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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka lärares och studerandes uppfattningar om officersutbild-

ningens akademisering vid Försvarshögskolan, dess synergieffekter och påverkan på en yrkes-

identitet i förändring. 

 

Studien utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv enligt Bakhtin, Giddens och Wertsch 

där språket, samtalet, står i fokus för identiten. Studien tar också stöd i ett socialpsykologiskt 

perspektiv utgående från symbolisk interaktionism utvecklat av Mezirow där fokus ligger på att 

individen i samspelet med den sociala omgivningen utvecklar sin identitet. 

 

Data inhämtas från kvalitativ forskning i form av fokusgruppsamtal med studerande och lärare 

vid FHS. Samtalen dokumenteras genom ljudinspelning och transkriberas i sin helhet. 

 

Insamlade data analyseras med de teoretiska begreppen: Heteroglossin, Dialogicitet, Alteritet 

och Självidentitet kopplat till identitet, förändring och synergieffekter. 

 

Studien visar att deltagarnas uppfattning om den förändringsprocess som akademiseringen för 

med sig och av begreppet identitet är nära relaterad till aktörens bakgrund och roll i akademin. 

Nyckelord 

Akademisk professionsinriktad utbildning, yrkesutbildning, officersutbildning, yrkesidentitet, 

heteroglossin, dialogicitet, alteritet, självidentitet, lärprocesser, interaktion. 
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Abstract 

Department of Education, University of Stockholm. Second year research project, autumn term 

2009. The transformation of Swedish officer´s training into an academic professional education 

– a study of professional identity in alteration. The study is a part of the Research Project; 

Discussion for collaboration - from vocational training to academic professional education. 

 

By Michael Larm 

 

The purpose of this study is to analyse in what way the process of transforming Swedish 

officer´s training into an academic professional education are perceived in terms of professional 

identity, alteration and synergies. 

 

The theoretical framework is based on social constructivism from the perspective symbolic 

interactionism focusing on notions such as heteroglossin, dialogicality, alterity and selfidentity. 

 

The data derives from a qualitative research and the collection of data was made by inviting 

students and teachers from the Swedish National Defence Collage to Focus group discussions. 

The discussions are audio-recorded and transcribed in its entirety as close to the oral language 

as possible. 

 

The data is analysed with regard to heteroglossin, dialogicality, alterity and selfidentity, and 

with regard to professional identity, alteration and synergies based on the transformation 

mentioned above. 

 

The results from the Focus group discussions shows that the participants conception of the 

process of transforming Swedish officer’s training into an academic professional education and 

of the term professional identity is closely related to their own field of practice.  

 

Keywords: Academic professional education, vocational training, officer´s training, professional 

identity, heteroglossin, dialogicality, alterity, selfidentity, learning process, interaction. 
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Förord 

       Mankind likes to think in terms of extreme opposites.  

      It is given to formulating its beliefs in terms of Either-Ors,  

      between which it recognizes no intermediate possibilities. 

                John Dewey, Experience and Education 

 

 

Studien handlar om en liten del av den långa resa, någon station eller så, som officerskåren gör 

från yrkesutbildning till akademisk professionsinriktad utbildning. 

 

Många personer vid Försvarshögskolan, särskilt vid militärvetenskapliga institutionen och vid 

institutionen för ledarskap och management, har i dialog med mig skapat förutsättningar för och 

bidragit till att studien kunnat genomföras. 

 

Men främst vill jag rikta ett tack till de tre disputerade lärare, de två yrkesofficerare och de tre 

studerande som svarade på mitt upprop och, med liv och lust, deltog i olika fokusgruppsamtal. 

Utan er hade den här studien inte kunnat genomföras. 

 

Jag vill vidare rikta ett tack till Ewa Olstedt vid Försvarshögskolan och Lena Geijer vid 

Stockholms universitet som leder det forskningsprojekt inom vilket detta arbete utgör en 

delstudie. Det är er förtjänst att jag över huvud taget startade mina studier inom detta 

vetenskapsområde och under det här arbetet har ni tålmodigt dialogiserat med mig och lotsat 

mig vidare. Ewa har i egenskap av handledare hållit dialogen levande även på sin fritid, tack. 

 

Stockholm, december 2009 

Michael Larm 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Officersutbildningen fick radikalt förändrade förutsättningar 1 januari 2008. Försvarshögskolan 

(FHS) fick examensrätt för officersprogrammet och inordnades under utbildningsdepartementet 

som en civil högskola. Officersutbildningen skiljer sig inte från annan akademisk professions-

inriktad utbildning, den har liksom övriga professioner specifika krav. Officersurbildningen har 

dock med sina egna skolor utanför universitetsvärlden utgjort en parallell till den akademiska 

professionsutbildningen.  

 

På FHS pågår ett forskningensprojekt som tar sin utgångspunkt i just denna förändring med en 

undran om den professionella yrkesutbildningen till officer kommer att gestaltas på ett annor-

lunda sätt och tillmätas ett ökat värde genom akademiseringsprocessen. Forskningen visar att 

akademisering av en yrkesutbildning inte är problemfri då den utmanar traditioner och den 

beprövade erfarenheten när teori och praktik många gånger ställs mot varandra. 

 

Min kandidatuppsats är en delstudie inom ramen för forskningsprojektet;
1
 Samtal för samverkan 

– från yrkesspecifik till akademisk professionsinriktad utbildning och ansluter därmed till det 

aktuella forskningsfältet. Förhoppningsvis kan resultatet från min studie utgöra ett konstruktivt 

bidrag till diskussionen kring FHS akademisering. Studien tar sin utgångspunkt i den förändring 

som akademiseringen innebär och uppsatsen inriktas som en förstudie inför mina kommande 

arbeten. Mitt perspektiv på forskningsområdet utgår från yrkesidentitet och yrkesspråk. Min 

undran är hur akademiseringen uppfattas av inblandade parter och om akademiseringen synlig-

gör synergieffekter i utbildningen med avseende på yrkesidentitet. 

                                                      
1
 PhD Ewa Olstedt, Försvarshögskolan och PhD Lena Geijer, Stockholms universitet bedriver 

forskning inom forskningsfältet; akademisk professionsinriktad utbildning. 
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1.2 Problemformulering 

I officersyrket har jag 35 års erfarenhet som sjöofficer. Jag är i min yrkesroll knuten till FHS, en 

ny högskola som står mitt uppe i processen att akademiseras. Därför känns det naturligt att nu 

och i framtida studier fokusera på forskningsfältet akademisk professionsinriktad utbildning.  

 

Hur viktigt samförstånd mellan alla parter i högskolestudier är och hur viktigt det är att vara 

tydlig i vad man som lärare förväntar sig av de studerande framgår på flera ställen i pedagogisk 

litteratur. Olstedt menar att: 

... [Det] behövs ett samförstånd mellan alla parter om vad som pågår i de funktionella, 

sociala och symboliska rummen. Ett samspel mellan lärare och studerande, där alla är 

överens om vad som förväntas i den lärande miljön är av betydelse.
2
 

I vardagen på FHS möter jag ofta frustration och kulturkrockar, som jag tolkar som just en brist 

på samförstånd, när högskolan, dess personal och studerande försöker forma något gemensamt 

nytt och finna grundvalar för verksamheten. 

 

Den förändringsprocess som skolan nu är inne i är inte oproblematisk, med utgångspunkt i tra-

ditionell yrkesutbildning och den bildning som skett i akademin beskriver Selander ambitioner-

na att fusionera dessa i akademisk professionsinriktad utbildning. Selander menar att; ”Den mo-

derna, högskolebaserade yrkesutbildningen står inför sin kanske största utmaning: att kombinera 

en vetenskaplig grund och ett kritiskt tänkande med praktiska yrkesfärdigheter.”
3
 Selanders per-

spektiv på den moderna högskolebaserade yrkesutbildningen är; ”att se professionell yrkesut-

bildning som ett särskilt kunskapsområde, där traditionella yrkesaspekter kompletteras med 

didaktiska insikter om kunskapstillämpning, kommunikation och lärande.”
4
 Detta perspektiv 

leder fram till syftet med studien och mina frågeställningar. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lärares och studerandes uppfattningar om officersutbild-

ningens akademisering, dess synergieffekter och påverkan på en yrkesidentitet i förändring. 

                                                      
2
 Olstedt, E. (2001). I Olstedt, E. & Lönnheden, C. (2005). ”En miljö för lärande”, s. 143. 

3
 Selander, S. (2008). ”Hantverkare och mandarin?”, s. 111. 

4
 Selander, S. (ibid). S. 111. 
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1.4 Frågeställningar 

Utgående från syftet ställer jag följande forskningsfrågor: 

 Hur uppfattas akademiseringen inom officersutbildningen med avseende på officersroll 

och yrkesidentitet? 

 Vilka synergieffekter av akademiseringen med avseende på yrkesidentitet framkommer 

i studien? 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I kapitel ett, inledning, beskrivs bakgrund, problemformule-

ring, syfte, frågeställningar och disposition. Kapitel två som belyser tidigare forskning är indelat 

i akademisering av yrkesutbildning och identitet. Kapitel tre är den teoretiska bakgrunden som 

är indelat i teoriansats, teoretiska utgångspunkter, och de teoretiska begrepp jag valt att använda 

i analysen. Kapitel fyra, metod, beskriver metodansatsen, fokusgruppsamtal, etiska hänsyn, in-

formanterna, urval och genomförande, bearbetning av data och metodreflektion. Kapitel fem 

redovisar resultat och analys där data har kategoriserats till identitet, förändring och synergief-

fekter. I kapitel sex förs en diskussion som återknyter till syfte och frågeställningar. I det av-

slutande kapitel sju dras slutsatser och ges förslag till fortsatt forskning. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Akademisering av yrkesutbildning 

Selander menar att det föreligger en brist på forskning inom området akademisk professions-

inriktad utbildning och att forskningen inom detta område visar på en mångtydighet i begreppet 

profession som en följd av att de forskningsansatser som forskare och forskarlag använt utgått 

från olika förklaringsmodeller och förklaringsnivåer. ”Begreppet har ibland betecknat yrkes-

skicklighet och formell utbildning, ibland social ställning och legitimitet.”
5
 Selander lyfter fram 

de krav som finns på en högre yrkesutbildning där individen både ska lära sig något, sitt yrke, 

och lära sig att bli någon, sin yrkesidentitet. Selander menar vidare att; ”hur dessa olika krav 

hanteras i en professionell akademisk utbildning vet vi ännu tämligen lite om.”
6
 Selanders för-

klaring till bristen på forskning är att; ”Få komparativa studier är dock gjorda utifrån den här 

skisserade ansatsen med inriktning mot yrkesrelaterade, didaktiska frågor.”
7
 Min förhoppning är 

att denna studie kan bidra till ökad kunskap och förståelse samt vara ett inlägg i den debatten. 

 

Under perioden 1977-93 omvandlades successivt sjuksköterskeutbildningen från en medicinsk 

yrkesutbildning, där kunskapen förmedlades muntligt och enligt lärlingsmodellen, till en aka-

demisk professionsutbildning med omvårdnad som karaktärsämne. Jorfeldt
8
 visar i sin forsk-

ning att lärarna i ämnet omvårdnad anser att akademiseringen har inneburit att utbildningen och 

undervisningen kontinuerligt förbättras. Lärarna ser det som en utmaning att undervisa både för 

en yrkesexamen och för att förbereda för forskning. Forskningen visar också att de studerande 

var oförberedda på omvårdnadsämnets stora omfattning, svårtillgänglighet, graden av abstrak-

tion och teoretiska innehåll. De tycker att akademiseringen har gått för långt och saknar viktig 

medicinteknisk utbildning. Att skaffa sig dubbel kompetens, yrkesroll och forskningsförbere-

dande, anser de dock vara en positiv utmaning. 

 

Schüldt Håård
9
 visar i sin forskning att den akademiska professionsutbildningen till sjuksköter-

ska utvecklat majoriteten av de professionella förmågor de studerande förväntas ha förvärvat 

efter genomförd utbildning. Forskningen visar också att sjukskötersorna efter ett år i yrket upp-

visar en disharmoni i sin beskrivning av de kompetenser som krävs för att komma in i yrkes-

                                                      
5
 Selander, S. (2008). ”Hantverkare och mandarin?”, s. 113. 

6
 Selander, S. (ibid). S. 122. 

7
 Selander, S. (ibid). S. 122. 

8
 Nyberg, A. (2004). Fakultetsopponenten sammanfattar: Jorfelt, I. (2004). Avhandling. Att utbilda 

sig till sjuksköterska. Ett genusperspektiv på lärares och studenters beskrivningar av utbildningen. 

9
 Shüldt Håård, U. (2009). Avhandling. Klara, färdiga, gå – om sjuksköterskors kompetens i 

övergången mellan grundutbildning och yrkesverksamhet, s.33. 
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rollen och den egna, reella, kompetensen. Vissa kompetenser ansågs som kritiska, som att kunna 

hantera förväntningar och krav som andra yrkesgrupper på arbetsplatsen kan ha. 

 

Johansson
10

 har i sin forskning berört professionsfrågor i termer av hur man, genom samverkan 

mellan organisationer eller genom att man skapar nya verksamheter med olika parter, samman-

för olika kompetenser, kunskapstraditioner och kulturer. Johansson menar att detta sker utan att 

man egentligen varken uppmärksammar eller problematiserar processen. Detta sätt att samman-

föra olika organisationers professionella, menar Johansson, handlar ju faktiskt om att skapa nya 

professioner. 

 

Geijer och Olstedt
11

 visar i sin forskning, akademisk professionsinriktad utbildning, att lärare 

och studerande har olika förväntningar på akademiseringsprocessen, såväl till innehåll som till 

funktion. Både lärare och studerande ser möjligheter med akademiseringsprocessen, dels i form 

av den dubbla kompetensen i en yrkesexamen och en akademisk examen men också i en ökad 

kvalitet i utbidningen. Men officerare och studerande uttrycker också en oro för att det praktiska 

hantverket kan få stå tillbaka för de mer teoretiska delarna av utbildningen. Vidare framgår att 

begreppen identitet och yrkesidentitet är oklara. Identiteten de studerande förväntas utveckla 

klargörs inte under utbildningen menar de och det verkar inte heller av lärarnas framställning 

framgå under utbildningen, vilka förväntningar som ställs på en professionsidentitet som tillhör 

den akademiska-, likväl som den praktiska yrkesidentiteten. 

2.2 Identitet 

Gustafson
12

 ansluter till forskningen om förändringar i lärararbetets villkor och förutsättningar. 

Han har studerat lärares konstruktioner av professionella identiteter i praktikgemenskaper i om-

struktureringarnas skola. Lärarna som ”forskande lärare” i forskningsprojektet tillägnade sig och 

skapade ett forskande arbetssätt i den egna skolpraktiken. Ambitionen var att utmana förgivet-

tagna tankar, och genom att studera sina egna handlingar och göranden var avsikten att komma 

fram till säkrare kunskap som kunde forma handlingar i arbetet i framtiden. En forskande lärare 

fokuserar sin energi mot skolans praktik och mot sig själv och relationerna till de andra 

aktörerna i denna. 

 

                                                      
10

 Johansson, K. (2009). Presentation av idé till forskningsprojekt, s. 7. 

11
 Geijer, L. & Olstedt, E. (2009) Tradition möter förändring, (2009) Kunskap som gränssättare 

för akademiseringens villkor? och (2010) Vocational education and academia: focus group 

discussion over time. 

12
 Gustafson, N. (2008). Möjligheter att utvecklas professionellt – Lärares konstruktioner av 

identiteter som forskande lärare. 
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Persson
13

 relaterar till Barber & Mourshed (2007) som pekar på att större uppmärksamhet bör 

riktas mot lärares yrkeskunnande och uppbyggnaden av en stödjande struktur för reflektion och 

analys av lärares subjektiva eller praktiska undervisningsteorier. Perssons forskning pekar på att 

lärares yrkeskunnande, förmåga till samspel och utvecklande av tillitsfulla relationer mellan 

lärare och elever är nyckelfaktorer för elevernas skolframgång. 

 

Fusionen mellan yrkesutbildningen och akademin leder till förändringar av den institutionella 

ordningen. Fransson
14

 pekar i sin forskning på att konflikter kan uppstå mellan individer och 

den institutionella ordningen till följd av kognitiva oöverensstämmelser. Konflikter kan bero på 

att individen har bristande kunskap i den institutionella ordningen och därför inte kan identifiera 

sig med den, eller på att aktören har annorlunda och alternativ kunskap om hur saker och ting 

skall göras, eller att den institutionella ordningen upplevs som påträngande eller på annat sätt 

obekväm för den enskilde. 

 

Funck
15

 relaterar i sin forskning till Friedson (1994, 2001) som beskriver en specifik kunskaps-

kärna som en gemensam nämnare för medlemmar av en profession. Kunskapskärnan är grunden 

till att medlemmarna kan beskrivas som experter inom sitt område som därmed kan utestänga 

andra från den arena de agerar på. Funck relaterar också till Weber (1991) som menar att 

vetenskapen bidrar postivt till det praktiska och personliga livet i form av att klargöra olika 

ståndpunkter, vara ett medel för det vi vill utföra och klargöra målet för vårt handlande. Funcks 

poäng är att kunskapskärnan sammanbinder professionens medlemmar och samtidigt som en 

individ genom professionaliseringsprocessen erhåller kunskap så bidrar kunskapen till att pro-

fessionens medlemmar homogeniseras. Utåt sett skapas alltså en yrkesgrupp bestående av 

likartade medlemmar. Funck menar vidare att genom att vi i samhället klistrar ettiketten 

profession på vissa yrkesgrupper så sätter vi även upp gränser för vad som utgör en profession i 

form av normer och ideal. 

 

Heggen
16

 berör professionsfrågor i termer av en professions identitet och menar att identiteten är 

dualistisk. Identiteten finns internt och inkluderar och stärker då medlemmarna i professionen. 

Men identiteten finns också externt där den profilerar och positionerar professionen i samhället 

och särskiljer den från andra grupper. 

                                                      
13

 Persson, S. (2008). Rationell pedagogik – mellan socialt orienterad och kunskapseffektiv 

utbildning, s.1. 

