskt lagt än vad det varit tidigare. Jag tror att organisa-
tionen blir starkare på det.

Dock fanns också en utbredd uppfattning bland fänrikarna om att det militära
utbildningsinnehållet låg på en alldeles för hög nivå:

Lv 6: Man arbetade på så pass hög nivå så oavsett hur långt man hade kommit
så har man inte nytta av det. En utbildning som svävar så mycket högre än vad
jag behöver.
Ing 2: Börja styra brigader och divisioner i de praktiska scenarierna, då tyckte
jag att man låg på lite för hög nivå.
T 2: Då var det på en väldigt hög nivå, framförallt strategiska nivåer, taktik och
så där.
1. Ubflj: Jag tycker inte det har varit för låg nivå eller för hög nivå på saker,
utan jag bara tycker att man hoppat över dom låga nivåerna. Att planera
landstigningsföretag på arménivå eller divisionsnivå, det tycker inte jag hör
hemma på vår nivå.
Amf 4: Vi var uppe på kompanichefsorder och ”grottade”, det har ingenting
med plutonchef att göra. Det var helt kasst.

Fänrikarna önskade överlag en mera försvarsgrens- och befattningsinriktad
utbildning:

1. Ubflj: Fördelen är om alla då hade läst samman med sin försvarsgren, mari-
nen får reda på allting inom marinen, armén har fått reda på allting inom armén
och flygvapnet samma sak.
Amf 4: Det är viktigare att kunna sitt eget än att kunna armén och flygets pry-
lar.
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P 4: Ett första år som enbart handlar om krigspluton och truppföring så får man
en väldigt god grund till allt annat som man vill lära in.
A 9: Officer 200092, det var egentligen idealiskt. Då hade man ett år för att bli
krigsplutonschef och sen så hade man ett år för att bli utbildare.

Bland fänrikarna fanns det en utbredd uppfattning om att utbildningsinnehållet
i allt för liten omfattning varit inriktat mot sådant yrkeskunnande (”know
how”) som de bedömde som nödvändigt för att kunna klara av sina befatt-
ningar och arbetsuppgifter:

S 1: Det är mycket den specifika utbildningen som man saknar på skolan.
LG: Stoppa in truppföringen i stället så skulle vi vara helt klara och bara jobba.
Och att man sen lägger mer tid på det här vanliga tjänsten, det man kommer att
möta när man kommer hem.

Fänrikarna var positiva till de praktiska utbildningsmomenten och mera tvek-
samma till de teoretiska inslagen:

Ing 2: Sen var det ju trevligt med fallskärmsmomenten. Men jag kan säga alla
dom teoretiska ämnena så känner jag idag som att det är mycket bortkastad tid.
LG: FUSA-paketet93 för min del. Då fick vi planera övningen, hämta materiel,
hämta ammunition och allting och sedan genomföra skjutningen. Det var det
bästa.
Amf 4: Och sen så var vinterutbildningen bra.

Utbildningsmetoder

En del var positiva till att de under utbildningen getts tillfälle att öva på att
söka kunskaper på egen hand och att de uppmuntrades till kritiskt och reflex-
terat tänkande (kompetens):

LG: Att man tilläts och tvingades till att hela tiden tänka själv, det fanns inga
svar på många av frågorna utan det fick man ta fram själv. Det var ens egna
funderingar och värderingar som var rätt svar. Det tror jag är nyttigt och det har
man nytta av.

                                                
92 Den utbildning som gavs innan YOP. Utbildningen reformerades kontinuerligt fram till

övergången till YOP.
93 Förbandsutbildning skarp ammunition (FUSA) är en militär markstridsutbildning som ger

formell behörighet för att leda stridsskjutningar.



113

S 1: Man var tvungen att granska och kanske väga källor mot varandra och att
man själv skulle söka fram information och sådana saker. Man är tvungen att
vara aktiv själv på ett annat sätt.
Lv 6: Vi fick ju fråga alltså, ja, men det här? Varför är det så? Vi kunde ju hela
tiden vara kritiskt granskande, nästan hela tiden, men varför är det så? Varför
gör ni inte så här?

Fänrikarna var dock överlag mest positiva till praktiska och kontextuellt an-
knutna utbildningsmetoder liknande dem som var utmärkande för tidigare offi-
cersutbildningar:

LG: Då fick vi planera övningen, hämta materiel, hämta ammunition och all-
ting och sedan genomföra skjutningen. Ja, jag hade en grupp och en vagn som
vi fick planera skjutning med. Det var det bästa. Men så är det alltid, det är när
man är ute i skogen och man får testa det man kan.
Amf 1: Kunskap måste man skapa sig själv genom erfarenhet. Erfarenhet är ju
det viktigaste.

Det fanns en viss besvikelse över att utbildningen inte hade varit förbands-
anknuten:

Ing 2: Så att dom första två åren är ju ganska, ja vad skall man säga, lösryckta
från hemförbandet.
I 5:  Alltså ingen praktik. Det ser jag som en nackdel man tappar helt kontakten
med förbandet.

Försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbildning

Det som fänrikarna verkade vara mest positiva till var den försvarsmakts- och
försvarsgrensgemensamma delen av utbildningen. Fördelarna ansågs vara att
de skaffat sig ett stort kontaktnät över hela landet, att de lärt känna officerare
från andra försvarsgrenar och truppslag och att de fått kunskap om de andra
försvarsgrenarnas och truppslagens verksamhet och sätt att tänka:

Ing 2: […] dessutom skaffat sig ett kontaktnät över större delen av landet.
P 4: […] den här integrationen mellan olika försvarsgrenar tror jag också är po-
sitiv.
Amf 1: […] så har man också större acceptans mot, mellan olika vapenslag
också, mellan olika kompanier inom regementet.
Amf 4: Det som jag tycker är bra, eller det man kan, är väl insikt om de andra
försvarsgrenarna.
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3. Yf1j: Ja, man tänker rätt så olika det är väl det som man insett på något sätt
efteråt, liksom. Vi tänker verkligen på olika sätt inom försvarsgrenarna. Bara att
leva och studera tillsammans med andra försvarsgrenar har gett mycket, man lär
sig lika mycket med att dela boende eller gå i samma kurs med en arméofficer.
Att ha läst tillsammans med armén och flyget och på så sätt fått en större in-
blick i hur dom arbetar.

En uppfattning var dock att den försvarsgrensspecifika utbildningen borde lig-
ga före den försvarsmaktsgemensamma94:

Lv 6: Men som sagt det kom lite väl tidigt innan man ens kunde sin egen gren.
Så att om man hade vänt på det så tror jag att man hade fått ut mycket mer utav
det. […] så kan man ju först ha kanske luftvärnet för sig och sen gå upp till ar-
mén och sen till hela försvarsmakten. I stället för att ta hela försvarsmakten ner
till armén och sen till sitt egna. Jag tror att man fått ut mer då.
Ing 2: Dom ligger i fel ordning. Man skulle börja på truppskola och sedan gå
upp på den gemensamma och ha lite kött på benen när man kommer dit.

Specialkurser

Specialkurserna upplevdes inte särskilt positivt och flera var kritiska till att
specialkurserna inte hade varit inriktade mot militära kunskapsområden.95 Den
mesta kritiken riktades dock mot att specialkurserna ansågs ha minskat tiden
för de befattningsinriktade inslagen i utbildningen96:

3. Yflj: Specialkurser och 20 poäng, det är ju 20 veckor som tas från ut-
bildningen och vad är det som får stryka på foten, ja, det är befattnings-
utbildning.
A 9: Vi drabbas av 20 poäng, dom andra har bara haft 10 poäng.

Akademisering

Endast en positiv utsaga fanns avseende den så kallade akademiseringen av
utbildningen:

                                                
94 YOP inleds med en termin försvarsmaktsgemensam utbildning.
95 På några av skolorna var det anbefallt att alla specialkurser skulle vara civila för att aspi-

ranterna skulle få riktiga civila högskolepoäng.
96 Den första årskullen på YOP fick sammantaget 20 poäng specialkurser. För den andra års-

kullen hade specialkurserna minskats ned till 10 poäng för att ge större utrymme för det
ämne som benämns Officersrollen.
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3. Yflj: […] mer akademiskt på alla skolor och det förändrar personerna helt
och hållet. Idag går det inte att bara säga – gör det – utan att man förklarar var-
för man ska göra det, med all rätt.

Akademiseringen ansågs inte riktigt höra hemma inom det militära utbild-
ningssystemet eftersom militärt yrkeskunnande och militära kurser inte genere-
rar några akademiska poäng. En uppfattning var också att vissa kurser ansågs
vara inlagda i utbildningen enbart för att ge högskolepoäng:

A 9:  Men frågan är alltså, skulle jag kunna få civila poäng om jag lärde mig
kulspruta 58? Nej, jag tror inte det. Det känns som om det är det (informanten
syftar på FN-stadgan) man lagt in för att få högskolepoäng, vissa saker har man
bara lagt in.

Samordningen mellan YOP och förbandsverksamheten

Fänrikarna ansåg att det fanns betydande brister i samordningen mellan utbild-
ning på YOP och förbandsverksamheten:

P 4: Ja, men det är också att hela systemet inte har ominriktats utan det är en-
bart den grundläggande officersutbildningen som ominriktats. När jag kommit
hem, det är ju det som jag skall utbilda på, på den här låga nivån som jag fortfa-
rande är på, det är det jag behöver kunna här hemma.
2. Yflj: En integrering mellan den teorietiska kunskapen som man lär kontra det
som fartygen kräver och vill ha. Men man tittar inte på vad vi i verkligheten får
ut, om man kunde titta på det och försöka samköra dom två systemen, skol-
systemet och vad vi behöver ute på fartygen. Nu känns som att det sitter folk
och bestämmer vad vi får för officerare i försvarsmakten och sedan så finns det
folk och bestämmer vad vi skall ha för befattningar ombord på fartygen och det
rimmar liksom inte alls.

Utbildningens relevans för olika försvarsgrenar och truppslag

En del menade att YOP var mera anpassad till vissa försvarsgrenar och trupp-
slag än till andra. Dock var det delade meningar om vilka försvarsgrenar eller
truppslag YOP ansågs vara mest anpassad till:

Ing 2: Däremot bergsmänniskorna i marinen trivdes ju bra i M/87: an.97 Mari-
nen blev ju väldigt breddad i arméns värld men vi såg ju ingenting av kust-
försvaret.

                                                
97 M/87 är en stabsuniform som används när officerare arbetar med kontorsarbete.
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1. Ubflj:  Marinen hade ju en fördel, dom från armén och flygvapnet fick inte
lära så mycket om oss medan vi fick lära oss jättemycket om armén och flyg-
vapnet.
Amf 1: Jag kan säga så att framför allt YOP i stort, och då menar jag både sjö-
stridsskolan och militärhögskolan, var mer lämpat för ja, t.ex. flottan.
Amf 4: Den kamouflerade uniformen är lite åsidosatt det var alltså mycket fin-
uniform.
2. Yflj: Tyvärr så var det nog fortfarande arméskola Karlberg på många sätt
som det gick flottister på i stället för att det var försvarsgemensam skola.

Fänrikarnas erfarenheter av sina närmaste chefers uppfattningar om YOP

Fänrikarnas erfarenheter och upplevelser av sina närmaste chefers uppfattning-
ar om YOP var i huvudsak negativa:

Ing2: Att det här är rent skit! Ni borde gå gamla OHS.
1. Ubflj: Den allmänna uppfattningen är väl dålig egentligen.
Amf 1: Att fänrikarna som kommer ut idag dom går inte att använda för nå-
gonting, för dom kan ju ingenting. Vad har dom gjort dom här två åren liksom?
P 4: Dom flesta tycker nog att det är lite för mycket teoretisk utbildning. Att
man just har tappat just den här krigarutbildningen som var förut.
1. Ubflj: Det är nog lite så också, att man är rädd för något som är nytt när vi
kommer nu. Att man måste ändra på sig, dom som redan är måste ändra på det
systemet som finns för att vi skall kunna passa in och komma in från början.
LG: Det är mycket om specialkurser. Det är dom ämnen som de äldre kolle-
gorna ”bollar upp” i ansiktet på en, när man skall ta exempel på hur dålig sko-
lan är.

Sammanfattning och kommentarer

Informationen om YOP tycks ha varit bristfällig på flera håll vilket gjorde att
flera trodde att de skulle gå OHS istället för YOP. Uppfattningarna om den
tidigare utbildningen på OHS var överlag positiva vilket tyder på att de hade
relativt explicita föreställningar om dess utformning. En uppfattning var att
utbildningen på YOP ansågs vara bra när man såg tillbaka på den med lite di-
stans. Det fanns också en viss förståelse för att ett förändrat samhälle och en
förändrad omvärld kanske behöver en förändrad officersutbildning. Det fanns
positiva uppfattningar om brett och generellt utbildningsinnehåll som exempel-
vis försvarsmakts- och försvarsgrensgemensamt utbildningsinnehåll och civila
ämnen som statskunskap och historia. Även ett undersökande arbetssätt och
övandet av kritiskt och reflekterat tänkande (kompetens) bedömdes som posi-
tivt. Dock bedömdes utbildningen i allt för liten omfattning ha varit inriktad
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mot befattningsinriktat yrkeskunnande (”know how”). Negativt var också att
utbildningen ansågs ha saknat förbandspraktik. Såväl specialkurserna som aka-
demiseringen dömdes i stort sett ut på grund av deras bristande bidrag till ökat
militärt kunnande. Även militärt utbildningsinnehåll som ansågs ligga på för
hög nivå för en nybliven fänrik bedömdes negativt. Att utbildningen delvis
genomfördes försvarsmakts- och försvarsgrensgemensamt upplevdes mycket
positivt genom att det ansågs ha ökat fänrikarnas kunskaper om de andra för-
svarsgrenarnas och truppslagens verksamhet och sätt att tänka, samtidigt som
det gett ett stort kontaktnät. De nyblivna fänrikarna ansåg att det var proble-
matiskt att det fanns en stor diskrepans mellan YOP och förbandsverksamheten
och att många av deras närmaste chefer hade negativa förställningar om utbild-
ningen, vilket kan ha haft en negativ inverkan på de nyblivna fänrikarnas be-
dömning av utbildningen. Flera upplevde att utbildningen var mera anpassad
till vissa försvarsgrenar och truppslag än andra, även om det var delade me-
ningar om vilken försvarsgren eller vilket truppslag det ansågs mest anpassat
till. Detta tyder dock på att fänrikarna hade vissa föreställningar om att det kan
finnas skilda utbildningsbehov för olika försvarsgrenar och truppslag.

De närmaste chefernas uppfattningar om utbildningen på YOP

Resultaten tyder på att informationen om YOP inte nått fram till alla fänrikar-
nas närmaste chefer:

P 4: Man har inte fått någon genomgång på det. Det tycker jag man borde få.
LG: Information finns alltid tillgängligt men det trycks inte ner i halsen på oss.
2. Yflj: Det man vet det är ju vad man hört av dom (fänrikarna) själva.
Amf 4: Det är ryktesvägar.
T 2: Jag vet inte alls hur utbildningen ser ut nu.

Generella föreställningar om YOP

Det fanns en föreställning om att YOP inte var tillräckligt befattningsinriktat.
Detta ansågs leda till att de nyblivna fänrikarna inte får det yrkeskunnande
(”know how”) de anses behöva:

I 5: Dom läser bara statskunskap, ingen obligatorisk undervisning utan det är
frivilligt i 10 veckors tid, då är dom nog kass när dom kommer tillbaks eftersom
dom inte får KSP98 och GRG99 utbildning.

                                                
98 Kulspruta.
99 Granatgevär.
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Vid jämförelser mellan YOP och tidigare grundläggande officersutbildningar
fanns det en del positiva föreställningar om YOP:

S 1: Mycket bredare utbildning.
1. Ubflj: Fördelen med det här är det långsiktiga i framtiden och det är ju inte
meningen att man skall åka ubåt hela livet. Vissa kommer att gå vidare och då
tror jag att dom har nytta av den här utbildningen.

Det verkade dock finnas en utbredd uppfattning om att YOP var en sämre
grundläggande officersutbildning jämfört med tidigare officersutbildningar.
Flera önskade en återgång till den ”gamla” officersutbildningen som ansågs ge
ett bättre yrkeskunnande:

Lv 6: När jag gjorde min officersutbildning 93-95 så var det avsevärt mer
praktik inlagd i utbildningen. Vi var ute och truppförde på olika kompanier.
Första året skulle man bli en väldigt bra truppförarchef och andra året skulle
man bli en lika bra utbildare på plutonsnivå. Men nu gör man tvärtom, nu börjar
man ju inte med armégemensam utan nu är det liksom hela försvarsmakten.
Ing 2: Då kunde man ju sitt egna truppslag på ett helt annat sätt än vad jag tror
att dom här eleverna kan.
Amf 4: Dom från Kvarn100, den utbildningen som var där var en mönsterut-
bildning, tycker jag. Som plutonchef när man fick fänrikar som var precis fär-
diga alltså.
A 9: Jag tycker att man var mer duglig så att säga, man kunde gå ut och trupp-
föra, det var inga som helst problem. Jag skulle vilja att man går tillbaka till det
gamla där man får truppförare.
Amf 1: Men vi var betydligt mer ”byxad” att kunna genomföra den verksamhet
som krävdes när man kom ut, det tycker jag. Nej, det är det här med skol-
systemet. Det kommer att bli sämre och sämre officerare om den här utbild-
ningen fortsätter.

Utbildningsinnehåll

Det fanns en viss acceptans för ett brett och generellt utbildningsinnehåll:

P 4: Dom har säkert bättre koll på helheten, allmänna militära kunskaper och
helheten.

Andra ansåg att civila ämnen och brett utbildningsinnehåll inte var relevant för
nyblivna fänrikar och istället önskades befattningsinriktat utbildningsinnehåll:

                                                
100 Markstridsskolan i Kvarn.
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T 2: […] ingen som helst militär anknytning och jag har svårt att se nyttan med
att läsa det.
Amf 1: Jag säger inte att ämnena inte skall läsas men dom kan dom läsa lite se-
nare kanske.
Amf 4: För mycket teori, för mycket civila studier. Jag tror inte att man bara
kan leva på teori. Man måste varva det här med praktik hela tiden.
3. Yflj: Rikta utbildningen som yrkesofficer mot det dom skall göra när dom
kommer ut.
A 9: […] att dom mer inriktades på att vara instruktör på pluton.
I 5: […] tycker jag att man skall lägga mer tid på att trupputbilda. Man skall
trupputbilda varandra natt och dag. Man skall bli duktig på lite innan man går
vidare.

En uppfattning var att det militära utbildningsinnehållet bedömdes ligga på för
hög nivå i relation till de nyblivna fänrikarnas befattningar och arbetsuppgifter:

I 5: Man skall alltså inte börja med helheten.
3. Yflj: Man skjuter över målet lite, som taktikutbildning som nästan motsvarar
TAP101 nivån.

Utbildningsmetoder

Gällande utbildningsmetoderna så var fänrikarnas närmaste chefer i stort sett
överens om att de till stor del bör vara praktiska och förbandsanknutna, dvs.
kontextbundna. Det fanns en stark föreställning om att man lär sig yrkes-
kunnandet (”know how”) bäst i yrkespraktikens dagliga verksamhet, gärna i
form av mästare-lärlingsutbildning och beprövad erfarenhet:

LG: […] ett helt utbildningsår på en pluton under handledning. Självupp-
levelser som gör att dom börjar tidigt skapa en bank av erfarenhet.
A 9: Vi måste se till att det övas mycket med förband, det är där vi får erfaren-
heterna med att vara ute med soldaterna, det är där dom blir duktiga som befäl,
det är det bästa vi kan ge dom.
2. Yflj: […] och sedan så lär man sig att köra båten ombord och inte på land.
Amf 1: Jag vill att dom mer skall kunna titta mera på erfarna officerares sätt att
hantera utbildningen.
Amf 4:  Det är nämligen så har man inte själv testat grejer så lär man sig inte
grejerna riktigt, man måste göra misstag för att lära sig.
I 5: […] inte att en lärare berättar, ja dom här problemen kan uppkomma, det är
bättre att dom får uppleva dom.

                                                
101 TAP (Taktiska programmet) är en nivåhöjande utbildning som löjtnanter går för att bli

kaptener.
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Teoretiska utbildningsmetoder ansågs till och med kunna vara förvirrade för
fänrikarna:

LG: Att sätta sig i skolbänken och skriva ”papers” det förvirrar dom väldigt
mycket när dom kommer hem.

Försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbildning

En viss acceptans fanns för försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbild-
ning även om meningarna var delade om huruvida de borde förläggas i början
eller i slutet av utbildningen:

LG: Jag tror inte att det är något fel på att ha försvarsmaktsgemensam start, det
tror jag är jättebra.
Ing 2: […] så att man går truppspecifika först och därefter kör man en försvars-
maktsgemensam.

Det fanns dock en utbredd skepsis till försvarsmakts- och försvarsgrens-
gemensam utbildning. Skälen var att aspiranterna inte ansågs ha något yrkes-
kunnande att dela med sig av till varandra, att det tog tid från andra viktigare
delar av utbildningen och att utbildningsbehovet såg olika ut för aspiranter från
olika försvarsgrenar:

3. Yflj: Men jag tycker att vi inte skall ha någon gemensam utbildning, inte i
den omfattning som är nu, inte som yrkesofficer, det tycker jag är helt onödigt.
Du har ingen nytta av det inbillar jag mig. För du har ju inget att utbyta direkt.
Det är något som måste offras just på grund av det här YOP systemet och den
försvarsmaktsgemensamma grejen.
S 1: I armén så utbildas vi till chefer för att kunna leda folk att göra saker men i
marinen där utbildas dom för att göra jobbet själva, det tycker jag att är kons-
tigt, att det inte tas mer hänsyn till det ibland när det diskuteras över lag i för-
svarsmakten, att yrkena är jätteolika.

Specialkurser

Uppfattningarna om specialkurserna var över lag negativa. Specialkurserna an-
sågs bland annat ta tid från viktigare inslag i utbildningen. Vidare ansågs att ut-
bildningsinnehållet i specialkurserna inte var relevant för fänrikarnas komman-
de befattningar och att de akademiska poäng som specialkurserna gav inte var
någon merit. Även det förhållandet att undervisningsformerna på special-
kurserna var mindre bundna ansågs vara suspekt:
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LG: I och med att dom här specialkurserna tog så pass mycket tid och så skall
man peta in både trupputbildning och lite truppföring på samma tid och det
räcker inte tiden till.
2. Yflj: Dom fick lära sig rida och hoppa fallskärm, det har vi inte så stor nytta
av. Det är säkert trevligt för dem att få rida tillsammans i skogsdungarna men
sjösjukan sätter in efter ett tag.
3. Yflj: De enda riktiga poängen dom får det är ju dom här specialkurserna, och
20 poäng i det civila det är ingenting, det kommer man ingen vart på och det är
ingen merit bara för att det står att det är poäng.
I 5: Och det är ingen obligatorisk undervisning utan det är frivilligt i 10 veckors
tid och då blir ju grundsatsen, då är det nog kass.

Särskilt negativa var cheferna till civila specialkurser vilket ansågs vara helt fel
med tanke på det yrkeskunnande de bedömde att nyblivna fänrikar behövde för
sina befattningar och arbetsuppgifter:

Lv 6: Sen förstår jag inte varför man skall läsa valfritt civilt ämne på högskola.
Jag förstår inte vad min fänrik har för nytta av tio poäng i företagsekonomi
även om vi behöver fler ekonomer i försvarsmakten så vet jag inte just om det
är på skjutbanan vi behöver dom.
T 2: Nu vet jag att en utav dem har valt informationsflöden och motsvarande,
har han berättat, det är säker väldigt användbart men jag har inte sett det än allt-
så, vart man skulle kunna använda det. Men det har så vitt jag vet ingen som
helst militär anknytning och jag har svårt att se var nyttan med att läsa det kont-
ra att läsa kanske militärt anknutna kurser.

En viss oro fanns för att diskrepansen mellan de civila kursernas ”höga” nivå, i
relation till de arbetsuppgifter de nyblivna fänrikarna fick på förbanden, skulle
kunna leda till att vissa lämnade officersyrket:

Lv 6: […] där en fänrik jag tog till mig som fattat tycke för dom här civila äm-
nena men när han kom ut och fick genomföra andra typer av övningar som var
väldigt praktiska enkla så upplevde inte han det här tillräckligt stimulerande och
han valde då att hoppa av.

Akademisering

Inte heller den så kallade akademiseringen av YOP upplevdes som positivt. En
uppfattning var att den låg för tidigt och borde komma in i ett senare utbild-
ningsskede eftersom de arbetsuppgifter som officerare har, åtminstone upp till
kaptens grad, inte ansågs vara av akademisk art. En annan uppfattning var att
den stora diskrepansen mellan YOP:s akademiska utformning jämfört med den
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verklighet som råder i förbandens praktik riskerade att ge fänrikarna en felaktig
uppfattning om vad officersyrket på fänriks nivå innebär:

A 9: Låt det där komma senare i stället.
2. Yflj: Kaptenens arbetsuppgifter är icke av en akademisk art utan det är
handgripligheter och yrkeskunskap.
Lv 6: Det känns lite som om dom vill lura en lite grann. Det är en så väldigt
akademisk värld under skolan och att det samtidigt ska vara så lik den civila
högskolan som möjligt och sen så kommer de ut till en verklighet som kan ligga
ganska långt ifrån den akademiska världen.
Ubflj: Yrket måste komma före det akademiska.

Akademiseringen av YOP ansågs innebära att fänrikarna inte fick nödvändigt
yrkeskunnande för att kunna klara av sådana arbetsuppgifter som tidigare
sköttes av så kallade underbefäl102:

LG: Fokuserande på t.ex. USA, den akademisering som finns i USA, man
blundar för att dom har ju några andra som gör jobbet. Här försöker man göra
likadant som officerarna har i USA och välja att blunda för dom har faktiskt
underbefäl som gör jobbet.

Samverkan mellan YOP och civila högskolor/universitet ansågs inte oproble-
matiskt. Några uppfattningar var att akademisk kvalitetssäkring inte passar mi-
litär utbildning och att kulturkrockar riskerar att uppstå:

LG: Vissa problem när dom akademiserar. Det finns ju problem som dyker upp
där när man ska applicera det på det militära systemet, t.ex. skall man kva-
litetssäkra en officersskola enligt ett universitet. Det passar inte så bra i det här.
Amf 4: Det är för mycket civila studier och samordning med den civila hög-
skolan, det fungerar inte, det krockar helt enkelt.

Avslutningsvis fanns det farhågor för att akademiseringen skulle kunna leda
till att ”fel” folk rekryterades till officersutbildningen och officersyrket:

Amf 4: Då kanske dom dessutom rekryterar fel folk eftersom dom måste göra
högskoleprov och så vidare och är praktisk odugliga kanske, det har vi inte pro-
vat dom på. Men däremot är dom jätteduktiga på att skriva högskoleprov.

