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Abstract  

Med utgångspunkt från de nya officerarnas uppfattning om sin situation och sina erfarenheter 

från utbildningen samt den inledande karriären vid första Ubåtsflottiljen, syftade studien till att 

försöka klarlägga vilka motiv de nya officerarna hade för att söka utbildningen och att kvarstanna 

i yrket. Inspiration till vald metod för studiens genomförande hämtades från de empirinära 

forskningsmetoderna Fenomenografi och Grounded Theory där datainsamlingen oftast bedrivs 

genom djupintervjuer. Studiens resultat har gett värdefull insikt i vad som krävs för att rekrytera 

och få de nya officerarna att stanna i Ubåtsflottiljen. Studien visade på bristande 

informationsspridning och att värnpliktens upphörande kommer att spela stor roll när det gäller 

framtida nya officerares förförståelse för utbildningen och den framtida karriären. Vidare att 

utbildningens innehåll och längd inte är optimalt utformad för karriären på Ubåtsflottiljen. 

Slutligen att akademiseringen ger större tyngd åt den nye officerens CV vid en eventuell 

karriärväxling.  
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Abstract  

On the basis of the new officers' understanding of their situation and their experience from the 

education as well as the initial career at the first submarine flotilla, the study tried to determine 

what motivated them to seek the program and to remain in the profession. Inspiration to the 

methodology used in the study came from the empiric methods Phenomenografy and Grounded 

Theory where in-depth interviews often are used as a method for data collection. The study's 

result has given valuable insight into what it takes to recruit and get the new officers to stay in 

the submarine flotilla. The study showed deficiencies in how to get information spread and the 

cease of conscription will play a big role for future new officers in the understanding of the 

education and future career. Furthermore that the content and length of the education is not 

optimal for a career at the submarine flotilla. Finally that the academic degree gives more weight 

to the new officer's CV at a possible career change.  
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Fö rörd 

 

 

Försvarsmakten har under de senaste åren genomgått, och genomgår fortfarande, stora 

förändringar inom bland annat utbildnings- och personalförsörjningsområdet. Dessa 

förändringar leder till flertalet frågeställningar som måste besvaras för att Försvarsmakten skall 

kunna få en fungerande utbildnings- och personalförsörjningsprocess i framtiden. Denna studie 

försöker klarlägga några av de frågor som berör de båda områdena med fokus på hur de framför 

allt påverkar Första ubåtsflottiljen. 

 

Då vi jobbar på olika förband med udda arbetstider har en stor utmaning i arbetet varit att hitta 

tider för att gemensamt ta fram och bearbeta underlag. Arbetsmetoden har därför varit att 

gemensamt dra upp riktlinjer och forma strukturen för att därefter arbeta individuellt. Löpande 

har vi sedan stämt av våra arbeten i huvudsak via mejl men med vissa intervall har vi avsatt tid 

för gemensam korrekturläsning och att forma nya riktlinjer. 

 

Frågeställningarna är komplexa och kräver ett trovärdigt underlag för att kunna ge en så rättvis 

bild som möjligt av nuvarande situation. Detta har vi fått från våra respondenter som vi upplever 

ha delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter ärligt och engagerat. För detta vill vi 

härmed framföra vårt stora tack till de unga officerare som tagit sig tid att delta i studien. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Carl Hult som tålmodigt väglett oss genom arbetet med 

studien samt vår handledare Karin Lundberg för värdefulla råd. Från våra första staplande steg 

och många goda råd senare känner vi att vi har utvecklat vår akademiska förmåga betydligt. 

 

Vidare vill vi också tacka Mimmi Ysner-Harrisson för tips och idéer under arbetets gång, Peter 

Malmborg på HMS Belos för värdefull korrekturläsning samt Anders Nilsson vid 

Sjöstridsskolan som gav oss den kickstart vi behövde.
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Definitiöner öch fö rkörtningar 

 
 

Befälssystem: Skillnaden mellan ett enbefälssystem och ett flerbefälssystem är den att 

enbefälssystemet grundar sig på att alla officerare får samma grundläggande officersutbildning. 

Under karriärens gång kommer vissa att vidareutbildas mot speciellt inriktade yrkesgrenar 

(specialistofficerare) medan andra ges en bredare utbildning (taktiska officerare) syftande till 

högre chefsbefattningar. Samtliga kategorier benämns i enbefälssystemet officerare med ett 

gemensamt gradbeteckningssystem. I ett flerbefälssystem antas eleverna direkt till en viss 

kategori och utbildningen är redan från start inriktad mot just denna nivå. Karriärvägarna är 

därmed också skilda så att officerare inriktas mot generella högre nivåer och specialistofficerare 

inriktas mot yrken på förband. Även gradbeteckningssystemet är differentierat, likt flertalet 

utländska försvarsmakters. 

 

Djupstyrning: För att kunna manövrera en ubåt i undervattensläge utnyttjas en rorgängare som 

skall kunna styra ubåten i tre dimensioner, vilket kräver mer utbildningstid än en motsvarande 

roll på ett övervattensfartyg. 

 

FFU: Fartygsförlagd utbildning. 

 

GMU: Grundläggande militär utbildning är ersättaren till den grundläggande 

värnpliktsutbildningen inom dagens utbildningssystem. 

 

NBO: Ny befälsordning infördes i början av 1980-talet och har som grund en gemensam 

plattform för officersutbildningen i form av Officershögskolan (OHS). 

 

Sonar: Det enskilt viktigaste informationsinhämtningssystemet ombord på en ubåt som 

uppfattar, inhämtar och spelar in ljud under vattnet. Denna information används för att säkert 

kunna framföra ubåten i uläge samt hitta och analysera ljud från andra fartyg och 

undervattensfarkoster. 

 

Uläge: Ubåten har dykt och framförs i undervattensläge. 
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VFU: Verksamhetsförlagd utbildning 

 

VO: Vakthavande Officer 

 

ÄBO: Äldre befälsordningen har sin grund i olika utbildningsplattformar beroende på om man 

antogs till plutonsofficer, kompaniofficer eller regementsofficer.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skolreformsutredningen (2003) har beskrivit arbetet med att ta fram underlag för hur 

Försvarsmaktens kompetensbehov i form av utbildning skall tillgodoses. Uppdraget 

skulle även föreslå status på den militära utbildningen och underlag från Försvarsmaktens 

högkvarter (2002) skulle utgöra grunden för arbetet. 

 

Utredningen gjorde ett antal konstateranden som låg till grund för arbetet med att ta fram 

ett förslag på nytt utbildningssystem. För det första så påtalade man svårigheterna att 

förutse utvecklingen och därmed möjligheterna att bedöma behovet av framtida 

kompetenser. Av detta drog man slutsatsen: 

 

… att den viktigaste egenskapen hos ett framtida skolsystem är att i sig självt 

ha sådan flexibilitet att det kontinuerligt kan hantera nya utbildningsbehov när 

de uppkommer …  .(a.a.  s. 14) 

 

Utredningen ansåg att i ett sådant skolsystem är akademiseringen en viktig förutsättning. 

 

Vidare konstaterade utredningen i en internationell jämförelse dels att svensk 

officersutbildning var kortare än jämförbara utländska och att officersutbildningen 

akademiserades i allt fler länder. I samma internationella jämförelse konstaterade man 

också att en direkt jämförelse med andra länder försvåras av att Sverige har ett 

enbefälssystem i motsats till de i utlandet dominerande två- eller trebefälssystemen. 

 

Utredningen hävdade slutligen också att principen ”… just in time …”(a.a. s. 89) borde 

vara styrande vilket innebär att utbildningen sker succesivt under karriären och anpassas 

till kommande befattningar. 

 

Även försvarsförvaltningsutredningen (2005 s. 119-121) kan sägas argumentera för en 

akademisering av officersutbildningen. Försvarsförvaltningsutredningen framför bland 

annat att kraven på att självständigt kunna tillgodogöra sig kursinnehåll med mera bör 
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ställas på samma sätt som för högskoleutbildning i allmänhet. En akademisk examen 

skulle öka utbildningens och yrkets status samt vara meriterande vid en karriärväxling 

antingen inom eller utom försvaret när den aktiva karriären är över.  Åtgärder för att 

underlätta en karriärväxling inom eller utom försvaret bör underlättas enligt utredningen. 

Att en viss del av officerarna karriärväxlar när den aktiva karriären är över är önskvärt 

för att få en bra åldersstruktur då dagens system har gett en officerskår med alltför många 

äldre officerare. Utredningen är också en stark förespråkare av att utbildningen ges i rätt 

tid i karriären, hålls korta och helst genom aktiv tjänstgöring vilket tolkas som utbildning 

”just in time”. Vidare uppfattar man att trenden internationellt sett går mot en ökad 

akademisering av officersutbildningen. En akademisering av den svenska 

officersutbildningen och därmed en anpassning till internationell standard skulle enligt 

försvarsförvaltningsutredningen gynna internationella förbindelser.  

  

1.2 Den nya officersutbildningen 

 

Genom riksdagsbeslut antogs den nya högskoleutbildningen av officerare att gälla från 

den 1/1 2008 (Regeringsproposition 2006). Med detta införde Försvarsmakten ett 

tvåbefälssystem med officerskategorierna officerare med taktisk inriktning (officerare, 

OF) och officerare med specialistinriktning (specialistofficerare, SO). Gemensamt 

benämns dessa kategorier för yrkesofficerare (YO). Införandet av tvåbefälssystemet 

påverkar också i hög grad utformning av utbildning för yrkesofficerarna och 

utbildningsvolymer i olika typer av utbildningar. 

 

Den nya officersutbildningen bär tydliga spår av de slutsatser som drogs i 

Skolreformsutredningen och Försvarsförvaltningsutredningen. Resultatet har blivit en 

grundläggande 3-årig officersutbildning som ger en akademisk examen och möjlighet till 

anställning i Försvarsmakten. Utbildningen inriktas mot krigsvetenskap, ledarskap och 

militärteknik och ges med de tre profilerna krigsvetenskaplig, militärteknisk och nautisk 

profil. Innehållet har anpassats för att möta både kravet på att få en fortsatt 

kvalitetsutveckling samt för att nå internationell status och jämförbarhet. Terminerna ett 

till tre samt sex är gemensamma för alla profiler och terminerna fyra och fem är 

profilinriktade.  
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För att utbildningen skulle få akademisk status krävdes att många av de yrkesinriktade 

ämnen som tidigare lästes på officersprogrammet förändrades. Andra ämnen av 

yrkeskaraktär lyftes ur programmet för att ge utrymme för ämnen av akademisk natur. 