14
 Fransson, O. (2009). Professionellt förtroende och högre utbildning, s. 8ff. 

15
 Funck, E. (2008). Professioner och mångfald–om relationer mellan professioner och genus, s. 5. 

16
 Heggen, K. (2008). Profesjon og identitet, s. 321ff. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Teoriansats 

Studien utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv enligt Bakhtin
17

, Giddens
18

 och Wer-

tsch
19

 där språket, samtalet, står i fokus för identiten. Studien tar också i den tematiska analysen 

stöd i ett socialpsykologiskt perspektiv utgående från symbolisk interaktionism, enligt Mead, 

utvecklat av Mezirow
20

 där fokus ligger på att individen i samspelet med den sociala 

omgivningen utvecklar sin identitet. Dessa dialoger kan medvetandegöra kontextuellt kopplade 

attityder, värderingar och problem. Därmed skapas möjligheter till förändring och utveckling, i 

det här fallet av yrkesidentiteten i den akademiska professionsinriktade utbildningen till officer. 

Här skall yrkesutbildningen med sina traditioner och beprövad erfarenhet fusioneras med 

akademins krav, traditioner och förhållningssätt. 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I det konstruktivistiska perspektivet ses kunskap och lärande främst som kognitiva strukturer 

men i dynamiskt förhållande med omgivningen och det sociala sammanhanget. Perspektivet be-

skriver kunskap som hur individen konstruerar eller omkonstruerar sina erfarenheter genom nya 

upplevelser såväl explicita som implicita, kunskapen förvärvas således. Även om man i teorin 

koncentrerar sig på individens tankenätverk, så beskriver den även vikten av den omgivande mil-

jön, såväl den sociala som den praktiska. Enligt Piaget drivs utvecklingen av kunskap framåt av 

en jämviktsprocess som består av två delprocesser då man upplever nya erfarenheter. 

                                                      
17

 Bakhtin, M. (1981). The Dialogic imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. och Bakhtin, M. 

(1988). Det dialogiska ordet. 

18
 Giddens, A. (1997). Moderniteten och självidentiteten. Självet och samhället i den senmoderna 

epoken. 

19
 Wertsch, J. V. (1998). Mind as action. 

20
 Mezirow, J. et al. (1990). Fostering Critical Reflection in Audulthood. A Guide to Transforma-

tive and Emancipatory Learning. och Mezirow, J. et al. (2000). Learning as Transformation. 

Critical Perspectives on a Theory in Progress. 
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Assimilationsprocessen där ny information tolkas utan att min kunskapsstruktur förändras alter-

nativt att informationen anpassas till strukturen och ackommodationsprocessen där kunskaps-

bildning sker genom att ny information bearbetas så att strukturen utvecklas. Det verklighets-

område som teorin bakom den symboliska interaktionismen utgår ifrån är det sociala samspelet 

och det mänskliga samspelet. En viktig förutsättning för det samspelet är ett gemensamt språk 

och en förståelse för gemensamma gester. Teorin sätter fokus på socialt meningsskapande 

genom interaktion, där ord och gester ges innebörder som blir gemensamma (symboliska) för 

människor och på så vis gör verkligheten begriplig för dem. Meads teori
21

, grunden för den 

symboliska interaktionismen, ger ett av flera perspektiv på utbildning och vuxnas lärande. Teo-

rin har flera viktiga villkor. ”Den kanske mest betydelsefulla aspekten är att betrakta lärande 

som en social process och inte som ett fenomen som sker individuellt och isolerat inne i huvu-

det på en människa.”
22

 En individ ingår inte bara i en social process utan flera olika, exempelvis 

på arbetsplatsen, i föreningslivet, i kontakter med myndigheter etc. Därmed ändras vår identitet 

kontinuerligt även i samma diskurs. I en skola har läraren en identitet i klassrummet men en an-

nan när hon möter kollegor i lärarrummet. Man speglar sig själv i andras uppfattningar och man 

blir den som andra anser att man är, en anpassning till de förväntningar som finns på den roll 

(den identitet) man för tillfället har. 

 

”När vi säger att lärande betraktas som en social process menar vi att vi konstruerar kunskap 

tillsammans och beroende av andra (intersubjektivitet).”
23

 Denna interaktion ser olika ut i olika 

sammanhang. Eftersom kunskap utvecklas tillsammans med och är beroende av andra får dis-

kursen avgörande betydelse därför att de individer och omgivningar jag interagerar med är uni-

ka. Avseende hur vi agerar, interagerar och vad det kan leda till menar Asplund
24

 att konflikter 

kan förena två parter och öka förståelsen mellan dem snarare än tvärt om. Konflikter kan alltså 

leda till att sociala relationer etableras, varför konflikt och interaktion inte skall ses som motsat-

ser utan vi skall se konflikt som en form av interaktion. Piaget syn på lärande, främst ackommo-

dationsprocessen, är utvecklad av Mezirow i transformativt lärande
25

, en teori som beskriver hur 

vi kan förändra (transformera) våra referensramar. Med referensramar menas här de förvänt-

ningar och antaganden man har på verkligheten. Genom reflektion och självreflektion kommer 

man till transformativt lärande. Kritisk granskning inåt gentemot egna föreställningar och upp-

fattningar och utåt gentemot ämnesspecifik kunskap är centralt i Mezirows teori liksom att i 

dialog med andra och genom inre självreflektion möjliggörs förändring av tidigare kunskap och 

erfarenhet. 

 

Bakhtin har relationer som huvudintresse och den centrala principen är dialogen. Eftersom vi 

inte kan ”lämna vår kropp” och betrakta oss själva utifrån så är det endast genom kommunika-

tion med andra vi får insikt om oss själva. Bakhtin
26

 menar att personen som skall förstå måste 

befinna sig utanför tiden, rummet och kulturen för att riktigt förstå helheten. En utgångspunkt i 

                                                      
21

 Bron, A. & Lönnheden, C. (2005). ”Lärande utifrån symbolisk interaktionism”, s. 36-50. 
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 Bron, A. & Lönnheden, C. (ibid). S. 43. 

23
 Bron, A. & Lönnheden, C. (ibid). S. 43. 

24
 Asplund, J. (2002). Om undran inför samhället, s.53. 

25
 Wilhelmson, L. (2005). ”Transformativt lärande – en teori som tar ställning”, s. 59-71. 

26
 Bakhtin, M. (1988). Det dialogiska ordet, s. 12-13. 
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Bakhtins teori är uppfattningen av självbiografin. Bakhtin menar att självbiografin kännetecknas 

av just sin dialogicitet. Det skall förstås som att självbiografin utgår från en yttre röst med mer 

eller mindre underförstådda budskap och vår identitet beskrivs ofta som en berättelse som speg-

lar våra liv och vår strävan. Den berättelsen, vår identitet, bygger på ömsesidigheten i relationen 

mellan tid och rum, det vi upplevt möjliggör att vi kan berätta och beskriva både nuet och fram-

tiden, Bakhtins tidsrum. Här finns samsyn med Giddens som menar att en individs självidentitet 

inte utgår från de karaktäristiska drag personen har utan att: ”Självidentitet är självet såsom det 

reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi”
27

. Identiteten ligger alltså 

inte i beteendet i sig utan i den kontinuerliga processen som består i att med tidigare erfarenhet 

och kunskap som grund reflexivt forma framtidens handlingar. Denna självbiografi, livsberät-

telsen, menar Giddens bygger på att den är autentisk och autenticitet är utmärkande för moder-

nitetens individer. Autenticitet skall förstås som självförverkligande, att hitta sig själv, utan att 

referera till regler, rutiner och konventioner. Detta självförverkligande kräver ibland fördjupad 

reflektion då större vägval övervägs. Dessa situationer benämner Giddens som ödesdigra ögon-

blick och sådana kan vara att flytta hemifrån, byta kultur genom att flytta till ett annat land eller 

göra karriärväxling. Giddens fokus ligger på identitet samt förhållandet och interaktionen mel-

lan det individuella och det moderna samhälleliga alltså samhällets mikro- och makronivåer. 

Giddens menar att medan emancipatoriska förhållanden handlar om livsmöjligheter, så handlar 

våra val av dessa möjligheter om livsstil. Livsstil, våra tankar och handlingar, styrs och begrän-

sas av de regler, rutiner och konventioner som vårt senmoderna samhälle har utvecklat. Denna 

utveckling har radikalt förändrat utgångpunkten för vår sociala verksamhet både på individuell 

och på kollektiv nivå. Individers val av livsstil och möjlighet att pendla mellan olika livsstilar 

benämner Giddens livsstilssektorer, vi förflyttar oss dagligen mellan olika miljöer. Här menar 

Selander att yrkeskunskapen och den akademiska disciplinen inte kan ses som två separata mil-

jöer som vi förflyttar oss mellan utan att professionsutbildning ställer krav på en ny typ av pro-

fessionsrelaterad kunskap och kompetens som måste integreras. Här menar Giddens att först när 

vi utmanar dessa regler, rutiner och konventioner så skapas möjligheter till utveckling. Den ut-

maningen sker genom tanke, dialog och handling, både på individuell och kollektiv nivå, vilka 

leder till att vi skapar nya vanor och vanemässiga handlingar. Genom denna process skapas eller 

förnyas institutioner då de vanemässiga handlingarna efterhand utvecklas till förgivettagande, 

det vi kallar tyst kunskap i en organisation. 

 

I debatten hörs inte sällan uppfattningen att vi har obegränsade valmöjligheter och står fria från 

normer och aktoriteter. Bakhtin menar dock att ingen av oss lever förutsättningslöst. Vi föds i 

ett samhälle med kulturella och sociala spelregler fyllt med språk och symboler som utvecklats 

under lång tid, innan vi kom in på scenen. Dialogen skall alltså ses som en del av den sociala 

processen där vi beskriver och förklarar för varandra med språket som vårt verktyg, både det 

verbala och det icke-verbala. Bakhtin
28

 menar att språket är centralt för våra liv. Vi nyttjar språ-

ket för att kommunicera med andra, en kommunikation där vi utbyter åsikter, prövar ståndpunk-

ter och idéer, refererar till vår gemensamma verklighet och så vidare. Men vi lever också, så att 

säga, i språket eftersom det rymmer andra funktioner exempelvis de emotionella och vår kultur. 

Bakhtin menar att heteroglossin, den kod vi använder oss av i språket, röjer oss med avseende 
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epoken, s. 68. 
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på kön, ålder, personliga egenskaper, sinnesstämning, regional och social hemvist, yrkesroll och 

andra roller. Språket kan också beskrivas som en arena för konflikter och konflikthantering. 

Genom språket synliggörs olika grupperingars klass, etnicitet och andra regionala och språkliga 

särdrag. Vårt språk har många nyanser och stora möjligheter till variation. Vår förmåga att rätt 

nyttja dessa möjligheter har stor betydelse för hur språket i sig uppfattas och därmed hur väl vi 

når mottagaren, alltså värdet av våra sociala och kulturella kontakter för dem vi interagerar med. 

En stark språklig identitet ger en trygghet på och säkerhet i vårt språk. Den språkliga identiteten 

har en stark diskursiv koppling, Bakhtin menar att ord, uttryck och symboler föds och utvecklas 

i kontexten. Dialogicitet ställer krav på ett öppet sinnelag och en nedtonad förförståelse. Genom 

språket utmanas min inre verklighet av nya tankar och idéer från den yttre verkligheten och det-

ta sker utan krav på att en högre syntes behöver uppnås. Bakhtin menar att det är därför som 

dialogen är avgörande för språket och det polyfona. Våra språkliga, sociala och kulturella livs-

berättelser ger oss den identitet som kommer av och i språket, av det dialogiska, goda, livslånga 

samtalet, i mötet mellan självet och den andre (alteritet). Mellan självets ”I” och ”me” som 

Mead skulle ha uttryckt det. Språkets betydelse poängteras av flera forskare, Gustavsson säger: 

Ett grundläggande intresse för mening och innebörd utgör kanske det mest typiska draget i 

humanvetenskapliga studier. En viktig utgångspunkt är här att människor menar något med 

sina handlingar och utsagor och för att förstå dem måste man därför få insikt i deras eget 

perspektiv.
29

 

Det medför att det perspektiv ur vilket en individ ger mening åt sitt agerande har stark kontex-

tuell koppling, var, hur och med vilka interagerar hon? I det sociokulturella perspektivet, enligt 

Wertsch, är det diskursiva språket och sinnet, tanken, centrala. Språket och tanken i diskursen 

har utvecklats under lång tid, det finns alltså en historisk koppling, en koppling till tid och rum. 

I diskursen är yrkesspråket ett medel för att förmedla, mediera, åtgärder och handlingar. 

Förändring och utveckling i diskursen sker genom att vi förfinar verktygen eller skapar helt nya. 

Wertsch menar att utvecklingen leder till ökad förståelse och djupare insikt, han använder här 

begreppen mastery och appropriering. Det ska förstås som att man ”lärt sig hur”, att bemästra 

verktyget (mastery) och att ha anammat verktyget, gjort det till sitt (appropriering). Den 

utvecklingen bygger på dialogen (dialogicitet) och Wertsch menar att begreppet alternitet är en 

förutsättning för dynamiken i dialogen. Det betyder att det finns en olikhet mellan självet och 

den andre. Av det följer att intersubjektivitet, att dela perspektiv, är en viktig byggsten i 

dialogen. Wertsch menar dock att det inte är möjligt att fullt ut nå intersubjektivitet. 

3.3 Teoretiska begrepp 

De teoretiska begrepp som skall ligga till grund för analysen av data är: 
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Heteroglossin 

Begreppet är hämtat från Bakhtin och förstås som att vi nyttjar språket för att kommunicera med 

andra, en kommunikation där vi utbyter åsikter, prövar ståndpunkter och idéer, refererar till vår 

gemensamma verklighet och så vidare. Men vi lever också, så att säga, i språket eftersom det 

också rymmer andra funktioner exempelvis de emotionella och vår kultur. Bakhtin menar att 

heteroglossin, den kod vi använder oss av i språket, röjer oss med avseende på kön, ålder, per-

sonliga egenskaper, sinnesstämning, regional och social hemvist, yrkesroll och andra roller. Jag 

relaterar till Bernsteins koder
30

 som är begränsad (restricted) och utvecklad (elaborated) kod. 

Språkbruk med begränsad kodning utmärks av; ganska enkel syntax (t ex inga komplicerade 

nominalfraser, relativt få bisatser), ett relativt begränsat och föga varierat ordförråd och ett 

situationsberoende där stilen utmärks av ett ymnigt bruk av pronomen som för sin tolkning är 

starkt beroende av den specifika yttrandesituationen. Språkbruk med utvecklad kodning utmärks 

av; formell komplexitet (syntaxen är komplex), stort ordförråd; många ord är ”vetenskapliga” 

och har en abstrakt innebörd och det är relativt situationsoberoende; ofta behandlar man gene-

rella förhållanden, och om man talar om enskilda situationer, beskrivs dessa utförligare (t ex 

med användande av fler beskrivande nominalfraser på bekostnad av pronomen). 

 

Dialogicitet 

Begreppet är hämtat från Bakhtin och skall förstås som att de inlägg som görs i dialogen alltid 

är ett svar eller förlängning av tidigare inlägg och innehåller minst två röster. Den röst som in-

lägget kommer ifrån och den/de som tar emot det. Den senare rösten kan också vara den från ett 

tidigare inlägg, en form av upprepning av tidigare budskap. 

 

Alteritet 

Begreppet är hämtat från Bakhtin och Wertsch och skall förstås som en disharmoni i dialogen. 

De interagerande har olika utgångspunkter i samtalet och det baseras på att de  förhåller sig på 

olika sätt till normer och värderingar i diskursen. Disharmonin som uppstår i dialogen beror på 

bristande förmåga till perspektivtagande vilket medför att man inte förstår eller inte vill förstå 

den andre. 

 

Självidentitet 

Begreppet är hämtat från Giddens och skall förstås som att en individs självidentitet inte utgår 

från de karaktäristiska drag personen har utan att: ”Självidentitet är självet såsom det reflexivt 

uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi”
31

. Identiteten ligger alltså inte i 

beteendet i sig utan i den kontinuerliga processen som består i att med tidigare erfarenhet och 

kunskap som grund reflexivt forma framtidens handlingar. Denna självbiografi, livsberättelsen, 

menar Giddens bygger på att den är autentisk och autenticitet är utmärkande för modernitetens 

individer. Autenticitet skall förstås som självförverkligande, att hitta sig själv, utan att referera 

till regler, rutiner och konventioner. 
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4. Metod 

Syftet med studien genererar forskningsfrågor av karaktären; Vad innebär det? Vad handlar det 

om? Hur uppfattas? Vad kännetecknar? Jag har därför i studien valt en kvalitativ ansats
32

. 

 

De begrepp som finns i syfte och frågeställningar, exempelvis; upplevs, synergieffekter, akade-

misk, officersrollen, yrkesidentitet är begrepp som sannolikt kommer att förstås och tolkas olika 

av informanterna. Därmed kommer svar som ges och inlägg baseras på deras tolkning och för-

ståelse av begreppen. Genom att analysera data utifrån ett tolkande perspektiv
33

 kan förståelse 

och insikt skapas, utifrån informanternas svar. 

 

Metodansatsen i denna studie är inspirerad av Geijer och Olstedt som i sin rapport menar att; 

... vi vill hävda att empirisk insamlade data i form av samtal inte lämnar de medverkande 

oberörda. Tvärtom har vi förstått att avtryck i form av fortsatta tankar och skeenden på 

fältet påverkar och påverkas av de samtal som vi som forskare och informanter genomfört
 34

 

Det är erfarenheter som även jag gjort under denna studie. Samtal om samtalen och samtal om 

fokus för samtalen pågår alltjämt vid FHS. 

4.1 Fokusgruppsamtal 

Fokusgruppsamtal
35

 är en intervjumetod som sker i grupp där man under intervjun fokuserar på 

ett specifikt tema eller område. I mitt fall fenomenen akademisering, synergieffekter och yrkes-

identitet. En begränsande faktor under studien var tidsaspekten för datainsamling eftersom in-

formanterna endast var tillgängliga under en begränsad tidsperiod. Därför fann jag fokusgrupp-

samtal som en lämplig metod. Bryman
36

 menar att genom att utföra intervjuer i grupp spar man 

både tid och pengar, dock är inte dessa faktorer avsikten med fokusgrupper. Vidare menar 
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Bryman
37

 att de forskare som använder sig av fokusgrupper alltid intresserar sig för hur indi-

vider i grupp diskuterar ett specifikt tema, vilket också är fallet för min del. Jag är dessutom 

intresserad av hur subgrupper i samma diskurs ser på det specifika temat. Det är skälet till att 

informanterna delas in i tre fokusgrupper; yrkeslärare (officerare), disputerade lärare och 

studerande. 