                                                
102 Innan införandet av den nya befälsordningen (NBO) 1983 så var officerskåren indelad i

tre grupper; plutonofficerare, kompaniofficerare och regementsofficerare. Plutonofficerar-
na var s.k. underbefäl vilka ofta skötte de enklare och praktiska arbetsuppgifterna.
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Samordningen mellan YOP och förbandsverksamheten

Den allmänna uppfattningen bland fänrikarnas närmaste chefer om YOP:s rele-
vans för verksamheten på förbanden var att YOP inte var anpassat till förban-
dens verksamhet. Dels fanns det uppfattningar om att utbildningen inte leder
till relevant yrkeskunnande, dels att det finns en bristande kommunikation
mellan förbanden och de som beslutar om utbildningens utformning, vilket
ansågs leda till att förbandens behov av yrkeskunnande inte tillgodosågs med
utbildningen på YOP:

2. Yflj: Jag tror att man gjort en utbildning som inte svarar mot verkligheten,
att fänrikens arbetsuppgifter eller kaptenens arbetsuppgifter icke är av en aka-
demisk art utan det är handgripligheter och yrkeskunskap. Då kan dom bli rätt
förvånade. För när man kommer som fänrik då är det att räkna kalsonger man är
chef över, kalsongförrådet, så det blir nog rätt obehagligt. För man tror kanske
att man skall göra så mycket officersgrejer. Det är ingen nere på förbanden som
riktigt har vetat om det här, så här att du får en generalist. Det måste bli en dia-
log däremellan. Det är egentligen ett chefsproblem alltihop. Det sitter befatt-
ningshavare och utbildningsledare på olika håll och kanter och tänker ut bra sa-
ker; det här måste vi kunna. När man lägger ihop alla dom här pusselbitarna så
visar det sig att då det blir så otroligt mycket som inte finns med i utbildningen.
P 4: Man glömmer eller väljer att se bort ifrån att andra länder som har en kår
som genomför också, det är ju underofficerskåren och det har vi inga sådana
här.
3. Yflj: Jag vet ju vad jag vill ha som maskinchef, det får jag ju inte.

Sammanfattning och kommentarer

Informationen om YOP tycks ha varit bristfällig på flera håll, vilket medfört att
cheferna inte var särskilt införstådda med utbildningens utformning och inne-
håll. Detta kan ha påverkat deras bedömning av YOP i någon riktning, för-
modligen negativt, då deras föreställningar och förväntningar på YOP möjligen
inte infriades helt. Cheferna ansåg över lag att den tidigare officersutbildningen
på OHS var betydligt bättre än YOP, då den i huvudsak var befattningsinriktad
och producerade ”nyckelfärdiga” fänrikar som var duktiga på truppföring och
trupputbildning. Civila ämnen och brett utbildningsinnehåll bedömdes gene-
rellt inte vara relevant för fänrikar även om det fanns en viss acceptans för
YOP:s bredare inriktning som ansågs ge fänrikarna bättre helhetssyn och ett
mera långsiktigt yrkeskunnande. Cheferna önskade dock i första hand en be-
fattningsinriktad utbildning som till stor del genomförs som praktik på för-
banden och där lärandet sker i mästare-lärlingsform. Teoretiska utbildnings-
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metoder ansågs till och med kunna vara förvirrande för fänrikarna. Cheferna
var inte särskilt positiva till försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbild-
ning eftersom de ansåg att aspiranterna inte hade något yrkeskunnande som de
kunde dela med sig av. Specialkurser, särskilt civila, ansågs inte relevanta för
fänrikarnas befattningar, samtidigt som de tog tid från viktigare inslag i utbild-
ningen. Akademiseringen ansågs inte riktigt höra hemma inom officersutbild-
ning över huvud taget och särskilt inte i den grundläggande officersutbild-
ningen. Det fanns farhågor för att akademiseringen skulle kunna locka till sig
”fel” folk och att det skulle ge fel uppfattning om yrket. Cheferna menade att
utbildningen på YOP inte svarar mot förbandens behov och att fänrikarna får
en utbildning som ligger långt över det som nyblivna fänrikar behöver kunna.

Fänrikarnas upplevelser av det egna yrkeskunnandet

Uppnått yrkeskunnande

Fänrikarna bedömde att utbildningen hade gett dem brett och generellt yrkes-
kunnande. De menade att de hade fått ett helhetsperspektiv om hur hela för-
svarsmakten fungerar och ökad omvärldsförståelse:

LG: Att just det här att få helheten, hur allting hänger ihop och att man får en
liten annan blick på vad som händer runt om i världen.
Ing 2: Så har man ganska bra uppfattning just vad andra vapenslag och andra
tjänstegrenar inom försvaret sysslar med. Man har en helhetsbild av hela för-
svarsmakten.

Fänrikarna var positiva till att deras förmåga till kritiskt och reflekterat tänkan-
de (kompetens) hade utvecklats under utbildningen:

2. Yflj: Vi har blivit itutade mycket att vi skall tänka självständigt.
3. Yf1j: Vi är väldigt duktiga på att ifrågasätta, varför? Vi köper inte läget, inte
alltid utan frågar, varför? Att granska och att vara kritisk. Kritisk är ett negativt
laddat ord men det är ju att granska liksom för att kanske skapa större förståel-
se. Har man då börjat vara kritisk så är det lättare att fortsätta att vara det.
P 4: Även mot sig själv alltså, man är även kritisk mot sig själv och vad man
själv gör. En självmedvetenhet, man kan självrannsaka sig själv lite grann.

Fänrikarna trodde att YOP gett dem ett yrkeskunnande som kan vara värdefullt
i ett längre perspektiv:
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2. Yflj: Den är nog bra i ett längre perspektiv. För jag tror att man behöver nå-
gon form av akademisk grund ändå i ett längre perspektiv.
1. Ubflj: Men för vår befattning på båten så behöver vi kanske inte alla dom
här kunskaperna men i längden så är det ju bra att ha. På lång sikt, det skall ju
vara bredd, det är ju en erfarenhet.

Fänrikarnas negativa uppfattningar om uppnått yrkeskunnande handlade främst
om att utbildningen inte resulterat i att de uppnått fullgott befattningsyrkes-
kunnande (”know how”) och att utbildningen inte varit anpassad till förban-
dens behov:

A 9: Jag har inte fått lära mig ge order på en skola i min befattning. Det är brist-
fälligt också i våra befattningar. När vi skall gå i vår befattning i vinter, då blir
det med ett nödrop.
P 4: Det känns bittert, det gör det eftersom det finns basårsanställda nu på mitt
kompani som kan betydligt mycket mer om vagnen än vad jag kan. Som det är
nu så har jag totalt bristande kompetens.
2. Yflj: Det är frustration att man har gått på skola så pass länge och ändå inte
kan det man skall hålla på med.
Amf 1: Man vill vara duktig och bra förberedd på den verksamheten man håller
på med och det är man ju inte. Vad vi vet nu är att vi kanske inte är helt förbe-
redda för den situationen som man kom ut i direkt efter YOP.
Amf 4: Vi har inte lärt oss någonting på skolan som man har nytta utav när man
kommer ut på förbandet.

Det fanns även uppfattningar om att man förlorat en del av sitt yrkeskunnande
under utbildningstiden genom att man glömt bort de kunskaper och färdigheter
man hade med sig från värnpliktstjänstgöringen:

Amf 1: Det är synd att på dom här två åren så har man ju i stället för att byggt
på, glömt bort mycket av det som man hade gratis från värnplikten. Ja, i stället
för att bli bättre i det så har man liksom fallit lite.

Vidare ansågs att delar av det yrkeskunnande man fått inte var relevant i rela-
tion till fänrikarnas befattningar och arbetsuppgifter:

A 9: Men måste jag kunna FN:s § 7 för att vara instruktör på en stabspluton?
Nej, det måste jag inte kunna.

Fänrikarna önskade sig främst befattningsrelaterat yrkeskunnande (”know
how”). Sådant yrkeskunnande som gjorde att de direkt efter YOP skulle kunna
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fungera som fullt funktionsdugliga fänrikar på hemförbandet, vidare ansåg fän-
rikarna att de borde vara färdigutbildade för sina befattningar efter YOP:

A 9: […] instruktör och kunna vara en krigsplutonschef. […] orderträning, or-
der att leda i fält. Vi tappar det här genuina, ja att kunna ställa till och riva av en
marschorder eller ta soldater och ut och öva.
S 1: […] bör besitta goda kunskaper i allmänmilitära färdigheter såsom strid,
skytte, sjukvård etc. Ha grundläggande kunskaper som instruktör, att man skall
kunna hålla skarpskjutning på en skjutbana.
Amf 4: Förbandet skickar iväg oss och vi kommer tillbaka som en färdig pro-
dukt, allting skall vara klart.

Yrkeskunnande och arbetsuppgifter

Samtliga fänrikar, utom fänrikarna från ingenjörstrupperna, hade vid fokus-
gruppssamtalen kommit till sina förband och arbetat där mellan två och elva
månader. Fänrikarna från ingenjörstrupperna hade placerats på en 43 veckor
lång fortsatt befattningsutbildning vid Fältarbetsskolan i Eksjö, vilket de inte
ansåg att de hade blivit informerade om medan de gick på YOP.

De fänrikar som kände att de klarade av sina befattningar och arbetsupp-
gifter ansåg att de blivit väl förberedda under utbildningen och att arbetsupp-
gifterna var bekanta sedan tidigare:

LG: Det hade man ju övat på Kvarn och haft sådana övningar, så jag kände mig
ganska förberedd, det var inga problem så.
LV 6: Jag har aldrig stött på begränsningar i den verksamhet jag skall göra på
grund av att jag har luckor i min utbildning.
T 2: Det kändes väl bra att börja jobba. Man hade gått i skola och ville sätta
tänderna i truppen så att säga. Jag såg fram emot det i alla fall. Det blev ungefär
som man hade tänkt sig. I alla fall för mig.
Amf 1: Det var inga svåra moment första veckan, varken för soldaten eller för
oss. Det var inga större problem för oss att hålla i övningarna även om vi inte
hade gjort det så många gånger tidigare.

De fänrikar som kände sig mindre säkra på sin förmåga att klara av sina befatt-
ningar och arbetsuppgifter menade att de inte hade tillräckligt med erfarenhet
och att vissa inslag saknats i utbildningen:

LG: Jag känner mig oklar på något sätt.
S 1: […] så står det två nya examinerade fänrikar och skall ha skydds-
vaktstjänst. Inget som man har haft på skolan.
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2. Yflj: Det finns fortfarande saker som jag inte ens har aning om. Saker här
ombord, hur det fungerar, rutiner.
Amf 1: Det kan jag själv känna i vissa sammanhang, att jag inte har tillräckligt
med erfarenhet.

Fänrikarnas upplevelser av om de bedömdes vara dugliga kollegor

Fänrikarna hade olika erfarenheter av huruvida deras närmaste chefer bedömde
dem som dugliga kollegor eller ej. De fänrikar som hade positiva erfarenheter
menade att de bedömdes vara färdiga och dugliga fänrikar med en fullgod ut-
bildning:

P 4: Jag har heller inte hört något riktat, ja, fått sånt, det här är du riktig dålig
på.
T 2: Dom ser som att vi jobbar och vi är klara fänrikar.
2. Yflj: Dom tycker att man fått en bra utbildning.

En del fänrikar menade att deras chefer varit besvikna över att de inte var lika
dugliga som tidigare årskullar med fänrikar och att cheferna ansåg att de fortfa-
rande var aspiranter under utbildning:

LG: […] vi inte är riktigt som dom officerare, dom fänrikar som kommit hem
förr om åren.
Lv 6: Dom tyckte att vi inte var lika bra som dom andra. Det var ju det som
dom ville ha, så det var ju inte konstigt att dom blev besvikna. Dom trodde att
dom skulle få det och sen så fick dom inte det.
2. Yflj: Så för vår del så ser man att vi är färdigutbildade den dagen vi blir löjt-
nanter för då har vi fått teori och praktik. Som fänrik så är man enbart elev ing-
enting annat. För min del så upplever jag att man tittat lite halvsnett på oss och
tyckt att vi var inga riktiga fänrikar utan vi var bara halvfärdiga fänrikar och
hade mycket kvar att lära.
1. Ubflj: Dom har ju sagt ganska klart, att vi går under praktikperiod nu, dom
här sex månaderna.
Amf 4: […] ni skulle lika gärna kunna vara värnpliktiga. […] ni saknar en mas-
sa självklara kompetenser.

Sammanfattning och kommentarer

Samtliga fänrikar utom de från ingenjörstrupperna placerades på olika förband.
Fänrikarna från ingenjörstrupperna påbörjade direkt efter YOP en 43 veckor
lång fortsatt befattningsutbildning, som de själva menade att de inte blivit in-
formerade om. Fänrikarna var positiva till att utbildningen gett dem ett yrkes-



128

kunnande med breda kunskaper och att de att de lärt sig tänka kritiskt och re-
flekterande, vilket ansågs kunna vara värdefullt inför framtiden. Generellt sett
bedömde fänrikarna att deras yrkeskunnande i form av ”know how” inte var
tillräckligt dugligt. Vissa menade till och med att de hade förlorat yrkeskun-
nande under utbildningen. Fänrikarna ansåg att YOP borde generera ett yrkes-
kunnande som innebar att de var fullt funktionsdugliga i sina befattningar efter
utbildningen. Relaterat till fänrikarnas konkreta erfarenheter av arbetsuppgifter
de haft sedan de kom till förbandet ansåg vissa att de klarade av dem utan svå-
righeter medan andra hade känt att deras yrkeskunnande inte riktigt räckte till.
En del fänrikar ansåg att deras närmaste chefer bedömde dem som fullt dugliga
kollegor, andra menade att deras närmaste chefer blev besvikna över deras
brist på dugligt yrkeskunnande och att de fortfarande bedömdes som aspiranter
under utbildning. Med tanke på att fänrikarna vid tiden för fokusgrupps-
samtalen hade varit på förbanden en tid, så kan man förmoda att de skaffat sig
ett visst empiriskt underlag för sina bedömningar av det egna yrkeskunnandet
och hur deras närmaste chefer bedömde deras yrkeskunnande.

De närmaste chefernas uppfattningar
om fänrikarnas yrkeskunnande

Uppnått yrkeskunnande

Fänrikarnas närmaste chefer var positiva till fänrikarnas personliga egenskaper.
Fänrikarna ansågs också ha god omvärlds- och försvarsmaktskunskap och ut-
bildningen bedömdes ha gett fänrikarna en god teoretisk bas att stå på inför
framtiden:

S 1: Dom har sina fördelar, dom har en väldigt bred teoretisk bas att stå på.
1. Ubflj: Dom är nog bra långsiktigt, anser jag.
LG: De är smarta grabbar och tjejer alltså. Jag har svårt att se att jag själv mat-
chat in i den konkurrensen på något sätt, dom har ju kommit väldigt långt, dom
är ju sållade, det är mycket grädde.
Lv 6: Förståelsemässigt så är dom mycket duktigare än vad jag var som fänrik.
P 4: Alltså, han som jag har fungerar väldigt bra. Men jag vet inte om det är en
normalbild från skolan men han är jävligt duktig. På honom ser jag ingen större
skillnad mot vad man själv kom ut. Deras helhetssyn är mycket bättre, dom har
bättre koll på försvaret i stort och kanske omvärldsbilden

Det fanns också positiva uppfattningar om fänrikarnas specifika yrkeskun-
nande (”know how”):
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A 9: Jag är väldigt nöjd, de vågar att ta för sig och är väldigt noggranna och har
förstått vad det handlar om att utbilda soldater. Generellt när det gäller vapen-
tjänst, när det gäller att stå framför trupp och leda det hela, så tycker jag att dom
är dugliga.
S 1: Dom är ju jätteduktiga och jag menar på vårt system och över huvud taget
på försvarsmaktskunskap.
3. Yflj: Jag tror att dom är bättre truppfolk än vad vi var, dom är bättre på att
ställa krav.

Den mera omfattande ledarskapsutbildningen på YOP ansågs ha inneburit att
fänrikarna nu blivit bättre truppförare och att fänrikarnas yrkeskunnande inte
blivit sämre med YOP jämfört med tidigare utbildningar:

3. Yflj: Jag tror att dom är bättre truppfolk än vad vi var, dom fick ju ledar-
skapsutbildning och dom bitarna mer än vad vi fick i alla fall.
I 5: […] dom fortfarande även idag är duktiga. Så ser jag inte att det finns några
likhetstecken att dom är sämre på att trupputbilda än vad dom har varit tidigare.

Vidare ansågs fänrikarnas förmåga till kritiskt och reflekterat tänkande (kom-
petens) vara positivt:

LV 6: Han är kritiskt tänkande; kan vi inte göra så här i stället, va? Han försö-
ker finna nya vägar.
3. Yflj: De vågar ifrågasätta saker och ting, dom vågar fråga på ett annat sätt.
Dom har blivit fostrade att vara mer öppna.

Trots positiva uppfattningar om brett, generellt och teoretiskt yrkeskunnande
så fanns det också de som inte var lika positiva till sådant yrkeskunnande:

A 9: Det är det generella vill vi komma bort ifrån.
Lv 6: Just tanken att fly ifrån hantverket till någonting annat.
3. Yflj: […] att det har blivit nästan finare och producera en sak på ett papper
än att jobba med händerna.

Fänrikarnas yrkeskunnande bedömdes ibland inte vara relevant för deras be-
fattningar och arbetsuppgifter:

A 9: Dom är jätteduktiga på militärengelska, har större förståelse för systemet,
men det är inget som du har användning utav i den befattningen som instruktör
eller plutonchef.
Lv 6: Tanken kan vara mycket fin, utvecklas på annat sätt, men när dom kom-
mer hem är dom i hetluften direkt.
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Den dominerande uppfattningen var att fänrikarna i stort sett saknade yrkes-
kunnande för sina befattningar och arbetsuppgifter (”know how”). Många
gånger bedömdes fänrikarna vara till mera besvär än nytta:

P 4: Teoretiskt duktiga kanske? Men mindre praktiska. Dom saknar viss
grundläggande kompetens som man bör ha som fänrik, exempelvis då vapen-
tjänst. Vem vill ha sådana fänrikar? Vem har sagt att dom skall bli duktiga på
det och inte på det vi vill ha? Dom har övat på fel saker.
T 2: Men jag har hittills inte sett att dom har haft en kunskap som vi andra sak-
nat som vi har kunnat använda.
LG: Nej, dom har för lite handfast yrkeskunskap, tycker jag, dom har för lite
praktik och praktiska kunskaper. Dom tycker att det är jobbigt att ha trupp där-
för dom måste läsa på allting hela tiden. Det sitter inte i ryggraden på samma
sätt. Det är mycket frågor hela tiden, på alla grundövningar och avfyring, and-
ning och riktning.
S 1: Det dom saknar i det stora det är att kunna handskas med soldater.
2. Yflj: Han har inte fackkunskapen som en officer. Dom kommer ut oförbe-
redda på den verklighet dom möter. Han har fått värnpliktsutbildningen för att
överhuvudtaget kunna ha någon som helst kunskap i frågan. Om vi jämför när
vi själva kom ut som fänrikar så tar det ungefär ett år längre att utbilda dom till
att göra grovjobbet ombord.
3. Yflj: Om man skulle bryta direkt efter YOP så finns det inte en fänrik som
skulle kunna tjänstgöra på fartygen.
Amf 4: Dom får inte ens stå på skjutbanan. Dom blir som ett kolli som egentli-
gen är med, bara för att titta, se och lära.
Amf 1:  Dom har inte stridsbåtskompetens när dom kommer hit. Det är brister i
utbildningen, det är brister i ledarskapet, det är brister i säkerheten. Man måste
lära dom att skriva plan och PM när dom kommer hit.

Fänrikarnas närmaste chefer önskade att YOP skulle producera ”nyckel-
färdiga” fänrikar med fullgott yrkeskunnande i form av ”know how”:

A 9: Där man får truppförare. […] kunna vara instruktör, vapentjänst, exercisen
och fältarbeten osv. Skapa krigare utav dom, kunna sättas in i strid.
P 4: Att utbilda och genomföra med soldater.
I 5: Det dom kommer att göra när dom kommer till truppen.
LG: Vara plutonchefer i krig. Fullgöra fastanställd gruppchefs yrkesåliggan-
den.
2. Yflj: Kunna sin yrkesgren. Vi behöver ha dom färdigtutbildade och klara att
sättas in i den tjänst som dom skall ha.

De mest missnöjda cheferna bedömde att fänrikarna inte hade något dugligt
yrkeskunnande över huvud taget:
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2. Yflj: Hos oss så har vi faktiskt varit med på att dom skulle i princip vara
odugliga. En fänrik går inte att använda, dom blir dödlast ombord, dom är här
för att lära sig.
LG: Sorry, dom kan inte jobbet.
P 4: Jag förväntar mig att dom inte kan någonting och det är fel att göra det
också. Men jag har svårt att förstå att vem som vill att dom skall komma ut med
den utbildningen dom fått nu, vem vill ha sådana fänrikar?

Yrkeskunnande och arbetsuppgifter

Fänrikarna betraktades på vissa förband som färdigutbildade och placerades på
pluton eller motsvarande och fick sådana arbetsuppgifter som nyblivna fänrikar
brukar få:

A 9: Dom blir placerade på en pluton.
T 2: Så betraktar jag honom som i princip en färdig produkt för den killen är
väldigt duktig och han var fullt användbar. Så har dom fått uppgifter som vem
som helst egentligen. Dom är väldigt användbara i inledande utbildningar av
vpl.103 alltså i GU104 skedet.
2. Yflj: Han är färdigutbildad så han räknade kalsonger och flyttade skackel
och skötte om den vardagliga ”sjömansbiten” och ”skepparbiten” som vi kallar
det.

På andra förband placerades fänrikarna på särskilda enheter med särskilt an-
passade arbetsuppgifter:

LG: Anledning till att dom hamnade här på Livkompaniet var att dom skulle
pröva sina vingar på ”GB-inrycket”105 på sommaren, lära sig lite av sina miss-
tag.
S 1: Fram till våren här nu så kommer alla fänrikar dras ihop till Livkompaniet,
därför det är enklare för handledaren att ha alla under samma paraply.
1. Ubflj: De får börja där vi började som flaggkadetter.106

Cheferna menade att deras bristande kunskaper om fänrikarnas yrkeskunnande
ibland gjorde dem osäkra på vilka arbetsuppgifter som kunde anförtros åt fän-
rikarna:

                                                
103 Värnpliktsutbildningen.
104 Grundutbildningsskedet, dvs. när de värnpliktiga lär sig de allmänmilitära grundläggande

kunskaperna som exempelvis att skjuta och marschera.
105 Gruppbefälsuttagna (GB) värnpliktiga.
106 Flaggkadett är den grad som man har under utbildningen till fänrik, dvs. en aspirantgrad

och inte en yrkesofficersgrad.
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Lv 6: Jag vet inte riktigt vad dom kan, därför kan det bli att dom får för svåra
övningar, att dom fått gå ut och göra någonting som dom inte borde göra.
Amf 1: Risken är att man kanske använder dom fel också. Man kanske tror att
dom är helt värdelösa och sen så kanske dom har en viss utbildning i vissa delar
eller tvärtom. Man kan inte ge dom samma ansvar som jag trodde man skulle
kunna ge dom.
S 1:  Dom har ju vissa begränsningar i kunskapen. Sen så har man efter hand
fått tänka sig för och i samspråk komma överens om vilka typer av uppgifter
dom kan lösa.

Andra chefer hade uppfattningen att fänrikarna inte klarade av särskilt många
arbetsuppgifter med tanke deras brist på relevant yrkeskunnande (”know
how”):

T 2: I facktjänsten då är det väldigt svårt att utnyttja dom som en resurs.
3. Yflj: Det är ju ingen som du kan stoppa in i radiohytten och utbilda den
värnpliktiga radiomänniskan, det går ju inte. […] då förväntas de att dels klara
driften och att kunna agera i nödsituationer med mera och det kan de ju inte.
Amf 4: Dom blir som ett kolli som egentligen är med, bara för att titta och se
och lära men dom får inte det här riktiga pröva själv grejen. […] dom får inte
ens stå på skjutbanan utan att liksom gå kurser. Det blir ju dom här skituppgif-
terna alltså, det är det dom får göra då, va.
Amf 1: Det innebär att dom har väldigt liten förmåga att kunna lösa tjänsten på
hemmaplan. […] då skulle jag gärna lika kunna ha låtit bli att ge honom upp-
giften. Det är dagligt förekommande, det händer gång efter gång åtminstone det
första halvåret, tills vi hunnit bibringa så mycket kunskap att de kan hålla en
grundläggande övning utan fara för säkerheten.
Lv 6: Vi har kunnat använda dem med handledning, kraftfull handledning.

Chefernas bedömning av de nyblivna fänrikarna som dugliga kollegor

Vissa chefer ansåg att fänrikarna var fullvärdiga kollegor när de kom till för-
bandet:

Lv 6: Ja, definitivt, där är det inget snack, det är en kollega som kommer ut.

Men många chefer menade dock att fänrikarna fortfarande måste betraktas som
aspiranter under utbildning vilket ansågs ta mycket tid från verksamheten:

1. Ubflj: […] då har du en anställd, en officer som du får behandla lite som en
elev. Vi får lägga mycket mer tid till att få in dom i tjänsten än vad vi gjorde ti-
digare. Jag skulle säga ett halvår i alla fall, det måste dom ha innan vi kan börja
släppa dom någorlunda
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2. Yflj: Det tar ett år och då har vi verkligen satsat på att lära honom det han
skall kunna
Amf 1: När jag var plutonchef då hade jag fyra nyexaminerade fänrikar och
man får lägga mer tid på att följa upp en utexaminerad officer under deras för-
sta trupputbildning, än man lägger på hela plutonen.

Sammanfattning och kommentarer

En del chefer var mycket positiva till de nyblivna fänrikar som kom till deras
förband, medan andra var direkt negativa då de ansåg att fänrikarna inte hade
tillräckligt dugligt yrkeskunnande. Vissa fänrikar bedömdes som fullt funk-
tionsdugliga och placerades på ”vanliga” enheter med ”normala” arbetsupp-
gifter. På andra förband bedömde deras närmaste chefer att de var mindre dug-
liga och placerade dem därför på särskilda enheter med anpassade arbetsupp-
gifter. Fänrikarnas generella yrkeskunnande bedömdes positivt och det fanns
också chefer som ansåg att fänrikarna hade ett minst lika dugligt yrkeskunnan-
de nu som tidigare årskullar. Även fänrikarnas förmåga att tänka kritiskt och
reflekterat uppskattades av vissa chefer. Den dominerande uppfattningen var
dock att fänrikarna inte hade tillräckligt dugligt yrkeskunnande (”know how”)
för att de skulle kunna klara av sina befattningar och arbetsuppgifter på ett till-
fredsställande sätt. Ibland bedömdes fänrikarna fortfarande vara aspiranter un-
der utbildning.

Andra resultat med koppling till YOP och
de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande

I undersökningen åt HKV (Hedlund, 2002b) framkom resultat som inte direkt
kan kopplas till fänrikarnas och deras närmaste chefers uppfattningar om YOP
och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande men som ändå har viss relevans för
dessa frågor.