Syftet med förändringen var också att officeren inte skulle behöva genomföra några fler 

programbundna utbildningar förrän den högre stabsutbildningen (HSU). Formellt skulle 

alltså utbildningen räcka för befordran till majors/örlogskaptens grad.  Den 

grundläggande 3-åriga officersexamen innehåller all formell officersutbildning för detta 

men dock inte tillräcklig yrkesutbildning för att kunna bestrida de förväntade 

befattningarna på förbanden genom hela den aktiva karriären. För officerseleverna som 

gått nautisk profil, bland annat Första Ubåtsflottiljens elever, väntar därför utöver de tre 

grundläggande åren, ytterligare 1,5 års studier i form av yrkes- och befattningskurser, 

vilka syftar till att ge nödvändiga kunskaper för kommande befattningar ombord. Det sista 

halvåret av dessa är en praktisk tjänstgöring som delvis sker ombord. Totalt blir alltså 

utbildningen 4,5 år. 

 

Parallellt med, eller som en följd av denna utbildningsreform, genomgår försvaret en 

större Human Resurs (HR) transformering. Förutom att det nya utbildningssystemet 

innebär att man övergår från ett enbefälssystem till ett tvåbefälsystem har genom 

riksdagsbeslut dessutom den allmänna värnplikten upphört 2010 och ersatts med ett 

system av anställda soldater och sjömän. För att kunna bli anställd som soldat eller sjöman 

krävs en frivillig grundläggande militär utbildning (GMU) på tre månader och därefter 

kan man söka anställning i Försvarsmakten. Denna HR-transformering påverkar 

rekryteringsmöjligheterna till officersutbildningen. 

 

Den första kursen som antogs enligt det nya systemet startade sin utbildning 2007 (Op 

07-10), det vill säga redan innan det formella beslutet tagits. För yrkesofficerskursen som 

började yrkesofficersprogrammet 2006 (YOP 06-09) skapades en unik lösning. Dessa 

kadetter var antagna till det yrkesofficersprogram som då gällde och som därmed 

hamnade i skarven mellan två system. Då propositionen ”Högskoleutbildning av 

officerare mm” (2006) antogs fanns nio kadetter avsedda för Första Ubåtsflottiljen på 

detta program varav sex konverterades till officerare i det nya systemet och tre till 
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specialistofficerare. För de som konverterades till officerare genomfördes förändringar i 

pågående utbildning för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna det nya systemet.  

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Ingen av de utredningar som låg till grund för förändringarna behandlar de eventuella 

problem eller risker som kan uppstå i samband med reformeringen av utbildnings- och 

personalförsörjningssystemen. Av de nya taktiska officerare vid Första Ubåtsflottiljen 

som påbörjat utbildningen från och med 2007 har 25 % inte genomfört hela utbildningen 

och därmed ej tagit en befattning ombord. Farhågor finns därför om att det i framtiden 

kan uppstå problem med alltför stora vakanser bland Ubåtsflottiljens personal föranledda 

av det nya utbildningssystemet.   

 

Försvarets Forskningsinstitut (2012) har på uppdrag av Försvarsdepartementet studerat 

officersutbildningen i Sverige och några ytterligare länder: Storbritannien, Tyskland och 

Nederländerna. I rapporten ges en god överblick över officersutbildningens struktur och 

innehåll. Rapporten har förutom en stor mängd underlags-PM och andra rapporter även 

delvis inhämtat synpunkter från nyblivna eller blivande nya officerare vilket gör att 

rapporten är intressant att studera i denna studie. Utredningen konstaterar att det finns 

många stora och komplexa frågor som påverkar officersutbildningen vilket 

sammanfattningsvis uttrycks som: 

 

Det finns många skäl att studera hur ominriktningen av försvaret påverkar 

officersutbildningen och officerskarriären. Övergången från ett 

invasionsförsvar till ett insatsförsvar är en del av de ändrade förutsättningarna. 

De stora förändringar som genomförs i personalförsörjningen innebär att 

officerarna nu ska leda anställda soldater under utbildning och tjänst och inte 

längre värnpliktiga under i huvudsak utbildning. Den alltmer ökade 

internationaliseringen av Försvarsmaktens uppgifter, och verksamhet i övrigt, 

kräver också en anpassning av officerarnas kompetens. De strukturella 

åtgärderna inom yrkesofficerskåren med införandet av tvåbefälssystem och 

processen att omplacera officerare till specialistofficerare utgör stora 

utmaningar. De omfattande förändringarna av personalförsörjningen saknar 
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sannolikt motstycke i modern svensk historia åtminstone inom den statliga 

verksamheten.  (a.a. s. 13) 

 

Denna komplexitet leder till att det i utredningen dras slutsatsen att det finns ett antal 

potentiella problem och farhågor. Förmågan att behålla redan anställd personal och att 

rekrytera ny är några tänkbara problem. 

 

1.4 Problemformulering 

 

Enligt ovanstående diskussion är Ubåtsflottiljens förmåga att personalförsörja i framtiden 

osäker och problemet är tvådelat. Inledningsvis måste man kunna attrahera och rekrytera 

både lämpliga och tillräckligt många individer. Därefter måste man även kunna behålla 

dem genom hela deras aktiva karriär.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Med utgångspunkt från de nya officerarnas uppfattning om sin situation och sina 

erfarenheter från utbildningen samt den inledande karriären vid Första Ubåtsflottiljen, 

syftar studien till att försöka klarlägga vilka motiv de nya officerarna haft för att söka 

utbildningen. Vidare är syftet att förstå varför de valt Första Ubåtsflottiljen samt utforska 

deras vilja att kvarstanna i yrket. 

 

Studien kommer att grunda sig på följande frågeställningar kring vilka en diskussion 

kommer att föras. 

 Hur upplever officeren introduktionen till sitt nya yrke före, under och efter 

utbildningstiden?  

 I vilken utsträckning upplever officeren att studiernas omfattning matchar den 

tänkta befordringsgången? 

 Hur upplever officeren sin ställning jämfört med officerarna ur NBO? 

 Upplever officerarna att utbildningen ger meriter som är gångbara även inom 

andra yrken, i så fall vilka?  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Tidigare studier 

Officersutbildningen och officerskarriären har få, om ens någon, jämförbar 

yrkesutbildning och karriär i det civila samhället. Det närmaste man kan komma är en 

jämförelse med andra yrkesutbildningar som akademiserats, till exempel 

sjuksköterskeutbildningen. Enligt Selander (2008) innebär en akademisering av en 

yrkesutbildning att: 

 

En person i yrkesutbildning ska både lära sig något (även om detta egentligen 

först utvecklas till fullo efter ett eller ett par års praktik) och lära sig att bli 

någon (det vill säga få en yrkesidentitet och ett yrkesspråk). En person i 

yrkesutbildning behöver, för att nu sammanfatta några av argumenten, förutom 

de direkt yrkesrelaterade teorierna och färdigheterna, även redskap för 

framtida förändringar, uppövad förmåga att sätta in sitt yrke i ett vidare 

samhällsperspektiv och en uppövad förmåga till såväl systematisk 

kunskapsuppbyggnad som kritiskt tänkande samt en uppövad förmåga att 

kommunicera med andra, både med kollegor och klienter/allmänhet. Hur dessa 

olika krav hanteras i en professionell, akademisk utbildning vet vi ännu 

tämligen lite om … . (a.a. s. 118). 

 

Selander (2008) menar alltså att vi vet tämligen lite om hur dessa krav hanteras i en 

akademisk yrkesutbildning eftersom det råder brist på komparativ forskning om högre 

yrkesutbildning.  

 

Selander (2008) menar vidare att det skulle vara fruktbart att studera hur yrkesverksamma 

uppfattar sitt arbete i förhållande till den utbildning som ges, och på vilket sätt 

professionsdidaktiska aspekter kan utvecklas i olika yrkesinriktade grund- och 

påbyggnadsutbildningar (a.a. s. 123). Det finns idag väldigt lite forskning som denna 

studie kan jämföras med vilket förhoppningsvis medför att resultatet kan fylla en 

kunskapslucka vad avser officersutbildning och yrkeskunskaper. 
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2.2 Introduktion till yrket 

 

Då det saknas tidigare forskning på området kommer studien att stödja sig på fragment 

ur framför allt material med ursprung inom den militära akademiska sfären. Presentation 

av sådant material sker i detta kapitel i relation till studiens frågeställningar. Den första 

frågeställningen tar upp hur den nye officeren blir introducerad till yrket före under och 

efter utbildningen. 

 

2.2.1 Introduktion till utbildningen 

 

Första Ubåtsflottiljen har ingen påverkan på antagningen till officersprogrammet och i 

mycket liten omfattning möjlighet att påverka kadetter under utbildning till att söka sig 

till förbandet. Förbandet är däremot helt beroende av att årligen få tillförsel av nya 

officerare från officersprogrammet för att kontinuerligt kunna ersätta avgången personal. 

Bristen på kunskap om dessa förhållanden och möjliga motåtgärder är därför av största 

vikt för förbandet att klara ut för framtida personalförsörjning av officerare. 

 

I Officerstidningen (2012) redovisas en negativ trend avseende antalet sökande till 

officersutbildningen vilket åskådliggörs i följande tabell. 

 

Söktryck och kursstorlek Officersprogrammet (OP) 

År Antalet sökande till OP Antagna Sökande/plats 

2012 347 90 3,9 

2011 454 90 5,0 

2010 753 90 8,4 

2009 625 150 4,2 

 

 

Antagning till officersprogrammet föregås av tester som genomförs under två dagar. Utav 

de 347 som 2012 sökte klarade 164 första dagens grundläggande tester. Andra dagens 

tester utgörs av lämplighetsbedömningar och nedanstående tabell redovisar utfallet för de 

164 som klarade första dagens tester 2012. 
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Lämplighetsbedömning behöriga till Officersprogrammet 2012 (OP12–15) 

Icke-

lämpliga 

Lämpliga Summa lämpliga 

LB 0 LB 1 LB 2 LB 3  

66 (40 %) 45 (27 %) 37 (23 %) 16 (10 %) 98 (60 %) 

 

Av totalt 347 sökande 2012 bedömdes alltså 98 stycken (28 %) i någon mån lämpliga för 

studier på officersprogrammet. 

 

Problem med att rekrytera till officersprogrammet har även blivit uppmärksammad av 

andra intressenter. I en intervju i Officerstidningen (2012 s. 4) uttrycker Christer 

Mildenberger på ledningen för högskoleutbildningen av officerare på Försvarshögskolan 

att: 

 

Ansökningarna har gått nedåt sedan 2009 då värnplikten avskaffades. Idag är 

det inte så tydligt hur man blir behörig för att kunna söka till 

officersprogrammet (OP).  

 

Den negativa trenden med färre ansökningar har fortsatt under 2013. Vilka åtgärder som 

ubåtsflottiljen kan och/eller bör vidta för att motverka en sådan utveckling är också av 

stort intresse som, med ledning av de nya officerarnas erfarenheter, förhoppningsvis skall 

gå att utläsa i denna studie.  