 

I fokusgruppsamtalen är det intressant att följa diskussionen mellan informanterna, jag tillåter 

informanterna tala relativt fritt, det vill säga jag försöker att inte styra samtalen. Det bidrar till 

diskussion informanterna emellan, de argumenterar för sina uppfattningar och åsikter, vilket 

leder till att de går djupare in på det aktuella ämnet. Bryman menar att genom att använda denna 

intervjumetod möjliggörs förståelsen varför informanterna tycker som de gör. Bryman menar 

vidare att: ”En individ kan till exempel svara på ett sätt i en fokusgrupp, men då han eller hon 

hör vad andra har att säga kan svaret modifieras och utökas.”
38

 Därmed utgör också fokusgrupp-

samtal som metod en viktig del i lärprocessen, både för individ och institution. 

 

Gruppledaren/gruppledarna ska inte styra intervjun alltför mycket, utan ska ge utrymme åt in-

formanterna att diskutera. Genom att låta informanterna diskutera fritt blir det lättare för fors-

karen att finna det som informanterna tycker är intressant och viktigt inom det aktuella ämnet, i 

mitt fall hur de uppfattar ämnet. Gruppledaren kan naturligtvis gripa in i diskussionen, exempel-

vis om informanternas diskussion leder bort från ämnet eller om det är något som behöver tyd-

liggöras.
39

 Under genomförandet av fokusgruppsamtalen ställer jag kompletterande frågor och 

vid enstaka tillfällen ber jag informanterna att förtydliga sitt resonemang. 

 

Fokusgruppsamtal har länge använts som en insamlingsmetod för kvantitativa och kvalitativa 

studier. Fokusgruppintervjuer har använts inom sociologisk forskningstradition framför allt vid 

de tillfällen då det är lämpligt att höra flera delaktiga aktörers uppfattningar om ett problemom-

råde. Geijer menar att: ”På senare tid har intervjumetoden kommit att visa sig användbar som 

insamlingsmetod för studier där forskning om hur diskurser formerar lärande och kommunika-

tion inom organisationer”
40

. Det är applicerbart på den akademiska professionsinriktade utbild-

ning som är i fokus för min studie. 
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4.2 Etiska hänsyn 

Det forskningsetiska rådet menar att forskning är både viktig och nödvändig för individernas 

och samhällets utveckling. Detta forskningskrav betyder att forskningen skall fokuseras på 

väsentliga frågor och hålla hög kvalitet, vilket jag försöker leva upp till. Det etiska Forsknings-

rådet ställer också krav på att forskning bedrivs så att individers livsförhållanden inte synliggörs 

och att de inte utsätts för psykisk eller fysisk skada. Detta skydd, invidskyddskravet
41

, omfattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

De lärare, forskare och studerande som deltar i studien kallar jag för informanter. Informanterna 

har tagit del av Forskningsrådets etiska regler som rör denna form av datainsamling, bearbet-

ning och spridning av data. Varje informant har därefter med underskrift godkänt intentionerna i 

den här studien (bilaga 1). Därmed, menar jag, åberopas Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. 

4.3 Informanterna 

Informanterna utgörs av studerande på grundnivå och anställda vid FHS. Informanterna delas in 

i tre fokusgrupper med avseende på grupptillhörighet, yrkeslärare (officerare) är en grupp, dipu-

terade lärare/forskare en annan och studerande vid officersprogrammet en tredje grupp. Gruppen 

yrkeslärare (YL) består av två informanter, båda är män. Gruppen disputerade (AL) består av tre 

informanter, alla män. Gruppen studerande (S) består av tre informanter, en från vardera arena; 

marin, luft och mark. Här är två av informanterna män och en är kvinna. 

4.4 Urval och genomförande 

Urvalet till fokusgrupperna är, mot bakgrund av tillgänglig tid för denna studie, pragmatiskt. 

Vecka 937 sprider jag ett upprop i lärarkollektivet och den 28 september 2009 får jag möjlighet 

att presentera bakgrund och syfte med studien för de studerande och lämnar också ut uppropet 
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till dem. Det är helt enkelt de som är intresserade och hörsammar mitt upprop (bilaga 1) som 

utgör urvalet till informanterna. 

 

FHS bedriver utbildning på två geografiskt skilda platser som jag benämner X och Y. Den 14 

september 2009 genomförs på X fokusgruppsamtal med yrkeslärarna (YL) i en informell kon-

torsmiljö och det varar 64 minuter. Den 15 september 2009 genomförs fokusgruppsamtal med 

akademikerna, de disputerade, (AL) i ett konferensrum på Y och det varar 52 minuter. Den 29 

september 2009 genomförs på X fokusgruppsamtal med de studerande (S) i skolmiljö och det 

varar 47 minuter. 

 

I alla tre fokusgruppsamtalen agerar jag moderator och försöker som sådan skapa en avspänd 

samtalsatmosfär. Inledningsvis styr jag diskussionen mot forskningsfrågorna i mitt upprop men 

efterhand får informanterna diskutera mer fritt. Samtalen dokumenteras genom ljudinspelning. 

4.5 Bearbetning av data 

Samtalen transkriberas i sin helhet till texter som ligger så nära informanternas tal som är möj-

ligt, alltså med en ansats hänförbar till generell samtalsanalys men där diskursanalys har fått stå 

i fokus. Data transkriberas därefter tematiskt med koppling till de teoretiska begrepp jag valt för 

analysen. Ur det tematiska materialet sammanställs gemensamma uttryck, begrepp och stånd-

punkter vilka jämförs mellan grupperna för att utröna likheter och skillnader i hur informanterna 

tolkar och förstår dessa. Det ger mig ett underlag för att kunna relatera till olika teorier. När jag 

ur datamaterialet refererar till informanternas uttalanden gör jag en justering till skriftspråk men 

utan att budskapet förändras. Referenser inleds med en kod för informantens namn; YL1, YL2, 

AL1, AL2, AL3, S1, S2 och S3. 

 

De data som jag använder har enbart kvalitativa egenskaper. Jag anlägger därför en kvalitativ 

forskningsansats som grund. Studien är med andra ord främst inriktad på ord istället för på 

siffror.
42

 Undersökningen är vidare deduktiv, såtillvida att den utgår ifrån teorier som finns på 

fältet och testar deras giltighet. 

                                                      
42

 Bryman, A. (2007). Samhällsvetenskapliga metoder, s. 249. 
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4.6 Metodreflektion 

Jag har stor erfarenhet av att leda möten och samtal men det måste sägas att jag brister i min er-

farenhet att som forskare agera moderator vid fokusgruppsamtal. Det kan ha påverkan på mina 

resultat. Jag kan ha varit för styrande eller för tillåtande i samtalen. Vid transkribering av data 

konstateras att det blivit en blandning av teknikerna fokusgruppsamtal och gruppintervju, som 

får tillskrivas min bristande erfarenhet på området. 

 

Mitt urval är pragmatiskt, ett bekvämlighetsurval. Ett alternativ är stickprov, ett sannolikhets-

urval, med möjlighet att generalisera resultatet till hela populationen. Jag har, som tidigare 

nämnts, inte den möjligheten. Det är också möjligt att sätta samman fokusgrupperna med andra 

kriterier som grund för att se om det har någon betydelse relaterat till mitt syfte. 

 

Det kan ifrågasättas om datamängden lever upp till kravet på vetenskapligt förhållningssätt och 

akribi, inte med avseende på antalet informanter utan om de grupperingar de representerar ger 

studien tillräcklig representation. Det finns andra intressenter i den akademiska professions-

inriktade utbildningen till officer, exempelvis FM men även andra institutioner i samhället. Jag 

bedömer dock mängden data som tillräcklig för att kunna besvara aktuella forskningsfrågor. 

 

Forskarsubjektivitet är ofrånkomlig och en del av den kvalitativa forskningsprocessen. I analys 

av fokusgruppsamtalen finns min egen förförståelse med när jag tolkar informanternas uttalan-

den och begrepp samt vad det innebär i den akademiska diskursen. Min påverkan på resultatet, i 

egenskap av forskare, skall alltså inte underskattas. Flera forskare belyser hur resultatet i en stu-

die är beroende av forskarens perspektiv, Larsson
43

 men även Ehn och Klein som beskriver vår 

förförståelse, ryggsäcken, så här: 

Det är praktiskt taget omöjligt att skriva om människor och samhällsliv utan att använda 

mångtydiga och värdeladdade begrepp. Ordval, meningsbyggnad och tekniken för att ange 

skribentens synvinkel bär vittnesbörd om inställningen både till ämnet och till läsaren
44

. 

Intervju är en metod som tillgodoser mitt behov av en kvalitativ ansats med möjlighet till ett tol-

kande perspektiv på insamlade data. Intervjuer hade varit ett bra komplement till fokusgrupp-

samtal och möjligen gett mig en djupare förståelse och ökad kunskap kring det område jag un-

dersöker. En fördel med intervju som metod är att jag som forskare får en djup insikt i intervju-

personens kontext. Bryman
45

 menar att hos den kvalitativa forskaren är det kontextuella av stor 

betydelse, där det är väsentligt att exempelvis värderingar tolkas i en viss kontext. Tillgänglig 

tid för studiens genomförande kopplat till informanternas tillgänglighet medför dock att jag får 

välja bort intervjuer som metod. 

                                                      
43

 Larsson, S. (2008). ”Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier”, s. 167. 
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 Ehn, B. & Klein, B. (2007). Från erfarenhet till text – om kulturvetenskaplig reflexivitet,  s. 47. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas informanternas uppfattningar om officersutbildningens akademisering, i 

termer av identitet och förändringsprocess, samt de synegieffekter akademiseringen medför. Till 

varje fokusgrupp ställs två frågor: 

 

1. Hur uppfattas akademiskaseringen av officersutbildningen med avseende på officersroll 

och yrkesidentitet? 

2. Vilka är synergieffekterna av akademiseringen med avseende på yrkesidentitet? 

 

I fokusgruppsamtalen om frågorna framkommer att uppfattningar och ståndpunkter utgår från 

och har stark koppling till den roll i utbildningssystemet, professionen, som informanten har. 

5.1 Hur uppfattas akademiseringen av officersutbildningen 

med avseende på identitet? 

5.1.1 Studerande 

En effekt av akademiseringen som informanterna lyfter fram är att yrkesidentiteten kommer att 

förändras, de säger att de efter utbildningen kommer att ha en större verktygslåda och stå bättre 

rustade än officerare ur det gamla utbildningssystemet. Utgångspunkten i deras resonemang är 

att högskolans vetenskapliga förhållningssätt och kritiska tänkande kommer att utveckla yrkes-

identiteten, en av informanterna sammanfattar: 

(S2) ... tidigare kadetter har liksom ingen förmåga att förstå egentligen ... vilket blir ganska 

tydligt ibland när man kommer till regementena, ja många officerare är lågutbildade ... när 

de kom hit till officershögskolan så fick de en praktisk utbildning, men de kom kanske 

direkt från gymnasiet via lumpen och fick en praktisk utbildning. På så vis så har vi fått en 

större förståelse för hur ... 

De tre studerande har olika erfarenheter med sig in i officersutbildningen, exempelvis tidigare 

akademisk utbildning. Informanterna relaterar till sina tidigare akademiska erfarenheter och 

uppger att bristen på högskoleutbildade lärare på X är ett problem som försvårar en identifiering 

i akademin. På frågan hur informanterna tror att officersidentiteten kommer att förändras med 

akademiseringen, säger en av dem: 
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(S2) Ja, alltså den har ju förändrats, ja, den har alltid varit i förändring, det räcker ju bara 

med att titta på tavlorna (porträtt av storamiraler och generaler från 17-1800 talet pryder 

väggarna där vi sitter) så kan man ju inse att det har skett stora förändringar inom 

officerskåren och oftast nödvändiga. Det är bara 20 år sedan som kvinnor fick ta plats här i 

försvaret och så vidare. Så förändring kommer ju alltid att ske. 

De studerande säger att begreppet identitet är en kontinuerlig process, att identiteten är i ständig 

förändring. De säger också att många tycker att ju förr den förändras dessto bättre är det. De 

framför att det inte är annorlunda nu i denna förändringsprocess och relaterar till samtal med 

äldre officerare på förbanden som var med senast befälsordningen ändrades. De säger att då var 

det ju också så här, det var väldigt många kritiska röster som höjdes för att man visste ju vad 

man hade men man visste ju inte vad man fick och så kommer det alltid att vara. 

5.1.2 Yrkeslärarna (officerarna) 

I sitt resonemang utgår informanterna från sin yrkesroll och sin yrkesidentitet och de gör 

omedelbart en koppling mellan akademisering och begreppet identitet. Det framgår att de 

kopplar sin identitet till sin yrkesroll när en av informanterna säger: 

(Y1) Men vår identitet är väl att vara väldigt pragmatisk, lösa uppgiften, klara av det, ibland 

ta genvägar, i rätt tid, rätt plats. 

Samtidigt som yrkeslärarna framför en klar uppfattning om att deras identitet är kopplad till 

yrkesrollen så gör de även en självkritisk granskning av sin egen identitet till följd av att 

utbildningen nu akademiseras. En av informanterna säger: 

(Y1) Jag tänker mig, från mitt perspektiv, men jag har ju redan kanske en rotad 

yrkesidentitet att den ställs ju på sin spets alltså den synas väldigt hårt. Man måste 

verkligen ta ställning till vad är min identitet? 

Här framför officerarna att de ser möjligheter till en förändring av identiteten som en följd av 

akademiseringen när de diskuterar i termer av; Kan den förändras? Vill jag att den ska 

förändras? De säger att beroende på vad jag kommer fram till, att hålla emot eller att vilja hitta 

något nytt, så kan synergieffekterna vara jättestora, de kan vara jättepositiva om man vill se 

dem. Det uttrycks av en informant som: 

(Y1) Jag personligen försöker skapa mig någon sorts ny identitet nästan. Jag har en sådan 

bild av att det ska gå att bli någonting som är akademiskt, praktiskt, professions nånting och 

det präglar ju säkert hur jag försöker "kommunicera" mig till rätta när vi lägger upp kurser. 

När yrkeslärarna pratar om att finna något nytt talar de i termer av identitetskris när de som 

officerare skall verka i akademin och motivera och stötta de studerande utan att själva ha en 

akademisk plattform. En av informanterna säger: 
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(Y2) Mycket av den argumentation jag kör mot eleverna bygger på det här att har du den 

här teoretiska grunden då kan du känna dig väldigt stor och stark. Och så står man med 

foten i både den ena och den andra och är osäker. 

Yrkeslärarna gör en hård koppling mellan identitet och yrkesroll och därför, i syfte att få ett 

förtydligande, ställer jag frågan om de tror att framtida officerare blir sämre i själva yrket, i sin 

yrkesutövningen? 

(Y2) Nej, Nej det är det jag inte tror egentligen. Egentligen tror jag inte att de kommer att 

vara sämre de kommer att vara annorlunda, absolut. Absolut inte sämre, teoretiskt bättre 

rustad, alltså en redig grund att så på. 

Vad det ”annorlunda” består i artikulerar inte yrkeslärarna men en av dem säger: 

 (Y1) Det är nog min bild av den nya identiteten som som lite vassare eller fyller en annan 

funktion.  

Från att ha pratat om en yrkesidentitet övergår de nu till att prata om två identiteter. De säger att 

ett tvåbefälssystem som nu införs, med officerare och specialistofficerare, medför att de skapar 

en ny identitet kring den officer som de utbildar, operativ/taktisk. De säger att den identiteten 

inte ska vara det man var förut plus teori utan man ska vara nånting annat. En av dem säger: 

(Y1) Jag tror lite av en ny identitet som inte går att jämföra med den som vi har haft. Och 

det är lite svårigheten och det spännande, man måste bygga upp något nytt och identitet har 

jag fått lära mig är ju hur man uppfattas utifrån och där ligger kanske den största 

utmaningen, att få de nya kadetterna accepterade för det de är duktiga på. 

Den andre informanten fyller i: 

(Y2) Det är väl det som är faran man lever ju kvar lite i det gamla systemet själv, alltså min 

identitet bygger på ett enbefälssystem. Men där sätter du nog spiken på. Det är en ny 

identitet, en ny officer vi skapar och vad är det för nytt vi skapar? för vi skapar ju en ny 

officer och med det så borde vi också behöva skapa ny identitet. Det är kanske där 

konflikten kommer för mig, för jag gör ju jämförelsen med hur det var förr 

Yrkeslärarna säger att i det nya tvåbefälssystemet är utbildningen till specialistofficer inte en 

akademisk utbildning. En av officerarna säger: 

(Y2) Jag ser på det som att specialistofficeren och den operativa/taktiska officeren blir för 

mig två identiteter. Det blir en mer praktisk identitet, det är mer hantverket, och en teoretisk 

där officeren ska ha förståelse för det taktiska agerandet och hanterandet. 

I sitt resonemang framför de att den gamla yrkesidentiteten kommer att tas över av 

specialistofficeren medan den akademiskt utbildade officeren får en ny identitet. 
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5.1.3 De disputerade 

Informanterna samtalar kring begreppet identitet och hur den kommer att förändras genom aka-

demiseringen. Informanterna ser begreppet identitet som en kontinuerlig process. Identiteten är, 

säger de, i ständig förändring. Här framkommer att begreppet är mångtydigt och när det används 

som en form av etikett så anser de att identiteten blir en begränsning, en av informanterna säger: 

(A2) Ett intressant tema tycker jag, det där du sa om olika identiteter, specialistofficeren 

kontra den generelle officeren, risken är inte att det blir två identiteter risken är att det bara 

blir två identiteter. 