Fortsatt befattningsutbildning

De nyblivna fänrikarna och deras närmaste chefer var genomgående negativa
till behovet av fortsatt befattningsutbildning, dvs. den kompletterande befatt-
ningsutbildning som de nyblivna fänrikarna förväntas få efter examen på YOP.
Kritiken mot den fortsatta befattningsutbildningen handlade främst om att fort-
satt befattningsutbildning inte borde behövas utan fänrikarna borde vara fär-
digutbildade efter YOP, men också och att den inte planerades och genomför-
des på ett tillfredställande sätt.
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Lärande

Fänrikarna och deras närmaste chefer ansåg över lag att den bästa formen av
officersutbildning är den som genomförs som praktik vid förbanden, av och
tillsammans med kollegor. Lärande av och tillsammans med kollegor på för-
bandet och föregångsmannaskapet ses av fänrikarna och deras chefer som det
viktigaste pedagogiska instrumentet för såväl lärande av yrkeskunnande som
yrkessocialisering.

Delstudie 3 – Försvarsmakten LOPE

Delstudie 3: Försvarsmakten LOPE:s seminarier med anknytning till YOP och
nyblivna fänrikars yrkeskunnande. Försvarsmakten LOPE genomförde under
våren 2002 två seminarier med anknytning till YOP och de nyblivna fänrikar-
nas yrkeskunnande och sammanställde därefter deltagarnas personliga reflek-
tioner vilka ligger till grund för denna delstudie (Försvarsmakten LOPE,
2002a-b).

YOP

Ett problem som togs upp bland seminariedeltagarna var att lärarna på skolan
kanske inte alltid själva förstått meningen med den nya utbildningen, vilket
bland annat ansågs kunna bero på den stora läraromsättningen och den korta
förberedelsetiden107:

En förutsättning för att eleven skall förstå mening och sammanhang i utbild-
ningen är sannolikt att lärarna har förstått detta. Tyvärr är inte alltid så fallet.
Den stora läraromsättningen på våra skolor bidrar säkert till detta. (Karlberg, s.
8)

Personal som ska tjänstgöra vid skolorna kommer allt för sent innan utbildning-
en påbörjas. (Karlberg, s. 16)

Seminariedeltagarna menade att informationen om YOP och de nyblivna fänri-
karnas yrkeskunnande behövde förbättras:

MHS-H108 funderar över hur information om YOP-fänrikens utbildningsstånd-
punkt kan förbättras (särskilt mot förbandschefer). (Kvarn, s. 1)

                                                
107 Många lärare kommer till YOP direkt från förbandet utan några förberedelser. I några fall

har de genomgått en 5-poängskurs i högskolepedagogik innan de börjar.
108 Militärhögskolan i Halmstad.
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[…] en tydlig dialog dels mellan MHS-Funktionsskola, men även mellan Skola-
Förband kring vilken kompetens som den nyexaminerade fänriken besitter.
(Kvarn, s. 18)

Den bristande informationen om YOP ansågs kunna leda till felaktiga förvänt-
ningar på utbildningen och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande:

[…] att målbilden för YOP är oklar eller att den inte har kommunicerats till-
räckligt tydligt. Detta leder till att förväntningarna från omgivningen inte – står
i stil med målsättningen för utbildning. (Kvarn, s. 5)

Jag upplever att skolsystemet (YOP) ute på förbanden döms efter de nya fänri-
karnas förmåga att bidra i värnpliktsutbildningen. Om syftet med utbildningen
primärt inte är detta måste detta tydligt kommuniceras i organisationen, annars
drar YOP på sig kritik som man inte gjort sig förtjänt av. (Kvarn, s. 13)

Seminariedeltagarna menade att regementsledningen ofta bedömde att de ny-
blivna fänrikarna inte var tillräckligt funktionsdugliga vilket de menade kunde
bero på bristande kommunikation och felaktiga förväntningar:

Regementsledningens förväntan stämmer inte med verkligheten. (Karlberg, s.
15)

Att förbandscheferna dömde ut ett helt skolsystem innan det knappt hunnit trä-
da i kraft menade en av seminariedeltagarna visade att någonting måste vara
fel. Några tänkbara orsaker till detta bedömdes vara att skolorna inte når upp
till uppställda utbildningsmål, att skolornas mål är felaktiga, dvs. att YOP inte
klarar av att leverera funktionsdugliga fänrikar, att förbandscheferna inte har
någon grund för sina påståenden och/eller att förbandschefernas uppfattningar
om vad dagens/morgondagens officer skall kunna är felaktiga, dvs. att för-
bandscheferna inte hänger med i ominriktningen och därför inte ännu kan se att
den nya inriktningen av officersutbildningen är ”rätt”. Av den anledningen an-
sågs det nödvändigt att formulera utbildningsmålen så tydligt att förbanden och
förbandscheferna förstår vilka krav de kan ställa på fänrikarna och anpassa
arbetsuppgifterna därefter:

Jag upplever att det måste till en klar vision/målsättning, kalla det vad man vill,
som på ett tydligt sätt kommunicerar vad YOP skall leda till. (Kvarn, s. 6)
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Förbanden måste förstå vilka krav de kan ställa på officerare vid examen och
anpassa arbetsuppgifterna därefter. (Kvarn, s. 11)

Utbildningens utformning

Det konstaterades att den nya utbildningen på YOP mera var utformad för att
lära sig ta fram information om något än att lära sig exakt hur något bör göras:

Idag lär vi oss i mindre utsträckning än tidigare hur något skall genomföras. Lä-
randet är mer inriktat på var man kan finna information omkring något som
skall genomföras. Tidigare formulerades de i mätbara krav, idag formuleras de
ofta som att förståelse, alternativt förmåga skall uppnås. (Kvarn, s. 6)

Utbildningen problematiseras också utifrån ett ominriktningsperspektiv:

Försvarsmakten tycks idag stå någonstans mitt emellan ett anpassnings- och ett
utvecklingsinriktat lärande. Det anpassningsinriktade förefaller vara en förut-
sättning för att försvarsmakten även i fortsättningen skall kunna producera
krigsförband ute på utbildningsmyndigheterna. Här bör en tydlig inriktning av
försvarsmaktens skolverksamhet kommuniceras från uppdragsgivarna. Skall
försvarsmaktens skolverksamhet på lägre nivåer förse förbanden med instruk-
törer eller skall officerare förberedas för att kunna verka i en föränderlig om-
värld? (Karlberg, s. 10)

Akademiseringen av utbildningen ansågs minska fänrikarnas möjligheter att få
nödvändig praktik:

Min personliga uppfattning är att vi så kraftigt fokuserat på en ”akademise-
ring”, så att vi trodde att praktik inte fick plats i den ”nya högskolevärlden” in-
om försvarsmakten. Jag tror att vi kanske måste se tillbaka på vad vi varit dukti-
ga på de senaste tio åren och använda det i vårt framtida skolsystem. (Karlberg,
s. 6)

En uppfattning var att utbildningen på YOP i större utsträckning borde utgå
från aspiranternas värnpliktserfarenheter:

Värnplikten är en gemensam grund för eleverna på termin 1-2. (Karlberg, s. 8)

Syftet med att ta tillvara aspiranternas värnpliktserfarenheter skulle dels vara
att bygga vidare på aspiranternas befintliga praktiska kunskaper och färdighe-
ter, dels att använda deras värnpliktserfarenheter som utgångspunkt för reflek-
tion över yrket och officersrollen:
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Bättre anknytning i YOP till kadetternas förkunskaper och deras erfarenheter
från sin vpl. men också att utmana kadetternas ”värnpliktsögon”. Att hitta för
kadetterna gemensamma erfarenheter att reflektera över. Få kadetterna att re-
flektera över relationer mellan vpl. och officersrollen. Att i YOP anknyta till,
reflektera över och ompröva den starka förbandskulturen. Problemet är att kun-
na utveckla ett kritiskt tänkande inom YOP och hålla kvar det vid återkomsten
till hemförbandet. (Karlberg, s. 2)

Yrkeskunnande

Flera deltagare kommenterade fänrikarnas bristande yrkeskunnande (”know
how”) och bland annat hänvisades till rapporten: Uppdrag angående förhåll-
ningssätt, (Försvarsmakten, Amfibiestridsskolan, 2002) där det bland annat
framkommer att yngre befäl känner sig otillräckliga:

En övergripande slutsats man kan dra är att yngre befäl känner sig otillräckliga i
sin officersroll av olika skäl. Det beror på bristande ledarskapsutbildning, ej ac-
cepterade ambitionsnivåer, för dåliga yrkeskunskaper, avsaknad av äldre erfar-
na kollegor mm. (Kvarn, s. 2)

Seminariedeltagarna menade att det var olyckligt att YOP i för liten utsträck-
ning leder till befattningsinriktat yrkeskunnande:

En annan oroande sak som kom upp, var att kadetternas baskunskaper saknas.
Dvs. förbanden klarar inte av att utbilda sina soldater, deras grundläggande per-
sonliga kunskaper och färdigheter är under all kritik. Amf 1 var ett förband där
dessa problem ansågs vara stora. […] observera att det inte bara är våra soldater
som saknar dessa baskunskaper, utan detta är ett generellt problem hos hela of-
ficerskåren. (Kvarn, s. 3)

Är det inte helt nödvändigt att den inledande officersutbildningen i tillräcklig
utsträckning förbereder eleven på instruktörsuppgiften? Inte minst för elevens
skull: om vi inte gör det är risken att denne upplever sig inkompetent, vilket är
en olycklig start i ett nytt yrke. (Kvarn, s. 13)

Yrkessocialisering

Seminariedeltagarna var överens om att värnplikten spelade en avgörande roll
för aspirantens yrkessocialisering.109 Värnplikten sades traditionellt syfta till

                                                
109 Mattsson & Wijnbladh (2002a-b) och Olson & Ullreich Hedin (2001) visar i sina studier

med ett flertal exempel vilken avgörande roll värnplikten och befälen hade för de värn-
pliktigas socialisering.
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anpassning till den rådande verksamheten och tillägnandet av förbandens in-
stitutionella regler:

Värnplikten utgör en sådan stark upplevelse för en ung människa att de värde-
grunder och upplevda beteenden, positiva och negativa, som grundläggs där
med stor sannolikhet kommer att utgöra bas för den framtida officerens beteen-
de. (Karlberg, s. 17.)

Värnpliktens avgörande betydelse för formandet av den blivande officeren be-
dömdes försvåra YOP:s möjligheter att implementera andra synsätt:

Eleverna kommer från värnplikten, där vi med kollektiva medel ändrat deras
vanliga attribut för sin identitet och i stället gett dem en ny grupptillhörighet.
Detta skedde med gängse medel, så som uniform, kollektivt boende och normer
för övrigt beteende. I den grundläggande officersutbildningen som har ett mer
individuellt perspektiv så förväntar vi oss att de ska ta eget ansvar och förhålla
sig kritiskt till olika frågeställningar och företeelser. Det krävs mycket av lärare
och skolledning om detta ska nå fram till eleverna eftersom utbildningen
genomförs med delvis samma kollektiva normer. (Karlberg, s. 4)

Seminariedeltagarna tog återkommande upp sina tvivel på YOP och de nybliv-
na fänrikarnas roll som förändringsagenter:

Eftersom förbanden INTE förändras i samma takt som skolorna, så spelar det
ingen roll hur mycket, eller hur bra ledarskapsutbildning kadetterna erbjuds.
Den socialisation som den färske officeren möter när han kommer tillbaka till
förbandet är så stark, vilket gör att denne med mycket stor sannolikhet kommer
att börja intala sig själv att det han/hon lärt sig är fel eller i alla fall inte appli-
cerbart här och nu. (Kvarn, s. 2)

Förbandskulturen är starkare än vad de bestående intrycken från utbildningen är
hos eleven. Utbildningen vid MHS kan därför inte på sikt förändra de värde-
ringar och beteenden som fänrikarna har då de återkommer till hemförbandet.
Socialisationsprocessen in i den rådande förbandskulturen vid hemförbandet är
allt för stark för att fänrikarna skall våga/vilja försöka anamma vissa delar av
utbildningen i sin profession. (Kvarn, s. 6)

Min erfarenhet är att förbandskulturerna är så starka att en nybliven fänrik väl-
jer att följa den kulturens uttalade och outtalade ”krav” på beteende före att luta
sig mot under YOP utvecklad kunskap. (Karlberg, s. 9)
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Sammanfattning och kommentarer

En försvårande omständighet för implementeringen av YOP ansågs vara att
lärarna på YOP kanske inte själva förstått meningen med utbildningen. En an-
nan försvårande omständighet upplevdes vara att det fanns felaktiga fövänt-
ningar på YOP och fänrikarnas yrkeskunnande vid förbanden. Glappet förkla-
rades bland annat med att informationen om YOP och fänrikarnas yrkeskun-
nande inte nått ut till förbanden. För att komma till rätta med detta problem
betonades att utbildningens mål och fänrikarnas yrkeskunnande behövde tyd-
liggöras och kommuniceras ut till förbanden så att de fick rätt förväntningar.
Seminariedeltagarna diskuterade frågan om huruvida utbildningen och yrkes-
kunnandet bör vara utformat efter krigsförbandsproduktionen (invasionsförsva-
ret) eller till det ominriktade försvaret (insatsförsvar/NBF), vilket tyder på att
de upplever att det finns ett glapp mellan förbandens verksamhet, ominrikt-
ningen och YOP. En uppfattning var att akademiseringen av YOP minskat de
praktiska inslagen i utbildningen vilket bedömdes vara negativt. Seminarie-
deltagarna var dock positiva till en delvis förändrad utbildning och yrkeskun-
nande, som inte enbart omfattade befattningsinriktat yrkeskunande utan också
kritiskt och reflekterat tänkande (kompetens). Bland annat sades att aspiranter-
nas värnpliktserfarenheter borde tas tillvara på YOP för att dels kunna bygga
vidare på deras befintliga praktiska kunskaper och färdigheter (”know how”),
dels kunna användas för reflektion (kompetens) över yrket och officersrollen.
Seminariedeltagarna tog upp att det fanns en utbredd uppfattning bland för-
bandscheferna om att de nyblivna fänrikarna saknade tillräckligt befattningsin-
riktat yrkeskunnande (”know how”). Detta var också seminariedeltagarnas
uppfattning och de menade att detta kunde vara en olycklig start i ett nytt yrke.
Seminariedeltagarna menade att värnpliktstjänstgöringen var av avgörande
betydelse för de blivande fänrikarnas yrkessocialisation, vilket upplevdes som
ett problem då socialisationen under värnpliktstjänstgöringen ansågs syfta till
anpassning till rådande verksamhet och institutionella regler. YOP och de ny-
blivna fänrikarna bedömdes inte kunna fungera som förändringsagenter vid
förbanden utan ansågs tvungna att anpassa sig till förbandens befintliga verk-
samhet och institutionella regler. En uppfattning var att försvarsmaktens omin-
riktning inte enbart kan påbörjas och genomföras vid YOP och med de nybliv-
na fänrikarna utan att den också måste genomföras parallellt vid förbanden.
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Delstudie 4 – Arbetsgruppen Officerskompetensutveckling

Delstudie 4: Ag OK:s uppfattningar om YOP och nyblivna fänrikars yrkes-
kunnande. Den 13 oktober 2000, drygt ett år efter införandet av den nya offi-
cersutbildningen på YOP, dvs. ett år innan den första årskullen fänrikar exami-
nerades från YOP, tillsatte försvarsmakten arbetsgruppen; Arbetsgruppen Offi-
cerskompetensutveckling (Ag OK), med uppgift att analysera officerskompe-
tensutvecklingen samt föreslå inriktning av skolsystemets utveckling. Bak-
grunden till att Ag OK bildades angavs bland annat vara att HKV hade fått en
mängd signaler som påstod att dagens skolsystem inte motsvarade morgon-
dagens krav. De uppgifter som redovisas i denna delstudie härrör från mötes-
anteckningar från Ag OK:s seminarium 24 januari, 2002 på Berga (Försvars-
makten, Ag OK, 2002a). Vid detta seminarium deltog utöver de ordinarie del-
tagarna även respektive försvarsgrens generalinspektör (GI).110

YOP

Ag OK menade att YOP hade två incitament när det utformades; (1) det skulle
vara en försvarsmaktsgemensam officersutbildning och (2) officersutbildning-
en skulle bli bredare. Ag OK ansåg att båda målsättningarna hade misslyckats
då dels endast YOP i Halmstad omfattade alla tre försvarsgrenarna, dels att
bredden på utbildningen inte hade ökat, fokus hade bara flyttats från det yrkes-
kunnande som fänrikarna behöver efter examen till det yrkeskunnande de be-
höver efter cirka tio år i yrket. Ag OK sammanfattande bristerna i utbildningen
på YOP med följande:

Problemet är att vi inte hinner få dem yrkesutbildade innan de kommer ut som
fänrikar på våra förband. Detta gör att vi riskerar att de aldrig får den utbild-
ningen, eftersom vi lever i den ekonomiska verklighet som vi lever i idag. För-
banden har inte råd att utbilda dem. Någonstans måste vi göra en avvägning –
vad är viktigast för fänriken att kunna efter sin yrkesexamen. (a.a., s. 18)

Det nuvarande skolsystemet baserades, enligt Ag OK, på att den grundlägg-
ande officersutbildningen skulle förbereda officerarna för framtida uppgifter.
Ag OK menade dock att det ökade kravet på svenskt deltagande i internationel-
la insatser hade ändrat förutsättningarna, vilket innebar att utbildningen behöv-
de anpassas till dessa nya förutsättningar:

                                                
110 Flygvapnets generalinspektör deltog inte själv utan hade en ersättare. I Ag OK:s mötes-

anteckningar framgår vem som säger vad. Jag har dock av integritetsskäl valt att i texten
nedan avpersonifiera utsagorna och använder genomgående Ag OK som adressat.
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Idag vill vi ha effekt ”här och nu”. Vi vill ha officerare som ”här och nu” kan
gå ut i insatsorganisationen samt delta i internationella operationer. (a.a., s. 2)

I fråga om den försvarsmaktsgemensamma delen av YOP var meningarna i Ag
OK delade. En uppfattning var att man skulle sträva efter så mycket försvars-
maktsgemensam utbildning som möjligt där detta fyllde ett gemensamt behov:

Vi skall ha så mycket som möjligt försvarsmaktsgemensam utbildning där vi
har ett gemensamt behov. (a.a., s. 7)

Andra menade att det var dags att erkänna att det ställs olika krav på fänrikarna
och deras utbildning beroende på vilken försvarsgren eller truppslag de tillhör.
Detta ansågs innebära att det behövs en differentierad grundläggande officers-
utbildning och att försvarsmaktsgemensam utbildning inte har något egenvär-
de:

Att studera ihop har inte detta egenvärde som vi trott inom försvarsmakten.
(a.a., s. 8)

Ag OK konstaterade att man inom försvarsmakten vill ha mer utbildning än
vad som ryms inom tidsramen för YOP. Därför föreslogs att utbildningen för-
längs från två till tre år.111 Andra menade att den totala utbildningstiden abso-
lut inte får öka utan att den istället bör minska. De delar av utbildningen som
inte behövs under de första tio åren av karriären ville Ag OK förlägga till
Stabsprogrammet112 då inte alla officerare når upp till de nivåer där dessa kun-
skaper behövs.

Specialkurser

Ag OK var överens om att specialkurserna inte borde vara valbara och att för-
svarsmakten skulle styra över kursinnehållet. Specialkurserna bör ha bäring
mot vad de blivande fänrikarna kommer att syssla med under de närmaste åren
efter officersexamen och i första hand inriktas mot militär befattnings-
utbildning.113 Några menade att specialkursen fallskärmshoppning var ett ut-
märkt exempel på en bra försvarsmaktsgemensam utbildning. Andra menade
att det inte handlade om huruvida fallskärmshoppning var en bra eller dålig

                                                
111 Nuvarande officersförordning anger utbildningstiden till två år.
112 En nivåhöjande utbildning på FHS för ett urval kaptener för deras befordran till majorer.
113 Ursprungligen sades att specialkurserna inte behövde ha någon militär anknytning. I någ-

ra fall erbjöds enbart civila högskolekurser.
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specialkurs, utan att det handlade om huruvida fallskärmshoppning blockerade
andra och viktigare befattningsinriktade inslag i utbildningen:

Vi skall ha en marinanpassad ledarskapsutbildning och inte hoppa fallskärm.
(a.a., s. 17)

Kontrollen över utbildningen

En fråga som föranledde många inlägg i Ag OK var frågan om vem som pri-
märt bör styra över YOP:s utformning och innehåll. Ag OK menade att mycket
kan göras inom ramen för den, enligt Ag OK, ”fyrkantiga” Officersförord-
ningen, utan att för den skull behöva ändra i den:

Vi kanske inte behöver ha en speciellt utsedd utredare som tar fram någonting
nytt. Vi kan kanske själva gå in och skruva i det befintliga skolsystemet. (a.a., s.
2)

Vi skall satsa på utbildningens innehåll och inte på skolstrukturen. Gör inte
större ingrepp än nödvändigt. Vi äger frågan om innehållet i våra program. Det
som är fastlagt i skolsystemet är vilka program som skall finnas och kopplingen
till olika karriärer – där är vi upplåsta. Men vi har själva stor handlingsfrihet att
bestämma över innehållet. (a.a., s. 5)

Ag OK menade att ansvaret för YOP:s utformning bör ligga på militärhög-
skolorna utifrån direktiv från HKV i dialog med GI och förbanden:

Vi är överens om att GI skall vara med i den arbetsprocess som syftar till att
styra programutbildningen. Vi måste även få in en process där förbandscheferna
är med i våra dialoger i avsedd omfattning. (a.a., s. 12)

Ag OK ansåg att det var fel att militär utbildning skulle behöva anpassas till
Högskoleverkets krav för att bli accepterad i högskolans värld:

Det handlar om att vår utbildning, utan att göra avkall på professionalismen,
blir accepterad i högskolevärlden. (a.a., s. 9)

Ag OK menade att kärnan i högskoleförordningen är att högskolan har exa-
mensrätt vilket kvalitetssäkrar utbildning. Ag OK ansåg att motsvarande kva-
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litetssäkring borde kunna uppnås genom att FHS kvalitetssäkrade YOP och
annan militär utbildning.114

Yrkeskunnande

Ag OK menade att förbandschefernas kritik mot YOP riktades mot att de ny-
blivna fänrikarna inte kunde sättas in direkt i förbandens produktion. Det an-
sågs dock för tidigt att döma ut YOP då utbildningen ännu inte utvärderats.
Dock menade Ag OK att det redan tidigt gick att konstatera att de nyblivna
fänrikarna blivit breda generalister, men att YOP inte ger dem det yrkes-
kunnande de behöver i närtid:

Vi är också överens om att vi borde förbereda våra elever betydligt bättre för
den närtida uppgiften. Vi tycker också att vi inte hinner med att ge de attityder
och övningar som förbereder dem för den verkliga uppgiften. (a.a., s. 16)

Fortsatt befattningsutbildning

Ag OK såg den fortsatta befattningsutbildningen som ett problem som behövde
åtgärdas eftersom den totala utbildningstiden ansågs bli för lång och resurs-
krävande. Ett sätt att eliminera den fortsatta befattningsutbildningen ansågs
kunna vara att ge aspiranterna en förberedande officerskurs (FOK) innan YOP.
Exempelvis menade Ag OK att det fanns anledning att överväga om inte vissa
av de yrkesspecifika delarna av YOP skulle kunna flyttas till FOK. En annan
lösning på frågan ansågs vara att direktrekrytera mot vissa tjänstegrenar och
förlägga delar av den kommande officersutbildningen till värnpliktsutbild-
ningen:

Vi strävar efter att skjuta utbildningen till att starta under värnplikten. Vi ser för
flygförarutbildningen att vissa moment kan föras över till värnpliktsutbild-
ningen. Vi ser detta som en möjlighet. (a.a., s. 15)

Marinen önskade samla all utbildning inom ramen för YOP då de menade att
det var svårt för dem att genomföra fortsatt befattningsutbildning på förbanden,
eftersom de i den dagliga verksamheten ofta behövde genomföra skarpa opera-
tioner inom incidentberedskapen:

Både inom amfibie- och sjöstridskrafterna så är det svårt att genomföra formell
utbildning ombord eller i förband. I synnerhet så är det så inom sjöstrids-

                                                
114 FHS har för närvarande ingen examensrätt. FHS ansökte och fick avslag på en ansökan

om examensrätt år 2001.
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krafterna som används på ett annorlunda sätt i den dagliga gärningen än mark-
stridsförband. Detta beror på att förbanden genomför en stor mängd skarpa ope-
rationer, och löser skarpa uppgifter inom incidentberedskapen. Det finns en sär-
art för sjöstridsförbanden i detta avseende. (a.a., s. 5)

Ag OK skisserade på en modell där den fortsatta befattningsutbildningen
skulle kunna tas bort utan att målsättning och kvalitet behövde sänkas. Detta
skulle bland annat kunna göras genom en återgång till den gamla målsätt-
ningen, att aspiranterna efter genomgången grundläggande officersutbildning
skulle ha förmåga att öva gruppvis, istället för som nu på plutonsnivå, och att
delar av befattningsutbildningen förlades inom YOP:s specialkurser eller lyftes
över till senare fackprogram115:

Alltså blev 40 veckor noll eftersom de här 10 veckorna från specialkurserna
bl.a. kom till. Detta är ett exempel på hur man, utan att göra våld på målsätt-
ningen och kvaliteten, faktiskt lyfter bort ett års befattningsutbildning. (a.a., s.
16)

Enbefälssystem

Den största bristen i det nuvarande officerssystemet var, enligt Ag OK, infö-
randet av enbefälssystemet.116 Ag OK refererar bland annat till en arméstudie
som genomfördes under hösten 2001, där det framgick att armén ansåg att det
behövs någon form av tvåbefälssystem eller flerkarriärssystem:

Dagens system tillgodoser oss genom att vi får väldigt duktiga officerare som är
på väg att göra stabskarriär. Men vi får inte tillräcklig bredd. Vi måste få större
bredd. Jag tror att det räcker med att åstadkomma ett flerkarriärsystem. (a.a., s.
7)

Ag OK menade att man inom den marina chefskretsen diskuterat effekterna av
nuvarande rekryteringsbegränsningar och möjligheterna till ett differentierat
befäls- och utbildningssystem:

Vi har tittat på att slussa in flera GB-vpl.117 för att skapa ett mer differentierat
befälssystem. Inte tvåbefälssystem. Man kan faktiskt med dagens verktyg diffe-
rentiera intagningen så att vi får fler som vi inriktar mot en karriär till nivå fem

                                                
115 Fackprogram är specialistutbildning som inte är nivåhöjande.
116 Dvs. införandet av den nya befälsordningen (NBO).
117 Gruppbefälsuttagna värnpliktiga.
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och sex.118 Det är förbandschefernas ansvar att differentiera intagningen till
MHS. Det finns inga formella hinder i detta avseende. (a.a., s. 8)

Ag OK var oroade över att det under senare tid hade varit svårt att rekrytera
officerare till alla befattningskategorier och menade att det fanns två vägar för
att åtgärda problemet:

Antingen går vi till skolorna och informerar om yrket och kompletteringsbehov
eller att sänka kraven. (a.a., s. 14)

Ag OK förordade det senare vilket ansågs öppna möjligheter för införandet av
ett flerbefäls- eller flerkarriärssystem. Ett steg i den riktningen skulle kunna
vara att man tilläts rekrytera officersaspiranterna redan under värnpliktstjänst-
göringen. Ag OK uttryckte dock vissa farhågor över att tankarna om ett fler-
befäls- eller flerkarriärssystem skulle kunna stöta på politisk patrull:

Det finns säkert en mängd synpunkter – inte minst politiskt på ett sådant system
eftersom vi har gått via NBO och allmän värnplikt. (a.a., s. 6)

Sammanfattning och kommentarer

Ett motiv till att Ag OK bildades angavs bland annat vara att det fanns indika-
tioner om att YOP inte motsvarade framtida krav på officersutbildning. Det
faktum att Ag OK tillsattes redan ett år innan de första fänrikarna examinera-
des från YOP skulle kunna tyda på att det fanns delade meningar inom för-
svarsmakten om införandet av YOP. Ag OK:s kritik mot YOP riktades främst
mot att utbildningen inte ansågs ge fänrikarna det yrkeskunnande de behövde
för att klara av sina befattningar i närtid (”know how”) eller för att kunna delta
i internationella insatser. Utbildningen på YOP ansågs alltför bred och omfat-
tande och Ag OK önskade lyfta ur de delar av utbildningen som inte behövs
under de första tio åren i yrket. Avseende frågan om försvarsmaktsgemensam
utbildning var en uppfattning att man bör sträva efter försvarsmaktsgemensam
utbildning i så stor omfattning som möjligt inom områden där det fanns ge-
mensamma behov. En annan uppfattning var att försvarsmaktsgemensam ut-
bildning inte är ett självändamål och att det var dags att erkänna att det finns
olika utbildningsbehov beroende på försvarsgren, truppslag och befattning. Ag
OK ansåg att specialkurserna på YOP inte ska vara valbara och att innehållet
bör vara inriktat mot det yrkeskunnande de blivande fänrikarna behöver i sina

                                                
118 Nivå fem är kaptener och nivå är sex löjtnanter.
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kommande befattningar i närtid. Ag OK ansåg att försvarsmakten bör ha kon-
trollen över utbildningens utformning och innehåll och att den militära utbild-
ningen inte ska behöva anpassas till den civila högskolans krav. Ag OK var
negativa till behovet av fortsatt befattningsutbildning efter YOP. För att mins-
ka eller eliminera behovet av fortsatt befattningsutbildning föreslog Ag OK
bland annat att delar av den fortsatta befattningsutbildningen skulle kunna för-
läggas innan YOP, dels genom en förberedande officerskurs (FOK), dels ge-
nom att vissa delar förlades till värnpliktstjänstgöringen. Ag OK förespråkade
någon form av flerbefäls- eller flerkarriärsystem för att kunna underlätta re-
kryteringen till alla olika befattningskategorier.