 

Ett annat område som belyses i Försvarets Forskningsinstituts rapport (2012)  är det att 

söktrycket till de första årens officersutbildningar varit mycket högt. Här kan de goda 

förmånerna med dagpenning och fri kost och logi spelat en viss roll (jämfört med civila 

studenter som hänvisas till studielån). Detta tillsammans med att urvalet till 

officersutbildningen lägger stor vikt vid gymnasiebetygen kan leda till att det till 

officersutbildningen antas individer som kanske inte alltid har de rätta egenskaperna. 

Utredningen skriver: 

 

Det finns en risk att kunskapsinhämtning, däribland mekanisk sådan – 

’korvstoppning’, tränger undan personer med de rätta egenskaperna men som 

saknar akademiska ambitioner. Goda potentiella officerare riskerar härigenom 
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att aldrig ges möjligheten att bli officerare. Önskvärda egenskaper såsom 

ledaregenskaper, självförtroende, besluts- och handlingskraft, 

improvisationsförmåga och gott omdöme följer inte automatiskt med gott 

”läshuvud” och goda betyg i teoretiska ämnen.  (a.a. s. 43) 

 

Dock fanns inte, när denna rapport skrevs, tillgång till siffror över de senaste årens 

ansökningar till officersprogrammet vilka trots de goda förmånerna visar på ett sjunkande 

intresse. 

 

I ett inslag i Sveriges radio (2013) intervjuas Lars Fresker, förbundsordförande i 

officersföreningen samt general Bengt Axelsson, ansvarig för utbildningarna vid 

Försvarshögskolan, angående det sjunkande intresset för att söka till officersutbildningen. 

I inslaget redovisas att 2010, vilket var det sista året med värnpliktiga, sökte 1600 

individer till de 100 platserna på officershögskolan. 2012 hade den siffran sjunkit till 350 

för att 2013 bedömt bli endast ca 260 stycken. Denna siffra anser Axelsson vara alldeles 

för låg för att i framtiden kunna garantera att Försvarsmakten får tillräckligt antal 

officerare med motivation att ta anställning i Försvarsmakten. 

 

Angående samma antagning rapporterar Officerstidningen (2013 s. 5) ett slutresultat om 

totalt 313 sökande varav 273 var så kallade direktansökande och endast 40 via GMU. 

 

2.2.2 Introduktion till yrket 

 

Under tiden på officersutbildningen är kadetterna inte anställda i Försvarsmakten och 

tillhör således inte något förband. Intill dess att de får ett anställningserbjudande från 

något förband kan de därmed heller inte veta exakt vilken yrkeskarriär som väntar dem. 

Ansökningar till förband sker under termin två då kadetterna lämnar in sina önskemål i 

prioritetsordning 1-3 om förbandstillhörighet. Besked om vilket förband man tilldelas 

erhålls under termin tre, bl.a. för att kunna påbörja rätt VFU under termin fyra. 

 

Wojtania (2011), elev vid officersprogrammet 08/11 har i sin studentuppsats undersökt 

kadetters motivation till att ta anställning i Försvarsmakten efter avslutad examen. 

Wojtania (2011) för fram ett antal faktorer som påverkar kadetternas motivation av vilka 
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de viktigaste kan sammanfattas enligt följande. Faktorer som positivt påverkar 

motivationen är kamratskap och socialt umgänge samt en placering på det förband man 

sökt i första hand. Bland de negativa faktorerna nämns ett urholkat ledarskap och dålig 

personalpolitik som yttrar sig genom placeringar på förband man inte sökt och ej ges 

möjlighet till omplacering. Dåligt ledarskap och dålig personalpolitik kan delvis kopplas 

till felaktig och bristande information erhållen under utbildningen angående 

anställningsförhållanden och den framtida karriären  

 

2.2.3 Introduktion till den aktiva karriären 

 

Engelkes (2010 s. 12) refererar till Larsson, G & Fors, M & Levin, A-L & Thuresson, A, 

(2007) när han säger att det finns en begränsad mängd forskning på officerares 

motivationsfaktorer för att vilja vara kvar i Försvarsmakten. Enligt Engelkes är dock ett 

upplevt dåligt ledarskap samt en osund förbandskultur kraftigt motivationssänkande 

faktorer medan det omvända inverkar positivt. Engelkes konstaterar vidare att i studierna 

saknas det analyser kring officerarnas drivkrafter att fortsätta inom Försvarsmakten trots 

nämnda brister ovan”.  

 

2.3 Utbildningens omfattning 

 

En av studiens frågeställningar handlar om hur officeren upplever att studiernas 

omfattning matchar den tänkta befordringsgången.  

 

Ur Försvarets Forskningsinstituts rapport (2012) kan man läsa ut att den svenska 

varianten av akademisering inte är direkt jämförbar med andra länders. 

 

Det svenska officersprogrammet är relativt unikt internationellt sett genom att 

försöka sammansmälta civila akademiska ämnen med militära ämnen och 

tillämpningar till nya militära akademiska ämnen. En sådan ”skräddarsydd” 

integration av civil teoribildning och militär teori- och yrkeskunskap har stora 

principiella fördelar om den kan ske på ett ändamålsenligt och korsbefruktande 

sätt.  (a.a. s. 41)  
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Om en integration mellan civil teoribildning och militär teori- och yrkesutbildning kan 

ske på ett ändamålsenligt och korsbefruktande sätt visar sig först när de nya officerarna 

fått verka i befattningar under en tid. En första inblick i detta område kan förhoppningsvis 

fås av hur de nya officerare som nu finns på Ubåtsflottiljen upplevt detta. 

 

Ett annat område som belyses i rapporten är bristen på praktik.  I början av karriären är 

den nye officerens yrke starkt präglat av praktiska moment vilket den akademiska delen 

av utbildningen inte förbereder för.  

 

I underlaget till Försvarets Forskningsinstituts rapport beskriver Lena Geier, fil.dr., 

Stockholms universitet, i en intervju, farhågorna med att akademiseringen har en negativ 

inverkan på korsbefruktningen mellan teori och praktik. Lena Geier arbetade när 

rapporten skrevs med en studie av akademiseringen av lärarutbildningen och 

officersutbildningen. De lärare och officerare som hon mött i sin utbildning och i sina 

intervjuer uttrycker ofta att denna baksida av akademiseringen har inneburit att 

korsbefruktning mellan teori och praktik har gått förlorat. Detta uttrycks i rapporten som: 

 

Både officers- och lärarutbildningen upplevs sålunda ha minskat de praktiska 

inslagen för att få status som akademisk utbildning. Det finns en risk att 

akademiseringen blir en ”tvångströja” som förhindrar en ändamålsenlig 

samverkan mellan teori och praktik.  (a.a. s. 41) 

 

Två myndigheter har stort inflytande på officersutbildningen, dels Försvarsmakten vars 

officerare ska utbildas och dels Högskoleverket som ställer akademiska och vetenskapliga 

krav på utbildningen för att bevilja examenstillstånd. Enligt Försvarets 

Forskningsinstituts rapport går det inte att utesluta målkonflikter mellan Försvarsmaktens 

krav på officersutbildningen och de akademiska kraven för examensrätten. Rapporten 

refererar till kompetensförsörjningsutredningen (2002) inom Försvarsmaktens 

högkvarter som konstaterar att det är av intresse för Försvarsmakten att genomföra en 

egen utredning av officersprogrammet då högskoleverkets fokus i sin bedömning inte 

tillgodoser Försvarsmaktens behov. Vissa kritiker både inom Försvarsmakten och i den 

allmänna debatten hävdar att examensrätten blivit ett självändamål. 
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Både Geijers farhågor och Försvarsmaktens bedömning att utbildningen inte tillgodoser 

behovet understryker vikten av att få kunskaper huruvida utbildningens innehåll ger 

officerarna rätt förutsättningar för yrket. Eftersom de första årens tjänstgöring domineras 

av praktiska moment finns det en risk att utbildningen inte matchar den inledande 

karriärens arbetsuppgifter. De nya officerarnas syn på detta förhållande blir därmed 

intressant. 

 

Björkman (2010) konstaterar i sitt självständiga arbete på Försvarshögskolan att det 

ökande internationella samarbetet ställer högre krav på anpassning till de länder och 

organisationer vi samverkar med. En samverkan som Björkman menar innebär en ökad 

komplexitet som kräver anpassning vilken i sin tur ställer högre krav på fördjupning inom 

vissa områden uttryckt med orden: 

 

… ett första steg mot utvecklingen av officersutbildningen kan vara att, inom 

ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen och det självständiga arbetet, 

på officersprogrammet öka specialiseringsgraden … . (a.a. s. 36). 

 

Björkman (2010) för således fram tankar om att utbildningen inte behöver vara identisk 

för alla elever utan intresse och fallenhet för vissa ämnen skall kunna leda till en viss 

specialisering som gagnar kollektivet. Björkmans slutsatser tolkas som att det är inom de 

yrkesrelaterade ämnena som brister i utbildningen finns vilket ansluter till farhågorna om 

innehållet i utbildningen. 

 

2.4 Integrationen mellan officerare ur det nya och de gamla 

officerssystemen 

 

Under överskådlig tid kommer Försvarsmakten att parallellt ha officerare ur två eller till 

och med tre olika befälssystem. En av frågeställningarna handlar om de nya officerarnas 

relation till äldre officerare. Denna frågeställning tar avstamp i farhågor om att officerare 

ur dessa olika system inte kommer att ha samsyn i alla frågor. De nya officerarna får till 

en början en underordnad ställning.  
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I en kandidatuppsats om den nya officersutbildningen har Larm (2009) vid 

Försvarshögskolan genomfört en studie där förväntningarna på akademiseringen tas upp. 

Underlaget till resultatet i denna studie bygger till stor del på underlag från blivande 

officerare och är därför särskilt intressant. 

 

Ett av ämnena som behandlades i studien var hur akademiseringen skapade de nya 

officerarnas yrkesidentitet (a.a. s. 23). De intervjuade kadetterna i studien upplevda alla 

att de hade en annan yrkesidentitet än officerare ur de äldre befälssystemen. En identitet 

som skapades främst genom den breda akademiska utbildningen som jämfördes med 

äldre officerares lägre utbildningsnivå. 

 

En annan farhåga som nämns här är att man inte tror sig få arbetsuppgifter som står i 

paritet med den utbildning de erhållit (a.a. s. 30). Försvarsmakten vet helt enkelt inte 

vilken slags officer man får ut och därmed inte hur man skall utnyttja resursen. Farhågan 

är att man tror sig bli ”tvingad in i den gamla, icke-akademiska officersrollen” vilket man 

inte har utbildning för.  

 

Vidare utrycker de blivande officerarna i studien farhågor om att utbildningen i sig och 

de själva inte fullt ut kommer att bli accepterade av det nuvarande officerskollektivet (a.a. 

s. 30).  Om detta sker kan det bli en starkt bidragande orsak till tidiga avhopp. Dessa 

farhågor från de nya officerarna understryker de risker som uttrycks i Försvarets 

Forskningsinstituts rapport. 