Informanterna framför förhoppningar om att det blir mycket fler identiteter. De säger att det inte 

finns någon fara i en pluralism vad det gäller identiteter, särskilt inte i ett yrke som officer. De-

ras förhoppning är att identiteterna ska bli så dynamiska att man inte upplevs som ett hot av or-

ganisationen ifall man går utanför sin egen identitet, för de säger att det är en förutsättning för 

att kunna tänka kritiskt, att man inte är inmallad. De säger att ju mer styrdokument som finns i 

skapandet av en idealofficer desto svårare kommer det bli att gå bortom den mallen. Informan-

terna uppger vidare att de kommande 30-40 åren så kommer det inte bara att finnas specialist-

officerare och generalistofficerare det kommer dessutom att finnas en tredje kategori som kom-

mer att vara den överlägset största under de första 10 åren men sen bli mindre och mindre och 

mindre och det är ju de gamla NBO, nya befälsordningen, officerarna (Det finns en fjärde 

kategori; Officer, som innan NBO infördes utbildades vid Kungliga Sjökrigsskolan, Karlberg 

och Flygkrigsskolan. Min anmärkning). En av dem säger: 

(A3) Det är en kategori av tre som kommer att tävla om den här identiteten, vad det är att 

vara officer. NBO-officerarna det är de som kommer att misstänkliggöra eller försöka pla-

cera i fack både de specialister och genaralister som kommer ut nu de kommande 5-6 åren. 

Informanterna säger att det är först när de här generalistofficerarna börjar komma upp i över-

stelöjtnant, överste, generals grad som vi kommer att få ett system som kanske har flera identi-

teter möjliga. Informanterna säger att identitet är nånting som konstrueras fortlöpande och 

kontinuerligt och har gjort det tidigare och kommer förmodligen att göra det i framtiden också. 

Så därför säger de att den identitetsförändring som följer av att utbildningen akademiseras inte 

är speciellt dramatisk egentligen. De säger att möjligen så har vi nu lagt in nånting annat i 

receptet så att den här yrkeskategorin differensieras lite mer än vad den har gjort de senaste 25 

åren i NBO systemet. En av informanterna säger: 

(A3) Det är ytterligare en kategori som ska hjälpa till att definiera yrkesrollen men i akade-

min. Tidigare så kanske det var en mer enhetlig verksamhet, det var färre aktörer som var 

involverade i den här konstruktionen, men nu måste den enskilde officeren förhålla sig till 

flera parter när han eller hon skapar sin identitet. 

Informanterna tar i samtalet upp en annan aspekt på bergreppet identitet. De säger att vi håller 

på att skapa eller forma en identitet utifrån ämnet krigsvetenskap men även militärteknik och 

ledarskap, de tre huvudämnena angående officersutbildningen. De uppger vidare att denna 

process pågår nu oavsett om vi är medvetna om det eller inte. En av informanterna säger: 
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(A3) Att vara krigsvetare den frågan är tyvärr för lite belyst idag, vad är det? vad betyder 

det? Jag skulle önska att det fanns lite mer reflektion över just ämnesidentiteten, för oavsett 

om vi vet om det eller inte så formar vi den dagligen. 

Informanterna för fram kritik mot FHS där de uppger att den organiserade reflektionen av vad 

det innebär att vara krigsvetare saknas på skolan. De säger vidare att om man försöker göra den 

reflektionen så är det nästan så att det används som ett led i nån sorts intern politik på skolan 

och då blir det inte en speciellt intelektuell miljö. En av informanterna säger: 

(A2) Tycker det är synd men det är också ganska typiskt att konceptet makt blir på nåt vis 

de allra gångbaraste när man ska analysera i princip allting som sker på skolan, från diskus-

sioner om ämnet krigsvetenskap till ämnesutveckling och så vidare. Det finns liksom ingen 

neutral position å diskutera den här typen av frågor på ett intelektuellt sätt utan de rycks 

genast in i en annan debatt. 

Samtalet om ämnesidentitet avslutas med att informanterna framför en skillnad i synsätt när en 

av dem säger: 

(A1) Kanske det är en skillnad här också, att vi som akademiker ser i ämnen och ämnes-

identitet medan den typiske officeren, om vi säger att det finns en sådan, kanske tänker i 

yrkesidentitet. 

De säger att det gäller att få ihop de här två identiteterna för den ideale krigsvetaren bör ju ha 

både och. Men de säger att det är inte lätt därför att det finns för många idag som har antingen 

en ren akademisk identitet som känner tillhörighet med akademin eller militärer med en ren 

yrkesidentitet som känner tillhörighet med Försvarsmakten (FM). Informanterna uppger att det 

finns personal på skolan som uppträder som om FHS är en filial till högkvarteret istället för en 

civil högskola som lyder under utbildningsdepartementet. Den förändring som skett tror de det 

är väldigt få som har insett och de säger att den har inte riktigt påverkat skolans processer, inte 

vad de märker i sitt dagliga arbete i alla fall. En av informanterna säger: 

(A3) Jo ja skulle ju påstå att här har vi väldigt många olika intressen på grund av att det 

finns en oklarhet i identitet, så innan man över huvud taget kan formera ett intresse skulle 

jag påstå att man måste veta vem man är, för att sen kunna göra nånting så att säga. 

I samtalet om identitetsbegreppet lyfter informanterna fram vad de tycker är tydligt positivt med 

akademiseringsprocessen för officersprofessionen. De säger att officersyrket är ett mansdomi-

nerat yrke och en av dem uttrycker: 

(A2) Jag tror att det är en väldigt positiv ”spillover”-effekt med det här att det kommer in 

andra typer av människor, jag tror att möjligheten till en pluralism inom identitet ökar, man 

får helt andra perspektiv, man får unga människor, man får kvinnor, man kanske får folk 

med invandrarbakgrund och så vidare. 

De säger att det är någonting som organisationer tjänar på väldigt tydligt, att få in andra typer av 

förhållningssätt, släpper man in andra typer av människor i processen att utbildas så öppnar det 

upp. 
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5.1.4 Sammanfattning och analys 

Hur akademiseringen inom officersutbildningen uppfattas med avseende på officersroll och 

yrkesidentitet varierar mellan fokusgrupperna. Eftersom de studerande är under utbildning har 

de ännu inte utvecklat en egen officersidentitet och beskriver därför identiteten i mer generella 

termer. De är positiva till akademiseringen och säger att den nye officeren kommer att ha en 

större verktygslåda och stå bättre rustad än officerare ur det gamla utbildningssystemet och 

därmed få en annan identitet, de är väldigt sammstämmiga i sitt resonemang om vi och dem. 

Enligt Funck
46

, som relaterar till Friedson och Weber, sammanbinder kunskapskärnan här med-

lemmarna och samtidigt som de genom professionaliseringsprocessen erhåller kunskap så bidrar 

kunskapen till att de homogeniseras. De är på väg att skapa en yrkesgrupp av likartade medlem-

mar. Enligt Heggen är detta ett uttryck för den identitet som finns internt. Den interna identi-

teten menar han inkluderar och stärker medlemmarna i professionen. Akademiseringen var i 

vissa fall även avgörande för att informanterna sökte sig till officersutbildningen. 

 

Även yrkeslärarna visar upp en positiv grundinställning till att officersutbildningen akademi-

seras. En positiv effekt av akademiseringen som även lyfts fram här är att de gör en koppling 

mellan akademisering och begreppet ny identitet. I sitt resonemang utgår informanterna från sin 

yrkesroll när de beskriver sin yrkesidentitet. Yrkeslärarna uppger att det är just fusionen med 

akademin som kommer att leda till en kritisk granskning av deras yrkesidentitet, men som också 

kan hjälpa dem att komma framåt och finna något nytt. När de pratar om att finna något nytt 

talar de i termer av identitetskris när de som officerare skall verka i akademin och motivera och 

stötta de studerande utan att själva ha en akademisk plattform. Enligt Bakhtin kan det tolkas 

med begreppet Heteroglossin, de saknar det diskursiva språket för att kunna kommunicera med 

andra. Enligt Giddens självidentitet är det ett uttryck för bristande Autenticitet, en brist i själv-

förverkligande, som kräver fördjupad reflektion när de nu överväger ett större vägval. De befin-

ner sig enligt Giddens
47

 i ett ödestiget ögonblick när de nu möter en ny kultur och överväger 

någon form av karriärväxling. Det här samtalet får karaktären av forum för lärande, där infor-

manterna visar upp flera aha-upplevelser. Här blir det väldigt tydligt att som alltid vid föränd-

ringsprocesser ifrågasätts det kända i förhållande till det okända och frågor som vad föränd-

ringen skall bidra med uppstår.  

 

De disputerade har förhoppningar om att akademiseringen medför att det blir många fler identi-

teter. De säger att det inte finns någon fara i en pluralism vad det gäller identiteter, särskilt inte i 

ett yrke som officer. Deras förhoppning är att identiteterna ska bli så dynamiska att man inte 

upplevs som ett hot av organisationen ifall man går utanför sin egen identitet, för de säger att 

det är en förutsättning för att kunna tänka kritiskt, att man inte är inmallad. Här framkommer att 

begreppet är mångtydigt och när det används som en form av etikett så anser de att identiteten 

blir en begränsning. Jag drar en parallell mellan identitet och profession, och relaterar till 

Funck
48

 som menar att genom att vi i samhället klistrar ettiketten profession på vissa yrkes-

                                                      
46
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47
 Giddens, A. (1997). Moderniteten och självidentiteten. Självet och samhället i den senmoderna 

epoken, s. 68. 

48
 Funck, E. (ibid). S. 5. 



29 

 

grupper så sätter vi även upp gränser för vad som utgör en profession i form av normer och 

ideal. De disputerade menar vidare att den organiserade reflektionen av ämnesidentitet, vad det 

innebär att vara krigsvetare saknas på skolan och om man försöker göra den reflektionen så är 

det nästan så att det används som ett led i nån sorts intern politik på skolan och då blir det inte 

en speciellt intelektuell miljö. Enligt Bakhtin och Wertsch kan det tolkas med begreppet 

Alteritet och skall förstås som en disharmoni i dialogen. De interagerande har olika utgångs-

punkter i samtalet och det baseras på att de förhåller sig på olika sätt till normer och värderingar 

i diskursen. 

 

Det alla grupper har gemensamt är att de inte ser begreppet identitet som en ”end state” utan 

som en ständigt pågående process. Identitetsbegreppet är dock oklart och grupperna förstår 

identitet på olika sätt. Här finns en överensstämmelse med de resultat Geijer och Olstedt
49

 pre-

senterar i sin forskning. De studerande uttrycker en generell, odefinierad men bättre rustad ny 

identitet. Yrkeslärarna utgår från yrkesroll när de beskriver yrkesidentitet och gör en koppling 

mellan akademisering och begreppet ny identitet. De disputerade talar i ämnesidentitet och 

pluralism. Meads teori
50

, grunden för den symboliska interaktionismen, har flera viktiga villkor. 

”Den kanske mest betydelsefulla aspekten är att betrakta lärande som en social process och inte 

som ett fenomen som sker individuellt och isolerat inne i huvudet på en människa.”
51

 En individ 

ingår i flera sociala processer, därmed ändras vår identitet kontinuerligt även i samma diskurs. 

Man speglar sig själv i andras uppfattningar och man blir den som andra anser att man är, en 

anpassning till de förväntningar som finns på den roll (den identitet) man för tillfället har. ”När 

vi säger att lärande betraktas som en social process menar vi att vi konstruerar kunskap till-

sammans och beroende av andra (intersubjektivitet).”
52

 Denna interaktion ser olika ut i olika 

sammanhang. Eftersom kunskap utvecklas tillsammans med och är beroende av andra får 

diskursen avgörande betydelse därför att de individer och omgivningar man interagerar med är 

unika. Medlemmarna i grupperna har olika erfarenheter från olika sammanhang och har ut-

vecklats i olika diskurser. Det kan förklara skillnaden i förståelsen av begreppet identitet. 

                                                      
49

 Geijer, L. & Olstedt, E. (2009) Kunskap som gränssättare för akademiseringens villkor?, s. 6. 
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 Bron, A. & Lönnheden, C. (2005). ”Lärande utifrån symbolisk interaktionism”, s. 36-50. 

51
 Bron, A. & Lönnheden, C. (ibid). S. 43. 

52
 Bron, A. & Lönnheden, C. (ibid). S. 43. 



30 

 

5.2 Hur uppfattas akademiseringen av officersutbildningen 

med avseende på förändring? 

5.2.1 Studerande 

Informanterna framför en positiv grundinställning till den förändring som sker i och med att 

officersutbildningen akademiseras. Akademiseringen i sig var inte avgörande för att de sökte sig 

till FM men i valet av studieinriktning beskrevs akademiseringen som en avgörande faktor, en 

av informanterna säger: 

(S2) ... det var den avgörande anledningen till varför jag sökte till operativ/taktiskt i stället 

för till specialist, för att jag kom in på båda ... Det var det avgörande, att det var 

akdemiserat och att det gav högskolepoäng och att det är mätbart. 

I samtalet återkommer informanterna vid flera tillfällen till upplevda problem med akademi-

seringen. Ett problemområde rör acceptansen i FM både avseende utbildningen som sådan och 

hur den akademiske officeren kommer att bemötas efter genomförd utbildning. Informanterna 

uppger att akademiseringen av officersutbildningen saknar förankring både i officerskåren och i 

organisationen FM. En av informanterna säger: 

(S3) ... just nu känns det ju mer som att akademiseringen har man inte grundlagt i 

organisationen FM utan där är det ju mer än hälften som är emot det nya och då blir det ju 

så att det sitter folk på positioner som de inte borde sitta på med tanke på vilken åsikt de 

har. ...  Om man inte har förankrat den akademiska utbildningen i organisationen så 

kommer ju de som läser officersprogrammet att stöta på problem. 

Informanterna framför en oro för att de efter avslutad högskoleutbildning, när de ska börja 

arbeta, inte kommer att få arbetsuppgifter som står i paritet med den utbildning de då har. En av 

informanterna uttrycker den oron: 

(S2) Frustrationen som jag kan uppleva den det är mer att folk inte vet hur de ska kunna 

jobba sen och det är ju både från förbandens sida och från kadetternas sida att man vet inte 

vad som kommer ut och man vet inte heller vad man kommer att kunna prestera med den 

kunskapen man ändå har förskaffat sig. Alltså hur mycket kommer man tillåtas ta utrymme 

och faktiskt använda det vi har i vårt bagage när vi kommer till förbandet. 

Informanterna säger att FM vet inte vad för slags officer man får ut efter en akademisk ut-

bildning och vet därmed inte hur man ska nyttja resursen. Informanterna uppger också att den 

bristande acceptansen i officerskåren för det nya utbildningssystemet kommer att medföra att de 

tvingas in i den gamla, icke-akademiska, yrkesrollen. En av informanterna säger: 

(S1)... en stor farhåga finns på kompaniet att vi kommer att föras in i, tvingas in i, det 

gamla systemet eftersom vi redan har löjtnanter och kaptener som ”vet hur det ska vara” 

och ja att man kommer tvinga oss in i den mallen som de vuxit upp i. 
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Ett annat problemområde som informanterna för fram rör genomförandet av akademiseringen 

där stöd, inskolning och akademins krav och arbetssätt diskuteras. När frågan ställs om hur aka-

demiseringen genomförts vid deras utbildning säger informanterna att de upplever att det finns 

stora brister. Det framkommer att det finns brister i hur de studerande skolas in i det akademiska 

studiesystemet. Två av de tre informanterna som har tidigare erfarenheter av akademiska studier 

relaterar till dessa: 

(S2) Nej det finns ju inte på det sättet, vi har haft vissa kurser i vetenskaplig metod men de 

är verkligen bristfälliga om man jämför med universitetets krav. Till och med vid A-

kursernas utbildning i vetenskaplig metod på universitet så ställs ju kraven kilometer bort 

från de som ställs här. 

En annan med erfarenhet från akademiska studier fyller på: 

(S3) NEJ. Alltså ... jag som har en examen redan, jag har ju redan min akademiska 

skolning. Jag är skolad på en teknisk högskola och sen kommer jag hit. Den lilla skolning 

som vi har fått här den sopar jag under mattan i princip egentligen, för att den ligger på en 

så pass mycket lägre nivå än den redan tidigare akademiska skolning jag har. Så när jag 

lutar mig mot en akademisk skolning när jag skriver mina arbeten då lutar jag mig på det 

jag lärt mig på tidigare högskolor, inte från den här skolan. 

Informanterna framhåller att en av bristerna är att det saknas riktlinjer och en klar mall för hur 

ett vetenskapligt arbete från FHS ska se ut. Informanterna poängterar att det får allvarliga 

konsekvenser särskilt för de studerande som kommer direkt från lumpen eller från lumpen och 

har varit på mission och sen kommer till skolan utan någon tidigare akademisk erfarenhet. En 

konsekvens av den bristfälliga akademiska skolning som framhålls är att de studerande snubblar 

och blir underkända i vissa kurser på grund av att de saknar det här tydliga spåret. Det framförs 

också att delar av bristerna kan hänföras till ”barnsjukdomar” i den nya utbildningen. En av 

iformanterna säger: 

(S3) Men samtidigt får man ju se att detta är årskull två på det här nya och jag vet om att 

redan till årskull tre så har man gjort om tänket så vår yngrekurs har ju ett helt annat tänk 

när det gäller den vetenskapliga metoden och hur den ska införas. 

Informanterna säger att akademiseringen är en process, där de uppfattar att förändringar och 

förbättringar i utbildningen görs för nästa kurs. Informanterna uppger vidare att FHS bedriver 

verksamheten på de två utbildningsplatserna, X och Y, på olika sätt. Informanterna riktar kritik 

mot att resurserna inte är balanserade, de akademiskt skolade lärarna är koncentrerade till Y. En 

av informanterna säger: 

(S1) Ehe jag kan säga att jag tycker också att det upplevs som bristfälligt många gånger. 

Jag känner inte att vi har fått det stödet från försvarshögskolan som man hade kunnat vänta 

sig kanske, men själva X känns som en egen instans som löser uppgifterna på eget sätt och i 

många fall efter ja kulturen hur man har gjort tidigare, mer än att man har anpassat det till 

att det ska bli akademiserat. 
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Informanterna säger att en orsak till att stödet och den akademiska inskolningen brister är 

obalansen mellan utbildningsplatserna X och Y, att de inte möter alla de disputerade lärare som 

finns på FHS och kan dialogisera med dem. En av informanterna säger: 

(S3) Försvarshögskolan på Y det är en värld för sig skulle jag vilja säga. De där uppe det är 

en värld och vi här nere är en annan värld. 