Delstudie 5 – Referensgrupp unga officerare

Delstudie 5: Referensgrupp unga officerare. Ag OK anordnade under 2002
några möten med vad de benämner referensgrupp unga officerare i syfte att få
veta vilka uppfattningar unga officerare inom försvarsmakten hade i frågor
med bäring mot reformeringsarbetet av försvarsmaktens skol- och utbild-
ningssystem. Gruppen unga officerare omfattade officersaspiranter på YOP
samt officerare med graderna fänrik, löjtnant och kapten. De mötesanteck-
ningar som analyserats härrör från fyra möten som Ag OK genomförde med
unga officerare under 2002 (Försvarsmakten, Ag OK, 2002c).119

YOP

Ett problem med YOP ansågs vara att utbildningsmålen var för otydliga och att
utbildningen hade fel syfte:

Jag tror inte att någon kommer att vara speciellt duglig i det han skall göra. Det
känns som om utbildningen syftar mot hur officeren skall se ut och inte mot vad
han skall göra. (Möte 1, s. 2)

Utbildningsinnehållet bedömdes också många gånger ligga på en alltför hög
nivå för en blivande fänrik:

                                                
119 Möte 1. Ag OK träffar kadetter vid Markstridsskolan (MSS) i Kvarn, april, 2002, (endast

officersaspiranter andra året på YOP). Möte 2. Utdrag ur referensgrupp Unga officerare,
mötesanteckningar, 15 augusti, 2002, (kaptener och löjtnanter). Möte 3. Referensgrupp
Unga officerare – anteckningar från internat, 5-6 september, 2002, vid Örlogsskolan i
Berga, (endast fänrikar). Möte 4. Möte med fänrikar vid Flygflottiljen F 17 i Kallinge,
oktober, 2002, (endast fänrikar).
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Viss utbildning vid MHS t.ex. taktik ligger på alldeles för hög nivå. Vid våra
utbildningsövningar hanterar eleverna pansarbrigader, flygdivisioner m.m. som
man inte har något begrepp om på vår nivå. Försök ”taktikisera” på vår nivå
med en pluton istället så att vi bättre kan följa våra utbildningsmål. Det bör vara
övningar som ligger mer i närheten av vår vardag. (Möte 4, s. 4)

Deltagarna var överens om att en nybliven fänrik bör vara färdigutbildad för
sin befattning efter YOP och en del föreslog att YOP skulle förlängas från två
till tre år för att uppnå detta:

Men jag gillar inte att ta examen och behöva komma hem utan att kunna det jag
skall i min yrkesroll. Jag skulle hellre se att officersutbildningen blev tre år och
att jag sedan tar examen när jag är färdigutbildad. (Möte 4, s. 2)

Andra ansåg att det räckte med två år bara utbildningen fokuserade mot befatt-
ningskunskaper:

Jag anser att det räcker med två års grundläggande officersutbildning om vi
skär bort ämnen som inte behövs när vi kommer ut. (Möte 1, s. 2)

Vidare efterlystes mera kontakt med hemförbandet under utbildningen i form
av praktik, vilket ansågs kunna lägga en god grund för den fortsatta tjänsten på
förbandet efter examen:

Man kan lägga in truppföring på förbandet genom att man kopplas ihop med ett
kompani eller en pluton. Denna utbildningsplattform på förbandet lägger grun-
den för fortsatt tjänst efter examen. På detta sätt tappar man inte allt för mycket
av ”hemförbandskänslan”. (Möte 1, s. 2-3)

De försvarsmakts- och försvarsgrensgemensamma delarna av utbildningen an-
sågs positiva genom att de gav en bredare syn på försvarsmakten och övriga
försvarsgrenars verksamhet:

Huvudanledningen till att man läser tillsammans är att skapa förståelse för var-
andras system. Om man uppnår förståelse så kan jag som FV-officer120 i min
vidare tjänst ha kunskap om vad mina kollegor i armén och marinen kan. Har
man denna förståelse så skapas inte de här ”rören” i respektive försvarsgren och
man suddar ut gränserna mellan dessa. (Möte 4, s. 2)

                                                
120 Flygvapenofficer.
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En uppfattning var att den försvarsmakts- och försvarsgrensgemensamma inte-
greringen i undervisningen kunde ha varit bättre men att man lärt sig mycket
bara genom att vara tillsammans med aspiranter från de andra försvars-
grenarna:

Jag lärde mig mer av dessa kamrater än vad jag lärde mig i skolsalen. Man bor-
de kanske ha gjort den allmänna kursen mer integrerad istället. Jag tycker att
integreringen är mycket bra men att man kanske bör se över de moment som
ingår under första året vid YOP för att få det bättre. (Möte 1, s. 2)

En del menade att den försvarsmakts- och försvarsgrensgemensamma utbild-
ningen kom för tidigt i utbildningssystemet:

När man kommer direkt från värnplikten så kan man inte så mycket inom sitt
armésystem. Jag kan på den nivån inte delge någon annan kunskap om armén,
varken inom taktik eller inom teknik. Jag anser att det är för tidigt att integrera
på YOP. Vi skall bli yrkesmän först och främst och kunna, när vi blir fänrikar,
lösa uppgifter här och nu och inte uppgifter som jag kanske kommer att utsättas
för om tio år. (Möte 3, s. 8)

En annan uppfattning var att den försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam-
ma utbildningen innebar att det blev mindre tid över för befattningsutbildning:

Hade jag fått välja hade jag valt ett halvt års gemensamma studier och efter-
följande 1,5 år inriktade på fackmannarollen. Jag vill uppnå sådan kompetens så
att jag sedan kan vara utbildare ”något sånär” på samtliga befattningar inom
plutonen. (Möte 4, s. 2)

Akademisering och specialkurser

Akademiska poäng och högskolestatus ansågs överlag oviktigt och ointressant:

Det är för mycket resonemang om akademiska poäng. De fem poäng som jag
läste i humanbiologi har jag ingen nytta av. Vi går ju faktiskt på militärhög-
skolan för att bli officerare och inte för att yrkesväxla om tio år. Vi är inte in-
tresserade av att uppnå akademiska poäng – vi är intresserade av att bli officera-
re. (Möte 3, s. 9-10)

Mitt meritvärde är vingarna på bröstet. Jag behöver inte en enda akademisk po-
äng. (Möte 3, s. 9)
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En uppfattning var att specialkurserna borde strykas från YOP alternativt in-
riktas mot militära ämnen. Att ta bort specialkurserna helt ansågs vara ett bra
sätt att minska utbildningstiden.

Uppfattningar om den tidigare officersutbildningen

Den tidigare grundläggande officersutbildningen kommenterades av seminarie-
deltagarna i positiva ordalag:

Jag reflekterar över det utbildningssystem som varit tidigare. De i förra skolsy-
stemet genomfördes truppföring första året och odlades instruktörsrollen det
andra året. Jag tycker att det synes vara ett bra system avseende truppföring för
att komma upp på lägsta nivån. (Möte 1, s. 2)

Yrkeskunnande

De nyblivna fänrikarna ansågs ha fått för lite praktisk erfarenhet under utbild-
ningen vilket innebar att de inte bedömdes vara färdigutbildade när de tog ex-
amen:

Idag har nyutexaminerade fänrikar betydligt mindre praktisk erfarenhet än vad
jag hade när jag tog examen på YOP.121 Dessutom är skillnaden den att de som
läser min tjänstegren idag läser in endast ett system. Man kan ställa sig frågan
om de gjort rätt saker under sin utbildningstid eftersom de har så lite praktisk
erfarenhet. Jag utbildades vid OHS mot fyra system att leda och luftbevaka
flygplan ifrån. Man kan därför anse att dagens fänrikar inte är riktigt klara när
de tagit sin examen. (Möte 2, s. 8)

Utbildningen på YOP ansågs inte ge de nyblivna fänrikarna tillräckligt gott
yrkeskunnande för att de skulle kunna klara av alla sina arbetsuppgifter:

När jag får instruktörer som är nyutexaminerade fänrikar från YOP så märks
det tydligt att deras kunskapsnivå är mycket låg för att kunna genomföra utbild-
ning som utbildare. Det är många av instruktörerna som står under handledning,
som säger att de inte fått lära sig tillräckligt om detta vid YOP. (Möte 2, s. 6)

Ett skäl till bristen på relevant yrkeskunnande hos fänrikarna ansågs kunna
vara att den försvarsmaktsgemensamma delen av utbildningen skedde på be-
kostnad av befattningsutbildningen:

                                                
121 Denna officer använder begreppet YOP men avser OHS.



150

Det är frustrerande för en nyutexaminerad fänrik som kommer till förbandet
och inte kunna sin tjänst. Han är någon form av allmän officer och har en
bra känsla för försvarsmaktsgemenskap. Man har en känsla av att den
försvarsmaktsgemensamma delen på YOP utökats på bekostnad av yrkes-
utbildningen. Vi får idag ut fänrikar som inte genomför någon yrkeskurs.
(Möte 3, s. 8)

Fortsatt befattningsutbildning

En gemensam uppfattning bland de unga officerarna var att all befattnings-
utbildning borde rymmas inom YOP så att de skulle vara färdigutbildade
när de tog sin officersexamen:

Vid examen skall officeren inte ha några kvarstående utbildningsbehov,
t.ex. C-körkort som behövs för att kunna nyttjas i tjänsten som instruktör.
(Möte 2, s. 7)

Flerbefälssystem

En uppfattning var att ett eventuellt införande av ett flerbefäls- eller fler-
karriärssystem inte skulle komma att uppfattas som orättvist. Det viktigaste
ansågs vara att var och en trivdes med den inriktning han eller hon valt:

Det viktigaste för mig är att känna att jag är nöjd och trivs med mina
soldater. De som trivs med större enheter och väljer generalistvägen skall
givetvis ha denna möjlighet. Att dessa officerare anses vara ”lite finare” i
sin roll bryr jag mig inte speciellt mycket om. (Möte 4, s. 4)

Och att det gavs samma möjligheter till karriär- och löneutveckling obero-
ende av om man valt bli generalist eller specialist:

[…] måste man utveckla motsvarande karriärmöjligheter och löneförmåner
inom respektive karriärväg. Jag skall kunna få en skälig utdelning för att
kunna utvecklas på mitt plan och detta skall motsvara det mina kollegor som
valt generalistvägen får. (Möte 4, s. 4)

Sammanfattning och kommentarer

Utbildningsmålen ansågs vara för otydliga och delar av utbildningsinne-
hållet ansågs ligga på en för hög nivå för fänrikar. Informanterna var nega-
tiva till behovet av fortsatt befattningsutbildning och menade att all utbild-
ning bör förläggas inom ramen för YOP så att fänrikarna var färdig-
utbildade för sina befattningar när de tog sin examen. Praktik på förbanden
ansågs vara ett utmärkt sätt att förbereda de blivande fänrikarna inför deras
kommande tjänster på förbanden. Den försvarsmakts- och försvarsgrens-
gemensamma delen av utbildningen upplevdes mestadels positivt då den



151

ansågs öka kunskapen om andra försvarsgrenar och truppslag. Vissa mena-
de dock att försvarsmakts- och försvarsgrensgemensamma utbildning inte
hörde hemma på YOP eftersom aspiranterna inte har några kunskaper att
dela med sig av. Akademiska poäng och specialkurser ansågs vara onödigt.
Den tid som lades ned på specialkurser borde istället läggas på militära och
befattningsinriktade inslag. De nyblivna fänrikarna ansågs ha brister i sitt
yrkeskunnande beroende på för lite befattningsinriktad utbildning och för
lite praktisk erfarenhet. Införande av ett flerbefälssystem verkade uppfattas
som okontroversiellt och det fanns acceptans för detta bara alla gavs samma
möjligheter till karriärutveckling och ekonomiska förmåner.

Delstudie 6 – De taktiska kommandonas uppfattningar
Delstudie 6: De taktiska kommandonas uppfattningar om fortsatt befatt-
ningsutbildning. För att få en föreställning om vilka uppfattningar som
fanns avseende fortsatt befattningsutbildning på högre nivåer inom för-
svarsmakten kontaktades respektive försvarsgrens taktiska kommando.

FTK:s uppfattningar om fortsatt befattningsutbildning

Flygvapnets taktiska kommandos (FTK) uppfattning var att införandet av
YOP medförde att stor del av befattningsutbildningen hade tagits bort i
utbildningen och därför måste genomföras efter YOP. Det viktigaste skälet
till detta ansågs vara att man med YOP har förlängt det som inom
flygvapnet benämns allmänt utbildningsskede (AU) med sex månader.122

Eftersom kraven på befattningsspecifika fackkunskaper kvarstod så hade
införandet av YOP, enligt FTK, inneburit att alla officerskategorier inom
flygvapnet123 nu behöver fortsatt befattningsutbildning. Utbildningstiden
ansågs för samtliga officerskategorier ha ökat med sex till tolv månader.
Ekonomiskt hade detta blivit mycket kännbart då det ökade behovet av
befattningsutbildning dels innebar en längre utbildningstid, dels ökade
kostnader då de nyblivna officerarna var anställda med full lön och andra
ekonomiska förmåner.124

                                                                        
122 Tidigare hade flygvapnet bara en termin försvarsgrensgemensam utbildning.
123 Tidigare var det endast officerare inriktade mot flygtjänst och teknisk tjänst som hade

fortsatt befattningsutbildning efter officersexamen inom flygvapnet.
124 Detta förhållande gör att de besparingar som införandet av YOP skulle leda till kanske

inte uppfylls. Kanske har utbildningen t.o.m. blivit dyrare genom införandet av YOP.
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När den första kullen från YOP examinerades sommaren 2001 var för-
banden, enligt FTK, helt oförberedda på den nya situationen. FTK menade att
det ökade behovet av fortsatt befattningsutbildning visserligen hade beskrivits i
Direktiv för uppdragsförslag (DUF) som Högkvarteret ger ut till förbanden,
men att det ej uppmärksammats i tillräckligt hög grad av FTK eller på för-
banden. Detta innebar att varken utbildningen eller dess finansiering var plane-
rad.125 FTK önskade minska ner tiden för fortsatt befattningsutbildning och
helst att all befattningsutbildning skulle rymmas inom YOP.

ATK:s uppfattningar om fortsatt befattningsutbildning

Arméns taktiska kommandos (ATK) uppfattning var att behovet av fortsatt
befattningsutbildning ökat genom införandet av YOP. I tidigare grundläggande
officersutbildningar fanns inget behov av fortsatt befattningsutbildning då den
nyblivne fänriken uppnådde utbildningsmålen under den skolförlagda utbild-
ningstiden. Det huvudsakliga skälet till att behovet av fortsatt befattnings-
utbildning uppkommit var, enligt ATK, att nya ämnen tillkommit i utbild-
ningen. Detta hade inneburit att de befattningsspecifika inslagen i utbildningen
på YOP minskat.

ATK:s uppfattning var att ATK och förbanden var medvetna om att införan-
det av YOP skulle komma att innebära ett ökat behov av fortsatt befatt-
ningsutbildning och att ATK vidtagit nödvändiga åtgärder för att klara av det-
ta. Utbildningsplanerna för den fortsatta befattningsutbildningen var dock inte
helt klara under första året utan färdigställdes 2001/02. ATK:s uppfattning var
att utbildningen på YOP bör leverera färdigutbildade fänrikar så att behovet av
fortsatt befattningsutbildning elimineras.

MTK:s uppfattningar om fortsatt befattningsutbildning

Marinens taktiska kommandos (MTK) menade att införandet av 20 poäng spe-
cialkurser på YOP inledningsvis innebar att befattningsutbildningen inte rym-
des inom ramen för YOP. Detta hade, enligt MTK, nu åtgärdats genom att des-
sa 20 poäng specialkurser numera ägnas åt befattningsutbildning126, vilket
gjort att behovet av fortsatt befattningsutbildning eliminerats. Dock ansåg
MTK att det ändå fanns ett ökat behov av fortsatt befattningsutbildning genom
att gymnasieskolans 4-åriga tekniska utbildning lagts ned och att det nu endast
finns en 3-årig teknisk utbildning.

                                                
125 Detta hade dock, enligt FTK, rättats till året därpå.
126 Denna uppgift stämmer dock ej. Specialkurserna hade vid denna tidpunkt inte en specifik

inriktning på befattningsutbildning.
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Sammanfattning och kommentarer

Insikten om och förberedelserna för behovet av fortsatt befattningsutbildning
var olika mellan de tre taktiska kommandona. Samtliga taktiska kommandon
var överens om att införandet av YOP inneburit ett ökat behov av fortsatt be-
fattningsutbildning eftersom delar av fänrikarnas befattningsutbildning inte
rymdes inom YOP. Detta ökade behov upplevdes inte som något positivt utan
de önskemål som de taktiska kommandona framförde var att fänrikarna bör
vara färdigutbildade för sina befattningar och tjänster efter YOP.

Resultatsammanfattning och tolkning

Framställningen nedan har organiserats utifrån resultat avseende YOP:s inne-
håll och utformning och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande men kommer
också att inkludera frågor med anknytning och relevans för dessa frågor.

YOP

Den genomgående bedömningen tycks vara att utbildningsinnehållet i för liten
utsträckning ansågs vara inriktat mot yrkeskunnande som ”know how”, dvs.
mot fänrikarnas kommande befattningar och arbetsuppgifter i närtid. Det fram-
fördes kritik mot att utbildningen saknade kontextuell anknytning till förbands-
verksamheten och mediering med yrkespraktikernas autentiska och fysiska
artefakter. Kritik fördes också fram mot utbildningsinnehåll som inte hade en
direkt militär inriktning men också mot att delar av det militära utbildningsin-
nehållet bedömdes ligga på en för hög nivå för vad en nybliven fänrik ansågs
behöva eller borde ha. Detta kan tolkas som att informanternas starka och do-
minerande institutionella regler anger att det legitima utbildningsinnehållet i en
grundläggande officersutbildning till stor del bör vara inriktat mot ”know how”
och att bedömningen var att YOP inte i tillräcklig hög grad hade ett sådant ut-
bildningsinnehåll. Men resultaten visar också att det fanns en viss acceptans
för annat utbildningsinnehåll än anpassningsinriktat ”know how”. Exempelvis
så framgår det att framför allt de nyblivna fänrikarna, men även vissa av deras
närmaste chefer är positiva till brett och generellt utbildningsinnehåll. Efter-
som sådant utbildningsinnehåll är ett nytt inslag i den grundläggande officers-
utbildningen, finns det skäl att förmoda att dessa inslag i utbildningen inte om-
fattades av yrkespraktikernas eller informanternas befintliga institutionella
regler för den grundläggande officersutbildningens innehåll. Detta särskilt med
tanke på att informationen om YOP uppenbarligen inte hade nått fram till alla
informanter, vilket bör betyda att många inte hade någon explicit kännedom
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om YOP:s utbildningsinnehåll, vilket också flera informanter påpekade. Att det
ändå fanns en viss acceptans för brett och generellt utbildningsinnehåll tyder
på att flera informanter, åtminstone delvis, är beredda att låta brett och gene-
rellt utbildningsinnehåll ingå i deras institutionella regler för en legitim grund-
läggande officersutbildning.

Utbildningsmetoder

Resultaten visar att informanterna över lag var kritiska till att YOP inte hade
tillräckligt många inslag av praktiska övningar. Många skulle också föredra att
stora delar av utbildningen genomfördes som kontextuellt lärande vid förban-
den i form av mästare-lärlingssystem där lärandet medierades av erfarna offi-
cerare och med yrkespraktikernas autentiska och fysiska artefakter. Resultaten
visar också att flera ansåg föregångsmannaskapet vara det bästa pedagogiska
”redskapet” för mediering av kunskaper och färdigheter. Användandet av före-
gångsmannen som ett pedagogiskt medierande redskap, ansågs av många vara
en effektiv metod för mediering av yrkespraktikernas institutionella regler för
Vad och Hur man bör göra något, men också, och kanske det viktigaste av allt,
socialiseringen av hur man bör vara och vilka värderingar man bör ha. Detta
bör kunna tolkas som att de starka och dominerande institutionella reglerna
anger att en legitim grundläggande officersutbildning till stor del bör genomfö-
ras i form av praktiska övningar och kontextuellt vid förbanden som mästare-
lärlingsutbildning. Informanternas bedömning var att YOP inte motsvarade
detta i tillräckligt hög grad.

Informanterna uttryckte dock inte att de ansåg att all utbildning borde
genomföras kontextuellt vid förbanden utan det tycks också som att det fanns
en stor acceptans för att delar av utbildningen genomförs dekontextuellt vid
militärhögskolorna och funktionsskolorna. Det som efterlystes var bättre ba-
lans mellan dekontextuellt situerat lärande som medieras med språkliga arte-
fakter, kontra kontextuellt situerat lärande som medieras med yrkespraktiker-
nas autentiska och fysiska artefakter. Detta bör kunna tolkas som att båda for-
merna av lärande anses legitima utifrån informanternas institutionella regler,
men att YOP inte anses vara fullt legitimt då utbildningen har för få inslag av
kontextuellt lärande.

De nyblivna fänrikarna, en del av deras närmaste chefer och Försvarsmakten
LOPE var också positiva till utbildningsmetoder där de blivande fänrikarna
uppmuntrades och tilläts öva kritiskt och reflekterat tänkande, dvs. utveck-
lingsinriktat lärande och yrkeskunnande som kompetens, vilket var ett nytt in-
slag i den nya grundläggande officersutbildningen. Det fanns dock en utbredd
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uppfattning bland de erfarna officerarna om att blivande fänrikar inte bör ägna
sig åt utvecklingsinriktat lärande eller kritiskt och reflekterat tänkande, utan att
de främst bör anpassa till den befintliga verksamheten, dvs. anpassningsinriktat
lärande. I denna fråga tycks det möjligen kunna finnas ett glapp mellan å ena
sidan de nyblivna fänrikarna och Försvarsmakten LOPE och å andra sidan
många av de erfarna officerarna. De dominerande institutionella reglerna bland
de erfarna officerarna tycks vara att utbildningsmetoderna ska vara inriktade
mot anpassningsinriktat övande av ”know how”. Det tycks finnas ett betydande
motstånd bland många erfarna officerare att acceptera och infoga utvecklings-
inriktat lärande och övandet av yrkeskunnande som kompetens i sina institu-
tionella regler. Dock tycks de nyblivna fänrikarna, Försvarsmakten LOPE och
vissa erfarna officerare vara beredda att låta utbildningsmetoder, som syftar till
utvecklingsinriktat lärande och övandet av yrkeskunnande som kompetens,
vara en del av deras institutionella regler för legitima utbildningsmetoder i den
grundläggande officersutbildningen.

Försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbildning

Den största avvikelsen i uppfattningar mellan de erfarna officerarna och de ny-
blivna fänrikarna och aspiranterna gällde frågan om försvarsmakts- och för-
svarsgrensgemensam utbildning. Då försvarsmakts- och försvarsgrensgemen-
sam utbildning är en ny företeelse inom den grundläggande officersutbild-
ningen bör det inte ha ingått i informanternas eller yrkespraktikernas befintliga
institutionella regler vid tidpunkten då YOP infördes.

De erfarna officerarna var över lag inte särskilt positiva till försvarsmakts-
och försvarsgrensgemensam utbildning, då de ansåg att aspiranterna inte hade
några kunskaper och färdigheter som de kunde dela med sig av till aspiranter
från andra försvarsgrenar och truppslag. Flera menade också att den försvars-
makts- och försvarsgrensgemensamma utbildningen minskade tiden för läran-
det av befattningsinriktat ”know how”. Detta tyder på att försvarsmakts- och
försvarsgrensgemensam utbildning inte anses vara fullt legitimt utifrån de er-
farna officerarnas institutionella regler och att den inte heller tycks vara i var-
dande i närtid. Aspiranterna och de nyblivna fänrikarna var över lag mycket
mera positiva till de försvarsmakts- och försvarsgrensgemensamma inslagen i
utbildningen som de menade hade gett dem större insikt i de andra försvars-
grenarnas och truppslagens verksamhet och sätt att tänka, och inte minst vik-
tigt, ett brett kontaktnät. Detta kan tolkas som att aspiranterna och de nyblivna
fänrikarna tagit till sig att en legitim grundläggande officersutbildning har in-
slag av försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbildning. Detta bör kun-
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na tolkas som att det i denna fråga kan ha uppstått ett glapp mellan å ena sidan
aspiranterna och de nyblivna fänrikarnas institutionella regler och de erfarna
officerarnas. Glappet tycks röra frågan om breda och generella kunskaper kont-
ra befattningsinriktat ”know how”. De erfarna officerarnas instituttionella reg-
ler för en legitim grundläggande officersutbildning tycks inte omfatta för-
svarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbildning och ett brett och generellt
yrkeskunnande i lika hög grad som aspiranternas och de nyblivna fänrikarnas
institutionella regler ser ut att göra.