 

2.5 Civilt meritvärde 

 

Två av motiven till förändringen av utbildningen var att göra den internationellt jämförbar 

samt skapa förutsättningar för en karriärväxling efter den aktiva karriären. Om 

utbildningen skapar ett värde som gynnar en karriärväxling inom eller utanför 

Försvarsmakten handlar den sista frågeställningen om. 

 

I de flesta länder har eller ges officerarna en akademisk examen på en civil högskola. I 

Sverige ges den akademiska examen på Försvarshögskolan där många militära ämnen ur 
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tidigare officersutbildningar anpassats för att ge akademiska poäng. Detta har gett en unik 

akademisk officersexamen med inriktningarna krigsvetenskaplig profil, teknisk profil 

samt nautisk profil. I många utländska försvarsmakter är dessutom oftast anställningen i 

form av en tidsbegränsad kontraktsanställning, och inte sällan kombinerad med en 

sanktion för att förhindra förtida avgångar. Detta ger näst intill en garanti för att den 

utländska Försvarsmakten kan behålla sin officerare precis så länge som är optimalt. 

Dessa incitament finns inte i den svenska Försvarsmakten där tillsvidareanställningen är 

lagstadgad. Speciellt den brittiska varianten nämns eftersom den oftast används som 

jämförelse med vår egen officersutbildning och där Försvarets Forskningsinstitut (2012) 

konstaterar att: 

 

Den brittiska kulturen, försvarets status, attityder till försvaret och försvarets 

närvaro i skolväsendet skiljer sig dock mycket åt från svenska förhållanden så 

det är långt ifrån säkert att dessa fördelar går att återskapa i Sverige. (a.a. s. 

111) 

 

Det vill säga det är inte säkert att akademiseringen ger tillräckliga incitament för 

officerarna att karriärväxla när den aktiva karriären är över. 

 

Rapporten nämner också att i Sverige är utbildningspremien (ett mått på 

nettoavkastningen av utbildningen), relativt låg jämfört med andra länder. Det vill säga 

att utbildning i sig inte är lönsam utan andra värden spelar större roll för en ny 

arbetsgivare. Detta kan innebära att vid en framtida karriärväxling spelar den akademiska 

examen inte en avgörande roll och skulle därmed inte vara ett bra verktyg för 

karriärväxling. Detta resonemang styrks av det faktum att många officerare ur det gamla 

systemet inte verkar ha haft några problem att karriärväxla till civila yrken av akademisk 

natur. Om denna slutsats visar sig vara riktig försvinner ett av de viktiga motiven för att 

akademisera utbildningen, det vill säga att akademiseringen underlättar karriärväxling. 

De nya officerarnas uppfattning om utbildningens och akademiseringens meritvärde är 

av stort intresse. Hur attraktiva de känner sig vara på den civila marknaden kan få en 

avgörande betydelse för förbandets förmåga att behålla dem under deras aktiva karriär. 
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2.6 Konklusion 

 

Sammantaget delger respondenterna ett antal eventuella problemområden som de kan 

stöta på under utbildning och tjänstgöring i försvarsmakten. En av de påtalade effekterna 

skulle kunna vara att de slutar i förtid. En av studiens delmål är att visa på de problem 

som den nye officeren upplever sig ha och på så sätt bidra till en ökad förståelse för dessa 

inom försvaret. 
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3 Metod 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Syftet med studien ger frågor av karaktären: Hur upplevs? Vilken uppfattning? Vilka 

erfarenheter? Respondenternas olika erfarenheter från den dag de sökte utbildningen till 

dags dato då de redan provat på jobbet, om än i varierande mängd, förutsätts svara på 

dessa frågor. Eftersom denna typ av frågor är av en subjektiv karaktär besvaras de bäst 

av en studie genomförd med en kvalitativ metod. 

 

Patel och Davidsson (2003) beskriver tre olika metoder att relatera teori och empiri; 

deduktion, induktion och abduktion. Med empiri menas här all data och information som 

utgör underlag till teorin. Då vår studie inte tydligt går att relatera till någon tidigare teori 

utan kan ses som en ny, praktisk företeelse har vi valt ett abduktivt tillvägagångssätt. Att 

arbeta abduktivt innebär enligt Patel och Davidsson följande: 

 

Om forskaren arbetar induktivt eller abduktivt har de teorier man formulerar 

ofta mindre räckvidd, man talar om ”lokala” teorier: teorier som beskriver det 

unika avgränsade område man studerar.  (a.a. s. 25) 

 

Vald metods syfte är heller inte att formulera en allmängiltig teori om en akademiserad 

yrkesutbildning utan syftar till att kunna användas som direkta råd för en anpassning av 

den specifika situationen som uppstår mellan officersutbildningen och yrkeskarriären. 

 

3.2 Metodisk ansats 

 

Empirin utgör grunden för denna studie och det är utifrån respondenternas uppfattningar 

om de olika frågeställningarna som slutsatser kommer att dras. Bland de empirinära 

forskningsansatser som lämpar sig väl för en kvalitativ metod finns flera närbesläktade 

metoder som är intressanta. Inspiration till metodiken i denna studie har hämtats från 

Grounded Theory och Fenomenografi såsom beskrivna av Patel och Davidsson (a.a. s. 
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32-33). Båda dessa kvalitativa ansatser arbetar förutsättningslöst empiriskt utan stöd av 

en befintlig teori. 

 

Ämnets unika karaktär med flera huvudteman gör dock att vi inte slaviskt kommer att 

följa den ena eller den andra. Den fenomenografiska ansatsens tydliga fokus på 

människors uppfattningar om olika fenomen har varit en inspirationskälla. 

Uppfattningarna utgör grunden för hur människor resonerar och handlar och 

Alexandersson (1994 s. 121-125) beskriver den speciella metod som den 

fenomenografiska forskarinriktningen utnyttjar med fokus på urval, datainsamling och 

databearbetning, vilken synes passa denna studie väl. Enligt Alexandersson (1994) är den 

öppna eller semistrukturerade intervjuformen vanligast inom fenomenografin.  

 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad 

intervjumanual (se bilaga). Enligt Patel och Davidsson är ”… syftet med en kvalitativ 

intervju att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något…” (2003 s. 

78). Vidare menar Patel och Davidsson att en kvalitativ intervju är ett samtal som både 

intervjuare och intervjuad är medskapare till. Denna metod passar vårt syfte att få en så 

djup förståelse som möjligt av de taktiska officerarnas erfarenheter av det nya 

utbildningssystemet. Intervjun i samtalsform förväntas också bidra till ett avspänt klimat 

mellan intervjuare och intervjuade vilket är viktigt med tanke på rollspelet dem emellan. 

 

Själva analysen av data har dock gjorts med Grounded Theory som förebild. Denscombe 

(2009 s. 136-139) beskriver principerna med att först koda eller kategorisera rådata. 

Under analysens gång används en konstant jämförande metod som innebär att genom att 

hela tiden jämföra nya koder och begrepp mot befintlig version kan man framhäva 

skillnader och likheter som finns. Slutligen när inga nya koder framkommer har man 

uppnått teoretisk mättnad vilket innebär att analysen är slutförd. 

 

3.2.1 Urval 

 

Fram till dags dato har fyra officerskullar kommit så långt i sin karriär att de tagit examen 

från officersprogrammet, genomfört den fortsatta yrkesförberedande utbildningen och 



 

27 
 

tagit en befattning på någon av Ubåtsflottiljens enheter. Då denna studie framför allt 

fokuserar på samspelet mellan utbildning och karriär vid förbandet har urvalet av 

respondenter begränsats till någon av dessa fyra första kullarna. 

 

Samtliga fyra kullar finns representerade bland respondenterna där urvalet för övrigt har 

gjorts med officerarnas bakgrund som ingångsvärde och målet varit att få en så bred 

spridning som möjligt. Totalt har åtta officerare intervjuats. 

 

3.2.2 Avgränsningar och metodkritik 

 

Med avgränsningarna i urvalet uppstår en brist i spännvidden av synpunkter, nämligen 

den att samtliga respondenter har en bakgrund som värnpliktiga. Det finns därmed inga 

uppfattningar som kommer från officerare med bakgrund från GMU eftersom ingen med 

denna bakgrund ännu tagit anställning vid förbandet. Avgränsningen känns ändå relevant 

eftersom att ha provat på jobbet och erhållit en inblick i karriärmöjligheterna och den 

utvecklingsplan som finns för respektive officer väger tyngre. 

 

Bland möjliga respondenter fanns en överväldigande majoritet manliga officerare. Även 

om genusperspektivet normalt sett är av stort intresse kommer studien av hänsyn till 

identitet inte att redovisa kön på de intervjuade. 

 

Relationen mellan intervjuare och intervjuade kunde tänkas utgöra en risk när det gäller 

trovärdigheten i den information som respondenterna lämnar. Studiens författare 

representerar officerare ur det föregående officerssystemet vilket till viss del var föremål 

för studiens undersökning och intervjuarna är dessutom överordnade i grad. En viss 

återhållsamhet med känslig information gick kanske inte att undvika men förhoppningen 

är att intervjuerna skulle kännas objektiva och att syftet var att skapa goda förutsättningar 

för officerarna ur det nya officerssystemet. På grund av svårigheterna med att hitta 

gemensamma tider för intervjuerna har det också förekommit att det vid tre intervjuer 

bara en av författarna (dock samma) kunnat delta och vid övriga fem båda två. Av denna 

anledning kan det inte uteslutas att det förekommit mindre skillnader i vinklingar av vissa 

frågor. 
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Enligt Carlsson (1991, s 88-90) har det också historiskt varit svårt att objektivt mäta 

validitet och reliabilitet när man använder sig av kvalitativa metoder. När man inte kunde 

använda sig av tekniska regler fick man lita på forskarens speciella egenskaper såsom 

intuition och talang. Mångfald och subjektivitet är nyckelord i den kvalitativa 

forskningen. Carlsson beskriver det enligt följande: 

 

Forskarens roll är aktörens. I stället för att vara den utomstående iakttagaren 

söker han arbeta inifrån för att beskriva och tolka det han är intresserad av 

snarare än att söka mäta något i kvantiteter. Mål, intentioner och syften både 

hos forskaren och hos dem som studeras spelar en viktig roll för slutsatserna. 