Citatet ovan förtydligas med att de studerande upplever att det är vid ett fåtal tillfällen som de 

möter disputerade lärare och får chans att dialogisera med akademiker som ett led in i deras 

akademiska utbildningen. En av informanterna säger: 

(S2) Men ja precis ... vi är två olika instanser så att säga ... Plutoncheferna här och för-

svarsmakten på plats de känner frustration för att de inte kan guida oss enligt det nya sättet 

eftersom de kanske inte har en högskoleutbildning och sen så kan det ju finnas problem för 

oss ja att få tips och stöd från deras sida, från FM då, genom våra studier. 

Informanterna uppger att de disputerade lärarna bara plockas in som externa föreläsare och det 

är på det sättet som de möter dem i utbildningen. De uppger vidare att de saknar tillfällen till en 

akademisk dialog. Informanterna uppger att annars har de yrkeslärare som finns på X. 

5.2.2 Yrkeslärarna (officerarna) 

Yrkeslärarna säger att akademisering av officersutbildningen är positiv. En uttrycker det: 

(Y2) Jag tycker väl egentligen nånstans att akademiseringen och allt vad den innebär för 

mig i alla fall med en större teoretisk grund och det skulle ge mig mer verktyg än vad jag 

kanske har fått tidigare eller nej, jag har nog fått de vertygen men nu beläggs de med lite 

extra tyngd med hjälp av akademiseringen. 

Informanterna säger att akademiseringen ger en större teoretisk grund och därmed fler och bät-

tre verktyg för individen. Ett av de verktyg som diskuteras är det kritiska tänkandet som en följd 

av akademiseringen och här framkommer en uppfattning om var och på vilket sätt det kommer 

in i processen. De säger att det kritiska tänkandet skall fokuseras till reflektion, utvärdering och 

dokumentation av militär verksamhet. En av officerarna säger: 

(Y1) Här tycker jag ligger en av de stora vinsterna att bli bättre på den [reflektion och 

dokumentation], det tycker jag borde stärka oss. Om vi känner att vi kan planera, 

genomföra och sen bli duktiga på även det sista då tycker jag det gör oss ju starka. Och jag 

har nog en bild av att vi ska tänka ... det är inte i början vi ska reflektera så mycket mer det 

är sen och så återmata det.  

Informanterna säger sig tro att alla inom FM är överens om att en officer skall vara en 

pragmatiker som löser uppgiften, klarar av det, som ibland tar genvägar och är i rätt tid på rätt 

plats och att det är något som inte kan överges i förändringsprocessen utan det är något de står 

för. De säger vidare att har man inte den förmågan i sin yrkesroll då är man inte duglig. Det 
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framförs att de ser den förmågan som ett nålsöga som officeren i sin utbildning måste passera, 

en av informanterna säger: 

(Y1) ... kanske just det här; i tid, jag kan tänka mig det kontra någon som vill problemati-

sera en stund till för att inte missa den bästa lösningen ... Mmm ... där upplever jag att jag 

krockar med akademins kultur ibland. Vi vill bara göra ibland ... tid skall passas ... 

Informanten anger förmågan i yrkesrollen som något av en motsats till ett akademiskt kritiskt 

tänkande.  

 

Yrkeslärarna framför en oro för att akademiseringen medför att den teoretiska delen får över-

handen gentemot de kanske mer praktiska erfarenheter som officerare tidigare har bibringats. 

De säger att det är jättesvårt att sätta ord på den oro de framför och en av dem säger: 

(Y2) Det som jag är lite orolig för är väl att den här rena yrkesidentiteten, officeren det som 

den beprövade erfarenheten som det faktiskt har stått på under alla år, kommer lite i 

skymundan för att akademin tar över med sina traditioner att akademin blir lite bättre så det 

får ta över det som jag som officer har fostrats till då så att säga. 

Yrkeslärarna talar om officersutbildningen i termer av att antingen så är det en akademisk 

utbildning eller så är det en professionsutbildning och de säger att det som ibland tappas bort i 

diskussioner med andra är just att det är en akademisk professionsutbildning. De framför att 

problematiken ligger i att de har en yrkesutbildning och en akademisk professionsutbildning och 

de upplever sig just nu stå på två ben och försöker lista ut vad skillnaden mellan dem är. De 

framför att den stora skillnaden på den akademiska utbildningen och den akademiska 

professionsinriktade utbildningen som de bedriver är att de vet vad de studerande ska syssla 

med. De säger att de vet ungefär hur miljön ser ut och de vet ungefär vad det är de studerande 

kommer att möta. De uppger att de har en ganska stor erfarenhet av hur yrket ser ut och att yrket 

finns inom en och samma organisation framhålls som en fruktansvärd styrka. De säger att de 

kan välja bort sådant som inte är relevant att fokusera på i utbildningen vilket de anser är 

svårare om man tittar på de klassiska akademiska yrkena där det inte finns en specifik 

organisation eller arbetsgivare som man kan luta sig mot. De säger att de kan sikta mer, vara 

mer precisa, när de lägger upp utbildningen och att de kan prata om det som komma skall på ett 

mycket enklare sätt än vad man kanske gör på en civilekonominriktning, med beteendevetarna 

eller med statsvetarna där det är så väldigt generella utbildningar. I resonemanget för de fram 

tankar om den klassiska balansen mellan teori och praktik i all professionsinriktad utbildning. 

En av yrkeslärarna säger: 

(Y2) Men jag är rädd för att akademiseringen kan leda till att man tappar lite av det 

praktiska hantverket. 

I samtalet berör informanterna ett problemområde som rör acceptansen i FM både avseende 

utbildningen som sådan och hur den akademiske officeren kommer att bemötas efter genomförd 

utbildning. I sitt resonemang frågar de sig hur lång tid det kommer att ta innan FM ser skillnad 

på den teoretiska officeren och den praktiska officeren, lite av de tongångarna tycker de sig 

kunna höra idag bland kollegorna. En av officerarna säger: 
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(Y2) Vi har en praktisk officer, specialistofficeren, sen har vi en teoretisk officer och bilden 

bara inom FM tror jag inte är så pass bra som den borde vara om vad skillnaderna på de här 

två individerna är. 

Den andre informanten fyller i: 

(Y1) Jag tror som Y2, inåt det är där den stora förändringen är alltså. Det är där 

acceptansen, dugligheten ... där är den stora resan. 

Lärarna återknyter till samtalets inledning och säger att akademiseringen är det som möjliggör 

en ny identitet för individen. De säger vidare att det kommer att ske ”krockar” mellan den gamla 

identiteten, som specialistofficeren får stå för – det praktiska hantverket – och den nye kanske 

lite mer teoretiskt skolade officeren. De vet inte riktigt hur dessa ”krockar” kommer att yttra sig 

men de säger sig vara ganska övertygade om att akademiseringen är nånting som är bra för den 

nye officeren. 

 

Yrkeslärarna säger att akademiseringen har vi ju valt av nån anledning och vinsten, nyttan med 

den, det är väl den vi inte alltid ser framför oss, vi som jobbar med utbildning. För om det var så 

att alla förstod den så anser de att acceptansen för den i FM skulle vara hög. De säger att det är 

klart att man inte förstår den nya identiteten om man inte har sett den förut. Den måste säljas 

som en ny produkt, en ny version. I samtalet går de tillbaka till sig själva och hur de ser på sin 

egen situation som yrkeslärare. En av officerarna säger: 

(Y2) Jag faller tillbaks i att akademin är nog det som kan hjälpa mej att kliva ett steg till, 

alltså kanske kliva ifrån det här rent praktiska hanterandet till något mer teoretiskt taktiskt 

agerande. 

De säger att en förutsättning för mötet mellan akademin och officersyrket, den här gamla 

yrkeskulturen den är ju jättegammal, är att den måste ses som nånting som får ett eget fack, ett 

eget ämne. De säger att det kan bli centralt för att utveckla den nya identiteten att akademin och 

officersyrket vågar mötas tillsammans istället för att den ena ska lära sig av den andre. 

5.2.3 De disputerade 

Informanterna i den här gruppen har, av naturliga skäl, en klar uppfattning om vad som är målet 

med förändringsprocessen, akademiseringen, och för sitt resonemang utgående från en av aka-

demins grundpelare, det kritiska tänkandet. I sitt resonemang säger de att frågan om akademi-

seringen av officersutbildningen upplevs som positiv eller ej inte kan frikopplas från målsät-

tningen med ”produkten”. Vad är det för officer vi vill ha? En av informanterna säger: 

(A1) Är det en akademiskt skolad officer man vill ha då är det klart att det är bra. Är det en 

bättre krigare på slagfältet man vill ha då tror jag inte det hjälper. 
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Här är inte informanterna eniga, det framförs ståndpunkter där förmågan att kunna tänka själv-

ständigt och kritiskt inte utgör ett hinder i vilken situation som helst, även på slagfältet. De 

säger att akademiseringen kommer att förändra officerskåren till att bli kvalitativt bättre på 

individnivå men att det nödvändigtvis inte leder till en förbättrad försvarsmakt på organisatorisk 

nivå. Informanterna fördjupar sig i frågan vad för officer vi vill ha. Här framkommer tankar runt 

begreppen kritiskt tänkande, initiativkraft och självständiga individer. Här uppger informanterna 

att det finns en koppling men även att begreppen kan ha använts med olika innebörd i olika 

sammanhang. En av informanterna säger: 

(A3) Men samtidigt tycker inte jag man ska överdriva betydelsen av akademiseringen heller 

för åtminstone de senaste 50-60 åren, skulle jag påstå, har svensk officersutbildning handlat 

om att faktiskt ta fram självständigt tänkande officerare. 

Informanten säger att officersutbildningen inte har syftat till att utbilda en officer som bara är en 

kugge i maskineriet, som bara lyder order hela vägen utan tanken har varit att just skapa de här 

självständigt tänkande officerarna. Däremot, poängterar informanterna, har sättet man skapar 

den självständiga tänkaren inom FM tidigare inte varit sättet som vi skapar självständigt 

tänkande individer inom akademin. I en jämförelse av utbildningarna säger en av informanterna: 

(A3) Så på sätt och vis tycker jag nog att målen med utbildningen överlappar varandra 

redan däremot så finns det ju metodskillnader helt klart. 

Här framkommer att informanterna ser en skillnad på förutsättningarna för det kritiska tänkan-

det där man inom FM tidigare inte kunde ifrågasätta allting, alla ramar, medan inom akademin 

så säger de att det är själva poängen att ifrågasätta inte bara allt andra menar utan även det man 

själv menar. Här pekar informanterna på möjligheter för den akademiske officeren i sin kom-

mande yrkesutövning, en av informanterna säger: 

(A2) Det är viktigt att se kritiskt tänkande som en del av en ”lessons learned”-process, men 

det räcker inte. Det kritiska tänkandet, det tycker jag, är lättast att få in som en del av en 

planeringsprocess. 

Informanterna säger att militär verksamhet inte bara kan utgå från hur man gjort tidigare utan 

planeringen måste hela tiden sträva efter att hitta unika lösningar på unika problem. Strävan 

måste vara att leta efter lösningar som inte kommer utifrån en automatik och då måste plane-

ringsprocessen vara så pass ”open ended” att man faktiskt kan, i varje given situation, se ganska 

många problemlösningar som man inte har tänkt förut. Man måste lösa problemet på ett nytt sätt 

i planeringsprocessen, det tror informanterna är den stora utmaningen. Informanterna uppger 

vidare att den egenskap man vill ha hos en god officer är snarare intiativkraft än det kritiska 

tänkandet som de säger är så viktigt i akademin. De säger att målsättningen med officersutbild-

ningen kanske inte egentligen är en kritisk tänkare, som vi menar inom akademin, utan en 

initiativkraftig person som snabbt kan hantera uppkomna problem i en väldigt instabil miljö där 

oförutsedda saker händer hela tiden. Informanterna säger att dessa två egenskaper inte kan 

separeras, en av dem uttrycker det: 

(A1) Jag tror ju, och jag tror A3 är inne på det också, att ha en initiativrik klok officer på 

det sättet kräver ett kritiskt tänkande så jag tror de hänger ihop. 
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Här framkommer att informanterna gör en koppling mellan initiativkraftiga självständiga indivi-

der och ett kritiskt tänkande. Samtalet fördjupas i metodfrågor och målsättning för den akade-

miska officersutbildningen. Här anser informanterna att det blir problematiskt om man frågar 

FM vilken typ av officer de vill ha ut eftersom det inte finns någon tradition inom FM till själv-

reflektion. En av informanterna säger: 

(A2) FM har en idé om vad man vill ha, ungefär det man har och man definierar det som är 

bra utifrån den organisation som finns. 

Informanterna säger att det är svårt att erbjuda något slags utifrånperspektiv på en organisation 

där vad som värderas är ganska tydligt. Därför anser de att det sista man ska göra, i ett sånt här 

fall när man diskuterar vilken slags officer den akademiska officersutbildningen skall leda till, 

det är säger en av informanterna: 

(A2) Att ställa frågan till FM vilken slags officer man vill ha. Det kommer att bli 

kontraproduktivt, det är ett typexempel på där identitet blir nånting som bara begränsar 

utbildning och produktionen av bra officerare. 

Informanterna säger att man ska göra precis tvärt om. Man ska låta det vara öppet, då får man en 

möjlighet till någonting nytt, en möjlighet till en kritiskt tänkande individ. Ju mer man försöker 

begränsa, stratifiera och malla in desto sämre blir det. 

 

I samtalet återkommer informanterna vid flera tillfällen till upplevda problem med akademi-

seringen. Ett problemområde rör de skilda kulturer som akademin och FM utgör. Här fram-

kommer att kommunikationen är ett stort problem till följd av bristande perspektivtagande och 

avsaknaden av ett gemensamt språk. En av informanterna säger: 

(A1) Tycker nog generellt att akademiker och militärer, om vi nu får använda de kategorier-

na, är ganska olika kulturer ibland, men hela akademiseringsprocessen handlar ju om att få 

ihop de här två kulturerna till nånting nytt och där tror jag det är viktigt att vi får ett gemen-

samt språk och att vi får folk med dubbla kompetenser, som vi brukar prata om. 

Informanterna säger att kommunikationen mellan akademiker och militärer traditionellt sett är 

ganska dålig och att det finns en aversion mot hela den militära organisationsformen inom aka-

demin, särskilt inom freds- och konfliktforskning, men över lag inom statsvetenskap. En av in-

formanterna säger: 

(A2) Jag tror att om man börjar tala samma språk, för i någon mån så krävs det att den här 

yrkesgruppen [Offier] börjar tala det akademiska språket för att man ska kunna ha en vettig 

kommunikation. 

Jag ber om ett förtydligande med frågan om de som akademiker, upplever att det i korridorerna 

och i verksamheten här på skolan finns en sådan polarisering. 

(A2) Alltså språket och det sättet vi interagerar på gör att det där alltid finns latent, vi 

kommer aldrig till en neutral plats. Men vad som ibland saknas det är medvetenheten om att 

det faktiskt kontrollerar vårt sätt att agera. 
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Informanterna säger att man kan inte generalisera officerskåren med avseende på språk, kultur 

och identitet utan det största problemet det är skillnaderna inom officerskåren mellan traditiona-

listerna, om vi kallar dem så, och de här nya officerarna som kommer upp. Informanterna tycker 

sig märka i utbildningsprocessen på FHS vilken skillnad det är. En av dem säger: 

(A1) Man har mycket mer gemensamt språk med såna som har gått chefsprogrammet, till 

exempel såna lärare som har varit här och utbildat sig och stannat kvar efter chefsprogram. 

Jag känner direkt en samhörighet med dem och att jag kan förklara saker och väldigt 

mycket, tyst kunskap, behöver vi inte förklara för varandra vi har en gemensam grund att 

stå på. Så jag tror snarare de här traditionalisterna blir det svåra att få med, att integrera. 

Här säger informanterna att akademiseringen kan bidra med att lösa dessa språkliga och 

kommunikativa problem. Informanterna säger att när de pratar med generaler och högre 

officerare om vad det är för officer de vill ha och hur de ser på det här med akademisering så 

blir det väldigt tydligt att de officerarna har sin bakgrund och det färgar dem väldigt mycket. 

Informanterna säger att de officerarna är ofta skeptiska till det nya och den här akademiserings-

processen för dem, säger de, handlar om att höja statusen på officersyrket och möjligtvis har de 

någon slags dimmig bild av ökad kvalitet men de uppges ha väldigt svårt att artikulera vad den 

kvalitetshöjningen skulle kunna vara för någonting och vad det betyder egentligen. 

5.2.4 Sammanfattning och analys 

Hur akademiseringen inom officersutbildningen uppfattas med avseende på förändring varierar 

mellan fokusgrupperna. De studerande och yrkeslärarna är odelat positiva till förändringen som 

sådan medan de disputerade har ett mer kritiskt förhållningssätt. Alla grupperna upplever dock 

problem i själva förändringsprocessen. 

 

De studerande framför att en positiv effekt som förändringen av officersutbildningen medför är 

att akademisering leder till högskolepoäng och gör utbildningsresultatet mätbart och jämförbart. 

Akademiseringen var i vissa fall avgörande när de valde officersutbildning. De studerande säger 

att det är en kontinuerlig process, där utbildningen är i ständig förändring. De säger också att 

många tycker att ju förr den förändras dessto bättre är det. De framför att det inte är annorlunda 

nu i denna förändringsprocess och relaterar till samtal med äldre officerare på förbanden som 

var med senast befälsordningen ändrades. De säger att då var det också väldigt många kritiska 

röster som höjdes för att man visste ju vad man hade men inte vad man fick och så kommer det 

alltid att vara. Resultatetn här har stor överenstämmelse med resultaten i Geijer och Olstedt
53

 

forskning där både lärare och studerande ser möjligheter med akademiseringsprocessen. 

 

De studerande upplever förändringsprocessen som problematisk. De menar att akademiserings-

processen saknar förankring både i officerskåren och i FM. Informanterna framför en oro för att 

de efter avslutad högskoleutbildning, när de ska börja arbeta, inte kommer att få arbetsuppgifter 

som står i paritet med den utbildning de då har och de menar att det grundar sig i att FM inte vet 
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vad för slags officer man får ut efter en akademisk utbildning och vet därmed inte hur man rätt 

ska nyttja resursen. De uttrycker också frustration över att inte heller veta vad de kommer att 

kunna prestera med den nya kunskapen, alltså hur mycket de kommer tillåtas ta utrymme och 

faktiskt använda det de har i bagaget när de kommer till förbandet. De uttrycker en stark oro för 

att den bristande acceptansen i officerskåren för det nya utbildningssystemet leder till att de 

tvingas in i den gamla, icke-akademiska, yrkesrollen. Förändringen kan förstås enligt Wertsch
54

 

där yrkesspråket i diskursen är ett medel för att förmedla, mediera, åtgärder och handlingar. För-

ändring och utveckling i diskursen sker på FHS genom att det skapas helt nya verktyg. De stu-

derande är på väg mot mastery och appropriering medan FM inte nått lika långt och eftersom 

utvecklingen bygger på dialogen kan det tolkas som ett tecken på alternitet. De studerandes oro 

inför transiteringen från utbildning till arbete kan relateras till resultat som Schüldt Håård
55

 pre-

senterar i sin forskning där vissa kompetenser ansågs som kritiska, som att kunna hantera för-

väntningar och krav som andra yrkesgrupper på arbetsplatsen kan ha. 