Akademisering och specialkurser

Den dominerande uppfattningen bland informanterna i samtliga delstudier var
att den så kallade akademiseringen av YOP och införandet av specialkurser
inte bedömdes positivt. Akademiseringen och specialkurser var ett nytt inslag i
den grundläggande officersutbildningen och bör därför inte ha kunnat ingå i
informanternas eller yrkespraktikernas befintliga institutionella regler för en
grundläggande officersutbildnings utformning vid införandet av YOP. Det som
bedömdes som negativt med akademiseringen och specialkurserna var att det
ansågs minska fokus och tid för militära kunskaper och befattningsinriktat
”know how”. Det framgår inte explicit av utsagorna vad informanterna avser
med akademisering men flera utsagor tyder på att det uppfattas som teoretiska
studier som inte är specifikt inriktade mot militärt ”know how”. Akademi-
seringen ansågs också kunna ge de blivande fänrikarna en felaktig föreställning
om yrket, dvs. att det för nyblivna fänrikar skulle kunna vara något annat än
befattningsinriktat ”know how”. En rimlig tolkning kan vara att akademisering
och införandet av specialkurser, som inte är inriktade mot militärt ”know
how”, inte omfattas av yrkespraktikernas institutionella regler för en legitim
grundläggande officersutbildning. Det verkade inte heller finnas någon större
acceptans eller vilja att införliva dessa nya element i informanternas befintliga
institutionella regler då de inte ansågs bidra till att öka de nyblivna fänrikarnas
yrkeskunnande i form av befattningsinriktat ”know how”.

Samordningen mellan YOP och förbandsverksamheten

Det fanns en utbredd uppfattning bland informanterna om att utbildningen på
YOP inte samordnats med förbandens verksamhet, så till vida att YOP inte i
tillräcklig omfattning ansågs vara utformat för att tillgodose förbandens behov
av nyblivna fänrikar med befattningsinriktat yrkeskunnande i form av ”know
how”. Bland annat påtalades att det fanns ett glapp mellan förbandens behov
av en utbildning för ”know how” och de som beslutar om utbildningens ut-
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formning och målsättning, vilket bör kunna tolkas som att det kan ha uppstått
ett glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Detta glapp be-
skrivs också som att ominriktningen enbart genomförs på YOP och inte vid
förbanden. En rimlig tolkning är att informanternas institutionella regler avse-
ende förbandens verksamhet är formad av den befintliga verksamheten som
fortfarande i hög grad var densamma som innan ominriktningen, dvs. inva-
sionsförsvaret. Den bristande samordningen mellan YOP och förbands-
verksamheten bör innebära att acceptansen för att infoga YOP:s utformning i
informanternas institutionella regler försvåras då informanterna upplever att
den nya utbildningen vid YOP inte ger några fördelar jämfört med tidigare
grundläggande officersutbildningar för förbandens verksamhet, snarare anses
den försvåra förbandens verksamhet. Sammantaget kan detta tolkas som att
YOP inte anses vara en fullt legitim grundläggande officersutbildning på grund
av den inte genererar det yrkeskunnande i form av ”know how” som förbanden
efterfrågar (och förmodligen behöver för att kunna klara sina produktionsmål).

YOP:s relevans för olika försvarsgrenar och truppslag

Det fanns uppfattningar om att YOP var mera anpassat till vissa försvarsgrenar
och truppslag än till andra, även om det rådde delade meningar om vilka för-
svarsgrenar eller truppslag det ansågs mest anpassat till. I Ag OK sades det
bland annat att det var dags att erkänna att olika försvarsgrenar och truppslag
hade olika utbildningsbehov och att utbildningen därför behövde differentieras.
I delstudie 1, omfattande officersaspiranter, framgick det också att aspiranterna
från flygvapnet var avsevärt mera positiva till första året på YOP än i första
hand aspiranterna från marinen men också armén, vilket bör kunna tolkas som
att YOP passade de olika försvarsgrenarna olika bra. En tolkning bör kunna
vara att vissa försvarsgrenar och truppslag upplevde att YOP:s utformning och
innehåll passade dem relativt bra, vilket underlättade för dem att acceptera
YOP:s utformning och innehåll och låta det bli en del i deras institutionella
regler för en legitim grundläggande officersutbildning. De försvarsgrenar och
truppslag som upplevde att YOP inte var anpassat till deras verksamhet bör ha
haft betydligt svårare att foga in YOP:s utformning och innehåll i sina institu-
tionella regler för en legitim grundläggande officersutbildning.

Yrkeskunnande

Resultaten visar att informanterna anser att en nybliven fänriks yrkeskunnande
främst är att kunna verka som trupputbildare i fred och som plutonchef eller
motsvarande i krigsorganisationen. I båda fallen handlar det om att den nybliv-
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ne fänriken ska kunna mycket om litet och att yrkeskunnande är lika med spe-
cifika befattningskunskaper i form av ”know how”. Detta kan tolkas som att
informanternas dominerande och starka institutionella regler definierar fänri-
kars yrkeskunnande som i första hand befattningsinriktat ”know how” och de-
ras bedömning är att de nyblivna fänrikarna inte har tillräckligt dugligt ”know
how”.

Yrkeskunnande som kompetens är ett nytt inslag med den nya utbildningen
vid YOP. Den dominerande uppfattningen bland de nyblivna fänrikarnas när-
maste chefer var att nyblivna fänrikar varken behövde, eller borde besitta yr-
keskunnande som kompetens. Nyblivna fänrikars uppgift ansågs över lag inte
vara att kritisera eller försöka förändra förbandens verksamhet, utan snarare att
anpassa sig till verksamheten. Detta kan tolkas som att de dominerande och
starka institutionella reglerna bland de nyblivna fänrikarnas chefer anger att
yrkeskunnande som kompetens inte anses som ett legitimt yrkeskunnande för
nyblivna fänrikar.

Det fanns dock också en viss acceptans för, och positiv inställning till, yr-
keskunnande som kompetens bland informanterna. Bland annat var de nybliv-
na fänrikarna, men också flera av deras närmaste chefer och Försvarsmakten
LOPE mycket positiva till att de nyblivna fänrikarna hade lärt sig ifrågasätta
förbandens verksamhet. Försvarsmakten LOPE menade till exempel att det var
viktigt att aspiranterna fick använda sina värnpliktserfarenheter för att reflekte-
ra över och ompröva den starka förbandskulturen. En tolkning är att de nybliv-
na fänrikarna, en del av de nyblivna fänrikarnas närmaste chefer och För-
svarsmakten LOPE accepterat och infogat yrkeskunnande i form av kompetens
som en del i deras institutionella regler för nyblivna fänrikars legitima yrkes-
kunnande.

Yrkeskunnande och arbetsuppgifter

På vissa förband bedömdes de nyblivna fänrikarna vara fullt befattningsdugliga
och placerades därför på ordinarie enheter och gavs ”normala” arbetsuppgifter.
På andra förband samlades de ihop vid särskilda enheter där de fick särskilt
anpassade (lättare) arbetsuppgifter. Detta bör kunna tolkas som att det möjligen
kan finns skilda institutionella regler vid de olika försvarsgrenarna och trupp-
slagen för nyblivna fänrikars yrkeskunnande. Att de nyblivna fänrikarna vid
ingenjörsförbanden placerades på en 43 veckor lång befattningsutbildning i
direkt anslutning till YOP, skulle kunna tolkas som att de ansågs ha ett mindre
dugligt yrkeskunnande än övriga nyblivna fänrikar. Det kan också tolkas som
att man inom ingenjörsförbanden hade förstått, och tagit till sig, att den fort-
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satta befattningsutbildningen var en grundläggande förutsättning för införandet
av YOP, dvs. att de hade infogat detta i sina institutionella regler för fänrikar-
nas legitima yrkesutbildning.

YOP och de nyblivna fänrikarna som förändringsagenter

Utbildning är en beprövad metod som brukar användas av formuleringsarenan
vid försöka att implementera önskade förändringar på realiseringsarenan. I de
förarbeten som låg till grund för införandet av YOP nämns inte detta mål ex-
plicit. Dock finns det flera utbildningsmål som visar att YOP skiljer sig från
den tidigare officersutbildningen vid OHS. Några sådana exempel på utbild-
ningsmål är bland annat att aspiranterna ska ha ett stort inflytande över utbild-
ningens utformning och innehåll och att de ska lära sig ett akademiskt förhåll-
ningssätt, vilket inkluderar utvecklingsinriktat lärande och kritiskt och reflekte-
rat förhållningssätt, dvs. utbildning och yrkeskunnande syftande till kompe-
tens. Det är inte helt orimligt att anta att den nya utbildningen på YOP för-
modligen också, åtminstone delvis, syftade till att fungera som modell för hur
beslutsfattarna på formuleringsarenan ville förändra verksamheten och office-
rarna vid förbanden. Detta skulle i sådana fall kunna vara en delvis ny funktion
med den nya grundläggande officersutbildningen jämfört med OHS.

Resultaten visar att de erfarna officerarna inte var särskilt positiva till att de
nyblivna fänrikarna skulle komma till förbanden och ha kritiska och ifråga-
sättande synpunkter på verksamheten. Deras dominerande institutionella regler
tycks ange att en nybliven fänrik inte anses vara legitim för att försöka föränd-
ra förbandsverksamheten utan att de istället bör anpassa sig till verksamheten.

Vissa av de nyblivna fänrikarna och framför allt Försvarsmakten LOPE var
däremot påtagligt positiva till fänrikarna som förändringsagenter vid förban-
den. Deltagarna i Försvarsmakten LOPE menade dock att det förmodligen inte
var möjligt för nyblivna fänrikar att kunna fungera som förändringsagenter vid
förbanden utan att de skulle bli tvungna att anpassa sig till den befintliga för-
bandsverksamheten och dess institutionella regler. En tolkning är att det bland
de nyblivna fänrikarna och Försvarsmakten LOPE fanns en acceptans för att
foga in idén om att de nyblivna fänrikarna och YOP skulle kunna fungera som
legitima förändringsagenter vid förbanden, i sina institutionella regler för YOP
och de nyblivna fänrikarnas uppgifter.
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Kontrollen över utbildningen

Framför allt Ag OK, men även många av de nyblivna fänrikarna och deras
närmaste chefer menade att det bör vara försvarsmakten och förbanden som
ska bestämma över den grundläggande officersutbildningens utformning och
innehåll. Ett viktigt mål med införandet av YOP var bland annat att YOP i så
stor utsträckning som möjligt skulle samverka med den lokala högskolan eller
universitetet, vilket var ett nytt inslag i den grundläggande officersutbild-
ningen. Bland annat sades att så mycket utbildning som möjligt borde för-
läggas till högskola och universitet. Detta beroende på att utbildningen där-
igenom skulle kunna kvalitetssäkras av en högskola med examensrätt men
även att det möjligen skulle kunna leda till minskade kostnader. I Ag OK:s
mötesanteckningar kan man dock se att Ag OK inte ansåg att högskola eller
universitet bör ha något större inflytande över YOP. Detta bör kunna tolkas
som att de dominerande institutionella reglerna inte innefattar att andra än för-
svarsmakten och förbanden bör ha något större inflytande över YOP:s utform-
ning och innehåll. Det tycks inte heller som informanterna var särskilt mottag-
liga för att ompröva sina institutionella regler i denna fråga, vilket bör innebära
att det i denna fråga finns ett betydande glapp mellan formulerings- och reali-
seringsarenan.

Fortsatt befattningsutbildning

Införandet av ”obligatorisk” fortsatt befattningsutbildning efter YOP var dels
ett nytt inslag i den grundläggande officersutbildningen, dels en grundläggande
förutsättning vid införandet av YOP. Informanterna var överlag mycket nega-
tiva till införandet och behovet av fortsatt befattningsutbildning. Resultaten
visar att informanterna anser att nyblivna fänrikar bör vara färdigutbildade för
sina befattningar efter den grundläggande officersutbildningen. Detta bör kun-
na tolkas som att informanternas dominerande och starka institutionella regler
anger att fortsatt befattningsutbildning inte är en legitim del i fänrikarnas yr-
kesutbildning och det tycks inte heller finnas någon acceptans för att infoga
den fortsatta befattningsutbildningen i deras institutionella regler.

Flerbefälssystem

Genom NBO-reformen i början av 1980-talet avvecklades det så kallade fler-
befälssystemet, vilket innebar att alla officerare fick den enhetliga benäm-
ningen försvarsmaktsofficerare. Resultaten visar att det verkade finnas en stor
acceptans för ett återinförande av ett flerbefäls- eller flerkarriärssystem bland
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många informanter. Ett viktigt skäl för detta önskemål angavs vara att det an-
sågs öppna för möjligheten att redan från början rekrytera och utbilda blivande
officerare till specialister med befattningsinriktat ”know how”. Problemet med
YOP ansågs bland annat vara att det upplevdes vara en generalistutbildning där
de blivande fänrikarna inte uppnådde tillräckligt dugligt yrkeskunnande i form
av ”know how” för att kunna klara av enklare arbetsuppgifter på ”underbefäls-
nivå”. En tolkning är att informanternas dominerande institutionella regler an-
ger att det är legitimt med ett återinförande av ett flerbefäls- eller flerkarriärsy-
stem.

Sammanfattning och kommentarer

Resultaten visar att det tycks finnas en gemensam kärna av starka och domi-
nerande institutionella regler bland informanterna och försvarsmaktens yrkes-
praktiker avseende hur en legitim grundläggande officersutbildning bör vara
utformad och vilket yrkeskunnande en nybliven fänrik bör ha. Dessa institut-
tionella regler anger att en grundläggande officersutbildning främst bör vara
inriktad mot att generera yrkeskunnande i form av befattningsinriktat ”know
how”, att en betydande del av utbildningen bör vara kontextuellt situerad vid
förbanden, och att lärandet till stor del bör medieras med yrkespraktikernas
autentiska och fysiska artefakter, gärna i form av mästare-lärlingsutbildning.
Som det har framgått av resultatredovisningen och tolkningen ovan så är dock
detta bara en mycket förenklad beskrivning och tolkning av informanternas
institutionella regler för en grundläggande officersutbildning och nyblivna fän-
rikars yrkeskunnande. Vid en närmare granskning av resultaten har det fram-
gått att det finns betydligt mera nyanserade institutionella regler för hur en le-
gitim grundläggande officersutbildning kan eller bör vara utformad och vilket
legitimt yrkeskunnande en nybliven fänrik kan eller bör ha. Exempelvis visar
resultaten att nya inslag i den grundläggande officersutbildningen och de ny-
blivna fänrikarnas yrkeskunnande ibland accepteras som legitima och därför
införlivas i informanternas och yrkespraktikernas befintliga institutionella reg-
ler för en grundläggande officersutbildning och nyblivna fänrikars yrkes-
kunnande. Detta visar att de institutionella reglerna inte är fasta och statiska
utan stadda i förändring. Resultaten visar också att vissa nya inslag i utbild-
ningen och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande i stort sett avvisas av samt-
liga informanter vilket tyder på att det finns institutionella regler som är mera
dominerande och starka än andra. Vidare visar resultaten att det tycks finnas
delvis skilda institutionella regler bland informanterna och inom de olika för-
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svarsgrenarna och truppslagen. Det verkar uppenbart att det finnas olika stor
acceptans för införlivandet av nya inslag i den grundläggande officers-
utbildningen och nyblivna fänrikars yrkeskunnande, som införandet av YOP
medfört, i informanternas och yrkespraktikernas olika befintliga och legitima
institutionella regler. Detta implicerar att det kan finnas ett glapp inom och
mellan yrkespraktikerna avseende frågor om exempelvis yrkesutbildning för
samtida- eller historisk reproduktion eller yrkesutbildning för anpassning eller
utveckling. Resultaten tyder också på att yrkespraktikernas ”gamla” institutio-
nella regler väger tyngre än formuleringsarenans nya institutionella regler som
förmedlas via YOP, då dels de nyblivna fänrikarna och officersaspiranterna i
högre grad tycks ha tillägnat sig yrkespraktikernas befintliga institutionella
regler, dels att de erfarna officerarna i stor utsträckning tycks hålla fast vid sina
”gamla” institutionella regler. Detta tyder på att det sker en effektiv överföring
och reproduktion av yrkespraktikernas befintliga institutionella regler. Detta
bör kunna tolkas som att det möjligen finns ett glapp mellan formuleringsare-
nans intentioner med YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande och
realiseringsarenans accepterande och anpassning till dessa intentioner. Det
tycks också som att officerarna vid YOP i avsevärt högre grad har accepterat
formuleringsarenans intentioner med utbildningen än informanterna och office-
rarna vid förbanden.

Utifrån avhandlingens frågor om i vad mån YOP och de nyblivna fän-
rikarnas yrkeskunnande kan anses vara legitima inom försvarsmaktens yrkes-
praktiker så kan inget entydigt svar ges och svaret kan inte uttryckas i termer
av legitim eller icke legitim. Legitimitetsfrågan kan inte placeras i en singulär
punkt mellan legitim eller icke legitim, utan bedömningen beror på vem eller
vilka som gör bedömningen och vilka delar av utbildningen och yrkeskunnan-
det som avses. Ett betydande avbräck för YOP:s och de nyblivna fänrikarnas
yrkeskunnandes fulla legitimitet bör dock kunna vara att YOP inte anses vara
tillräckligt inriktat mot att ge de nyblivna fänrikarna ett yrkeskunnande i form
av befattningsinriktat ”know how”, och att de nyblivna fänrikarna inte anses ha
uppnått ett sådant yrkeskunnande i tillräckligt hög grad. Utifrån detta faktum
blir svaret på avhandlingens första forskningsfråga att såväl YOP som de ny-
blivna fänrikarnas yrkeskunnande inte kan anses vara fullt legitima bland in-
formanterna eller inom alla försvarsmaktens yrkespraktiker. Den delvis
bristande legitimiteten bör dels kunna förstås utifrån yrkespraktikerna som in-
stitutioner (värderationellt), dels utifrån yrkespraktikerna som organisationer
(målrationellt). Ur ett värderationellt institutionsperspektiv tycks det som att
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delar av utbildningen vid YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande inte
motsvarar yrkespraktikernas starka och dominerande institutionella regler för
en legitim grundläggande officersutbildning och nyblivna fänrikars yrkeskun-
nande. Genom detta accepteras inte YOP eller de nyblivna fänrikarnas yrkes-
kunnande som fullt legitima inslag i yrkespraktikernas institutionella regler.
Utifrån organisationens målrationella perspektiv så tycks den befintliga verk-
samheten vid förbanden i huvudsak fortfarande bedrivas enligt det ”gamla”
invasionsförsvarets produktionslogik och inte utifrån det ominriktade försva-
rets utvecklingslogik. Genom att YOP inte anses kunna producera fullt befatt-
nings- och produktionsdugliga fänrikar, så kan varken YOP eller de nyblivna
fänrikarnas yrkeskunnande uppnå full legitimitet inom alla försvarsmaktens
yrkespraktiker.
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Kapitel 7. Diskussion

I detta kapitel görs först några reflektioner över analys- och tolkningspro-
cessen. Därefter diskuteras resultaten och tolkningarna i syfte att försöka ut-
veckla, problematisera och fördjupa förståelsen för den delvis bristande legiti-
miteten för YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande. Trots att det
fanns delar av YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande som mot-
svarade informanternas institutionella regler, och därmed ansågs legitima av
informanterna, så visar resultaten att den dominerande bedömningen var att
varken YOP eller de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande kan anses vara fullt
legitima bland informanterna eller inom alla försvarsmaktens yrkespraktiker.
Hur kan då denna delvis bristande legitimitet beskrivas och förstås? Några,
som jag bedömer, avgörande omständigheter som bör ha bidragit till denna
brist på full legitimitet kan beskrivas och förstås som flera glapp mellan for-
muleringsarenan och realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000).

I kapitlet sammanfattas och kommenteras också den nya Skolutredningens
betänkande (SOU 2003:43) helt kort.127 Kapitlet avslutas med några reflex-
tioner över resultaten samt några förslag till fortsatta forskningsinsatser.

Några reflektioner över analys- och tolkningsprocessen

Under arbetets gång med att strukturera, analysera och tolka resultaten utifrån
avhandlingens centrala begrepp institutionella regler blev det uppenbart för
mig att det inte var möjligt att pressa in resultaten i begreppen konstitutiva och
regulativa regler. Svårigheten bestod i att avgöra och fastställa vad som kan
definieras som befintliga konstitutiva respektive regulativa regler. Avsikten var
att vid analysen och tolkningen försöka identifiera och utgå från informan-
ternas bedömningar (regulativa regler) av YOP och de nyblivna fänrikarnas
yrkeskunnande, för att via dem kunna fastställa informanternas konstitutiva
regler och därefter kunna diskutera legitimitetsfrågan. Svårigheten uppstod då

                                                
127 Regeringen beslutade den 14 mars 2002 om direktiv för utveckling av det militära försva-

rets utbildningssystem. Chefen för Försvarsdepartementet förordade professor Janne
Carlsson att vara särskild utredare och till sekreterare i utredningen utsågs kommendör
Sven Rudberg. Arbetet bedrevs under namnet Skolreformutredningen och betänkandet
lämnades i maj, 2003.
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jag insåg att informanterna både kunde ha, och de facto hade, uppfattningar
(regulativa regler) om fenomen relaterade till YOP och de nyblivna fänrikarnas
yrkeskunnande, som rimligen inte borde kunna ingå i deras befintliga konstitu-
tiva regler. Det vill säga om exempelvis ett nytt, och för informanterna tidigare
okänt inslag förekommit i utbildningen på YOP, så bör detta inte kunna ha in-
gått i deras eller yrkespraktikernas befintliga konstitutiva regler för vad en
grundläggande officersutbildning brukar innehålla. Trots detta gör informan-
terna en bedömning (regulativa regler) av det nya inslaget i utbildningen. Ex-
emplet visar på omöjligheten av att kunna skilja mellan befintliga institutio-
nella regler och institutionella regler i vardande. Exemplet visar också att det
inte heller går att fastställa i vilken ordningsföljd reglerna ska förstås. Infor-
manternas bedömningar utifrån deras regulativa regler kan å ena sidan relateras
till befintliga konstitutiva regler, men omvänt kan en bedömning av ett nytt
fenomen som inte omfattas av individens eller yrkespraktikernas befintliga
konstitutiva regler komma att infogas i de befintliga konstitutiva reglerna, dvs.
en regulativ bedömning kan resultera i uppkomsten av konstitutiva regler.
Denna insikt har inneburit att jag inte har funnit det meningsfullt, eller för den
delen möjligt, att skilja mellan konstitutiva och regulativa regler utan de sam-
manfattades i begreppet institutionella regler.

Institutionella regler utgörs, som exemplen ovan visat, inte av några fasta
eller statiska regler. Institutionella regler bör snarare förstås som mer eller
mindre dominerande, starka eller svaga och förändringsbara regler. Vilka insti-
tutionella regler som är starka och dominerande inom en yrkespraktik växlar
över tid och påverkas av inre och yttre tryck. Institutionella regler ska inte
heller förstås som entydiga eller singulära utan det finns ständigt multipla och
ibland konkurrerande eller motsägelsefulla institutionella regler inom yrkes-
praktikernas olika enheter och subgrupper, men också hos enskilda individer i
yrkespraktikerna. Detta innebär, som tidigare nämnts, att det är mer eller mind-
re ogörligt att försöka identifiera, fastställa och skilja mellan befinnliga eller
icke befintliga institutionella regler och institutionella regler i vardande. Jag
har dock i någon mån försökt skilja mellan vad jag anser kunna vara befintliga
eller icke befintliga institutionella regler och institutionella regler i vardande.
Befintliga institutionella regler identifierades utifrån sådana inslag i utbild-
ningen och yrkeskunnandet som kan relateras till tidigare, och därmed för in-
formanterna kända, inslag i den grundläggande officersutbildningen och ny-
blivna fänrikars yrkeskunnande. Icke befintliga institutionella regler eller in-
stitutionella regler i vardande identifierades utifrån sådana inslag i YOP och de
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nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande som inte tidigare funnits med i den grund-
läggande officersutbildningen eller nyblivna fänrikars yrkeskunnande, dvs.
sådant som vid införandet av YOP borde ha varit i stort sett okänt för infor-
manterna.

NBO

Ett första glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan som bör
uppmärksammas i detta sammanhang uppstod vid införandet av NBO. NBO
innebar att det tidigare flerbefälssystemet togs bort och en enhetlig försvars-
maktsofficer infördes. I flerbefälssystemet var den grundläggande officers-
utbildningen heterogen och utbildningen för de blivande officerarna såg helt
eller delvis olika ut, beroende på vilken officerskategori/nivå, försvarsgren och
truppslag aspiranterna var ämnade för. En stor del av utbildningen genom-
fördes kontextuellt som praktik vid hemförbandet och utbildningen var i första
hand inriktad mot kommande befattningar och funktioner.128 Som en konsek-
vens av NBO kom den grundläggande officersutbildningen att bli mer homo-
gen. Det fanns inte längre utbildningar mot olika officersnivåer utan alla aspi-
ranter utbildades för samma officersnivå. Det fanns dock fortfarande fram till
införandet av YOP betydande skillnader i utbildningarna för respektive för-
svarsgren och truppslag. Utbildningen fokuserades fortfarande i huvudsak mot
målet att den blivande fänriken skulle kunna fungera som trupputbildare i
fredsorganisationen och som plutonchef eller motsvarande i krigsorganisa-
tionen.129

Genom införandet av YOP förstärktes idén om en försvarsmaktsgemensam
officer. Vid YOP ges samtliga aspiranter en grundläggande generalistutbild-
ning, vilket innebär att de nyblivna fänrikarna i stor utsträckning saknar befatt-
ningsspecifikt yrkeskunnande. Varken detta, eller införandet av NBO, tycks
vara helt accepterat inom alla försvarsmaktens yrkespraktiker. Det finns, enligt
min erfarenhet, ett utbrett missnöje bland officerare på alla nivåer med avskaf-
fandet av flerbefälssystemet. Särskilt de erfarna officerarna är av den uppfatt-
ningen att det behövs ett flerbefäls- eller flerkarriärssystem. Bland annat öns-
kade Ag OK möjligheter att kunna rekrytera direkt mot specifika officersnivåer

                                                
128 Det bör dock påpekas att det var avsevärda skillnader i utbildningarna avseende dessa

inslag i utbildningen, beroende på vilken officerskategori/nivå aspiranterna tillhörde.
129 Detta gäller i första hand för armén. Inom marinen och flygvapnet handlade det oftare om

att vara befattningsduglig i en viss specialistfunktion.
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och specialistbefattningar redan vid värnpliktsutbildningen (dvs. som vid det
tidigare flerbefälssystemet) vilket inte blev tillåtet efter införandet av NBO.