Vid datainsamlingen, antingen den nu sker genom deltagande observation, 

genom intervjuer, genom insamling av dokument eller på något annat sätt, blir 

det forskaren själv som utgör ”mätinstrumentet”, om vi nu vill tala om mätning 

i dessa sammanhang.  (a.a.  s. 90) 

 

Underliggande huvudsyftet låg i studien att söka förbättringar. Detta uppfattar vi att 

respondenterna förstått vilket i sin tur talar för att respondenterna varit öppna och ärliga i 

sina svar. Även datainsamlingens procedur talar för att vi har lyckats fånga och tolka 

respondenternas verklighetsuppfattning. Det faktum att vi var två som i konsensus 

genomförde hela arbetet borgar också för ett visst mått av kvalitetssäkring och vår 

intuition säger oss att resultatet efter förutsättningarna är så bra som det går att få.  

 

3.2.3 Datainsamling 

 

Då syftet med intervjuerna var att få respondenterna att tala så fritt som möjligt om sina 

erfarenheter och upplevelser genomfördes intervjuerna i en mycket öppen form med 

frågor som gav utrymme för att ta ut svängarna och där intervjuaren fungerade som en 

diskussionspartner. För varje frågeställning fanns som tidigare redovisats förberett ett 

antal följdfrågor av en något mer strukturerad natur. Dessa frågor utnyttjades i varierande 

grad på de olika respondenterna beroende på intervjuarnas känsla för hur väl uttömt ämnet 

kändes. 

 

Intervjuerna genomfördes under tiden februari till mars 2014. 
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Efter godkännande från respondenterna spelades samtliga intervjuer in i syfte att i 

efterhand kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun senare under arbetets gång. 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes så snart möjligt efter varje intervju för att med 

intervjun i färskt minne kunna trycka på de detaljer som kändes viktigast. 

 

Intervjuerna har genomförts i Första Ubåtsflottiljens lokaler i nära anslutning till 

respondenternas ordinarie kontorsutrymmen i syfte att få respondenterna att känna sig 

komfortabla. 

 

För att få en bra överblick och för att kunna sammanväga svaren från alla respondenter 

sammanställdes det transkriberade materialet i en matris där respondenterna ordnades i 

kolumner och frågorna i rader. På så sätt var det enkelt att överblicka samstämmighet 

eller skiljaktigheter i respondenternas uppfattning i varje fråga. Avslutningsvis 

kategoriserades alla svar genom en färgkodning i matrisen. 

 

För vissa faktakontroller har därutöver mer informella intervjuer genomförts med 

officerare ur Ubåtsflottiljens personalavdelning. I syfte att kontrollera vilken information 

om officersutbildningen som idag delges under GMU har nyligen anställda sjömän på 

HMS Belos dessutom intervjuats. 

 

3.2.4 Forskningsetiska frågor 

 

All information har behandlats enligt samtliga regler och rekommendationer i 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska Principer (1990). Framför allt har betonats att 

respondenterna identitet skall så långt möjligt förbli konfidentiell information, vilket 

förutom att skydda individerna även kommer att gynna studiens förmåga att få fram så 

trovärdig information ur intervjuerna som möjligt.  
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4 Resultat 

4.1 Introduktion till yrket 

 

Hur de nya officerarna upplever introduktionen till yrket var den första frågan vi ställde 

oss. Det gick att tydligt urskilja tre skeden där information var särskilt önskvärd och 

viktig. Dessa var innan man sökte till utbildningen, under utbildningen inför förbandsval 

samt inför och under den inledande karriären på förbandet.  

 

4.1.1 Introduktion till utbildningen (varför söker man till 

officersutbildningen) 

 

På frågan om varför man sökte till officersutbildningen svarade majoriteten att 

erfarenheter och upplevelser under värnpliktstiden var en starkt bidragande orsak. 

Bakgrunden i bl.a. ungdomsförbund spelade stor roll för flera av respondenterna och 

slutligen angav en ett tidigt intresse för officersyrket. 

 

Endast en generell bild av innehållet och karriären upplevdes av respondenterna finnas 

tillgänglig hos officiella källor. Information om utbildningens innehåll i detalj och vart 

den leder till upplevdes som mycket knapphändig och svårtillgänglig. Den information 

som sades finnas kom i stället till stor del från privata källor såsom äldre kamrater i 

frivilligorganisationer, vänner och framför allt erfarenheter vunna under värnplikten. 

Information som fanns att söka på officiella kanaler såsom internet och där främst 

Försvarsmaktens och Försvarshögskolans hemsidor uppfattades endast ge en 

övergripande bild av utbildningen och den möjliga karriären efter examen. 

 

Ett annat problem var det om vilken identitet som officeren ansåg sig få. Blir han officer 

eller yrkesman, eller kanske både och? Den officiella information som fanns tillgänglig 

för dagens intresserade talar nästan bara om chefskapet och ledarrollen men mycket lite 

om yrkesrollen. En respondent uttryckte det som: 
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 … läste till o bli sjöofficer, inte bli sjökapten alltså, jag ser ju en viss 

distinktion alltså, en ytterligare bredd kanske, jag är inte båtförare i första hand 

jag är officer i första hand… 

 

En annan respondent svarade på frågan om hur lång karriär ombord han kan se framför 

sig med: 

 

 … känner jag att jag kan göra ett bra jobb i den befattningen känns det bättre 

än att jag hafsar igenom bara för att nå ett slutmål så att säga … för mig är det 

viktigare att kunna leverera ett bra jobb jag vill ju känna mig säker i det jag gör 

... det är viktigt för mig … 

  

Ovanstående kommentarer visade på spännvidden i åsikter om yrkesidentiteten och flera 

respondenter tog själva upp frågan om hur framtida officerselever skall förstå vad det är 

de ger sig in på, om de över huvud taget hittar några uppgifter om yrket. 

 

4.1.2 Hur hittar man den karriärväg som passar ens identitet (varför söker 

man till Ubåtsflottiljen) 

 

På följdfrågan om varför man valt Första Ubåtsflottiljen svarade samtliga som gjort 

värnplikten vid Ubåtsflottiljen att det var anledningen till att man sökte sig tillbaka. 

Övriga hade på olika vägar genom kurskamrater eller lärare blivit tipsade om 

möjligheterna på Ubåtsflottiljen och på så sätt sökt sig dit. 

 

4.1.3 Vilken karriär väntar i framtiden 

 

Kontakten med förband under utbildningens gång var i det närmaste obefintlig varför 

ingen introduktion till yrket och karriären erhölls under denna tid. Respondenterna ger 

exempel på flera områden där information i ett tidigt skede hade varit önskvärd eller till 

och med nödvändigt för att kunna fatta välgrundade beslut. Till exempel ansågs 

information från olika förband angående instegsbefattningar, karriärvägar med mera varit 

värdefullt att få innan man gjorde sina val till förband. Av den officiella information som 

gavs på skolan uppfattar flera att den var mycket ”armétung”, det vill säga att exempel på 
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karriärvägar, befordran med mera hämtades ur armén även för eleverna på nautisk profil. 

Undantaget var de officerare ur kursen YOP 06/09 som var antagna via Ubåtsflottiljen 

och där kontakten hölls under hela utbildningstiden. Denna kontakt och därmed tillgång 

till information från Ubåtsflottiljen om framtiden var mycket uppskattad och uttrycktes 

av en av respondenterna med följande ord: 

 

Förbandstillhörigheten och kontaktpersonerna på förbandet har ju varit … det 

var ju guld värt under utbildningstiden. Man kunde ringa och fråga va … men 

hur är det här egentligen… 

 

4.2 Utbildningens omfattning 

 

Den andra frågeställningen handlade om de nya officerarnas uppfattning om hur 

utbildningens omfattning matchar den tänkta befordringsgången.  

 

Frågan om utbildningens innehåll och omfattning blev den fråga som genererade flest 

synpunkter. Inom detta område hittade vi även den största spridningen av uppfattningar. 

Genomgången av intervjuerna gav ett utfallsrum med följande kategorier: 

 utbildningens innehåll 

 utbildningens totala längd 

 utbildning kontra förväntade befattningar 

 

4.2.1 Utbildningens innehåll 

 

I huvudsak upplevdes mixen mellan civila och militära ämnen som bra där ämnen som 

statsvetenskap och folkrätt var uppskattade. Attityden från olika skolor varierar dock 

såtillvida att det upplevdes att Sjöstridsskolan tillämpade för lite ”högskolestuk”. Man 

upplevde också att studenter på Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan såg med en viss 

avundsjuka på officerarnas förmåner och att man inte kände sig riktigt välkomna där. 

 

Relationen mellan teori och praktik upplevdes också av alla som i stort sett väl avvägd. 

Mycket stor del av praktiken är inriktad på navigation, manöver och sjömanskap vilket 
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upplevdes som positivt. Framför allt den praktiska navigationsutbildningen vid 

Sjöstridsskolans skoldivision har upplevts som mycket givande vilket fem respondenter 

pekat ut som den värdefullaste delen av utbildningen. Två områden som av tradition 

ansetts som viktiga för VO att behärska är analys av sonardata och djupstyrning. 

Respondenterna uttryckte i varierande grad en farhåga om för lite praktisk utbildning vad 

avser dessa områden. Några ansåg att det är mycket viktigt att själv ha så god insikt som 

möjligt i dessa områden som underlag för att fatta beslut och någon uttryckte det som: 

 

… egna erfarenheter som sonop mycket värdefulla som VO. Bara kunna ta en 

flukt på BTR’n och bilda sig en uppfattning om ytan. I framtiden får VO lita 

på SonB bedömning av sonarbilden. Känns inte helt kul. 

 

En annan respondent gav uttryck för motsvarande farhåga då denne sa: ”Bra utbildning 

men passar inte på ubåt. Passar bättre på t.ex. Orion”. 

 

Andra menade att det räcker med en övergripande kunskap och låta specialister 

genomföra analys och dra slutsatser av de data som samlas in via sonar. VO fattar sedan 

beslut på grundval av dessa slutsatser. Detta synsätt rimmar med vad som står att läsa när 

man via Försvarsmaktens hemsida navigerar sig till Marinen och dess undermenyer. Där 

kan man angående sjöofficersrollen läsa att: 

 

Du tar emot mycket information från specialisterna på vart och ett av de 

systemen, och du måste kunna prioritera och därefter skapa ett underlag som 

du kan fatta beslut utifrån. Det kan till exempel handla om att kontrollera ett 

flygplan som närmar sig: Vad har planet för avsikter? Hur ska ni agera? 

(forsvarsmakten.se, 2014) 

 

I övrigt antyddes endast blandade uppfattningar om för lite praktik i ämnen såsom 

ledarskap, skyddstjänst, stabstjänst och taktik. 
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4.2.2 Utbildningens totala längd  

 

Under samtalen kom de flesta någon gång in på frågan om utbildningens totala längd. 

Respondenternas uppfattning var att fyra och ett halvt år är en lång tid, särskilt som man 

inte riktigt vet vad som väntar. Fyra år i skolbänken utan att prova på det jobb man sökt 

till upplevdes som en utmaning för motivationen hos flera. Särskilt uttryckte några 

farhågor för hur detta skall tas emot av de kadetter i framtiden som inte har 

värnpliktsbakgrund. Eller som en respondent uttryckte det ” De e’ jättesvårt. GMU, 

KMU, fyra och ett halvt år, nej det här var inget för mig”. 