 

Ett annat problemområde som de studerande för fram rör stöd, inskolning och akademins krav 

och arbetssätt, där de upplever att det finns brister. Kritiken baserar de på tidigare erfarenhet av 

akademiska studier. En av bristerna är att de saknar riktlinjer och en klar mall för hur ett veten-

skapligt arbete från FHS ska se ut. När de skriver sina arbeten lutar de sig mot tidigare akade-

misk skolning. De menar vidare att FHS bedriver verksamheten på de två utbildningsplatserna, 

X och Y, på olika sätt, därför riktas kritik mot att resurserna inte är balanserade. Eftersom de 

inte regelbundet möter alla de disputerade lärare och forskare som finns på FHS leder det till att 

de studerande saknar det stöd de behöver för sin akademiska utveckling. Enligt den symboliska 

interaktionismen, är den kanske mest betydelsefulla aspekten att betrakta lärande som en social 

process. ”När vi säger att lärande betraktas som en social process menar vi att vi konstruerar 

kunskap tillsammans och beroende av andra (intersubjektivitet).”
56

 Denna interaktion ser olika 

ut i olika sammanhang. Eftersom kunskap utvecklas tillsammans med och är beroende av andra 

får diskursen avgörande betydelse därför att de individer och omgivningar man interagerar med 

är unika. Bristerna i inskolning och stöd har sin grund i bristande intersubjektivitet. Det stöd de 

studerande får uppger de kommer i kontakten med yrkeslärarna som saknar akademisk skolning. 

Enligt Bakhtin kan det tolkas med begreppet Heteroglossin eftersom yrkeslärarna saknar det 

diskursiva språket för att kunna kommunicera akademin med de studerande. 

 

Yrkeslärarna menar att förändringen kan hjälpa dem att kliva ett steg till i sin utveckling och ge 

dem en större teoretisk grund och därmed fler och bättre verktyg för sin yrkesutövning. Ett av 

de verktyg som diskuteras är det kritiska tänkandet som en följd av akademiseringen och här 

framkommer en uppfattning om var och på vilket sätt det kommer in i processen. De menar att 

förmågan i yrkesrollen i någon mån står i motsatsförhållande till ett akademiskt kritiskt tänkan-

de. De säger att det kritiska tänkandet skall fokuseras till reflektion, utvärdering och dokumenta-

tion av militär verksamhet inte till planeringsfasen och genomförandet. Enligt Wertsch är även 

lärarna, i och med den förändring och utveckling i diskursen som sker på FHS, på väg att förfina 
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sina verktyg och skapa helt nya. Yrkeslärarna är på väg mot mastery och appropriering. Deras 

uppfattning om hur verktyget ”kritiskt tänkande” skall nyttjas kan enligt Bakhtin tolkas med 

begreppet Heteroglossin, här har de ännu inte nått till mastery och appropriering av det 

diskursiva språket. 

 

Även yrkeslärarna ser acceptansen i FM både avseende utbildningen som sådan och hur de aka-

demiska officerarna kommer att bemötas efter genomförd utbildning som ett problem. De menar 

att det kan ha sin grund i synen att akademisering medför att den teoretiska delen får överhand 

gentemot de mer praktiska erfarenheter som officerare tidigare har bibringats och byggt yrkes-

rollen kring. De menar vidare att akademiseringen har vi ju valt av någon anledning och vinsten, 

nyttan med den, det är väl den vi inte alltid ser framför oss, vi som jobbar med utbildning. För 

om det var så att alla förstod nyttan så skulle acceptansen för den i FM vara hög. De säger att 

det är klart att man inte förstår det nya om man inte har sett det förut. Officersutbildningen och 

yrkesrollen bygger på regler, rutiner och konventioner. Här menar Giddens att först när vi utma-

nar dessa regler, rutiner och konventioner så skapas möjligheter till utveckling. Den utmaningen 

sker genom tanke, dialog och handling, både på individuell och kollektiv nivå, vilka leder till att 

vi skapar nya vanor och vanemässiga handlingar. Genom denna process skapas eller förnyas in-

stitutioner då de vanemässiga handlingarna efterhand utvecklas till förgivettagande, det vi kallar 

tyst kunskap i en organisation. 

 

De disputerade menar att akademiseringen kommer att förändra officerskåren till att bli kvalita-

tivt bättre på individnivå men att det nödvändigtvis inte leder till en förbättrad försvarsmakt på 

organisatorisk nivå. Enligt Mezirow’s transformationsteori, kritisk granskning inåt gentemot 

egna föreställningar och uppfattningar och utåt gentemot ämnesspecifik kunskap, samt i dialog 

med andra och genom inre självreflektion möjliggörs förändring av tidigare kunskap och er-

farenhet. Informanterna gör en koppling mellan initiativkraftiga självständiga individer och ett 

kritiskt tänkande. De menar att svensk officersutbildning har handlat om att ta fram självstän-

digt tänkande officerare, men poängterar att sättet man skapar den självständiga tänkaren inom 

FM tidigare inte varit sättet som vi skapar självständigt tänkande individer inom akademin. 

Metodskillnaden menar de är förutsättningarna för det kritiska tänkandet där man inom FM 

tidigare inte kunde ifrågasätta allting, alla ramar, medan inom akademin är själva poängen att 

ifrågasätta inte bara allt andra menar utan även det man själv menar. De ser en möjlighet med 

förändringen och till skillnad mot yrkeslärarna menar de att det är viktigt att se kritiskt tänkande 

som en del av en ”lessons learned”-process, men det räcker inte. Det kritiska tänkandet, är 

lättast att få in som en del av en planeringsprocess. Militär verksamhet kan inte bara utgå från 

hur man gjort tidigare utan planeringen måste hela tiden stäva efter att hitta unika lösningar på 

unika problem. Strävan måste vara att leta efter lösningar som inte kommer utifrån en automatik 

och då ska planeringsprocessen vara så pass ”open ended” att man faktiskt kan, i varje given 

situation, se ganska många problemlösningar som man inte har tänkt förut. Man måste lösa pro-

blemet på ett nytt sätt i planeringsprocessen, det är den stora utmaningen. De menar att målsät-

tningen med officersutbildningen är en initiativkraftig självständig person som snabbt kan han-

tera uppkomna problem i en väldigt instabil miljö där oförutsedda saker händer hela tiden, och 

det kräver ett kritiskt tänkande. Möjligheterna som beskrivs här har stor överensstämmelse med 

resultaten som Geijer och Olstedts
57

 presenterar i sin forskning. 
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I samtalet återkommer informanterna vid flera tillfällen till upplevda problem med akademise-

ringen. Ett problem med förändringen rör de skilda kulturer som akademin och FM utgör. Här 

framkommer att kommunikationen är ett stort problem. De menar att akademiseringsprocessen 

handlar om att få ihop de här två kulturerna till nånting nytt och därför är det är viktigt att vi får 

ett gemensamt språk och att vi får folk med dubbla kompetenser. De menar vidare att det finns 

en aversion mot hela den militära organisationsformen inom akademin, särskilt inom freds- och 

konfliktforskning, men över lag inom statsvetenskap. De tror att om de börjar tala samma språk, 

för i nån mån så krävs det att den här yrkesgruppen börjar tala det akademiska språket för att 

man ska kunna ha en vettig kommunikation, så blir det en framgångsfaktor. De menar att språ-

ket och det sättet vi interagerar på skolan gör att det alltid finns en latent polarisering, vi kom-

mer aldrig till en neutral plats. Men vad som ibland saknas det är medvetenheten om att det fak-

tiskt kontrollerar vårt sätt att agera. Man kan inte generalisera officerskåren med avseende på 

språk, kultur och identitet utan det största problemet det är skillnaderna inom officerskåren mel-

lan traditionalisterna och de nya officerarna. De märker i utbildningsprocessen på FHS vilken 

skillnad det är, de har mycket mer gemensamt språk med de som har gått chefsprogrammet, till 

exempel sådana som  efter chefsprogram stannat kvar som lärare. De känner direkt en samhörig-

het med dem, de kan förklara saker och väldigt mycket, tyst kunskap, behöver de inte förklara 

för varandra, de har en gemensam grund att stå på. De tror att traditionalisterna blir det svåra att 

få med, att integrera. Problemet kan förstås som bristande Intersubjektivitet som, enligt Wertsch 

och Bron & Lönnheden, är grunden för kommunikation, den sociala process där vi konstruerar 

kunskap tillsammans och beroende av andra. Det skall förstås som att vi har samsyn i frågor 

som rör vår omgivning och de normer och värderingar som finns i diskursen. Det kan också ses 

som en brist på perspektivtagande ett begrepp hämtat från den symboliska interaktionismen där 

Bron & Wilhelmson
58

 beskriver förhandling som ett villkor för teorin, ett vertyg i menings-

skapandet. För att förhandling ska vara möjlig krävs perspektivtagande. I perspektivtagandet 

gör jag en generalisering av den andre, den generaliserade andre, och försöker förstå bakgrun-

den till hans agerande. Vad har han för referensramar för sina handlingar, när, var och hur är de 

tillkomna? En viktig förutsättning för det sociala samspelet ett gemensamt språk och en för-

ståelse för gemensamma gester. Ett gemensamt språk skapar förutsättningar att förstå individens 

tankar, varseblivenhet, perspektiv, kunskap och handlingar. En individ som inte anammar det 

gemensamma språket som ett verktyg och gör det till sitt får problem med kommunikationen i 

diskursen därför att om man inte behärskar eller förstår diskursens språkgemenskap så blir det 

svårt att fatta poängen, och att fatta poängen är ju det samma som att förstå. 
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5.3 Hur uppfattas akademiseringen av officersutbildningen 

med avseende på synergieffekter? 

5.3.1 Studerande 

De studerande uttalar inte direkt några synergieffekter och det har sin grund i problematiken 

med akademiseringsprocessen. Det framkommer dock i samtalet uttalanden som är indirekta 

synergieffekter, en av informanterna säger: 

(S3) Synergieffekter, synergieffekter, synergieffekter..... Kan inte säga att jag har sett några 

... avsaknad eller alla effekter behöver ju inte vara positiva men ... Om man inte har 

förankrat den akademiska utbildningen i organisationen så kommer ju de som läser i det här 

att stöta på problem, så synergieffekterna kommer ju inte att vara av positiv karaktär. 

Informanterna säger att för att få synergieffekt av högskoleutbildningen så räcker det inte med 

en akademisering och att det kommer ut nya akademiska officerare med en bredare kunskaps-

bank. Det krävs också en utbildning av de äldre officerarna, mottagarna av produkten, i vad den 

akademiska officersutbildningen är och ger. Under samtalet framkommer alltså en indirekt 

synergieffekt, till följd av akademiseringen, i termer av en större och bredare kunskapsbank. 

 

De studerande hyser en oro för att praktiska yrkesfärdigheter får stå tillbaka för de teoretiska 

inslagen. En av informanterna säger: 

(S3) Det akademiseringen har gjort för yrkesrollen är att den har skurit ner på våra 

praktiska moment och våra praktiska erfarenheter.  

Informanten säger att den allmänna uppfattningen på kursen är att de övar för lite praktiska 

moment, så att de tappar i yrkesfärdigheter. En annan informant uttrycker motsatt uppfattning: 

(S2) Men å andra sidan så är det ju tänkt att vi ska ha mycket sån utbildning, inriktat mot 

vårt specialområde inom Vfu´n
59

 alltså när vi går ut på funktionsskolorna.  

Informanten betonar att det är bra med de teoretiska inslagen som ger synergieffekter och att det 

finns en balans mellan teori och praktik. Informanten säger: 

(S2) ... men det är inte ett teoretiskt år utan det är teori blandat med praktiska övningar som 

vi trots allt har då och då. 

Informanten säger att de teoretiska studierna varvas med yrkesrollen och att man i de teoretiska 

delarna diskuterar professionen. Informanten fortsätter: 
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(S2)... jag tycker att utbildningen faktiskt är bra utformad ... det vi läser är ju ändå viktigt 

för att det behövs och berikar utbildningen snarare än tar tid från det praktiska. 

Informanten säger att utbildningen bygger på att de har en profession och att det krävs mycket 

mer än både poäng och praktiska övningar. Informanten säger vidare att det är en utbildning till 

att tillhöra en gemenskap, en yrkesroll. Det framhålls att det är ett komplext yrke där man måste 

ha båda delarna, teori och praktik. 

5.3.2 Yrkeslärarna (officerarna) 

Yrkeslärarna beskriver vid upprepade tillfällen de synergieffekter de ser att akademiseringen för 

med sig. En större och bredare kompetens som gör att officeren står bättre rustad är ett återkom-

mande tema. Den stora synergieffekten, som genomsyrar hela samtalet, är dock kopplad till be-

greppet identitet och de förändringar och krav på förändringar det för med sig. En av dem säger: 

(Y1) Synergieffekterna kan vara jättestora de kan vara jättepositiva om man vill se dem. Jag 

personligen försöker skapa mig någon sorts ny identitet nästan. Jag har någon sådan bild av 

att det ska gå att bli någonting som är akademisk praktisk professions någonting och det 

präglar ju säkert hur jag försöker "kommunicera" mig till rätta när vi lägger upp kurser. 

De säger att utan att möta akademin tror de inte det här hade uppstått, om man nu ser det som en 

möjlighet. De framför att en synergieffekt med att möta akademin är att det kan komma ut en ny 

typ av identitet som kan visa sig vara precis vad som passar för framtiden. De säger också att en 

ny identitet kräver en ny organisation bakom den, att det kräver ett nytt tänk. De säger att hade 

FM fortsatt utbildningen själva, utan akademin, så tror de att vi hade återupprepat det som vi har 

gjort genom alla år. De säger att de ser positivt på framgång i utbildningen och en av dem säger: 

(Y1) Jag tror på att det här ska fungera för de operativa och taktiska officerarna, för det går 

ju att visa på någonting som man får hjälp av, akademiseringen, i att skapa nya identiteten. 

De drar slutsatser av sitt resonemang och säger att det leder nog till att den stora synergieffekten 

ligger ju i att plocka in ett nytt system, ett nytt tänk och belägga att kunskapen ser annorlunda 

ut, utan att lägga någon värdering i vad som är bra eller dåligt. De säger vidare att tyvärr är det 

nog så att organisationen som sådan har svårt att se vad som är bra med det här och har lättare 

att fokusera på vad som är dåligt. En av dem säger: 

(Y2) ...  jag kan väl nånstans ibland misstänka att det här hotar den gamla traditionen. Men 

nu kommer det någon som har teoretisk kunskap om vad det är men kanske inte har prövat 

det lika mycket praktiskt ... och dessutom kommer den att få en förhållandevis hög grad ... 

och med grad så kommer makt ... och då blir det ett hot, då blir det farligt. 

De säger att de tror att äldre officerare är lite rädda för att erfarenheten inte ska ha kvar den 

självklara maktposition den hittills haft. De förutspår att erfarenheten nu kommer att utmanas, ja 

säger de hela den identiteten utmanas ju kraftfullt. 
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Jag är intresserad av att få veta hur yrkeslärarna ser på möjligheten för yrket, med dess tradition 

och beprövad erfarenhet, att bidra i akademin. Jag ställer därför en (som det visade sig vid tran-

skriberingen) ledande fråga; Det finns en annan aspekt av att bidra i akademin, genom att vara 

en röst kan man berika olika vetenskapsområden med fler perspektiv. Söker jag idag litteratur 

och aktuell forskning för ett arbete så finns det mycket begränsat militärvetenskapliga träffar. 

Det skulle kunna vara ett bidrag i framtiden, hur ser ni på det? 

 

De säger att där har jag en poäng som de inte tänkt på. De säger att man skulle kunna titta ur ett 

militärteoretiskt perspektiv på exempelvis betendevetenskapliga problem. De beskriver att det 

finns omfattande dokumentation i FM, analyser och utvärderingar av övningar och skarp verk-

samhet, men påpekar att den ju inte är på akademisk nivå och inte sällan traderad, utvärderingen 

gick vidare i huvudet. En av dem säger: 

(Y2) Där har vi nånting! Det är ju en jättepoäng. Just den verksamheten som vi bedriver är 

ganska specifik, och man kan koppla den mot väldigt många områden beteendevetenskap, 

psykologi, pedagogik bara för att nämna några så där rätt ut ... Organisationsteori ... 

Krishantering. 

De säger att FM har ju massor med erfarenhet som skulle kunna tillföra både samhället och 

akademin mycket och de tror dessutom att erfarenheterna i många fall kommer från så pass 

isolerade situationer som inte uppstår på många andra ställen i samhället. De exemplifierar sitt 

resonemang med vad som har skett i Afghanistan den senaste tiden och de erfarenhetsbankerna 

som man skulle kunna plocka hem där. Det säger att detta var en jättepoäng och tror att vi har 

massor att vinna genom att utveckla forskningsområdena med erfarenheter och upplevelser. 

5.3.3 De disputerade 

De synergieffekter de disputerade ser att akademiseringen för med sig kan, som tidigare nämnts, 

inte frikopplas från målsättningen med ”produkten”. Vad är det för officer vi vill ha? Den syner-

gieffekten som framkommer i samtalet rör den bredare kompetensen genom det kritiska tänkan-

det. Ett annant område som framkommer är de personliga vinster forskarna gör genom ett aktivt 

deltagande i utbildningen. Ett tredje område som framkommer är vinster för akademin i termer 

av akademins förankring i samhället, en självförsörjande högskola och att ämnet krigsvetenskap 

kan studeras i en enhetlig disciplinär kontext. En av informanterna säger: 

(A2) Om det är en viktig del av yrkesidentiteten, i nån mån att skapa en taktisk och 

strategisk tänkare, då finns det för mig en väldigt tydlig synergieffekt. 