Det mest anmärkningsvärda, enligt min uppfattning, var ändå att Ag OK an-
såg att det bör bli möjligt att rekrytera militär personal och officerare som inte
är fullt utbildade yrkesofficerare till vissa befattningar och funktioner.130 Detta
är delvis möjligt inom ramen för Officersförmodningen (SFS 1994:882). I Of-
ficersförordningen 2 § skrivs följande om begreppet officer: den som avlagt
yrkesofficers- eller reservofficersexamen. Men Ag OK nöjer sig inte med att
vilja anställa reservofficerare utan de vill också kunna anställa militär personal
och officerare utan någon militär utbildning alls för att kunna få en tillräckligt
bred rekryteringsbas till alla befattningskategorier. Detta är intressant genom
att Ag OK ser ut att förespråka en utökad legitimitet till yrkespraktiken. Ag
OK öppnar för möjligheten att andra än utbildade officerare ska kunna bli legi-
tima deltagare i försvarsmaktens yrkespraktiker. I Ag OK sades bland annat att
man skulle kunna bli en bra officer fast man inte ens genomgått grundläggande
värnpliktsutbildning. Ag OK säger sig också vara beredda att se över vilka
grundläggande krav som behövs för att någon ska kunna bli officer, dvs. legi-
tim deltagare inom försvarsmaktens officerskår. Detta måste ses som anmärk-
ningsvärt med tanke på att det normalt brukar förhålla sig tvärtom, dvs. profes-
sionella yrkesgrupper brukar försöka utestänga andra individer och grupper
genom att ytterligare avgränsa villkoren för att kunna bli en legitim deltagare i
yrkespraktiken, s.k. ”stängning” (Svensson, 2002).

Ag OK:s förslag om breddad rekryteringsbas tycks primärt grunda sig på att
man ansåg att det finns ett behov av ett flerbefäls- eller flerkarriärssystem för
att kunna bredda och öka rekryteringsbasen. Ag OK och andra officerare inom
försvarsmakten ser därigenom ut att inta en pragmatisk hållning (Segal,
1998)131 i legitimitetsfrågan och mer se till verksamhetens behov än till önske-
mål om yrkesmonopol. Men möjlighet att rekrytera andra kategorier än befäls-
uttagna värnpliktiga till militära befattningar skulle också kunna ses som ett
försök att komma förbi NBO-reformen för att åter kunna införa någon form av
flerbefäls- eller flerkarriärssystem. Detta särskilt med tanke på att Ag OK inte
fullt ut tycks ha accepterat avskaffandet av flerbefälssystemet, vilket också kan

                                                
130 Denna möjlighet fanns innan NBO och begreppet civilmilitär innefattade t.ex. flyg-

ingenjör, meteorologer, flygtrafikledare och läkare, vilka har kunnat bli militär personal
med officersgrad utan att ha gått yrkesofficersutbildning eller reservofficersutbildning.

131 Segal (1998) menar att officerare ofta intar en pragmatisk inställning i yrkesrelaterade
frågor.
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vara en bidragande faktor till deras delvis negativa inställning till YOP och de
nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande.

Anpassningsprincipen

Ett andra glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan uppkom
med beslutet om den så kallade anpassningsprincipen som togs i 1996 års för-
svarsbeslut (Prop. 1996/97:4). Anpassningsprincipen innebar bland annat att
den grundläggande officersutbildningen kunde bli mer framtids- och utveck-
lingsinriktad, dvs. fänriken skulle ges ett bredare, mer generellt och långsiktigt
yrkeskunnande jämfört med vad tidigare grundläggande officersutbildning
hade varit inriktad mot. Anpassningsprincipen låg till grund för utformningen
och införandet av YOP, och enligt delbetänkandet från Skolutredningen (SOU
1997:112) behövde den nyblivne fänriken inte längre vara färdigutbildad för
att gå i befattning direkt efter examen.

Under arbetet med denna avhandling så har det dock blivit uppenbart för
mig att man inom försvarsmaktens yrkespraktiker inte hade uppmärksammat
eller förstått vad anpassningsprincipen skulle komma att innebära för utbild-
ningen vid YOP i form av exempelvis minskad befattningsutbildning och ökat
behov av fortsatt befattningsutbildning efter YOP. De flesta officerare jag sam-
talat med under avhandlingsarbetet kände knappt till anpassningsprincipen, och
de som kände till den verkade inte ha förstått dess innebörd eller konsekvenser
för försvarsmakten eller YOP. Det kan finnas flera förklaringar till varför dessa
konsekvenser inte uppmärksammats i den utsträckning som man kanske kunde
ha förväntat sig. En förklaring kan vara att anpassningsprincipen och dess kon-
sekvenser för YOP i så hög grad stred mot försvarsmaktens institutionella reg-
ler för hur en grundläggande officersutbildningen bör vara utformad och vilket
yrkeskunnande den bör generera, att det helt enkelt inte gick att förstå, utan att
man trodde att allt skulle förbli vid det ”gamla” vanliga. En annan förklaring
skulle kunna vara att man inte förstod vad som stod i Skolutredningen, alterna-
tivt att man inte läst utredningen tillräckligt noggrant. Exempelvis kan det fin-
nas möjlighet att missförstå utredningens förslag till examenskriterier där det
sägs att den nyblivne fänriken ska ha uppnått följande yrkeskunnande:

• kunskaper och färdigheter för att i fred och under kris kunna verka som ut-
bildare och fackman i grundläggande utbildning,

• kunskaper och färdigheter för att i krigsorganiserat förband kunna verka som
officer på lägre nivå,
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• kunskaper och färdigheter för att kunna tjänstgöra i militär internationell
verksamhet inom ramen för ett svenskt förband, kunskap om svensk säker-
hetspolitik och totalförsvar i fred, kris och krig,

• kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning och befattningsträning inom
officersyrket. (SOU 1998:42, s. 119)

De ovan angivna examenskriterierna ger en bild av att de krav på yrkes-
kunnande som gällde innan anpassningsprincipen och införandet av YOP fort-
farande skall gälla, dvs. att fänriken skall vara fullt befattningsduglig i såväl
freds- som krigsorganisationen direkt efter officersexamen. Dock visar efter-
följande formuleringar att Skolutredningens förslag ansluter till anpassnings-
principens idé om att utbildningen inte längre behöver leda till att de nyblivna
fänrikarna är krigsplaceringsbara och att utbildningstiden förmodligen inte
heller kommer att räcka till för att uppnå detta mål:

Utredningen noterar att vid en jämförelse mellan de examensmål som gäller
idag och de mål som beskrivits ovan kommer utbildningstiden i vissa fall (80
poäng) inte att vara tillräcklig för att nå målet att officeren skall kunna krigspla-
ceras som plutonchef/delsystemledare. Med anledning härav måste yrkesoffi-
cersexamen kompletteras med utbildning som inte är nivåhöjande utan som
kompetensutvecklar officeren mot följande mål: /…/ förvärvat kunskap och
färdighet att i fred, kris och krig kunna verka som chef för krigsorganiserat för-
band av plutons storlek (eller motsvarande) alternativt som delsystemledare.
(SOU 1998:42, s. 119)

Den kompletterade utbildning som avses i skrivningen ovan är fortsatt befatt-
ningsutbildning efter YOP. Det ökade behovet av fortsatt befattningsutbildning
var således en grundförutsättning vid införandet av YOP. En tydlig indikation
på att man inom försvarsmakten inte hade förstått, känt till, eller accepterat
anpassningsprincipens konsekvenser för den grundläggande officers-
utbildningen var att man inte hade förberett för fortsatt befattningsutbildning.
Detta har bekräftats vid samtalen med informanterna och inte minst genom
avsaknaden av fortsatt befattningsutbildning för en stor del av de nyblivna fän-
rikarna. Enligt de flesta informanterna fanns ingen planering för fortsatt befatt-
ningsutbildning för de nyblivna fänrikarna på deras förband. Detta bekräftades
också genom att respektive försvarsgrens taktiska kommando uppgav att de
inte fullt ut hade förstått detta nya behov och inom flygvapnet sades till och
med att man var helt oförbredd på den nya situationen.

Genom Skolutredningens formuleringar legitimeras en grundläggande offi-
cersutbildning som inte nödvändigtvis producerar ”nyckelfärdiga” fänrikar.
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Vidare antyder Skolutredningen att den nyblivne fänriken kan tillåtas ha brister
avseende andra utbildningsmål som exempelvis att kunna verka som utbildare
och fackman i grundläggande värnpliktsutbildning. Det är fullt rimligt att anta
att bristen på förståelse, acceptans och/eller kännedom om anpassningsprin-
cipen och dess konsekvenser för den grundläggande officersutbildningen och
de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande, inte är helt oväsentlig för att YOP och
de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande inte anses fullt legitima inom alla för-
svarsmaktens yrkespraktiker.

Utbildningsbeställare

Ominriktningen och dess konsekvenser för YOP:s utformning ser också ut att
ha orsakat glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenans två nivåer.
Realiseringsarenans två nivåer beskrivs av Lindensjö & Lundgren (2000) som
dels den administrativa nivån (guideline-writing) som i detta sammanhang
bland annat utgörs av HKV, dels av genomförandenivån som ytterst har att
verkställa reformerna i praktisk handling vid förbanden (field-implementation),
dvs. officerarna vid förbanden och YOP.

Innan ominriktningen av försvarsmakten och införandet av YOP var formu-
lerings- och realiseringsarenan till stor del överens om hur den grundläggande
officersutbildningen skulle vara utformad och vilket yrkeskunnande en nybli-
ven fänrik borde ha. Den grundläggande officersutbildningen var i hög grad
knuten till realiseringsarenans genomförandenivå. En stor del av kunskaperna
och färdigheterna medierades vid de enskilda förbanden med autentiska och
fysiska artefakter under former som uppvisade stora likheter med mästar-
lärlingstraditionen. I det perspektivet är det inte särskilt svårt att föreställa sig
att verksamheten vid förbanden och truppslagen utgjorde yrkespraktikernas
centrum, vilket innebar att realiseringsarenans genomförandenivå också var en
central och legitim beställare av den grundläggande officersutbildningen. Offi-
cerarna på realiseringsarenans genomförandenivå hade ett avgörande inflytan-
de över utbildningens utformning, innehåll och vilket yrkeskunnande den
skulle generera. Detta sammanföll också, som nämnts, med formulerings-
arenans syn på hur den grundläggande officersutbildningen skulle vara utfor-
mad och vilket yrkeskunnande en nybliven fänrik skulle ha. Detta förhållande
tycks dock ha förändrats genom ominriktningen och införandet av YOP genom
att formuleringsarenan och realiseringsarenan inte längre tycks ha samma upp-
fattning om vilket yrkeskunnande den nyblivne fänriken bör ha och därmed hur
utbildningen bör vara utformad. Medan realiseringsarenan fortfarande till stor
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del håller fast vid att en grundläggande officersutbildning främst bör vara be-
fattningsinriktad mot yrkeskunnande som ”know how” i närtid så har formule-
ringsarenan beställt en utbildning som är mera inriktad mot framtid och kom-
petens.

Realiseringsarenans administrativa nivå (HKV) tycks ha accepterat och an-
passat sig till formuleringsarenans krav i högre grad än realiseringsarenans ge-
nomförandenivå (officerare på förbanden). 132 Detta är inte heller särskilt för-
vånande. Exempelvis menar Weibull (2003) att det kan uppstå glapp mellan
det hon beskriver som realiseringsarenans två nivåer.133 Enligt Weibull har de
administrativa/tekniska nivåerna lättare än de operativa/taktiska nivåerna att
anpassa sig till formuleringsarenans beslut om reformer, då en av deras vikti-
gaste uppgifter är att se till att upprätthålla harmoni och balans mellan den mi-
litära verksamheten och det omgivande samhället.134

Att realiseringsarenans genomförandenivåer inte alltid anpassar sig efter for-
muleringsarenan bör dock inte enbart förstås som att de är allmänt negativa
och bakåtsträvande (Lindensjö & Lundgren, 2000). Om formuleringsarenans
mål är alltför abstrakta och oprecisa, om inte tillräckliga resurser och andra
förutsättningar ges för att målen ska kunna uppnås eller om förändringarna inte
upplevs innebära några fördelar för realiseringsarenans verksamhet är det, en-
ligt Lindensjö & Lundgren, högst sannolikt att målen kommer att omvandlas
på lokal nivå (målreträtt) utifrån vad som anses vara möjligt. Detta kan åtmin-
stone delvis sägas gälla för ominriktningen av försvarsmakten och de mål och
resurser som förknippas med den. Målen har i stora stycken varit – och är fort-
farande – relativt abstrakta och oprecisa och kommer förmodligen att vara så
fram till att det så kallade NBF kommer att införas i full skala samtidigt som
resurserna för förbandsverksamheten har minskat påtagligt.

Detta glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenans genom-
förandenivå tycks ha inneburit att beställarmakten över den grundläggande
officersutbildningen och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande till stor del

                                                
132 Mötesanteckningarna från Ag OK tyder dock på att Ag OK i vissa frågor inte tycks vara

helt överens med formuleringsarenan, vilket eventuellt kan förklaras med Lindensjö &
Lundgren (2000) som menar att individer som offentligt hävdar bestämda mål för exem-
pelvis utbildningen privat kan ha helt andra och ibland även motsatta mål.

133 Indelningarna överlappar varandra även om Lindensjö & Lundgrens nivåindelning delvis
bygger på en hierarkisk indelning medan Weibulls indelning bygger på närhet till kärn-
verksamheten.

134 Weibull (2003) bygger sitt resonemang utifrån Boënes (2000) indelning av militära sub-
kulturer.
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har tagits ifrån realiseringsarenans genomförandenivå. Beställarmakten och in-
flytandet övertogs istället av formuleringsarenan och realiseringsarenans admi-
nistrativa nivå. Detta bör delvis kunna förklara varför YOP och de nyblivna
fänrikarnas yrkeskunnande tycks sakna full legitimitet inom alla försvarsmak-
tens yrkespraktiker.

YOP och förbandens organisation och verksamheten går i otakt135

Ett fjärde glapp ser ut att ha uppkommit mellan YOP och förbandens organi-
sation och verksamhet. Invasionsförsvarets organisation och verksamhet tycks
i stort sett vara intakt vid förbanden medan YOP syftar till att utbilda för in-
satsförsvaret. Detta bör kunna vara av avgörande betydelse för att intention-
nerna med utbildningen vid YOP inte ser ut att ha fått något större genomslag
eller legitimitet vid förbanden. Glappet mellan utbildningen på YOP och för-
bandspraktiken hör också ihop med glappet mellan önskad kontra befintlig or-
ganisation och verksamhet.

Organisationen och verksamheten vid förbanden (men också inom stora de-
lar av hela försvarsmakten) präglas av hierarkiska strukturer. De hierarkiska
strukturerna, tänkandet och arbetssättet är djupt rotat i yrkespraktikernas tradi-
tioner och institutionella regler och det i dag är svårt att föreställa sig hur detta
ska kunna brytas och ersättas med ett så kallat nätverkstänkande. Att övergå till
ett nätverkstänkande som, åtminstone delvis, också innebär en plattare organi-
sation där yrkeskunnande blir viktigare än grad måste i militära sammanhang
kunna betraktas som en revolution. Hur denna nya typ av organisation ska
kunna implementeras och bevaras i försvarsmaktens institutioner är en peda-
gogisk utmaning som det finns goda skäl för såväl formulerings- som realise-
ringsarenan att noga begrunda.

Övergången till NBF kommer att ta tid och många förespråkare för det
gamla ”invasionsförsvarsparadigmet” behöver bytas ut eller konvertera till det
nya ”NBF-paradigmet”. I många fall handlar det om att företrädare för det
gamla paradigmet måste ersättas av en ny generation som skolats in i det nya

                                                
135 Delar av texten nedan har publicerats i Totalförsvarets forskningsinstituts tidning, Fram-

syn, nr. 5-2002. (Hedlund, 2002c) Artikeln väckte ett relativt stort intresse och flera offi-
cerare hörde av sig och instämde med det som stod i artikeln. Artikeln har också använts
som kurslitteratur på Stabsprogrammet vid FHS under hösten 2002 och våren 2003. Även
i dessa sammanhang instämde många med innehållet i artikeln.
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paradigmet.136 Exempelvis menar Hammer (1990) att traditionella och befint-
liga organisationslösningar och befattningar kan komma att hindra eller omin-
tetgöra nödvändiga förändringar i yrkespraktiken. Hammer proklamerar därför
en form av förintelsedoktrin som går ut på att innan nödvändiga reformer och
förändringar kan genomföras måste den gamla organisationen elimineras.
Hammers förslag är kanske något drastiskt, men det finns anledning för såväl
formuleringsarenan som realiseringsarenan att fundera över frågor om traditio-
nens betydelse för återskapandet av ej önskvärda institutionella regler avseende
exempelvis försvarsmaktens organisation och verksamhet. Det finns också an-
ledning att fundera över hur YOP, nyblivna fänrikars yrkeskunnande och för-
svarsmaktens organisation och verksamhet ska förmås gå i takt. Enligt min
uppfattning är det sistnämnda en nödvändig förutsättning för att nya grund-
läggande officersutbildningar ska kunna implementeras med framgång, eller
med Selznick (1957):

[…] when goals, however neatly formulated, enjoy only a superficial accep-
tance, and do not genuinely influence the total structure of the enterprise. Truly
accepted values must infuse the organization at many levels, affecting the per-
spectives and attitudes of personnel, the relative importance of staff activities,
the distribution of authority, relations with outside groups, and many other
matters. (Selznick, 1957, s. 26.)

Integration med det omgivande samhället

Ytterligare ett eventuellt glapp mellan formuleringsarenan och realiserings-
arenan skulle kunna gälla frågan om den militära verksamhetens förhållande
till det omgivande samhället. Utifrån den militära professionsforskningens dis-
kussioner om huruvida den militära professionen bör vara en unik, avgränsad
och intern angelägenhet eller en integrerad del av det omgivande samhället
(Caforio, G. (red), 1998; Matthews, L. J. (red), 2002)137 ser införandet av YOP

                                                
136 Ett paradigmskifte innebär, enligt Kuhn (1962/70), att det uppstår en kris i sättet att upp-

fatta ett fenomen vilket resulterar i en maktkamp mellan anhängare av det gamla och det
nya paradigmet.

137 I båda antologierna finns artiklar från en rad olika forskare som intresserat sig för frågan
om relationen mellan det militära och det civila. Två centrala frågeställningar som disku-
terats är (1) huruvida militären är en unik profession som bör få kontrollera sin verksam-
het själva (Huntington, 1957) eller om den ska ses som en del av det civila samhället och
därmed i högre grad ska kontrolleras av det civila samhället (Janowitz, 1960), (2) huruvi-
da den militära professionen de facto närmar eller fjärmar sig från det civila samhället
(Moskos & Burke, 1994; Moskos & Wood, 1988). Se, även Hedlund (2003).
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ut att kunna vara en tendens till ökad integration av militär verksamhet med det
omgivande samhället. Glappet mellan formuleringsarenan och realiserings-
arenans genomförandenivå, som bland annat inneburit att beställarmakten över
utbildningens utformning och innehåll på ett avgörande sätt har övertagits av
formuleringsarenan på bekostnad av realiseringsarenans genomförandenivå,
bör kunna uppfattas som ett uttryck för en ökad integration med det omgivande
samhället. Det anbefallda ökade samarbetet med civil högskola och universitet
tillsammans med införandet av civila specialkurser och akademiska studieme-
toder bör också kunna ses som ett försök till ökad integration med det omgi-
vande samhället.

På realiseringsarenan tycks det finnas en delvis ambivalent inställning till
frågan om ökad integration med det omgivande samhället. Det tycks som om
många officerare inom försvarsmakten motsätter sig försöken att föra den mili-
tära verksamheten närmare det omgivande samhället. Detta visar sig, som
framgått av resultaten i avhandlingen, bland annat genom att informanterna var
särskilt negativa till akademiseringen, de civila specialkurserna och samarbetet
med den civila högskolan/universitetet. Det finns också helt tydligt en före-
ställning och önskan bland många officerare om att den militära verksamheten
är en unik verksamhet som avsevärt skiljer sig från civil verksamhet. Och att
militären därför också bör få bedriva sin verksamhet efter eget omdöme, utan
större inblandning från, eller anpassning till det omgivande samhället. Å andra
sidan så tyder officerarnas önskemål, om att få möjligheter att kunna rekrytera
militär personal (även officerare) utan tidigare militär utbildning, på att de i
denna fråga är beredda att närma sig det omgivande samhället.

I ett större samhällsperspektiv ser införandet av NBO ut att vara en demo-
kratisering av försvarsmaktens officerskår, genom att den tidigare närmast
”klassliknande” officersstrukturen avskaffades till förmån för ett mera jämställt
enbefälssystem. Vidare ser införandet av YOP, med sin mera akademiska ut-
formning och försök till att bli en högskola, ut att vara en anpassning till det
omgivande samhällets föreställningar (myter) om yrkesutbildning och yrkes-
kunnande i en värld som kännetecknas av snabb teknikutveckling och ökad
globalisering. Införandet av NBO och YOP tyder på att försvarsmaktens yr-
kespraktiker påverkas av det omgivande samhället och att de är tvungna att
förhålla sig till, och införliva det omgivande samhällets myter i den egna verk-
samheten. Detta även om inte alla yrkespraktikernas medlemmar helt och hål-
let accepterar dessa nya myter. Sammantaget kan det tyda på att försvars-



175

makten i allt högre grad håller på att närma sig det omgivande samhället på
bekostnad av det specifikt militära.

YOP och de nyblivna fänrikarna som förändringsagenter

Vid försök till reformeringar av yrkespraktiker och yrkesutbildningar, som kan
förväntas bryta mot delar av yrkespraktikernas institutionella regler, finns det
anledning att reflektera över Rolfs (1997) tankar om förutsättningarna för att
lyckas. Rolf menar att traditionsöverföringen inte endast är knuten till enskilda
individer utan till hela den sociala kontext som anger yrkespraktikernas insti-
tutionella regler. Att reformera eller skapa nya yrkespraktiker är inte något den
enskilde individen kan göra utan något som måste formas genom kollektiva
beslut. Det är en relation mellan individen och yrkespraktiken och inte knutet
till enskilda individer. En vanlig felsyn är, enligt Rolf, att reformer kan imple-
menteras i yrkespraktiker genom utbildning av enskilda individer. Men utbild-
ning som enbart riktas mot enskilda individer behöver inte innebära att dessa
individer kan förändra det regelsystem de verkar inom. Enligt Rolfs resone-
mang kan knappast YOP eller de nyblivna fänrikarna ensamma förändra för-
bandens och försvarsmaktens yrkespraktiker eller institutionella regler. En yr-
kespraktik med rigida rutiner och stel arbetsdelning kan sällan förändra sina
institutionella regler endast genom att förändra individer utan man bör föra in
den institutionella nivån eftersom denna är en avgörande faktor bakom möjlig-
heterna till förändringar (Rolf, 1997).138 En nödvändig förutsättning för att
ominriktningen av försvarsmakten och dess konsekvenser för den grund-
läggande officersutbildningen och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande ska
kunna bli framgångsrik, bör således vara att tillse att alla försvarsmaktens yr-
kespraktiker genomsyras och organiseras enligt formuleringsarenans mål med
det ominriktade försvaret.

Yrkessocialisering

Utifrån ett sociokulturellt- och institutionellt perspektiv bör aspiranterna och de
nyblivna fänrikarnas uppfattningar om den grundläggande officersutbildningen

                                                
138 I detta sammanhang kan också Flecks (1997) beskrivningar av tankekollektiv och tanke-

stilar vara värt att uppmärksamma. Fleck menar att institutioner utgörs av ett tanke-
kollektiv med en gemensam tankestil. Tankestilen är en social produkt och den kollektiva
tankestilen utövar ett oemotståndligt tvång över individens tanke, från vilken en avvikelse
är otänkbar. Begreppen tankekollektiv och tankestil visar den institutionella nivåns makt
över individerna och nödvändigheten av att påverka den institutionella nivån vid försök att
implementera förändringar i en institution.
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och nyblivna fänrikars yrkeskunnande i hög grad ha formats av dels värn-
pliktstjänstgöringen, dels av tiden vid YOP. Resultaten visar att aspiranterna
och de nyblivna fänrikarna delvis har tagit till sig och accepterat sådana nya
inslag i utbildningen och yrkeskunnandet som inte kan förmodas ha ingått i
yrkespraktikernas befintliga institutionella regler vid införandet av YOP. Detta
tyder på att det sker en viss socialiseringsprocess utifrån YOP:s institutionella
regler. Dock visar resultaten också att aspiranterna och de nyblivna fänrikarna i
hög grad hade samma uppfattningar som deras mera erfarna kollegor vad gäller
synen på yrkeskunnande och grundläggande officersutbildning. Detta kan
möjligen förstås och förklaras på följande tre sätt.

Den första förklaringen skulle kunna vara att lärarna på YOP inte förmår
övertyga de blivande fänrikarna om att den nya utbildningen och det nya yr-
keskunnandet är tillräckligt bra.

Den andra förklaringen skulle kunna vara att lärarna inte utbildar enligt ut-
bildningsplanens intentioner och mål utan utbildar enligt det ”gamla” sättet.

En tredje, och i mina ögon mer sannolik förklaring, är att utbildningen på
YOP inte har samma tyngd i fråga om yrkessocialiseringen av de blivande of-
ficerarna som värnpliktsutbildningen och därefter tiden vid förbandet. Rolf
(1997) menar exempelvis att yrkessocialiseringen är hårt knuten till hela den
sociala miljö som individen befinner sig i, och Fleck (1997) beskriver det som
att tillhörigheten till en gemenskap medför att tankestilen utsätts för en social
förstärkning.

En avgörande skillnad utifrån ett socialiseringsperspektiv är att tiden vid
förbandet, under värnpliktstjänstgöringen och efter YOP, utgör en betydligt
tätare mellanmänsklig miljö mellan erfarna ”mästare” och ”lärlingar” än tiden
vid YOP. Dessutom tillkommer den betydligt strängare hierarkiska strukturen
vid förbanden, vilket sannolikt blir avgörande för hur de nyblivna officerarna,
medvetet eller omedvetet, väljer att låta sig socialiseras, vilket också uppmärk-
sammades av Försvarsmakten LOPE.

Sammanfattningsvis kan det sägas att några avgörande orsaker till att YOP
och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande inte kan anses vara fullt legitima
inom alla försvarsmaktens yrkespraktiker skulle kunna vara att det ser ut att ha
uppkommit flera glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan och
mellan realiseringsarenans två nivåer (Lindensjö & Lundgren, 2000). Avskaf-
fandet av flerbefälssystemet (NBO) tycks aldrig fullt ut ha accepterats inom
försvarsmaktens yrkespraktiker. Anpassningsprincipen och dess konsekvenser
för den grundläggande officersutbildningen och de nyblivna fänrikarnas yrkes-
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kunnande tycks inte ha uppmärksammats eller förståtts i tillräckligt hög grad.
Realiseringsarenans genomförandenivå har i stort sett förlorat sin roll av att
vara en central och legitim beställare av den grundläggande officersutbild-
ningen till formuleringsarenan. Det ser ut att finnas motstånd mot ökad integ-
ration med det omgivande samhället, och inte minst verkar YOP och förban-
dens organisation och verksamheten gå i otakt.