 

Alla respondenter var överens om att fyra och ett halvt år är en lång tid att vänta på vad 

utbildningen skall leda till för yrkeskunskaper. Särskilt om man inte har en bakgrund 

inom valt förband. Uppfattningen om utbildningens längd och de alternativ som kan antas 

finns för en förändring var till viss del delade. En majoritet var för att inte dela den 

examensgrundande delen utan låta examen ligga kvar efter tre år. Två respondenter 

uttryckte däremot förståelse för en lösning med delad utbildning och examen efter cirka 

fem år. Det skulle bland annat innebära möjligheter för individen att prova på yrket tidigt 

och skaffa sig en uppfattning om dess innebörd. Även arbetsgivaren skulle då få en 

uppfattning om individens potential för att kunna ge en tidig inriktning av karriären. 

 

De som förordade examen efter tre år ansåg att den efterföljande fortsatta 

verksamhetsförlagda utbildningen med fördel kunde senareläggas eller kortas. Denna del 

av utbildningen syftar till att uppnå full nautisk kompetens samt en del yrkesförberedande 

kurser. Åsikterna var att ingen behöver full nautisk kompetens för sin ingångsbefattning 

och några kommer aldrig att behöva den. Denna utbildning skulle i stället kunna ges 

fortlöpande under karriären när den behövs vilket innebär ”just in time”. Med denna 

lösning menar man att kadetterna tidigare skulle få yrkeserfarenhet och arbetsgivaren en 

tidig möjlighet att utvärdera dem jämfört med dagens system. En respondent uttrycker 

det med följande ord: 

 

Behöver alla nautik, måste alla köra båt på hög nivå? Alla befattningar behöver 

inte N1 och dugliga officerare kanske går förlorade. Hur kompetensförsörja 

t.ex. Marinbasen i framtiden? 
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Med detta synsätt kan man med fördel senarelägga delar av nautikutbildningen. 

 

Ytterligare motiv för att senarelägga nautikutbildningen beskrivs av en annan respondent: 

 

Senarelägg vissa delar för att dels få dem mer aktuella och dels för att man 

kanske inte är mogen att ta till sig all utbildning utan erfarenhet.  

 

Att i någon form få prova på jobbet tidigt under utbildningen ansågs således som ett bra 

sätt att ge kadetterna en möjlighet att försäkra sig om att man valt rätt och därmed inte 

slösa bort sin egen eller Försvarsmaktens tid. En senareläggning av vissa delar skulle ge 

den fördelen att det skulle ges tillfälle att prova på jobbet tidigare än idag. 

 

4.2.3 Utbildning kontra förväntade befattningar 

 

Utbildningen uppfattades inte matcha den tänkta instegsbefattning som officeren får när 

han eller hon börjar sin tjänst ombord. Instegsbefattningen för ubåtsofficerare är 

sambandsofficer, en befattning som innehåller ansvar för och handhavande av avancerad 

teknisk utrustning som man inte anser sig erhållit adekvat utbildning för. Undantaget är 

en respondent som erhållit befattningen Navigationsofficer vilket ansågs passa exakt till 

den erhållna utbildningen. Detta var en uppfattning som alla delade. Några av 

respondenterna framförde till och med idén att göra om tjänsten som sambandsofficer till 

en specialistofficerstjänst med tanke på att den kräver kontinuerlig uppdatering av 

kunskaper. 

 

På frågan om utbildningens giltighet mot slutbefattningen i den aktiva karriären svarade 

man enhälligt att den var ganska väl avvägd om den kompletterades med yrkesrelaterad 

utbildning vid befordran och tillträde till nya befattningar ombord. Majoriteten av 

respondenterna uttryckte dock vid olika tillfällen under intervjun att den allmänna 

officersutbildningen innehållit väl mycket arméutbildning såsom handgranatkastning, 

tunga understödsfordon och så vidare. 
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En avgörande faktor när uppfattningen om utbildningens giltighet genom hela den aktiva 

karriären diskuteras är karriärens varaktighet. Respondenternas uppfattning om hur lång 

den aktiva karriären är tänkt att vara skiljde sig relativt mycket åt. Allt från sju, åtta år 

upp till femton, tjugo år nämndes. Skillnaden i tidsuppfattning var naturligtvis avgörande 

då man funderar på om utbildningen är giltig över hela perioden. Samtliga hade dock en 

uppfattning om att den officiella målsättningen är att de nya officerarna skall ha en, 

relativt NBO, snabb karriär där officiella källor nämnt sju år till fartygschef vilket skulle 

innebära totalt nio, tio års total aktiv karriär. Denna tidsplan redovisas också på 

Försvarsmaktens hemsida (2014) genom följande beskrivning av karriären: 

 

För att kunna hantera och ansvara för den tekniskt avancerade utrustningen 

ombord krävs god teknisk förståelse. Därför tar det några år för dig att avancera 

till vaktchef ombord, och ytterligare några år att bli sekond och fartygschef. 

Du utbildas kontinuerligt under anställningen, lär dig ny teknik och skaffar dig 

nya behörigheter. 

 

Det fanns en allmän uppfattning bland respondenterna att ett visst mått av praktiska 

erfarenheter är viktigt innan man befordras och kan tillträda högre befattningar. 

 

Värt att särskilt notera är det faktum att en minoritet av respondenterna tydligt uttryckte 

att målsättningen med karriären är att bli fartygschef. Flera uttryckte sina personliga 

målsättningar i ordalag som ”… stämmer av efter hand …” eller att ”… målsättningen är 

vakthavande officer …”.  

 

Växeltjänstgöring såsom t.ex. tjänst på ytfartyg, stabstjänst eller navigationslärare på 

skoldivisionen ansågs som bra komplement till tjänsten ombord som dessutom skulle ge 

möjligheter att hålla tidigare erhållna kunskaper uppdaterade. Växeltjänstgöring i 

stabstjänst ansågs bäst passa utbildningen om den genomförs i en operativ del av staben. 
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4.3 Relationen till officerare ur äldre befälssystem 

 

Hur de nya officerarna upplever sin ställning i förhållande till kollegor ur äldre 

befälssystem och NBO i synnerhet var den tredje frågeställningen. 

 

Många officerare ur NBO kommer i det nya systemet att transformeras från officer till 

specialistofficer. Relationen mellan dessa äldre specialistofficerare och de nya officerarna 

ansågs komma att kräva ett visst mått av ömsesidig förtroendeuppbyggnad. Officerarna 

insåg att stöd från dessa när det kommer till praktiska detaljer som till exempel 

utvärdering av sonarinformation och djupstyrning kommer att bli nödvändigt. 

 

Integrationen mellan nya officerare och äldre officerare har för vissa inneburit en del 

negativa upplevelser. En av respondenterna upplevde en negativ attityd från äldre 

kollegor i land medan två upplevt detsamma från kollegor ombord vid påmönstring. 

Dessa problem har dock avtagit med tiden så att uppfattning i skrivande stund är att 

integrationen i stort sett gått bra. Gemensamma träffar yngre officerare och 

specialistofficerare emellan efter arbetstid upplevs bidra till ett gott arbetsklimat.  

 

När det gäller respondenternas uppfattning om arbetsgivarens utnyttjande av de nya 

officerarnas kunskaper och erfarenheter ansåg de att deras förmågor inte fullt ut tagits 

tillvara. Deras yrke är navigation vilket de till viss del fått praktisera i ytläge på ubåtarna. 

Eftersom det för närvarande är många yngre officerare om ett fåtal platser har 

arbetsgivaren valt en lösning med dubbla befattningar ombord. Respondenterna beskrev 

detta såsom att varje individ därmed erhållit mindre tid till praktisk övning samtidigt som 

man fått andra extrajobb som inte är knutna till befattningen eller till den genomförda 

utbildningen. 

 

Tillfällen till navigering och manöver av ubåt i uläge ansåg man sig i princip inte erhållit. 

Även här har det handlat om att ett antal officerare stått före i befordringskön och som 

därmed behövt träningen bättre. 
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Navigationsutbildningen, både teoretiskt och praktiskt, ansågs ha varit mycket bra. Den 

specifika yrkesutbildningen vad avser hantering av ubåt i uläge, framför allt praktisk, har 

däremot inte varit särskilt framträdande under utbildningen. En respondent beskrev det 

som ”bra utbildning men passar inte på ubåt”.  

 

4.4 Utbildningens meritvärde 

 

Den avslutande frågeställningen tog upp frågan om vilket värde utbildningen har vid en 

eventuell karriärväxling. Denna fråga hade framför allt sitt ursprung i akademiseringens 

betydelse för officerens framtida val. 

 

En av åtta ansåg att vid tidpunkten då de sökte officersprogrammet var akademiseringen 

och akademiska poäng särskilt viktigt. De akademiska poängen sågs av övriga mest som 

en bonus som inte hade någon avgörande betydelse för valet att söka utbildningen. I 

efterhand uttryckte dock de flesta en större uppskattning av de akademiska delarna av 

utbildningen och de akademiska poängen. 

 

På en direkt fråga om vad respondenterna ansåg vara den viktigaste delen av hela 

utbildningen svarade över hälften tydligt att det var navigationsutbildningen och då 

särskilt den praktiska delen som förberedelser för kommande arbete. Två svarade att 

akademiseringen i sig var en viktig del som en eventuell fördel vid en karriärväxling. En 

respondent svarade ledarskapsutbildningen och även framtida möjligheter att praktisera 

ledarskap.  

 

”Hur tror du att din utbildning värderas av en civil arbetsgivare?” var en fråga som ställdes 

med anledning av att ett av de viktigaste motiven för akademiseringen var att underlätta 

en framtida karriärväxling. Här svarade sju av åtta att rollen som officer, att ha jobbat 

som sådan under några år och därmed praktiserat ledarskap och management, uppfattas 

som det absolut mest värdefulla. En av respondenternas beskrivning sammanfattade 

ganska väl den samlade uppfattningen av vad en civil arbetsgivare skulle uppskatta mest 

i dennes bakgrund med följande ord 
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Han kommer nog titta mycket på rollen som officer. Om han har inblick i vad 

det innebär o vara officer vad gäller ansvar, kunna leda människor, pedagogik 

hela den biten för det tror jag nog är något som är väldigt uppskattat av den 

civila marknaden. 

 

En annan respondent uttryckte det som:  

 

Ledarskapsutbildning. Att praktisera ledarskap är mycket viktigt. 

 

Utbildningens innehåll uppfattades i princip bara ha ett värde inom närbesläktade yrken 

såsom civil sjöfart och sjöfartslogistik. Akademiseringen ansågs dock ha ett visst värde 

som bevis på att man klarar av självständigt arbete och den har format dem till bra kritiker 

som kan värdera olika företeelser. 