Informanterna påpekar att när de pratar om officersidentitet så pratar de om yrkesidentitet men 

när det gäller akademiker, särskilt på FHS, så är de ganska disparata. Det är olika typer av äm-

nen, det är olika typer av människor som har olika mål med det dom sysslar med, så det är svå-

rare tillskriva den gruppen en gemensam identitet. De säger att den mest uppenbara spillover-

effekten, eller synergieffekten tillbaka till akademin, det är att att man som akademiker tvingas 
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ta ställning till praktiska problem på ett sätt som man kanske inte skulle göra om man disku-

terade exempelvis politiska processer. En av informanterna sammanfattar så här: 

(A2) Det vill säga att man kanske har en en detalj i en militär operation som ska diskuteras, 

det är nånting som behöver lösas och så tvingas man tänka runt nånting som är mycket 

mindre plastiskt, det är mycket mindre potential att gå utanför ramarna. Jag tror att det är 

nånting som har varit positivt att man tvingas ta det här steget ner i en faktisk situation och 

begränsas av den situationen, där man kan få kritik som att det där du säger det är intressant 

men det är inte relevant. 

Informanterna lyfter fram en annan aspekt av den akdemisering av professioner som sker rent 

generellt. En av dem säger: 

(A3) Alltså, det som händer på sikt är att fler och fler ämnesområden får en tydlig 

praxisnära koppling möjligen så att man inte får en akademi som står utanför resten av 

samhället utan akademin förankras i samhället hela tiden. 

I ett kortsiktigt perspektiv, säger informanterna, är den tydligaste synergieffekten för akademin 

all form av processrelaterad verksamhet. En av dem säger: 

(A3) Om vi ska begripa en speciell operation varför den skede i en viss ordning, så om vi 

tittar på den utifrån så kan vi komma till vissa slutsatser. Men tar vi hjälp av doktrin, via 

planeringsinstrument hur man faktiskt tror sig jobba som officer så kommer man till helt 

andra svar. Då får vi en förståelse för teori och praxis som vi inte hade fått annars. 

Jag ställer även till denna grupp den ledande frågan; Min litteratursökning gav väldigt få träffar 

på den professionsutbildning vi nu talar om. Kan framtida publiseringar inom detta vetenskaps-

område generera positiva effekter för akademin? Det vill säga en röst till som aktivt deltar i 

debatten, jämför med läkarnas publicering inom sitt vetenskapområde. 

 

Informanterna ger uttryck för flera positiva effekter, en av dem säger: 

(A3) Ja, definitivt. Alltså, det är ju inte bara det utan också att vi på sikt kan komma att bli 

självförsörjande, så att säga. Att de som studerar officersutbildning här inte behöver åka 

land och rike runt och skrivas in på i amerikanska nätuniversitet eller nått annat utan de kan 

få sin utbildning upp till och med forskarnivå här och då har ju akademin vunnit, definitivt. 

En annan positiv effekt som informanterna lyfter fram är kopplad till deras ämne. De säger att 

en självklar drivkraft bakom hela skapandet av krigsvetenskapen är ju att kriget inte studeras i 

en enhetlig disciplinär kontext någon annan stans i Sverige, det är ju så att säga själva poängen. 

Skulle vi redan ha ett ämne där man faktiskt studerade det som händer inuti kriget då behövde vi 

ju inte hålla på att akademisera heller, utan då hade vi ju bara kunnat skicka de officerare vi har 

dit och låtit dem gå kursen. Men det gick ju inte för det ämnet fanns inte. En av informanterna 

sammanfattar: 

(A3) så här är ju en stor vinst för akademin, det är ju att vi får någon som lyfter på locket på 

den här svarta lådan och som inte bara ägnar sig åt orsaker till krig och konfliktlösning. 



45 

 

Informanterna säger att i vissa kretsar så betraktas, ganska ofta, i de här båda områdena, krig 

och konfliktlösning, den militära maktutövningen som problemet snarare än lösningen på det 

hela. 

5.3.4 Sammanfattning och analys 

Synergieffekter av akademiseringen upplevs på olika sätt i grupperna. De studerande uttalar inte 

direkt några synergieffekter och det har sin grund i problematiken med akademiseringsproces-

sen. Det framkommer dock i samtalet uttalanden som är indirekta synergieffekter till följd av 

akademiseringen i termer av en större och bredare kunskapsbank. De säger att för att få synergi-

effekt av högskoleutbildningen så räcker det inte med en akademisering där det kommer ut nya 

akademiska officerare med en bredare kunskapsbank. Det krävs också en utbildning av de äldre 

officerarna, mottagarna av produkten, i vad den akademiska officersutbildningen är och ger. De 

studerande hyser en oro för att praktiska yrkesfärdigheter får stå tillbaka för de teoretiska insla-

gen, efter som akademiseringen medfört färre praktiska moment i utbildningen. De studerandes 

uppfattning överensstämmer med det Jorfeldt
60

 visar i sin forskning, att de studerande var oför-

beredda på omvårdnadsämnets stora omfattning, svårtillgänglighet, graden av abstraktion och 

teoretiska innehåll. De tycker att akademiseringen har gått för långt och saknar viktig medicin-

teknisk utbildning. Resultaten överensstämmer också med Geijer och Olsteds
61

 forskning. 

 

En informant utrycker motsatt uppfattning och betonar att det är bra med de teoretiska inslagen 

som ger synergieffekter och att det finns en balans mellan teori och praktik, där de teoretiska 

studierna varvas med yrkesrollen och att de i de teoretiska delarna diskuterar professionen. In-

formanten menar att utbildningen är bra utformad och att det de läser är viktigt, att det behövs 

och berikar utbildningen snarare än tar tid från det praktiska. De studerande säger att utbildnin-

gen bygger på att de har en profession som kräver mycket mer än både poäng och praktiska 

övningar. De menar vidare att det är en utbildning till att tillhöra en gemenskap, en yrkesroll. 

Det framhålls att det är ett komplext yrke där man måste ha båda delarna, teori och praktik. De 

studerandes syn överenstämmer med Selander
62

 som lyfter fram de krav som finns på en högre 

yrkesutbildning där individen både ska lära sig något, sitt yrke, och lära sig att bli någon, sin 

yrkesidentitet. 

 

Yrkeslärarna beskriver vid upprepade tillfällen de synergieffekter de ser att akademiseringen för 

med sig. En större och bredare kompetens som gör att officeren står bättre rustad är ett återkom-

mande tema. Den stora synergieffekten, som genomsyrar hela samtalet, är dock kopplad till be-

greppet identitet och de förändringar och krav på förändringar det för med sig. De menar att 

synergieffekterna kan vara jättestora och jättepositiva om man vill se dem. De säger att de för-
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söker skapa sig någon sorts ny identitet. De har någon sorts bild av att det ska gå att bli någon-

ting som är akademiskt praktiskt professions någonting och att det säkert präglar hur de försöker 

"kommunicera" sig till rätta när de lägger upp kurser. Resultaten här överenstämmer med de 

resultat Jorfeldt
63

 visar på i sin forskning; att lärarna i ämnet omvårdnad anser att 

akademiseringen har inneburit att utbildningen och undervisningen kontinuerligt förbättras. 

Lärarna ser det som en utmaning att undervisa både för en yrkesexamen och för att förbereda för 

forskning. 

 

De säger att utan mötet med akademin tror de inte den här positiva utvecklingen hade uppstått. 

De framför att en synergieffekt med att möta akademin är att det kan komma ut en ny typ av 

identitet som kan visa sig vara precis vad som passar för framtiden. De säger också att en ny 

identitet kräver en ny organisation bakom den, att det kräver ett nytt tänk. De säger att hade FM 

fortsatt utbildningen själva, utan akademin, så tror de att vi hade återupprepat det som vi har 

gjort genom alla år. Resultatet av att sammanföra professionella från FM och akademin 

överensstämmer med de resultat Johansson
64

 redovisar i sin forskning som berör professions-

frågor i termer av hur man skapar nya verksamheter med olika parter, sammanför olika 

kompetenser, kunskapstraditioner och kulturer. Detta sätt att sammanföra olika organisationers 

professionella, menar Johansson, handlar ju faktiskt om att skapa nya professioner. 

 

De säger vidare att tyvärr är det nog så att organisationen som sådan har svårt att se vad som är 

bra med det här och har lättare att fokusera på vad som är dåligt. De tror att äldre officerare är 

lite rädda för att erfarenheten inte ska ha kvar den självklara maktposition den hittills haft. I den 

nya institutionella ordningen förutspår de att erfarenheten kommer att utmanas, ja säger de hela 

den identiteten utmanas ju kraftfullt, vilket kan leda till kulturkrockar och konflikter. Mina 

resultat överensstämmer med de Fransson
65

 redovisar. Han pekar på att konflikter kan uppstå 

mellan individer och den institutionella ordningen till följd av kognitiva oöverensstämmelser. 

Konflikter kan bero på att individen har bristande kunskap i den institutionella ordningen och 

därför inte kan identifiera sig med den, eller på att aktören har annorlunda och alternativ kun-

skap om hur saker och ting skall göras, eller att den institutionella ordningen upplevs som på-

trängande eller på annat sätt obekväm för den enskilde. 

 

När de disputerade diskuterar synergieffekter är grundfrågan vilken slags officer vill man skapa, 

är det en människa som är en kritisk tänkare då finns det en uppenbar synergieffekt, man behö-

ver nästan inte empiriskt härleda det, för att det är så stor skillnad på en akademisering och en 

icke akademisering, det kritiska förhållningssättet finns liksom integrerat. Om det är en viktig 

del av yrkesidentiteten, i någon mån att skapa en taktisk och strategisk tänkare, då finns det en 

väldigt tydlig synergieffekt med den bredare kompetens akademiseringen medför. Resultatet 

överensstämmer med de forskningsresultat som Geijer och Olstedt
66

 redovisar. 

                                                      
63

 Nyberg, A. (2004). Fakultetsopponenten sammanfattar: Jorfelt, I. (2004). Avhandling. Att 

utbilda sig till sjuksköterska. Ett genusperspektiv på lärares och studenters beskrivningar av 

utbildningen. 

64
 Johansson, K. (2009). Presentation av idé till forskningsrapport, s. 7. 

65
 Fransson, O. (2009). Professionellt förtroende och högre utbildning, s. 8ff. 

66
 Geijer, L. & Olstedt, E. (2009) Tradition möter förändring, s. 3. 



47 

 

 

Ett annant område som framkommer är de personliga vinster forskarna gör genom ett aktivt del-

tagande i utbildningen. De säger att den mest uppenbara synergieffekten tillbaka till akademin, 

det är att att man som akademiker tvingas ta ställning till praktiska problem på ett sätt som man 

kanske inte skulle göra om man diskuterade exempelvis politiska processer. Det vill säga att 

man kanske har en detalj i en militär operation som ska diskuteras, det är nånting som behöver 

lösas och så tvingas man tänka runt nånting som är mycket mindre plastiskt, det är mycket min-

dre potential att gå utanför ramarna. Jag tror att det är nånting som har varit positivt att man tvi-

ngas ta det här steget ner i en faktisk situation och begränsas av den situationen, där man kan få 

kritik som att det där du säger det är intressant men det är inte relevant. De disputerade ser 

möjligheter och Geijer och Olstedt
67

 redovisar också att informanterna talar om möjligheter. 

 

Ett tredje område som ger synergieffekter för akademin rör akademins förankring i samhället. 

Akademisering av professionsutbildningar leder på sikt till att fler och fler ämnesområden får en 

tydlig praxisnära koppling, så att man inte får en akademi som står utanför resten av samhället 

utan akademin förankras i samhället hela tiden. I ett kortsiktigt perspektiv är den tydligaste 

synergieffekten för akademin all form av processrelaterad verksamhet. De menar att om vi ska 

begripa en speciell operation varför den skede i en viss ordning, så om vi tittar på den utifrån så 

kan vi komma till vissa slutsatser. Men tar vi hjälp av doktrin, via planeringsinstrument hur man 

faktiskt tror sig jobba som officer så kommer man till helt andra svar. Då får vi en förståelse för 

teori och praxis som vi inte hade fått annars. 

 

Ett fjärde område som ger synergieffekter för akademin är att en röst till, officerens, hörs i aka-

demin. De menar att det inte bara är det faktum att en aktör till verkar i akademin utan att FHS 

på sikt kan komma att bli självförsörjande. Att de som studerar officersutbildning här inte be-

höver åka land och rike runt och skrivas in på i amerikanska nätuniversitet eller något annat utan 

de kan få sin utbildning upp till och med forskarnivå här och då har ju akademin vunnit, 

definitivt. En hög grad av Heteroglossin och Dialogicitet ledde fram till detta resultat. 

 

Ett femte område rör en enhetlig disciplinär kontext. Införandet av ämnet krigsvetenskap är en 

stor vinst för akademin och en självklar drivkraft bakom hela skapandet av krigsvetenskapen är 

ju att kriget inte studeras i en enhetlig disciplinär kontext någon annan stans i Sverige, det är ju 

så att säga själva poängen. Genom krigsvetenskapen får akademin någon som lyfter på locket på 

den här svarta lådan och som inte bara ägnar sig åt orsaker till krig och konfliktlösning. Infor-

manterna menar att i vissa kretsar så betraktas, ganska ofta, i de här båda områdena, krig och 

konfliktlösning, den militära maktutövningen som problemet snarare än lösningen på det hela. 

Dialogiciteten i detta ämne leder fram till en Självidentitet och en handlingsberedskap för krigs-

vetaren. En tilltagande Alteritet mot vissa andra kretsar kunde noteras. 
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5.4 Sammanfattande analys 

Heteroglossin, de koder och det språk som används för att kommunicera, varierar mellan grup-

perna. Heteroglossin inom respektive grupp är likartad med avseende på hur de kommunicerar 

när de under samtalen utbyter åsikter, prövar ståndpunkter och idéer och refererar till sin ge-

mensamma verklighet. Avseende kodningen är det däremot stor skillnad. De disputerade an-

vänder en utvecklad (elaborated) kod medan den kod yrkeslärarna och de studerande använder 

är mer begränsad (restricted). Informanterna har verkat och utvecklats i olika diskurser vilket 

förklarar skillnader i språkanvändning. Bakhtin menar att heteroglossin röjer oss med avseende 

på personliga egenskaper, social hemvist, yrkesroll och genom språket synliggörs också olika 

grupperingars klass och andra språkliga särdrag. Den språkliga identiteten har en stark diskursiv 

koppling, Bakhtin menar att ord, uttryck och symboler föds och utvecklas i kontexten. 

 

Alla grupper uppvisar en hög grad av Dialogicitet, de faller varandra i talet och inläggen blir 

därmed förlängningar av och påhak på tidigare inlägg. Det kan exemplifieras med de studerande 

när de diskuterar balansen mellan teori och praktik. För yrkeslärarna belyses det med diskus-

sionen som leder fram till att det handlar om en ”ny identitet”. För de disputerade kan nämnas 

när de samtalar om olika kulturer och behovet av ett gemensamt språk, men här utgör hela sam-

talet ett exempel, det finns en röd tråd. 

 

Generellt sett uppvisar grupperna ingen Alteritet, disharmoni i dialogen, mellan gruppens 

medlemmar. Avseende själva akademiseringsprocessen upplever dock alla grupper Alteritet, de 

sluter sig samman inom gruppen gentemot den andre. Det kan exemplifieras för de studerande 

kopplat till lärarkåren på X när de diskuterar i vilken grad som utbildningen verkligen har 

akademiserats. Både de studerande och yrkeslärarna ger uttryck för en disharmoni i dialogen 

med FM och den bild de har om den organisationens uppfattningar och ståndpunkter i frågan. 

Det framgår när de diskuterar acceptansen för den akademiskt utbildade officeren när den efter 

utbildningen transiteras till FM, det sätt på vilket den nyutexaminerade förutspås nyttjas i FM 

och kunskapsnivån i FM om vad akademisering faktiskt innebär. De disputerade ger uttryck för 

en intern Alteritet på FHS mellan akademiker och officerare som inte själva har den akademiska 

skolningen. Det tar sig inte bara uttryck i en disharmoni i dialogen utan även i avsaknad av 

dialog, ur ett akademiskt perspektiv, det livslånga akademiska samtalet. De uttrycker också en 

Alteritet i dialogen med FM men då med fokus på processrelaterade frågor kring den 

akademiska utbildningen till officer.  

 

Alla grupper ger uttryck för Självidentitet i termer av att identiteten inte ligger i beteendet som 

ett stationärt tillstånd utan i den kontinuerliga process som består i att med tidigare erfarenhet 

och kunskap som grund reflexivt forma framtidens handlingar. Informanternas syn på föränd-

ring ansluter till Giddens som menar att först när vi utmanar en institutions regler, rutiner och 

konventioner så skapas möjligheter till utveckling. Den utmaningen sker genom tanke, dialog 

och handling, både på individuell och kollektiv nivå, vilka leder till att vi skapar nya vanor och 

vanemässiga handlingar. Genom denna process skapas eller förnyas institutioner då de vane-

mässiga handlingarna efterhand utvecklas till förgivettagande, det vi kallar tyst kunskap i en 

organisation. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien är att bidra till en ökad kunskap och förståelse för lärares och studerandes 

uppfattningar om officersutbildningens akademisering, dess synergieffekter och påverkan på en 

yrkesidentitet i förändring. Mina forskningsfrågor är: 

 Hur uppfattas akademiseringen inom officersutbildningen med avseende på officersroll 

och yrkesidentitet? 

 Vilka synergieffekter av akademiseringen med avseende på yrkesidentitet framkommer 

i studien? 

 

Studien visar att de tematiska begreppen; identitet (yrkesidentitet, yrkesroll och ämnesidentitet), 

förändring och synergieffekter liksom de teoretiska begreppen; Heteroglossin, Dialogicitet, 

Alteritet och Självidentitet är starkt länkade till varandra. Samtalen i grupperna pendlar mellan 

såväl tematiska som teoretiska begrepp. Det blir särskilt tydligt när språket avslöjar emotionella 

stämningar som framför allt uppstår när problemområden diskuteras. 