Utbildning för ”know how” eller kompetens?

Den så kallade akademiseringen av YOP var ett försök att inympa ett mer kri-
tisk och reflekterande förhållningssätt hos de blivande fänrikarna. Samman-
taget kan man säga att YOP i högre grad, än tidigare grundläggande officers-
utbildningar, syftade till att utbilda för det Rolf benämner kompetens. En fråga
man kan ställa sig är huruvida man verkligen har lyckats med detta.

Den nuvarande utbildningen på YOP med en akademisk profil ser delvis ut
att ha en inriktning mot yrkeskunnande motsvarande Rolfs syn på kompetens.
De delar av utbildningen som behandlar metod, kritiskt förhållningssätt, käll-
kritik och reflekterat tänkande är sådant som kan förmodas leda till kompetens.
En viktig faktor i Rolfs teori är dock att en avgörande förutsättning för utvek-
landet av kompetens är ett grundligt kunnande av ”know how”. I det avseendet
saknas en viktig komponent i utbildningen vid YOP för att kompetens ska
kunna uppstå, nämligen grundliga kunskaper om ”know how”. De delar av
utbildningen på YOP som syftar mot högre officersnivåer bör inte kunna ses
som utbildning för kompetens i Rolfs mening. Innehållet i dessa kurser handlar
inte om att lära sig något med inriktning mot kritiskt och reflekterat tänkande
eller en okänd framtid. Utbildningen på YOP ser snarare ut att i hög grad syfta
till att lära befintligt ”know how” om en känd framtid, fast på en högre offi-
cersnivå än den som aspiranterna kommer ut till efter YOP.

Införandet av det som benämns NBF medför betydande svårigheter för
YOP:s möjligheter att utbilda för kompetens, eftersom utbildning för kompe-
tens innehåller de två komponenterna goda kunskaper i yrkets ”know how” och
god förmåga att reflektera över detta ”know how”. Dilemmat för utbildningen
på YOP är att det för närvarande saknas beprövat yrkeskunnande i form av
”know how” avseende NBF139, dvs. en av komponenterna för utbildning för
                                                
139 Det pågår ett intensivt arbete inom försvarsmakten och HKV med att ta fram modeller för

att beskriva och pröva NBF. Målet är att försvarsmakten ska ha ett fullt utvecklat och
funktionsdugligt NBF år 2010. I en rapport från försvarsmakten (Försvarsmakten, HKV.
2002a) skrivs bl.a. att: Försvarsmakten har tillsammans med stödjande myndigheter under
åren 2001 och 2002 inlett utvecklingen av NBF. Systemdemonstrator 2005 (Demo 05) och
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kompetens saknas. För att försöka lösa detta dilemma har utbildningen på YOP
delvis utformats så att den ska ge förutsättningar för aspiranterna att utveckla
ett slags generell förmåga till reflektion. Frågan är om detta verkligen leder till
sådan kompetens som Rolf avser? Det man kan fundera över är hur den pro-
fessionella kompetens som Rolf beskriver ska kunna utvecklas vid YOP och
försvarsmakten under den tid det tar att utveckla NBF så pass mycket att det
över huvud tagit finns något ”know how” att reflektera över.

Ett sätt att försöka utbilda för kompetens med bäring mot det militära kun-
skapsområdet skulle kunna ha varit att låta utbildningen i högre grad vila på
krigsvetenskaplig grund som anses vara den militära professionens teoretiska
bas.140 Detta skulle innebära att den grundläggande officersutbildningen skulle
ha närmat sig den s.k. högre officersutbildningen. Detta tycks dock inte vara
det alternativ som föredras av informanterna utan det som förespråkas är en
utbildning som snarare påminner om den tidigare underbefälsutbildningen.

Införandet av NBO ser ut att ha ställt försvarsmaktens yrkespraktiker inför
ett svårlöst dilemma i spänningsfältet mellan en grundläggande officersutbild-
ning för ”know how” och generalistkunnande. Den förändrade inriktningen av
den grundläggande officersutbildningen vid YOP har, som framgått i avhand-
lingen, bedömts innebära att utbildningen och de nyblivna fänrikarna saknar
tillräckligt befattningsinriktat ”know how”. Detta kan tyda på att så länge som
det inte finns möjligheter till flerbefäls- eller flerkarriärssystem inom försvars-
makten så föredrar många inom försvarsmaktens yrkespraktiker en grund-
läggande officersutbildning som är direkt inriktad mot ”know how” på bekost-
nad av generalistkunnande. En utbildning med en ökad inriktning mot befatt-
ningsinriktat ”know how” skulle, åtminstone delvis, kunna komma i motsats-
ställning till försöken att akademisera utbildningen, göra den högskolemässig
och låta den vila på vetenskaplig grund. Frågan om utbildning för ”know how”
eller kompetens kan också ses i ett professionaliseringsperspektiv.

Ominriktningen i ett professionaliseringsperspektiv

Professioner och professionalism kan definieras på en rad olika sätt. Profes-
sioner kan exempelvis, enligt Svensson (2002), definieras som intressegrupper
vilka söker monopolisera teoretisk, abstrakt kunskap som anses nyttig och vär-

                                                                                                                                      
systemdemonstrator 2006 (Demo 06) skall användas som de viktigaste försöken på för-
svarsmaktsnivå för att skapa underlag för beslut om hur NBF ska implementeras i för-
svarsmakten och för den fortsatta utvecklingen.

140 Krigsvetenskap är det ämne som FHS avser söka högskolestatus och examensrätt för.
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defull och som utgör basen för att kontrollera vissa positioner i arbetslivet. Pro-
fessionalisering kan ses som en process med tre olika dimensioner (1) kon-
trollen av ett kunskapsområde, (2) avgränsande i förhållande till andra yrkes-
grupper och (3) anknytning till vetenskaplig, abstrakt kunskap (Svensson). I
någon mening bör försvarsmakten kunna ses som en profession även om den
vetenskapliga och abstrakta kunskapen möjligen kan ifrågasättas genom att
ämnet krigsvetenskap ännu inte är ett godkänt examensämne med högskole-
status. Utifrån ett professionaliseringsperspektiv implicerar ominriktningen av
försvarsmakten och den grundläggande officersutbildningen åtminstone tre in-
tressanta tendenser relaterade till det Svensson benämner avprofessionali-
sering.

En första tendens till avprofessionalisering är att övergången från invasions-
försvar till insatsförsvar ser ut att ha påverkat försvarets möjligheter till kon-
troll över det egna kunskapsområdet och yrkesmonopolet. Insatsförsvaret för-
utsätts i många sammanhang samverka med andra icke militära aktörer som
också gör anspråk på delar av militärens traditionella kunskapsområden (Bur-
ke, 2002). Ur ett professionaliseringsperspektiv sker en avprofessionalisering
om professionen förlorar makt att bestämma över vem som är kvalificerad att
utföra vissa uppgifter, möjligheten att förhindra andra att utföra detta arbete
samt kontrollera kriterierna genom vilka utförandet utvärderas (Svensson).

En andra avprofessionaliseringstendens är att formuleringsarenan har stärkt
sin beställarmakt över den grundläggande officersutbildningen på bekostnad av
realiseringsarenan. Kontrollen över den egna professionens yrkesutbildning är,
enligt Svensson, utmärkande för professionella professioner och när professio-
nens möjligheter till kontroll minskar kan det ses som ett tecken på avprofes-
sionalisering.

En tredje tendens till avprofessionalisering, eller kanske snarare bibehållen
professionsstatus, kan ses i skenet av informanternas önskan om att den grund-
läggande officersutbildningen i första hand bör inriktas mot befattningsinriktat
”know how” med omfattande inslag av praktik vid förbanden. Professionella
yrkesutbildningar sker, enligt Svensson, i hög grad dekontextuellt vid skolor,
utan arbetspraktik där betoningen ligger på teoretiska, vetenskapliga och ab-
strakta kunskaper. Införandet av YOP bör i någon mån kunna ses som ett för-
sök att implementera en mera professionaliserad grundläggande yrkes-
utbildning, som tidigare varit förbehållen officersutbildning på högre nivåer på
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stabs- och chefsprogrammet.141 Informanternas uppfattningar tyder på att de
frivilligt väljer att avstå den eventuellt ökade professionalisering som inten-
tionerna med YOP kan ha varit ett första steg mot.

Vid en jämförelse med exempelvis lärar- och sjuksköterskeprofessionerna
ser officersprofessionen i högre grad ut motsätta sig en s.k. professionaliserad
och akademiserad grundläggande yrkesutbildning. Inom lärar- och sjuksköter-
skeprofessionerna har man som ett led i en strävan efter ökad professiona-
liseringen börjat forska och utveckla ett eget kunskapsområde som ska ligga
till grund för att en mera professionaliserad yrkesutbildning (Fransson, 2003b).

Det motstånd som tycks finnas inom officersprofessionen mot en mera pro-
fessionaliserad yrkesutbildning kan möjligen bero på att de teoretiska inslagen
i utbildningen inte primärt är relaterat till det militära kunskapsområdet, utan
mera till civila kunskapsområden. Möjligen skulle acceptansen för en mera
professionaliserad officersutbildning kunna öka om den teoretiska basen ut-
gjordes av ”ämnet” krigsvetenskap. Egen forskning och utveckling av ett eller
flera militära kunskapsområden borde både vara en utmaning, och möjligen en
nödvändighet, för försvarsmakten i syfte att försöka undvika en eventuell av-
professionalisering och därmed förmodligen också minskad legitimitet.

Skolreformutredningen

För att ytterligare belysa avhandlingens resultat och tolkningar görs några ned-
slag i den nya Skolreformutredningen (SOU 2003:43). I maj 2003 lämnade
Skolreformutredningen sitt slutbetänkande Ett reformerat skolsystem för För-
svarsmakten. I Skolreformutredningen görs en summering av hur YOP funge-
rat sedan dess införande hösten 1999 tillsammans med förslag till förändringar.

YOP och yrkeskunnande

Skolutredningen konstaterar att införandet av YOP resulterade i en enhets-
officersutbildning, vilket medförde att steget bort från differentierade ”typ-
befattningar” blev så långt att aspiranten i allt för stor utsträckning saknade
reellt yrkeskunnande i form av ”know how” efter YOP. Skolutredningen mena-
de att före införandet av YOP utbildade och examinerade officershögskolorna
(OHS) blivande fänrikar som i stort sett bedömdes som färdigutbildade och
fullt befattnings- och funktionsdugliga. Införandet av YOP med försvarsmakts-
och försvarsgrensgemensam utbildning tillsammans med specialkurserna an-

                                                
141 Stabsprogrammet är en nivåhöjande utbildning för kaptener som ska bli majorer. Chef-

programmet är en nivåhöjande utbildning för majorer som ska bli överstelöjtnanter.
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sågs ha tagit tid från sådant utbildningsinnehåll som tidigare bedömts som
nödvändigt för att de blivande fänrikarna skulle kunna bli fullt befattnings- och
funktionsdugliga. Detta medförde, enligt Skolutredningen, att de som utexami-
nerades från YOP bara hade hunnit med halva yrkesutbildningen och därför
uppfattades som ”icke användbara eller mindre användbara” på förbanden.
Detta krävde en planläggning och ett genomförande av en fortsatt befattnings-
utbildning efter examen på YOP. Nackdelarna med detta blev, enligt utred-
ningen, så uppenbara att specialkursernas omfång först halverades och därefter
halverades en gång till och idag återstår endast fem poäng.

Utredningen föreslog att den grundläggande officersutbildningen skall ha en
viss generell inriktning men framför allt göra den nyblivne fänriken kvalifice-
rad att lösa de befattningsuppgifter som fänriken möter vid första tjänstgöring-
en efter examen. Ett större inslag av ”just in time-utbildning”, som syftar till att
möta de mer kortsiktiga behoven bör därför, enligt utredningen, prägla den
grundläggande officersutbildningen. Förslaget tyder på att Skolreformutred-
ningen lyssnat och tagit till sig realiseringsarenans synpunkter på YOP och de
nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande.

Fortsatt befattningsutbildning

I utredningen sägs att den största nackdelen med YOP är att den fortsatta be-
fattningsutbildningen ligger utanför den programbundna tiden (YOP) och inte
har omfattats av samma kvalitetssäkringssystem och kvalitetsåtgärder som
programutbildningen. Det som inte nämns i utredningen är att utformandet och
införandet av YOP byggde på anpassningsprincipens förutsättningar om att
nyblivna fänrikar inte behövde vara färdigutbildade eller fullt funktionsdugliga
direkt efter YOP. Införandet av YOP förutsatte införandet av fortsatt befatt-
ningsutbildning efter YOP. I utredningens beskrivning av behovet av fortsatt
befattningsutbildning finns det inget som tyder på att anpassningsprincipen
eller dess konsekvenser för YOP uppmärksammats av Skolreformutredningen.
Det är något överraskande och anmärkningsvärt att denna mycket avgörande
fråga inte uppmärksammats eller kommenterats av utredningen. Avseende frå-
gan om fortsatt befattningsutbildning tycks Skolreformutredningen ansluta sig
till de uppfattningar som framkommit i avhandlingen, dvs. att fortsatt befatt-
ningsutbildning inte är en legitim del i yrkesofficersutbildningen.

Akademiseringen

Utredningen konstaterar att akademiseringen av den grundläggande officers-
utbildningen är nödvändig för att få en fortsatt kvalitetsutveckling samt för att
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nå internationell status och jämförbarhet. Utredningen föreslår också att sam-
verkan mellan FHS, försvarsmaktens skolor och civila högskolor bör fortsätta
och helst intensifieras. I denna fråga tycks Skolreformutredningen inte ha
samma uppfattning som många av informanterna i denna avhandling.

Aspirantskolor, anpassad officersutbildning och flerkarriärsystem

Utredningen förslår att aspirantskolor införs som komplement till värnplikts-
tjänstgöring, då detta skulle kunna bredda rekryteringsbasen och leda till att
flera söker till officersutbildningen. Utredningen bedömer också att aspirant-
skolor skulle kunna attrahera ”kvinnliga” aspiranter och därigenom öka antalet
kvinnor som väljer att satsa på en officerskarriär.142 Vidare var utredningen
positiv till införandet av ett flerkarriärsystem och föreslår bland annat att en
anpassad officersutbildning införs. Möjligheten att efter relevant högskola-
utbildning kunna genomgå en anpassad yrkes- eller reservofficersutbildning
bör öka. Samtliga dessa förslag går helt i linje med Ag OK:s önskemål om för-
ändrade rekryterings- och utbildningsmöjligheter i syfte att kunna rekrytera
personal till alla befattningskategorier. Detta skulle möjligen kunna vara ett
försök att komma runt bestämmelserna för NBO. Men framför allt ser det ut att
vara en utökning av vilka som kan bli legitima deltagare i försvarsmaktens yr-
kespraktiker, vilket också implicerar ett närmande mellan militär och civil
verksamhet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Skolreformutredningens utvär-
dering av YOP i allt väsentligt stämmer överens med de resultat som redovi-
sats i avhandlingen, vilket bör kunna ses som en validering av bedömningen att
YOP och de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande inte kan anses vara fullt legi-
tima inom alla försvarsmaktens yrkespraktiker.143 Vidare tycks utredningen ha
försökt balansera mellan realiseringsarenans önskemål om ett större inslag av
befattningsinriktat ”know how” och formuleringsarenans krav på utbildning
för framtiden (kompetens). Utredningens förslag om fortsatt, och helst intensi-
fierad, samverkan med civila högskolor bör kunna förstås som att utredningen

                                                
142 Det finns för närvarande mellan tre och fyra procent ”kvinnliga” officerare inom för-

svarsmakten.
143 Detta stämmer också överens med resultaten från en C-uppsats på chefsprogrammet

(Wallerfelt, 2002) där det konstateras att utbildningen på YOP inte är tillräckligt befatt-
ningsinriktad och att de nyblivna fänrikarna inte kan anses vara fullt befattningsdugliga,
särskilt avseende truppföring. Wallerfelt menar att detta beror på de försvarsmaktsgemen-
samma och teoretiska inslagen i utbildningen och avsaknaden av praktiska övningar.
Wallerfelts förlag är att dels göra YOP mera befattningsinriktat, dels återinföra ett flerbe-
fälssystem.
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är positiv till att den militära verksamheten närmar sig det omgivande samhäl-
let. Även förslaget om införande av anpassad officersutbildning tillsammans
med ett flerkarriärsystem bör, åtminstone delvis, kunna betraktas som ett när-
mande till det civila samhället.

Några avslutande reflektioner avseende resultaten

Avslutningsvis finns det anledning att åter knyta an till institutionsteorins åt-
skillnad mellan den målrationella organisationen och den värderationella in-
stitutionen för att försöka förstå varför YOP och de nyblivna fänrikarnas yr-
keskunnande inte kan anses ha full legitimitet inom alla försvarsmaktens yr-
kespraktiker. Utifrån yrkespraktikernas konkreta och reella produktionskrav
(målrationellt) saknar YOP och de nyblivna fänrikarna full legitimitet då de ej
anses kunna bidra till produktionen i tillräckligt hög grad. Utifrån yrkes-
praktikernas institutionella regler (värderationellt) svarar YOP och de nyblivna
fänrikarnas yrkeskunnande inte upp mot yrkespraktikernas starka och domi-
nerande institutionella regler avseende yrkesutbildning och yrkeskunnande i
form av ”know how”. Kanske har de ansvariga för YOP:s utformning och infö-
rande underskattat betydelsen av att betrakta försvarsmakten som en mängd
olika institutioner. Medan organisationer fogligt låter sig styras av de beslut
som fattas på formuleringsarenan så kommer institutioner att förhålla sig till
önskade förändringar utifrån sin historia, identitet och självbild. Detta gör att
de förändringar som implementeras kanske inte alls leder till det resultat som
avses och önskas. För att beslut om reformeringar och förändringar ska ha en
god chans att få avsedd verkan så behöver beslutsfattarna både identifiera och
ta hänsyn till försvarsmaktens historiskt betingade institutionella regler och
identiteter. Om beslutsfattarna inte förstår eller tar hänsyn till att försvarsmak-
ten både är en organisation och många institutioner, så finns det en uppenbar
risk för att de helt felaktigt förväxlar framgångsrika organisationsförändringar
med framgångsrika institutionsförändringar eller med Selznick (1957):

The default of leadership shows itself in an acute form when organizational
achievement or survival is confounded with institutional success. To be sure, no
institutional leader can avoid concern for the minimum conditions of continued
organizational existence. But he fails if he permits sheer organizational achieve-
ment, in resources, stability, or reputation, to become the criterion of his suc-
cess. A university led by administrators without a clear sense of values to be
achieved may fail dismally while steadily growing larger and more secure.
(Selznick, 1957, s. 27)
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För att ominriktningens mål ska kunna förverkligas framgångsrikt behöver för-
svarsmaktens yrkespraktiker och dess skolor reformeras så att organisationen
försvarsmakten går i takt med försvarsmaktens institutioner. Eller för att an-
knyta till Fleck, (1997) så behöver försvarsmakten synliggöra de tankestilar
som dominerar bland tankekollektivet officerare, i syfte att få dem att överge
invasionsförsvarets tankestil och övergå till insatsförsvarets tankestil.

Det återstår att se huruvida beslutsfattarna förmår lösa detta. Kanske kan
föreliggande avhandling bidra till att synliggöra några av försvarsmaktens
institutioner. Därigenom skulle avhandlingen också kunna bidra till att under-
lätta det reformerings- och förändringsarbete som riksdag och regering anser
behöver göras inom försvarsmaktens yrkespraktiker och den grundläggande
officersutbildningen.

Förslag till fortsatt forskning

I denna avhandling har det framgått att det finns en del starka och dominerande
gemensamma institutionella regler inom försvarsmaktens yrkespraktiker som
formar officerarnas föreställningar och förväntningar på yrkespraktiken och
dess medlemmar. De institutionella reglerna har avgörande betydelse för hur
implementeringen av det ominriktade försvaret (NBF) kommer att tas emot
och förverkligas inom yrkespraktikerna. De kommer också att ha stor betydelse
för hur den grundläggande officersutbildningen och de nyblivna fänrikarna
kommer att tas emot och bedömas. Utifrån den stora påverkan de institutio-
nella reglerna har för officerares föreställningar och uppfattningar om yrkes-
praktiken och dess medlemmar, bör fortsatta forskningsinsatser göras för att
ytterligare identifiera och synliggöra institutionella regler på olika nivåer och
enheter inom hela försvarsmakten.

Försvarsmaktens ökade deltagande i internationella insatser aktualiserar frå-
gor om sociala och kulturella likheter och skillnader (institutionella regler)
mellan olika länders försvarsmakter och deras olika yrkespraktiker. Detta är ett
forskningsområde som bör ges prioritet med tanke på hur viktigt det bör vara
att skapa hög social och kulturell interoperabilitet mellan olika länders militära
enheter vid internationella insatser. Detta kan bli av avgörande betydelse för
insatsstyrkornas möjligheter att lösa uppgifterna framgångsrikt. Sådan forsk-
ning bör med fördel kunna samordnas med forskare som studerar andra aktu-
ella länders försvarsmakter.

Försvarsmaktens insatsverksamhet omfattar också ökad samverkan med ci-
vila aktörer såväl nationellt som internationellt. Även detta aktualiserar frågor
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om sociala och kulturella föreställningar (institutionella regler) inom försvars-
maktens yrkespraktiker som kan komma att hindra eller underlätta sådana ge-
mensamma insatser. Detta är också ett forskningsområde som bör påbörjas och
ges prioritet. Sådan forskning bör med fördel kunna ske i samarbete med såda-
na civila aktörer som kan förutses ingå i militär-civila insatser.

I avhandlingen har det framgått att yrkespraktikernas institutionella regler är
påverkbara och att det finns möjligheter att införliva nya institutionella regler i
yrkespraktikerna. Med tanke på försvarsmaktens och den grundläggande offi-
cersutbildningens pågående och fortsatta ominriktning, bör det kunna finnas
skäl att mera noggrant studera varför vissa reformer accepteras och införlivas i
yrkespraktikernas institutionella regler medan andra mer eller mindre avvisas.
Detta bör kunna föranleda fortsatta forskningsinsatser.

Det fanns från början en tanke om att kunna försöka få fram data som gjorde
det möjligt att se om det fanns skillnader mellan män och kvinnor inom det
problemområde och de forskningsfrågor som studeras i avhandlingen. Forsk-
ningsresultat visar exempelvis att kvinnor i högre grad än män lämnar för-
svarsmakten. Detta skulle kunna vara ett skäl för att försöka identifiera om de
nyblivna fänrikarna upplever att de behandlas olika på grund av kön. Tidigare
studier (Ivarsson & Berggen, 2002) visar att det framför allt tycks vara den
dåliga personalpolitiken inom försvarsmakten som gör att kvinnorna slutar.
Studien visar också att många av de ”kvinnliga” officerarna hade tämligen ne-
gativa erfarenheter av att vara kvinna inom försvarsmakten. Dels på grund av
sexuella trakasserier, dels på grund av att de upplevde en form av köns-
diskriminering som tog sig uttryck i att de på grund av sitt kön blivit undan-
hållna arbetsrelaterad information, avsiktligt hindrade i karriären och/eller inte
kommit ifråga för en viss befattning. Dessa forskningsresultat tyder på att för-
svarsmakten inte alltid har lyckats med att ta hand om de ”kvinnliga” office-
rarna på ett professionellt sätt. Det hade varit värdefullt att se om det fanns
tendenser till diskriminerande beteenden mot ”kvinnliga” fänrikar redan i bör-
jan av deras officerskarriär. Preliminära resultat (Fransson, 2003a) tyder på att
så kan vara fallet. Fransson menar exempelvis att hans resultat visar att fänri-
karnas kön har stor betydelse för hur man upplever såväl officersutbildningen
som den första tiden på förbandet. En ”kvinnlig” informant hade exempelvis
övervägt att sluta inom försvarsmakten för att kvinnor dels synliggörs som av-
vikare, dels ifrågasätts på grund av sitt kön.

I avhandlingens empiri har det inte gått att få fram några resultat som visar
på att kvinnor skulle diskrimineras av andra officerare eller att det skulle finnas
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en negativ attityd till dem. Mitt intryck under arbetet med avhandlingen är att
alla officerare är medvetna om att detta är en mycket kontroversiell fråga och
att det inte är officiellt accepterat att ha en negativ attityd till kvinnor. Min be-
dömning är att mina datainsamlingsmetoder inte varit avpassade för att få fram
sådan information. För att komma åt den typen av känslig information hade det
förmodligen behövts göras längre enskilda intervjuer med framför allt de
”kvinnliga” officerarna. Detta är en fråga som det kan finnas anledning att åter-
komma till, exempelvis genom en ny studie.
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Summary

Regular officer training, professional competence and
legitimacy

A study of the Regular Officer Training Programme in the field of tension be-
tween change and tradition

This dissertation aims at attempting to illustrate, address the problems and in-
vestigate to what degree the basic officer training of the Regular Officer Pro-
gramme (Swedish: YOP) and the professional competence of newly-graduated
Second Lieutenants can be seen as being legitimate within the scope of profes-
sional practices of the Swedish Armed Forces, and how this legitimacy can be
described and understood.

Background

The changed threat scenario after the fall of the Berlin Wall and the termina-
tion of the Cold War materialized in the 1996 Swedish Defence Review, which
implied that the Armed Forces were to initiate a so-called transformation from
the previous more static invasion-oriented defence to a more flexible opera-
tions-based defence, based on crisis response and international operations and
missions, often called Network-centric Warfare (Sw. NBF).

The transformation to a flexible operations-based defence involved changed
demands on officer competence, which among other things, implied that basic
officer training needed to be re-directed in order to coincide with the profes-
sional skills necessary in a flexible operations-based defence. With the aim of
meeting up with the demands of the transformation and re-directed pro-
fessional competence, the Regular Officer Programme (YOP) was introduced
in the autumn of 1999. The most evident differences between the new training
programme of the YOP compared to the previous training programme, was
that YOP was partly implemented as a joint services and joint branches pro-
gramme and that the occupational day-to-day activities had largely been de-
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leted and that the programme had acquired a more ’academic’144 design. Also
the programme was directed towards offering a broad and general form of pro-
fessional competence. A decisive factor for the design of the YOP was the de-
cision to adopt the principle of adaptation, which was made in the Swedish
Defence Review of 1996. The principle of adaptation implied that the newly-
graduated Second Lieutenants no longer needed to be fully trained in order to
get wartime postings after graduating as officers. In order to supplement the
position-oriented professional competence of the Second Lieutenants, a so-
called continued in-service training programme was introduced.