 

En av respondenterna förde fram en teori om att i och med värnpliktens slopande kommer 

den militära förankringen i samhället att minska och kopplat till det kommer militärens 

status för civila jobb att minska och därmed blir även militär utbildning mindre värd.  

 

Hälften av respondenterna angav att de ibland funderar över sitt yrkesval. Två av dessa 

angav att det försvarspolitiska läget med osäkerheter om vart försvaret är på väg är en 

stor anledning. En svarar att attityder från andra tidvis gett upphov till funderingar men 

framför allt så eftersöktes klara besked om befordringsgång och karriären. En respondent 

har sökt tjänstledighet för civila studier. Av övriga fyra respondenter är det bara en som 

uttryckligen säger sig inte ha funderat på andra jobb. 

En intressant synpunkt från en av de respondenter som någon gång funderat på att byta 

jobb är att denne trodde att flera har funderingar kring framtiden som inbegriper en 

karriärväxling uttryckt genom 

… jag tror det är flera som funderar så i OF leden än vad man kan få bilden av. 

För jag tror det är många som har en plan B och är beredda att göra den, för 

alla vill ju till slut upp i fartygsledningen och där tror jag stora flertalet har 

reservplaner när de märker att det här kommer inte att realiseras inom en rimlig 

framtid… 
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4.5 Övrigt 

 

Under avslutningen av intervjun uppmanades respondenterna att fylla i med relevanta 

synpunkter som de ansåg förbigåtts under intervjun. Dessutom ställdes frågan vad 

respondenten ansåg var de viktigaste åtgärder arbetsgivaren borde tänka på för att få 

behålla just denne under hela dennes aktiva karriär. I ordning med flest antal svar svarade 

de följande: 

 

 En tydlig och ärlig karriärplan som anger både om man anses lämplig för vidare 

befordran samt ungefär när. Dessutom bör denna plan presenteras i ett tidigt skede 

av karriären. 

 Större ansvar både till sjöss men även under planeringsarbete med mera. 

 Lönen anses av flera vara en fråga som bör lyftas fram. Framför allt ingångslönen 

som i flera fall är lägre än för vissa sjömän ombord. Löneutvecklingen på längre 

sikt är också ett ämne som enligt respondenterna bör redovisas.  

 Alternativa karriärvägar för framför allt de som inte bedöms som lämpliga att 

befordras till fartygschef. 

  Slutligen delaktighet/dialog i det som påverkar yrkeslivet. 
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5 Diskussion 

Den här studiens frågeställningar handlade om hur de nya taktiska officerarna upplevt 

introduktionen till officersutbildningen och officersyrket.  Vidare hur de upplevt 

utbildningens innehåll med avseende på om utbildningen ger tillräckliga kunskaper för 

de befattningar som officeren förväntas arbeta i. Studien skulle även undersöka hur de 

nya officerarna uppfattar hur samspelet med NBO-officerarna påverkar deras 

befordrings- och karriärmöjligheter och slutligen hur de uppfattat utbildningens civila 

meritvärde som grund för en eventuell karriärväxling. 

 

Studien har grundat sig på följande frågeställningar kring vilka en diskussion förts. 

 Hur upplever officeren att denna blivit introducerad i sitt nya yrke före, under 

och efter utbildningstiden?  

 I vilken utsträckning upplever officeren att studiernas omfattning matchar den 

tänkta befordringsgången? 

 Hur upplever officeren sin ställning jämfört med officerarna ur NBO? 

 Upplever officerarna att utbildningen ger meriter som är gångbara även inom 

andra yrken, i så fall vilka? 

 

5.1 Frågor som marginellt påverkar viljan till anställning vid 

Ubåtsflottiljen 

 

Respondenterna har nämnt vissa områden som obetydligt påverkar deras vilja ta 

anställning och synsätt på försvaret. Dessa är följande: 

 Relationen till officerare ur äldre befälssystem 

 De militära delarna upplevs som armétunga 

 Förankringen i det civila samt debatten om försvaret.  

 

Dessa frågor kommer inte vidare att analyseras i detta arbete. 
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5.2 Introduktion till yrket 

 

I respondenternas redovisning av när och hur de blev introducerade till utbildningen 

finner vi först att värnplikten spelade en avgörande roll för de flesta vad avser deras val 

att söka utbildningen. Dessutom visar resultatet på att förkunskaperna om utbildningen 

och den karriär som därefter väntar trots värnpliktsbakgrunden inte varit särskilt djupa. 

Under GMU ges i dag inte heller någon officiell information om utbildningen och yrket. 

Mildenbergers (2012) kommentar om att det i dagsläget inte är så tydligt hur man blir 

behörig att söka utbildningen är ytterligare ett argument i slutsatsen om otillräcklig 

information. Även information som finns att tillgå på till exempel Försvarshögskolans 

hemsida om utbildningen anses vara bara övergripande och generell.  

 

5.2.1 Introduktion till utbildningen 

 

Ungdomar som idag försöker skaffa sig information via Försvarsmaktens och 

Försvarshögskolans hemsidor möts av budskapet att officersutbildningen producerar 

chefer som kommer att ges och förväntas ta ansvar och som möjliggör snabba karriärer. 

För den som är intresserad av officersutbildning på den nautiska profilen och som lyckas 

navigera sig fram på FHS hemsida till utbildningsplanen för den nautiska profilen står 

följande citat att läsa under punkten utbildningens syfte.  

 

… Nautisk profil ger officeren grunden för att utveckla ett tekniskt och nautiskt 

kunnande, för att efter några års yrkesverksamhet inom området, operativt 

kunna ansvara för besättning, fartyg och last som befälhavare. (FHS hemsida, 

utbildningsplan nautisk profil, s. 2) 

 

Ovanstående citat om den nautiska profilen visar den sökande på en väldigt snabb karriär 

på Marinens fartyg med befordran till fartygschef inom några få år (vilket de flesta 

deltagarna i studien tolkar som tre till fyra år). Med en snabb aktiv karriär måste officeren 

tidigt bestämma sig för om han vill karriärväxla eller satsa vidare på den militära banan.  

 

Resultatet visar att respondenterna var tveksamma till om framtidens kadetter förstod 

vilken utbildning och karriär de valt. Detta styrks av det minskade söktrycket till 
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utbildningen som redovisas i Officerstidningen (2012) och i Sveriges Radios intervju med 

Axelsson (2012). Detta under en tid med lågkonjunktur i samhället i övrigt som historiskt 

lett till ökat intresse för officersyrket. Det är ett möjligt scenario i framtiden att den totala 

tillgången på nya officerare underskrider behovet vilket i förlängningen skapar 

personalbrister.  

 

Resultatet av antagningen 2013 har visat på ett fortsatt minskat intresse för 

officersutbildningen. Som redovisats i officerstidningen (2013) var endast 313 individer 

sökande varav 273 så kallade direktsökande vilket innebär värnpliktsbakgrund och 40 

från GMU. Detta faktum visar tydligt hur viktig värnplikten har varit för rekryteringen 

till officersutbildningen och sökande med värnpliktsbakgrund kommer att minska för 

varje år.  

 

5.2.2 Introduktion till Ubåtsflottiljen och den aktiva karriären 

 

Studiens resultat visar att för att kunna göra ett väl avvägt val, där yrket passar individen, 

krävs trovärdig information som ges i god tid. Livet ombord på ubåt skiljer sig i många 

avseenden markant från det på ytstridsfartygen. För kadetter som väljer Ubåtsflottiljen 

tillkommer även ytterligare medicinska krav och förmåga att kunna arbeta i hyperbar 

miljö. Eftersom förbanden, enligt Ubåtsflottiljens personalchef, inte får ta kontakt med 

kadetterna under utbildningstiden, varken före eller efter deras förbandsval så har man 

mycket små möjligheter att påverka i denna fråga.  

 

Dåligt ledarskap och dålig personalpolitik har tidigare i denna studie redovisats som en 

motivationssänkande faktor vid anställning vilket har beskrivits både av Engelkes (2009) 

och Wojtania (2011). Resultatet visar att tidig kontakt med de officerare som är tänkta att 

börja sin karriär på Ubåtsflottiljen skapar en förbandsanda och känsla av tillhörighet 

vilket uppfattats som god personalpolitik och gott ledarskap. Att låta förbanden visa upp 

sig och delge information för kadetterna kan alltså syfta till mer än bara ren information. 

Andra viktiga synpunkter som redovisats är att tydlig information om instegsbefattningen 

och vilka förväntningar förbandet har skulle ge officeren en bra möjlighet att förbereda 

sig för framtiden. Att tidigt och ärligt informera även om de långsiktiga personalplaner 
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som finns anses också förenligt med bra personalpolitik. Citatet från en av respondenterna 

där han beskriver förbandstillhörigheten som ”guld värt” understryker detta på ett mycket 

tydligt sätt. 

 

Studien visar att för att höja motivationen bör förbandet sträva efter att så tidigt som 

möjligt planera och kontinuerligt kommunicera kadetternas tänkta karriärväg. På så sätt 

kan de tidigt känna en förbandstillhörighet vilket torde vara förenligt med gott ledarskap, 

bra personalpolitik och en god förbandskultur vilket enligt Wojtania (2011) och Engelkes 

(2009) skulle verka motivationshöjande.  

 

En tydlig och ärlig plan för karriären var det som mest skulle motivera respondenterna 

till att stanna i yrket och på Ubåtsflottiljen. Helst skulle den också presenteras så tidigt 

som möjligt i karriären. Med detta menade man att arbetsgivaren måste våga vara ärlig 

och kommunicera även negativa utsikter vilket i sin tur ställer krav på planer för 

alternativa karriärvägar. Detta gäller inte bara de officerare som kommer ur det nya 

systemet, utan också mot dem ur NBO som också står på tur. Rent matematiskt inser de 

flesta att alla unga officerare ur båda systemen inte kommer att kunna bli fartygschefer, 

eller att det åtminstone kommer att ta längre tid än förväntat. Ju tidigare arbetsgivaren 

kommunicerar vilka som är lämpliga att fortsätta karriären mot fartygschef desto större 

chans att man får behålla rätt individer. Lika viktigt ansåg respondenterna att det var att 

hitta en alternativ karriärväg för de som inte bedöms lämpliga, så att man kan dra nytta 

av de breda kunskaper officerarna tillgodogjort sig under utbildningen. Att ta hand om de 

som inte når fartygschefsnivån visar studien är en viktig hushållning av flottiljens 

personella resurser.  