 

Identitet 

Begreppet identitet upplevs som en ständigt pågående process. Identitetsbegreppet är dock 

oklart och grupperna förstår identitet på olika sätt. Här finns en överensstämmelse med de 

resultat Geijer och Olstedt
68

 presenterar i sin forskning. De studerande uttrycker en generell, 

odefinierad men bättre rustad ny identitet. Yrkeslärarna utgår från yrkesroll när de beskriver 

yrkesidentitet och gör en koppling mellan akademisering och begreppet ny identitet. De dis-

puterade talar i ämnesidentitet och pluralism. Man speglar sig själv i andras uppfattningar och 

man blir den som andra anser att man är, en anpassning till de förväntningar som finns på den 

roll (den identitet) man för tillfället har. I avsnittet reflexibilitet tog jag upp att det finns andra 

intressenter i den akademiska professionsinriktade utbildningen till officer, exempelvis FM men 

även andra institutioner i samhället. Ur de studerandes perspektiv är FMs syn på deras identitet 

oklar och en källa till frustration. Ämnesidentiteten ur ett utomakademiskt perspektiv är inte 

undersökt och från ett akademiskt perspektiv saknas den organiserade reflektionen av vad 

ämnesidentitet innebär varför bilden är väldigt diffus. 

 

Förändringsprocessen 

På en punkt är resultaten entydiga, att förändringsprocessen inte är oproblematisk. Jag skall be-

lysa två, som jag uppfattar som kritiska, områden. Det ena är FM och det andra är processfrågor. 

Jag menar att kritik inte i första hand ska riktas mot FM som inte äger problemen, den skall 

riktas mot FHS, då ansvaret för de här frågorna ”vilar” på akademin. 

 

FM har tidigare varit huvudman för officersutbildningen som genomförts i egen regi och i egna 

skolor. Mina data visar att de inte fullt ut lämnat den rollen vilket upplevs som frustrerande av 
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de inblandade, och det tar sig olika uttryck. När de studerande registrerar sig vid FHS så blir de 

mottagna av FM, inte av akademin. De åker på studiebesök till Y, men det är X som blir deras  

hemvist och det är där de blir mottagna. Där introduceras de i skolans, inte akademins utan den 

gamla militära skolans, traditioner bort till 1700-talet. Det trycks väldigt mycket på förtroende-

organisationen som egentligen ”levererar fester” och vidmakthåller de traditioner på skolan som 

hör till FM, men det trycks absolut inte och lämnas inte lika mycket utrymme till studerande-

representation vad gäller akademisk utbildning och det upplevs som ett problem. 

 

Högskolelag och förordning som reglerar akademins och de studerandes skyldigheter och rättig-

heter upplevs av de studerande som om FMs personal inte ”har koll på”. De studerande upple-

ver inte att högskolan uppmuntrar till att utbildningsmålen i lag och förordning, till exempel ett 

vetenskapligt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande, skall eftersträvas. Tvärt om upplever de 

att alla ska formas inom samma militära box, de uttrycker det som; enligt det gamla tänket. Det 

leder till att man från studerandeperspektiv upplever att FMs personal fortfarande ser på för-

svarshögskolan som om den tillhörde försvarsdepartementet, som en militär utbildningsenhet. 

 

Både de studerande och yrkeslärarna upplever att akademiseringsprocessen saknar förankring 

både i officerskåren och i FM. De studerande framför en oro för att de efter avslutad högskole-

utbildning, när de ska börja arbeta, inte kommer att få arbetsuppgifter som står i paritet med den 

utbildning de då har och de menar att det grundar sig i att FM inte vet vad för slags officer man 

får ut efter en akademisk utbildning och vet därmed inte hur man rätt ska nyttja resursen. De 

uttrycker också frustration över att inte heller veta vad de kommer att kunna prestera med den 

nya kunskapen, alltså hur mycket de kommer tillåtas ta utrymme och faktiskt använda det de har 

i bagaget när de kommer till förbandet. De uttrycker en stark oro för att den bristande acceptan-

sen i officerskåren för det nya utbildningssystemet leder till att de tvingas in i den gamla, icke-

akademiska, yrkesrollen. Den här förtroendefrågan äger dock inte FHS, den äger FM fullt ut. 

 

De disputerade har liknande erfarenheter, de möter på FHS militärer med en ren yrkesidentitet 

som känner ensidig tillhörighet till FM och som uppträder som om FHS var en filial till hög-

kvarteret istället för en civil högskola som lyder under utbildningsdepartementet. Den föränd-

ring som skett tror de det är väldigt få som har insett och de säger att den har inte riktigt påver-

kat skolans processer, inte vad de märker i sitt dagliga arbete i alla fall. 

 

Ovan beskrivna problemområden är i sig processrelaterade men det finns flera områden som be-

höver fokuseras; öppna arenor för en akademisk dialog borde vara en självklarhet i akademin,  

men det är det inte på FHS. Begreppen identitet och ämnesutveckling parat med det livslånga 

akademiska samtalet som inte nödvändigtvis behöver leda till en syntes saknar idag naturliga 

arenor. Det är ett faktum att personalen på FHS håller på att skapa och forma en identitet utifrån 

ämnet krigsvetenskap men även militärteknik och ledarskap, de tre huvudämnena angående 

officersutbildningen och den processen pågår nu oavsett om de är medvetna om det eller inte. 

De disputerade framför kritik mot FHS där de uppger att den organiserade reflektionen av vad 

det innebär att vara krigsvetare saknas på skolan. De menar att om de försöker göra den reflek-

tionen så är det nästan så att det används som ett led i nån sorts intern politik på skolan och då 

blir det inte en speciellt intelektuell miljö. De menar vidare att det allra gångbaraste när man ska 

analysera i princip allting som sker på skolan, typiskt är konceptet makt. Det finns ingen neutral 
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position att diskutera den här typen av frågor på ett intelektuellt sätt utan det rycks genast in i en 

annan debatt. 

 

Ett annat processrelaterat problem med akademiseringen rör de skilda kulturer som akademin 

och FM utgör. Här framkommer att kommunikationen är ett stort problem och att akademise-

ringsprocessen handlar om att få ihop de här två kulturerna till någonting nytt och därför är det 

viktigt med ett gemensamt språk och personal med dubbla kompetenser. Det uppges finnas en 

aversion mot hela den militära organisationsformen inom akademin, särskilt inom freds- och 

konfliktforskning, men över lag inom statsvetenskap. Börjar de tala samma språk, för i någon 

mån så krävs det att yrkesgruppen officerare börjar tala det akademiska språket för att man ska 

kunna ha en vettig kommunikation, så blir det en framgångsfaktor. Språket och det sättet de 

interagerar på skolan gör att det alltid finns en latent polarisering, de kommer aldrig till en 

neutral plats. Vad som ibland saknas det är medvetenheten om att det faktiskt kontrollerar deras 

sätt att agera. 

 

Problemen kan förstås genom Selander
69

 som menar att yrkeskunskapen och den akademiska 

disciplinen inte kan ses som två separata miljöer som vi förflyttar oss mellan utan att profes-

sionsutbildning ställer krav på en ny typ av professionsrelaterad kunskap och kompetens som 

måste integreras. Selander menar att de nya aspekterna som bör tillskrivas en professionsutbild-

ning utgår från didaktiska grundprinciper i IK³-modellen som bygger på insikt och kompetens. 

Insikter i lärandets förutsättningar handlar om lärmiljö, lärsituation och attityd. Hur förstår 

aktörerna (akademiker, officerare och studerande vid FHS) sin situation och sin omvärld och på 

vilket sätt kan de beskriva sin uppfattning om den samt på vilket sätt och med vilken ambition 

de kan utvecklas i en ny situation med avseende på förståelse och färdigheter. Insikt innefattar 

också typiska och individuella skillnader samt organisatoriska frågor som uppgifter, normer och 

värderingar. Kompetens att kommunicera bygger på att individen har insikt utifrån vilken det 

går att träna sin kommunikativa kompetens som innefattar team-arbete och förutsättningar för 

lärande. En viktig del är kunskap om och förståelse för möjligheter och begränsningar i de 

sociokulturella verktygen i diskursen. Med det skall förstås hur verktygen via det kollektiva 

minnet och det sociala kommunikationsmönstret medierar normer, kunskaper och färdigheter. 

Selander lanserar de didaktiska grundprinciperna som utkikspunkter i en utbildning. Det skall 

förstås som en arena för kommunikation där individer med olika kunskaper och kompetenser 

möts i dialog. Här kan tidigare erfarenheter, ståndpunkter och nya idéer prövas. Genom att 

ifrågasätta förgivettagande och ramar inom kunskaps- och kompetensområden skapas här ett 

forum för utveckling. Dessa arenor, menar Selander, skall finnas redan i en professionell 

grundutbildning. Mina resultat visar att sådana arenor saknas både för de studerande och för 

övriga aktörer på FHS. 

 

Problemområdena, främst de som rör de studerande, kan också tolkas utgående från Persson
70

 

som relaterar till Barber & Mourshed som pekar på att större uppmärksamhet bör riktas mot 

lärares yrkeskunnande och uppbyggnaden av en stödjande struktur för reflektion och analys av 

lärares subjektiva eller praktiska undervisningsteorier. Perssons forskning pekar på att lärares 
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yrkeskunnande, förmåga till samspel och utvecklande av tillitsfulla relationer mellan lärare och 

elever är nyckelfaktorer för elevernas skolframgång. 

 

Informanterna beskriver vid upprepade tillfällen att förändringen, akademiseringen, är positiv 

för utveckling av yrkesroll och ger synergieffekter i form av en större och bredare kompetens 

med bättre verktyg som gör att officeren står bättre rustad, tar ett kliv framåt i utvecklingen. Mer 

precist vad den bredare kompetensen och verktygen innehåller artikuleras inte, men med hänvis-

ning till högskolelag och förordning nämns begreppet kritiskt tänkande utan att det utvecklas 

närmare. Olstedt
71

 visar i sitt avhandlingsarbete att kritiskt tänkande är mer än ett avvaktande 

förhållningssätt till uttalanden, ståndpunkter och kunskap. I och för sig är ifrågasättande viktigt 

och en del i ett kritiskt förhållningssätt men det räcker inte att enbart passivt ifrågasätta. Det 

krävs en aktiv handling, en reflektion, där vi söker förståelse för och kunskap om någonting 

konkret. Saknas förståelse för det konkreta så saknas även det kritiska tänkandet. Den förståelse 

och kunskap som skapas utgår från våra tidigare erfarenheter och blir förankrad i vårt inre, vårt 

tal och skrift. Först nu kan kunskapen försvaras eller ifrågasättas i en akademisk argumentation 

om egen och andras förståelse och kunskap vilket kan leda till ny kunskap. I dialog med andra 

och genom inre självreflektion som Mezirow skulle ha uttryckt det. Olstedt
72

 säger vidare: 

Att utveckla ett kritiskt förhållningssätt är en komplex process, som kräver en lärandemiljö 

där det finns tillfälle för kritisk reflektion och där både lärare och studerande agerar utifrån 

ett kritiskt förhållningssätt. Genom samspelet med andra får vi som individer tillfälle att 

sätta ord på vår kunskap och möjlighet att pröva våra hypoteser. Dialogen är en viktig 

förutsättning för att det kritiska tänkandet ska få möjlighet att utvecklas. 

Kanske är det just denna komplexa process som de studerande och yrkeslärarna har så svårt att 

artikulera när de talar om att akademiseringen ger en bredare kompetens med fler och bättre 

verktyg. Med Högskoleverkets tillstyrkande av officersutbildningens akademiseringen och till 

det kopplad examinationsrätt för officersprogrammet följer ansvar och skyldigheter för FHS. 

Mina resultat visar att det finns brister i dessa skyldigheter och ansvar, när de studerande och 

övriga aktörer i vid FHS inte ges möjlighet att aktivt deltaga i den komplexa process som skall 

leda till en bredare kompetens och ge den akademiske officeren de nya verktygen. 

 

Synergieffekter 

Alla grupper ger uttryck för att akademiseringen kan ge positiva effekter för den nye akademi-

ske officerens inträde i sin yrkesroll. Som beskrivits ovan leder akademiseringen till en bredare 

kompetens som gör att officeren står bättre rustad. Ingen grupp uttrycker dock mer precist vad 

det är i utbildningen som skall akademiseras syftande till att uppnå den bredare kompetensen. 

De disputerade ser även andra områden som kan ge synergieffekter; de personliga vinster for-

skarna gör genom ett aktivt deltagande i utbildningen, vinster för akademin i termer av akade-

mins förankring i samhället, en självförsörjande högskola och en enhetlig disciplinär kontext. 
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7. Slutsatser 

Begreppet identitet upplevs som en ständigt pågående process men identitetsbegreppet är oklart 

och förstås av aktörerna på olika sätt. Ur de studerandes perspektiv är FMs syn på deras iden-

titet oklar och en källa till frustration. Yrkeslärarna utgår från yrkesroll när de beskriver yrkesi-

dentitet och uppfattar att de befinner sig i en form av identitetskris. Begreppet ämnesidentiteten 

saknar från ett akademiskt perspektiv den organiserade reflektionen av vad ämnesidentitet inne-

bär varför bilden är väldigt diffus. 

 

På en punkt är resultaten entydiga, att förändringsprocessen inte är oproblematisk. Det är sär-

skilt framträdande i två som jag uppfattar det kritiska områden. Det ena är FM och det andra är 

processfrågor. De problemområden som FHS själv äger behöver fokuseras så att Högskolelag 

och förordning som reglerar akademins och de studerandes skyldigheter och rättigheter är kända 

av aktörerna, delges de studerande och respekteras. När studerande registrerar sig till en akade-

misk utbildning vid FHS så skall de, som vid alla andra akademier, tas emot av och introduceras 

i akademin med de traditioner, rutiner och konventioner som gäller där. Den utbildning de sedan 

påbörjar skall utformas så att den följer akademins styrdokument. 

 

Ett annat processrelaterat problem med akademiseringen rör hur skilda kulturer, attityder, tyst 

kunskap, förgivettaganden, diskursivt språk, traditioner, normer och värderingar skall fusioneras 

till något nytt. På FHS finns ingen neutral position för att diskutera frågor av processrelaterad 

art på ett intelektuellt sätt. Kommunikationen är ett stort problem, börjar aktörerna tala samma 

språk så blir det en framgångsfaktor. Selanders
73

 arenor för kommunikation där individer med 

olika kunskaper och kompetenser möts i dialog skall finnas redan i en professionell grundutbild-

ning. Sådana arenor saknas både för de studerande och för övriga aktörer på FHS. 

7.1 Underlag för fortsatt forskning 

FHS är en ung högskola, bildad 2008-01-01. De tre huvudämnena i officersutbildningen krigs-

vetenskap, militärteknik och ledarskap, är därmed också unga som akademiska ämnen där 

ämnesutveckling och ämnesprogression just påbörjats. Det finns alltså mycket att beforska, både 

högskolan som sådan och dess processer, men även ämnena, ur flera perspektiv. 
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UPPROP till lärare och studenter inom officersutbildningen: 

 

Hur upplevs synergieffekter av akademiseringen med avseende på 

yrkesidentiteten? 
 

A. Välkomna till Fokusgruppsamtal inom ramen för projektet: 
 

Samtal för samverkan –  

från yrkesspecifik till akademisk professionsinriktad utbildning 

 

Ett forskningsprojekt där begreppet akademisk professionsutbildning står i fokus för en på-

gående studie, som syftar till att belysa hur aktörer, lärare och studerande, inom officersutbild-

ningen och lärarutbildningen i Stockholm uppfattar förändringsprocessen från yrkesspecifikt 

lärande till akademiskt professionsinriktat lärande. 

 

Inom projektets ram genomförs en delstudie inriktad på officersutbildningen med ett perspektiv 

som utgår från yrkesidentiteten och yrkesspråket i diskursen. Fokusgruppsamtalet är ett led i 

den delstudien. 

 

Kortfattat är det ett samtal som leds av en moderator, som i vårt fall, forskaren. För det andra är 

det en insamlingsmetod av data där deltagarna fokuserar på ett gemensamt problem. Jag söker 

en djupare förståelse av problemet utifrån er initierade kunskap på området. För det tredje är det 

ett sätt att samla och dokumentera kunskap i en diskursiv ansats ur ett konstruktivistiskt per-

spektiv. Selander skriver i Arbetsliv & pedagogik: 

 Den moderna högskolebaserade yrkesutbildningen står inför sin kanske 

 största utmaning: att kombinera en vetenskaplig grund och ett kritiskt tänkande 

 med praktiska yrkeserfarenheter (Selander, 2008:111). 
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Jag menar att i förändringsprocessen inkluderas gamla traditioner och den beprövade erfaren-

heten med nya förväntningar och krav. Som alltid vid förändringsprocesser ifrågasätts det kända 

i förhållande till det okända och frågor som vad förändringen skall bidra med uppstår. Förutsät-

tningarna för officersutbildning ändrades radikalt 1 januari 2008 då Försvarshögskolan inord-

nades under utbildningsdepartementet och fick examinationsrätt för Officersprogrammet. Det 

innebär att utbildningen nu faller under benämningen akademisk professionsutbildning. 

 

Den första frågan jag ställer är hur yrkesidentitet och yrkesspråk utvecklas genom akademise-

ringsprocessen? Hur uppfattas det akademiska inom officersutbildningen med avseende på 

officersrollen och yrkesidentiteten? Hur uppfattar deltagarna betydelsen av tradition och beprö-

vad erfarenhet inom den akademiska utbildningen till officer och vice versa? 

 

Studien 

Hur upplevs synergieffekter av akademiseringen med avseende på 

yrkesidentiteten 
 

Stockholm 2009-08-28 

 

 

 

B. Resultatredovisning sekretess och etik 
 

Dessa samtal mellan olika företrädare för officersutbildningen, lärare och 

studerande kommer att dokumenteras, sammanställas och publiceras. 

Utöver detta kommer samtalen att ligga till grund för vidare forskning i ett 

antal rapporter/artiklar. Resultatredovisningen sker i detta sammanhang i 

textform. Alla personuppgifter och andra uppgifter, som möjliggör identi-

fiering av individer kommer att behandlas konfidentiellt och era svar 

avidentifieras i det fall projektrapporten avses användas i forskningssam-

manhang. 

 

Därmed åberopas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för huma-

nistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Projektet genomförs som ljud-

inspelade fokusgruppssamtal. Du ger här din tillåtelse att materialet får 

användas för forskning. Medverkan i projektet är frivilligt och Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande.  

 

Har tagit del av ovanstående 

 

 

 

namn 
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