Aims and research issues

This dissertation aims at attempting to identify, visualize and describe which
notions, expectations and opinions there are as regards the professional com-
petence of newly-graduated Second Lieutenants and the shaping of the basic
officer training programme. This study also aims at trying to illustrate and ad-
dress problem areas related to the following two research issues:

1. To what degree can YOP and the professional competence of newly-
graduated Second Lieutenants be regarded as being legitimate within the
scope of professional practices in the Armed Forces?

2. How can this legitimacy be described and understood?

The professional practices and members of these practices, who are referred to
in this dissertation, are chiefly comprised of military units and officers who
have a direct or indirect connection to YOP or other military school/academy
or to regular activities in military units.

Research overview

Earlier research shows that there are different organizational cultures within
the Armed Forces. This implies that, between these different cultures, there can
be divergent opinions as to what may be seen as being a legitimate basic offi-
cer training programme and a legitimate professional competence.

Research in the professional education and training as well as in the pro-
fessional skills of other professional groups (e.g. teachers, nurses and police
officers) indicates that many of them have received a more academic and theo-

                                                
144 The more academic design in this case means that the training programme has been made

more theoretical and that there are elements of exercising critical and reflective thinking.
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retical design at the expense of the contextual, practical and job-related ele-
ments. The educational programmes aim more at critically questioning activi-
ties than uncritically adopting them. Among other things, this has resulted in
the fact that many members of professional practices have criticized these pro-
fessional training and educational programmes for not producing fully compe-
tent professional men and women. This shows that issues of legitimate profes-
sional education and training and legitimate professional competence, at a
time, which is characterized by rapid and revolutionary changes in our society,
are also of immediate importance within other professional practices than those
of the Armed Forces only.

Theoretical framing and central concepts

The theoretical framing of this dissertation is made up by a socio-cultural per-
spective (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000; Wenger, 1998; Wertsch, 1998)
and institutional theory (Powell & DiMaggio, 1991; Rolf, 1997; Scott &
Christensen, 1995; Scott & Meyer, 1994; Searle, 1997; Selznick, 1957). In
both the socio-cultural and the institutional theories a starting point is partly
that, within a collective, e.g. professional practices, there are historically, so-
cially and culturally established perspectives and rules as to what is to be re-
garded as legitimate knowledge, skills, values and attitudes, and partly that
these notions are to some extent reproduced and re-created within the collec-
tive at hand. Another assumption in both theories is that the notions people
have regarding various phenomena can be conscious or sub-conscious and that
learning can take place formally or informally and consciously or sub-
consciously. Within both perspectives there is an interest in matters dealing
with what can happen when the collective notion is challenged, for example
when attempts are made at implementing a new or reformed professional
training programme.

The five central concepts of this dissertation are: professional practice, in-
stitutional rules, professional competence, learning and legitimacy.

Professional practices have been defined as social and collective associat-
ions of people/members consisting of both a goal-rational organization and a
value-rational institution (Powell & DiMaggio, 1991; Rolf, 1997; Scott &
Christensen, 1995; Scott & Meyer, 1994; Searle, 1997; Selznick, 1957). Within
the professional practices there are institutional rules in the form of constitutive
and regulative rules. The constitutive rules are made up of cognitive thought-
matrixes that shape peoples’ notions as to how activities within the pro-
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fessional practice at hand are to be understood and carried out. The regulative
rules are comprised of normative thought-matrixes that form the basis for how
actions, behaviour and other phenomena will be assessed.

Professional competence as know how (Rolf, 1997) implies practical knowl-
edge in accordance with institutional rules where the adherence to rules can
ultimately be decided upon with reference to other evaluators than the actor
who carries out the act itself. Professional skill as competence (Rolf, 1997)
implies the ability for critical reflection on the know how of the professional
practice and the institutional rules with the aim of defending or changing them.

Learning in a socio-cultural perspective (Lave & Wenger, 1991; Säljö,
2000; Wenger, 1998) is to be understood as a basically social and com-
municative process. In the contextual educational tradition, learning is situated
directly within the professional practice and the professional socialization and
transfer of institutional rules is no less important than the learning of know-
ledge and skills. In the de-contextual educational tradition, learning is situated
in a school environment and the element of specific professional socialization
is not as strong as in the contextual educational tradition.

Legitimacy is, in this context, to be understood as a relationship between
YOP and the professional competence of the newly-graduated Second Lieuten-
ants in relation to the formulation arena, those who make decisions on change,
and to the two levels145 of the realization arena, those who implement the
changes (Lindensjö & Lundgren, 2000). The realization arena is made up of a
number of various professional practices with different institutional rules
among themselves of a legitimate basic officer training programme and a le-
gitimate professional competence.

The central concepts belong together in so far as there are, within the pro-
fessional practices, institutional rules that shape the notions and expectations of
the involved members about the professional practice and its members. The
institutional rules of the professional practice assign roles to the members and
the rights and obligations that go with the practice, but also accepted/not ac-
cepted behaviour, acts and attitudes. The institutional rules form a basis for
whether or not the professional competence and training of the members will
be assessed as being legitimate by the members of the professional practice in
question.

                                                
145 Lindensjö & Lundgren (2000) distinguish between the administrative level of the realiza-

tion arena and the implementation level.
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There is seldom any absolute conformity among the various interested par-
ties as to the institutional rules of the professional practice, which may lead to
there being a struggle between representatives of different institutional rules.
Some such potential areas of conflict are described as the struggle about edu-
cation and training for contemporary and historical reproduction (Lindensjö &
Lundgren, 2000), fields of tension between an activity aimed at production or
development and connected to the training programme in the field of tension
between an adaptively directed form of learning or a development-directed
form (Ellström, 1992) and, finally, as a decoupling (Meyer & Rowan, 1991)
between the formulation arena and the realization arena.

The empirical aspects of the dissertation

The empirical aspects of this dissertation have been assembled during the
course of 2001-2002 and comprise data from six part-studies.

Part-study 1 – Officer cadets during their first year of YOP. A question-
naire comprising 423 officer cadets after their first year at YOP in Halmstad,
Karlberg and Östersund. The questionnaire was supplemented with two focus
group conversations at each respective Academy.

Part-study 2 – An assessment of newly-graduated Second Lieutenants and
their immediate commanders about the YOP and the professional knowledge of
the Second Lieutenants. The study was carried out in the form of focus group
conversations during the autumn of 2001 and spring 2002, comprising newly-
graduated Second Lieutenants and their immediate commanders.146

Part-study 3 – The Leadership and Pedagogic Centre of the Armed Forces
(LOPE)147 seminars with reference to YOP and the professional competence of
newly-graduated Second Lieutenants. A document-study involving an analysis
of compiled data after two seminars during the spring of 2002, relating to
questions on, among other items, YOP and the professional competence of
newly-graduated Second Lieutenants. Those participating were officers in-
volved in officer training.

Part-study 4 – Working Group OK (Ag OK)148 – the assessments of senior
officers in leading positions of YOP and the professional competence of newly-
graduated Second Lieutenants. A document-study involving an analysis of

                                                
146 51 newly-graduated 2nd Lieutenants and 35 of their immediate commanders in 13 differ-

ent military units, out of a total of approx. 30 units.
147 The Leadership and Pedagogic Centre of the Armed Forces.
148 Working group on competence enhancement of officers.
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compiled data of minutes from meetings from a seminar organized by Ag OK
in 2002, where questions on YOP and the professional competence of newly-
graduated Second Lieutenants were discussed. Those participating were senior
officers from the Swedish Armed Forces and Inspectors-General of each re-
spective armed service.

Part-study 5 – Reference group for young officers. A document-study in-
volving an analysis of compiled data of minutes from meetings after four
seminars in 2002 with young officers assembled within the scope of working
group Ag OK with the aim of getting to know the opinions of young officers
regarding issues dealing with the reform work being carried out with
schools/academies and education and training within the Armed Forces. Those
participating were representatives from the Armed Forces’ Headquarters
(HKV) and a number of specially selected young officers with the ranks of
Second Lieutenant, Lieutenant and Captain.

Part-study 6 – The opinions of the Tactical Commands as to continued
professional in-job training for military positions. Questions were raised as to
continued in-job training via e-mail to the Tactical Commands of the three
armed services. A representative from each of the commands answered ques-
tions by e-mail.

The questionnaire survey carried out in part-study 1 was data-processed us-
ing the programme SAS.149 The focus group conversations, the document
studies and the answers from the Tactical Commands were analyzed and put
into categories according to contents using the principle of sentence categories
(Kvale, 1997) in positive and negative statements, respectively, regarding
YOP.

Attempts at validating have been made by using several different data-
collecting methods, so-called triangulation, as well as using data from differ-
ent sources. Furthermore, results have been shown to the informants and to
others in the Armed Forces, so-called informant’s validation and validation by
checking against other experts in the field (Jacobsen, 2002).

Research-ethical considerations have been taken into account in accordance
with the ethical principles of the Research Council of Humanities and Social
Sciences: information demands, principles of consent, demands on con-
fidentiality and demands on the right of use.

                                                
149 SAS Institute Inc. Cary: North Carolina, US.
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Results

Results show that there seems to be a common core of strong and dominating
institutional rules among the informants and the professional practices of the
Armed Forces as regards how a legitimate basic officer training programme
should be designed and what degree of professional skills a newly-graduated
Second Lieutenant should have. These institutional rules indicate that a basic
officer training programme should be mainly directed towards generating pro-
fessional competence in the form of in-job know how for one’s military posi-
tion and that a major part of the training programme should be contextually
situated at the military units and that learning to a large extent should be medi-
ated with the authentic and physical artefacts of the professional practitioners,
preferably in the form of a master-apprentice type of learning.

At a closer scrutiny of the results, however, it is clear that there are con-
siderably more nuanced institutional rules as to how a legitimate basic officer
training programme can or should be designed and what degree of professional
competence a newly-graduated Second Lieutenant can or should have. This
indicates that the institutional rules are not fixed and static, but in a process of
change and that there are institutional rules that are more dominating and fixed
than others. Furthermore, results show that there are partly different institu-
tional rules among the informants and among the various professional practices
of the Armed Forces. Results also indicate that the “old” institutional rules of
the professional practitioners have more impact than the new institutional rules
of the formulation arena, which are conveyed via YOP. This indicates that
there is an effective transfer and reproduction of existing institutional rules of
the professional practices.

From the questions posed in the dissertation as to what extent YOP and the
professional competence of the newly-graduated Second Lieutenants can be
considered as being legitimate, it is not possible to offer an unambiguous an-
swer. The assessment, therefore, depends on which person or persons are
making the assessment and which parts of the training programme and the pro-
fessional competence that is being referred to. A considerable setback for the
full legitimacy of the professional competence of YOP and the newly-
graduated Second Lieutenants could, however, be that YOP is not regarded as
being sufficiently directed towards offering the Second Lieutenants a profes-
sional competence in the form of in-job related know how and that the Second
Lieutenants cannot be considered as having attained such a professional com-
petence to a sufficiently high degree. With this fact in mind, the answer to the
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first research question in the dissertation is that the both YOP and the profes-
sional competence of the newly-graduated Second Lieutenants cannot be re-
garded as being fully legitimate among the informants and all the professional
practices of the Armed Forces.

Discussion

Results show that institutional rules are not made up of any fixed or static
rules, institutional rules should, rather, be perceived as more or less dominat-
ing, strong or weak and as rules that are possible to change. Neither should
institutional rules be understood as being unambiguous or singular as there are
constantly multiple and sometimes competing or contradictory institutional
rules within the various units and sub-groups of the professional practices, but
also with individual persons in the group of professional practices. Despite the
fact that there were elements of YOP and of the professional competence
among newly-graduated Second Lieutenants that corresponded to the institu-
tional rules of the informants and, through this, were considered as being le-
gitimate by the informants, results show that the dominating assessment was
that neither YOP nor the professional competence of the Second Lieutenants
can be considered as being fully legitimate among the informants or among all
the professional practices of the Armed Forces. How, then, can this partly defi-
cient legitimacy be described and perceived? Some decisive reasons for the
fact that YOP and the professional competence of newly-graduated Second
Lieutenants cannot be considered as being fully legitimate among all the pro-
fessional practices of the Armed Forces could be that there seems to have ap-
peared a decoupling (Meyer & Rowan, 1991) between the formulation arena
and the realization arena and between the two levels of the realization arena
(Lindensjö & Lundgren, 2000). The abolition of the multi-tiered rank system
(NBO) seems never to have ultimately become accepted among the profes-
sional practices of the Armed Forces. The principle of adaptation and its con-
sequences for basic officer training and for the professional competence of
newly-graduated Second Lieutenants does not seem to have been observed or
understood to a sufficiently high degree. The realization arena’s implementa-
tion level has largely lost its role of being a central and legitimate commis-
sioner of basic officer training for the formulation arena. There seems to be
resistance against an increased integration with the society around us and, not
least, YOP and the organization in the military units seem to be out of step
with each other.
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All in all, it can be said that YOP, to a higher degree than in previous officer
training programmes, aimed at training for what Rolf (1997) calls competence.
A question one may ask is how one has really been able to succeed in this? The
training programme in YOP, with its more academic profile, seems partly to
have an aim towards professional knowledge corresponding to Rolf’s views on
competence. The sections of the training programme that deal with methods, a
critical approach, criticism of sources and reflective thinking are all elements
that can be assumed as leading up to what Rolf means by competence. As an
important factor in Rolf’s theory is, however, that a decisive prerequisite for
the enhancement of competence is a thorough knowledge of know how. In this
respect, there is an important component missing in the education and training
offered at YOP for being able to achieve competence and that is a thorough
knowledge and skills in and about know how.

From the concrete and actual production demands (goal-rational), YOP and
the newly-graduated Second Lieutenants lack full legitimacy, as they cannot be
regarded as contributing towards production to a sufficiently high degree.
From the point of view of institutional rules of the professional practice (value-
rational), YOP and the professional competence of the newly-graduated Sec-
ond Lieutenants does not correspond to the strong and dominating institutional
rules of the professional practices as regards professional knowledge in the
form of know how.

In order that the aims of the transformed Armed Forces’, should be able to
be successfully carried into effect, the professional practices, schools and
academies within the Armed Forces need to be reformed so that the goal-
rational organization (the Armed Forces) is in step with the value-rational in-
stitutions of the Armed Forces. It remains to be see whether or not the deci-
sion/makers can solve the problem. Maybe the present dissertation can con-
tribute towards making the institutions of the Armed Forces more visible.
Through this, the dissertation could also contribute towards facilitating the
process of reform and change that the Swedish Parliament and the Government
consider should be done within the professional practices of the Armed Forces
and in the basic officer-training programme.

A proposal for continued research

From the great influence that the institutional rules seem to have for officer’s
notions and opinions of the professional practices in the Armed Forces and
their members, continued research efforts should be carried out in order to
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further identify and make clear institutional rules at different levels and units
within the whole of the Armed Forces.

The increased participation of the Armed Forces in international missions
raises the question of social and cultural similarities and differences (insti-
tutional rules) between the armed forces of different nations and their different
professional practices. This is an area of research that should be given priority
with regard to how important it should be to create a high degree of social and
cultural interoperability between the military units of various nations in inter-
national missions. Research of this kind could successfully be coordinated with
researchers studying the armed forces of other suitable nations.

The military commitments of the Armed Forces also involve increased co−
operation with civilian actors, both nationally and internationally. This also
raises the question of social and cultural conceptions (institutional rules) within
the professional practices of the Armed Forces, which may obstruct or facili-
tate such common commitments. This is also an area of research that should be
initiated and given priority. Research of this kind could successfully take place
in co−operation with any civilian actors who can be expected to be a part of
military-civilian missions.

In my dissertation, it has been evident that the institutional rules of the pro-
fessional practices are possible to influence and that there are possibilities of
incorporating new institutional rules into the professional practices. In view of
the current and continued transformation of the Armed Forces and of the basic
officer training programme, there should be reasons for a closer study as to
why certain reforms become accepted and incorporated into the institutional
rules of the professional practices while others are more or less rejected. This
could give rise to further research efforts.

Within the empirical aspects of this dissertation, it has not been possible to
elicit any results that show the fact that women would be discriminated against
by other officers or that there could be any negative attitudes towards them.
My impressions during my work have been that all officers are conscious
about this being a very controversial matter and that it is not officially accepted
to have a negative attitude towards women. An estimate is that my methods for
collecting data have not been adapted to obtaining such information. In order
to be able to have access to this kind of sensitive information, it would proba-
bly have been necessary to carry out lengthy individual interviews with, above
all, female officers. There is reason to come back to this issue, for example in a
new study.
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Bilagor

Bilaga 1

Information och instruktioner för enkätundersökning och
fokusgruppssamtal på MHS

Denna enkätundersökning ingår som en del i en omfattande undersökningen
som går under namnet FMPED 2010, som omfattar värnpliktiga befälselever,
elever på YOP, nyexaminerade officerare och förbandschefer. Undersökningen
har beställts av HKV och genomförs av personal på Försvarshögskolans
Ledarskapsinstitution, Pedagogiska avdelningen.

Syfte

Denna enkät syftar till att få kunskap om YOP-elevers attityder och värde-
ringar av genomförd värnpliktsutbildning, utbildning på MHS, förväntan och
önskemål om stöd vid den första anställningen, deras intresse för ett fortsatt
nationellt och eventuellt internationellt engagemang inom Försvarsmakten
(FM) och syn på pedagogiskt ledarskap och lärande.

Urval

Denna enkätundersökning avser samliga elever som går sitt första år på YOP,
dvs. de som sommaren 2001 kommer att avsluta sin utbildning på MHS och
sedan ska gå ut till respektive funktionsskola. Enkäten ska kompletteras med
fokusgruppssamtal som genomförs på militärhögskolorna av personal från
Försvarshögskolan.

Enkätundersökningens genomförande

• En ansvarig officer eller personal från Försvarshögskolan ska finnas med
vid ifyllandet av enkäten.

• Innan ifyllandet av enkäten påbörjas ska ansvarig officer eller personal från
Försvarshögskolan presentera syftet med enkäten och uppmana responden-
terna att ställa frågor i de fall de är osäkra på något.

• Det är av stor vikt att respondenterna får veta att det råder fullt
anonymitetsskydd vid denna undersökning och att inga enskilda data
kommer att lämnas ut till någon inom eller utom FM.

• Eleverna bör befinna sig på en plats där de kan sitta ostört och fylla i sina
svar. Det är viktigt att alla har pennor till hands.
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• Ifylld enkät lämnas till ansvarig officer eller personal från
Försvarshögskolan.

• I det fall enkäten fylls i utan att personal från Försvarshögskolan är på plats
så ska enkäterna antingen samlas in och skickas till undertecknad eller
förvaras på säker plats till dess att personal från Försvarshögskolan kan
hämta dem.

Fokusgruppssamtal

• Två fokusgruppssamtal kommer att genomföras på respektive militär-
högskola. Fokusgruppssamtal kommer inte att genomföras parallellt utan
vid skilda tidpunkter, beroende på att det är samma person som ska genom-
föra dem. Varje fokusgruppssamtal tar cirka en timme.

• Eleverna ska informeras om när och var de ska befinna sig för
genomförandet av fokusgruppssamtal. (Detta ska även meddelas till under-
tecknad)

• Varje grupp ska bestå av åtta frivilliga elever varv det ska ingå en kvinnlig
elev i minst en av grupperna.

• Särskilt avsatt rum med lämplig möblering för ett avspänt fokus-
gruppssamtal ska ställas till förfogande.

Övrigt

De resultat som kommer fram ur denna undersökning kommer att återkopplas
till respektive militärhögskola.

Ansvarig kontaktperson på Försvarshögskolan

Erik Hedlund
Box 278 05
Jungfrugatan 51
115 93 Stockholm
Tel: 08-788 96 69
Mobil: 070-239 64 67
E-mail: erik.hedlund@fhs.mil.se
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Bilaga 2

Enkätfrågor till YOP-elever i slutet av MHS 2001
Denna enkät syftar till att få kunskap om YOP-elevers attityder och värderingar av
genomförd värnpliktsutbildning, utbildning på MHS, förväntan och önskemål om stöd
vid den första anställningen, deras intresse för ett fortsatt nationellt och eventuellt
internationellt engagemang inom Försvarsmakten (FM) och syn på pedagogiskt
ledarskap och lärande.

Enkätundersökning ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som
Ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan i Stockholm genomför i samarbete med
Försvarsmaktens Högkvarter samt Försvarsmaktens förband och skolor. Alla deltagare
garanteras fullständig anonymitet och inga enskilda resultat kommer att presenteras
eller föras vidare till någon inom eller utom FM.

Ange endast ett alternativ per fråga om inte annat anges. OBS! Siffrorna
inom parentes ( ) är enbart till för den statistiska bearbetningen.
___________________________________________________________________________

Frågor om din utbildningen på MHS

Instämmer               Instämmer Instämmer i liten           Instämmer
helt                          i stort sett utsträckning                       inte alls

27. Jag anser att lärarna på MHS �  (1)  �  (2)        �  (3)     �  (4)
var goda förebilder för mig som
blivande officer
___________________________________________________________________________

28. Jag anser utbildningen på MHS �  (1)  �  (2)        �  (3)     �  (4)
gav mig en djupare insikt i
FM:s organisation och uppgifter
___________________________________________________________________________

29. Jag anser utbildningen på MHS �  (1)  �  (2)        �  (3)     �  (4)
har gett mig förståelse för min
egen befattning inom FM
___________________________________________________________________________

30. Jag anser att utbildningen på �  (1)  �  (2)        �  (3)     �  (4)

MHS har ökar min praktiska
kompetens att verka på förbandet
___________________________________________________________________________

31. Jag anser att det har varit en god �  (1)  �  (2)        �  (3)     �  (4)

balans mellan praktiska och teoretiska
kunskaper på MHS
___________________________________________________________________________

32. Jag anser att undervisnings- �  (1)  �  (2)        �  (3)     �  (4)

formerna på MHS har varit bra
______________________________________________________________________
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33. Jag tycker utbildningens �  (1)  �  (2)        �  (3)     �  (4)
innehåll på MHS har varit bra
___________________________________________________________________________

35. Jag är i stort sett nöjd �  (1)  �  (2)        �  (3)     �  (4)
med den utbildning jag fick
på MHS

36. Jag har märkt att många inom �  (1)  �  (2)        �  (3)     �  (4)

FM ser negativt på den utbildning som
ges på MHS
___________________________________________________________________________

Det jag tycker varit bra med min utbildningen på MHS är:

Instämmer               Instämmer Instämmer i liten           Instämmer
helt                          i stort sett utsträckning                       inte alls

44. Att göra något viktigt �  (1)  �  (2)        �  (3)     �  (4)
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Bilaga 3

Information till förbanden innan förbandsbesök

Försvarsmakten Högkvarteret (HKV) har inom Forskning och Teknikområde 7
(FoT 7) Urval och ledarskap, bl.a. lagt ut en beställning till Försvarshögskolan
(FHS) Ledarskapsinstitutionen, Pedagogiska avdelningen (LI/Ped), omfattande
pedagogisk forskning. Forskningen sker mot bakgrund av pågående för-
ändringar i omvärlden och inom Försvarsmakten (FM) där inte minst FM:s
ominriktning från invasionsförsvar till insatsförsvar kan komma att innebära
stora förändringar vad gäller FM:s utbildningskoncept. Det handlar bl.a. om att
belysa om ett helt nytt, eller delvis nytt, utbildningskoncept erfordras för
officersutbildningen. Resultatet av dessa studier kommer att för åren 2001-03
kunna ligga till grund för fördjupad forskning. I ett nästa steg (och rimligen
överlappande), gällande åren 2002-04, kan denna forskning ligga till grund för
utvecklingen av ett nytt utbildningstänkande på vetenskaplig grund. Före-
liggande studie är en delstudie inom FoT 7, omfattande nyutexaminerade
officerares första år i tjänst efter fullbordad utbildning på yrkesofficers-
programmet (YOP).

Syfte

Syftet är att studera vad som sker i mötet mellan nyutexaminerade och erfarna
officerare på förbanden. Frågor som är intressanta är t.ex. frågor om hur det är
att komma ut till förbandet som ny officer, hur man ser på varandras
kompetens, FM:s uppgifter, yrkeskunskap och yrkeskompetens. Finns det
skillnader mellan nyexaminerade och erfarna officerares attityder, normer,
värderingar avseende FM:s uppgifter, yrkeskunskap och yrkeskompetens inom
vapenslagen och mellan vapenslagen?

Metod och urval

Vi kommer att genomföra fokusgruppssamtal med såväl nyutexaminerade som
erfarna officerare. Fokusgruppssamtal kommer att genomföras i mindre
grupper och beräknas ta upp till 1 _ timme. Vi har valt att studera FM:s
samtliga tre försvarsgrenar; armén, marinen och flygvapnet

Forskningsetiska hänsyn

I alla forskningssammanhang finns vissa etiska aspekter att beakta. Ett av
dessa är att uppgiftslämnarnas identitet skall skyddas. Detta innebär att åter-
koppling kommer att ske till samtliga förband i former där enskilda individer
inte kan identifieras.
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Bilaga 4

Nyblivna fänrikarnas utsagor om YOP

Försvarsgren/truppslag Antal Negativa utsagor för YOP Positiva utsagor för YOP

Samtliga försvarsgrenar 266 64 % 36 %

Armén 148 67 % 33 %

Flottan 70 44 % 56 %

Amfibie 48 83 % 17 %

De nyblivna fänrikarnas närmaste chefers utsagor om YOP

Försvarsgren/truppslag Antal Negativa utsagor för

YOP

Positiva utsagor för YOP

Samtliga försvarsgrenar 299 94 % 6 %

Armén 147 93 % 7 %

Flottan 96 93 % 7 %

Amfibie 56 100 % 0 %

Totalt antal utsagor om YOP

Försvarsgren/truppslag Antal Negativa utsagor för YOP Positiva utsagor för YOP

Samtliga försvarsgrenar 565 80 % 20 %

Armén 295 80 % 20 %

Flottan 166 72 % 28 %

Amfibie 104 92 % 8 %

Nyblivna fänrikars utsagor om det egna yrkeskunnandet

Försvarsgren/truppslag Antal Negativa utsagor om fän-

rikarnas yrkeskunnande

Positiva utsagor om fän-

rikarnas yrkeskunnande

Samtliga försvarsgrenar 51 45 % 55 %

Armén 26 28 % 72 %

Flottan 8 100 % 0 %

Amfibie 17 50 % 50 %
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De nyblivna fänrikarnas närmaste chefers utsagor om fänrikarnas yrkeskunnande

Försvarsgren/truppslag Antal Negativa utsagor om fän-

rikarnas yrkeskunnande

Positiva utsagor om fän-

rikarna yrkeskunnande

Samtliga försvarsgrenar 123 68 % 32 %

Armén 60 52 % 48 %

Flottan 35 83 % 17 %

Amfibie 28 86 % 14 %

Totalt antal utsagor om de nyblivna fänrikarnas yrkeskunnande

Försvarsgren/truppslag Antal Negativa utsagor om fän-

rikarnas yrkeskunnande

Positiva utsagor om fän-

rikarnas yrkeskunnande

Samtliga försvarsgrenar 174 61 % 39 %

Armén 86 49 % 51 %

Flottan 43 86 % 14 %

Amfibie 45 74 % 26 %
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