 

Större ansvar står också högt på önskelistan hos respondenterna. I första hand tolkas det 

som ansvar inom sitt yrkesområde navigering och manöver. Ansvarsbördan ökar 

väsentligt den dag officeren befordras till operationsofficer (OpO), vilket innebär 

ansvarig officer i uläge på en ubåt. Utbildningens innehåll har visat på större brister då 

det gäller yrkesutbildningen. Dessa är sonar och djupstyrningskunskaper som underlag 

för beslut samt kunskaper i ulägesnavigering och manöver.  
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I en ideal karriär är det tänkt att officeren tjänstgör sju till åtta år i befattningarna innan 

denna kan tillträda som fartygschef och befordras till örlogskapten. Totalt ger detta en 

karriär ombord på ca tio år. På grund av nuvarande bemanningsläge med många officerare 

på kö är dock sannolikheten att de nya officerare som mönstrat ombord snarare får vänta 

tio till tolv år innan befordran till chef. Även om det finns en generell uppfattning om att 

praktiska erfarenheter är viktiga så är det fortfarande en öppen fråga hur mycket 

erfarenhet som krävs, vilket understryks av respondenternas uppfattning om hur lång den 

aktiva karriären bör eller förväntas bli.  

 

Officerare ur det nya och det äldre systemet skall i framtiden konkurrera om befordran 

till de högre tjänsterna ombord. Det är inte helt lätt att jämföra olika officerares meriter 

som underlag för befordringsbeslut. Enligt nuvarande bemanningsplan är det ålder som 

är avgörande för vem som står på tur till befordran. Detta system garanterar dock inte att 

det alltid är den bäst lämpade som befordras vilket borde vara fallet. För att uppnå detta 

krävs ett nytt tankesätt vad avser urvalet till befordran. Detta kan till exempel utgöras av 

urvalskurser inför befordran till vaktchef och fartygschef. 

 

5.3 Utbildningens omfattning 

 

Försvarets Forskningsinstitut (2012) har redan konstaterat att utbildningen inte är 

jämförbar med andra länders officersutbildning. Den svenska officersutbildningen ger 

visserligen en akademisk examen men är i allt väsentligt en hybrid mellan en civil 

utbildning och den tidigare yrkesofficersutbildningen och kan därmed inte anses vara en 

anpassning till internationell standard.  

 

Den grundläggande officersutbildningen räcker upp till och med nivån 

örlogskapten/major och innehåller därför merparten av den utbildning som ger 

möjligheter till högre befattningar i till exempel olika staber. Försvarets 

Forskningsinstitut (2012) beskriver detta som ett möjligt problem då den 

nyutexaminerade officeren kan förvänta sig jobb som inte direkt svarar mot den 

akademiska examen. Därmed faller även ett av de syften som skulle vara styrande vid 

utformningen av den nya officersutbildningen. Kravet på ”just in time” kan inte sägas 
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vara uppfyllt. Under intervjuernas avslutande diskussion framkom detta problem då flera 

av respondenterna efterlyste mer ansvar. Lägger man därtill effekten av att den nu 

gällande personalplanen innebär klart längre tid i varje befattning än vad borde vara 

normalt får man en ekvation vars lösning blir lång tid med ”okvalificerade” uppgifter och 

ansvar. 

 

Respondenternas önskan om större ansvar knyter dessutom an till problemet med de nya 

officerarnas identitet och vi drar oss till minnes Selanders ord om att lära sig att bli någon. 

Vad blir man på officersprogrammet, officer eller yrkesman i första hand? Det synes 

finnas olika uppfattningar om sin yrkesidentitet. De första åren som ubåtsofficer präglas 

inte av chefsrollen utan snarare av yrkesmannens förmågor och kunskaper. Missvisande 

eller brist på mer detaljerad information om utbildningens innehåll och yrket innebär en 

klar risk att framtidens studenter inte vet vad det är de studerar till.  

 

5.3.1 Utbildningens innehåll 

 

Utbildningen ger inte förutsättningar för att på ett bra sätt klara av instegsbefattningen 

sambandsofficer. Sambandstjänsten på ubåt kräver mycket goda tekniska kunskaper och 

färdigheter samt kräver ständig uppdatering. En tänkt normal karriär och befordringsgång 

för en officer ombord ubåt är inte förenligt med denna tjänst. Förslaget om att göra om 

sambandsofficersbefattningen till en specialistofficersbefattning bör studeras närmare. 

 

Större ansvar är en stor fråga för flera av respondenterna. Genom sin utbildning har de 

nya officerarna erhållit mycket goda kunskaper i navigering och manöver av ytfartyg. 

Utbildningen till VO i uläge är däremot inte tillräcklig. Totalt cirka fem veckors specifik 

ubåtsutbildning ger inte den kunskap och erfarenhet som krävs för att som VO kunna 

hantera en ubåt i uläge. Rollen som VO i uläge kräver goda kunskaper om ubåtens och 

besättningens prestanda och begränsningar. Grunderna för hur en ubåt navigeras och 

manövreras i uläge är även en viktig förutsättning för att kunna delta i planering och 

utvärdering av övningar, vilket officerarna i övrigt är väl skickade att genomföra. Det 

måste därför prioriteras högt att ge dem utbildning och träning i denna konst i syfte att 

tidigt kunna ge dem ett ökat ansvar. 
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Kunskaper i sonartjänst och djupstyrning som bas för att som VO i uläge snabbt kunna 

fatta välgrundade beslut är inte tillräckliga. Goda kunskaper inom dessa områden tar lång 

tid att förvärva vilket de nya officerarna inte kommer att få om karriären skall gå snabbt. 

I ett sådant läge krävs stöd av erfarna specialistofficerare som kan stödja officeren med 

analyser och presentation av data. 

 

Då befordringsgången och karriären går långsammare än optimalt riskerar många av de 

kunskaper och erfarenheter officeren tidigt erhållit att glömmas bort. Utbildning som 

syftar till de högre nivåerna både på förband och senare i karriären på olika staber eller 

motsvarande riskerar också att vara glömda den dag de skall användas. Risken finns till 

och med att de hinner bli obsoleta. Å andra sidan om karriären går snabbt ger det inte 

officeren tid att samla viktiga erfarenheter som stöd för framtida stabstjänst. En snabb 

karriär leder också till att officeren tidigt tvingas att välja karriärväg. Något man kanske 

inte är mogen vid det skedet i karriären. 

 

Att i den aktiva karriären väva in växeltjänstgöring i staber eller andra fartyg inom eller 

utanför Ubåtsflottiljen finns det en acceptans för. Arten av växeltjänst anses dock noga 

behöva övervägas så att den på ett bra sätt utnyttjar officerens breda utbildning och 

samtidigt är utvecklande.  

 

5.3.2 Utbildningens totala längd 

 

Drygt 4 år är en alldeles för lång tid att vänta på att få en inblick i yrket och livet ombord. 

Att tidigt under utbildningen få prova på jobbet ombord skulle ge värdefull insikt i vad 

som väntar och förväntas i framtiden. 

 

I resultatdelen framgick också klart att sannolikt kommer alla inte att behöva hela den 

nautiska utbildningen i sin fortsatta karriär utan några kommer att välja andra inriktningar 

eller karriärväxla. Dessutom redovisar respondenterna olika målsättningar med sin karriär 

och majoriteten uttrycker idag inte att fartygschef nödvändigtvis är den slutliga 

målsättningen med den aktiva karriären. En utbildning som karaktäriseras av principen 

”just in time” skulle bespara både individer och Försvarsmakten värdefull tid och pengar. 
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Ur respondenterna redovisning kan vi utläsa att det finns acceptans för att förändra 

utbildningens tidsomfång vilket i sig skulle innebära att även innehållet behöver 

förändras. En jämförelse med den fyråriga sjökaptensexamen som ges vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar är här relevant. På denna utbildning som innehåller 180 Hp 

varvas fartygsförlagd utbildning in under hela utbildningens gång och examen tas efter 

fyra år.  

 

5.4 Utbildningens meritvärde 

 

När det gäller akademiseringens förmåga att underlätta karriärväxling kan det tyckas 

underligt att det i den officiell information inte nämns med ett enda ord. Detta eftersom 

både skolreformsutredningen (2003) och försvarsförvaltningsutredningen (2005) lyfter 

fram just detta som ett av motiven till att akademisera utbildningen. Den intressanta 

frågan i framtiden blir om och i så fall när officeren vill karriärväxla. Detta borde vara en 

fråga som bör studeras vidare. 

 

Akademiseringen av utbildningen som innebär att den bedrivs på vetenskaplig grund och 

utifrån beprövad erfarenhet har gett en viss kvalitetsstämpel. Utbildningen sägs av 

respondenterna har format till en kritiskt tänkande och värderande individ vilket skulle 

kunna gynna systemets möjligheter till flexibilitet och anpassning i framtiden.  

 

Utbildningens akademiska status förväntades underlätta den karriärväxling som 

försvarsförvaltningsutredningen (2005) ansåg nödvändig efter officerens aktiva karriär. 

Denna karriärväxling ansågs nödvändig för att Försvarsmakten skall få en bra 

åldersstruktur. Enligt respondenterna i denna studie så är dock den akademiska meriten i 

sig inte den enda faktorn som avgör om officeren är attraktiv på den civila marknaden. 

Erfarenheter inom praktiskt ledarskap, pedagogik och management väger sannolikt tungt 

när civila företag värderar ett CV. Egenskaper som en officer förvärvar i sin 

yrkesverksamhet.  
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5.5 Övrigt 

 

Lön och löneutveckling är en annan stor fråga som respondenterna tar upp i den 

avslutande diskussionen. Ingångslönen är i många fall lägre än de anställda sjömännens 

men på kort sikt finns möjlighet till en relativt snabb löneutveckling då vissa kriterier är 

direkt beroende av individens prestationer. Löneutvecklingen på längre sikt är däremot 

mer oklar. Löneutvecklingen styrs i mångt och mycket av befordran och högre tjänst och 

blir därmed svårare för individen att själv påverka. 

 

Avslutningsvis måste denna studies respondenters tankar om framtiden nämnas. Sju av 

åtta har, med varierande motiv, funderat på eller åtminstone inte uteslutit en 

karriärväxling. Alltså är det endast en av åtta som inte uttrycker tankar på en 

karriärväxling.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

 

Studien visar att värnpliktens avskaffande har skapat en situation där det är svårt att få 

fram trovärdig information om yrket till potentiella nya officerare. Systemet med en kort 

frivillig grundläggande militär utbildning kan ännu ej sägas fylla informationsbehovet 

efter värnpliktens avskaffande. Den information som finns att tillgå idag ger inte en sann 

bild av yrket och karriären som väntar de nya officerarna varför en objektiv beskrivning 

bör finnas lättillgänglig för den som så önskar. Konsekvensen på längre sikt kan leda till 

stor brist på officerare. 

 

Information till blivande och nyblivna officerare måste förbättras. Bristen på information 

under utbildningen avseende förbandens verksamhet och karriärmöjligheter ger inte 

kadetterna ett bra underlag för att fatta beslut om sitt förbandsval och därmed sin framtida 

karriär. Risken blir annars att officeren tröttnar och karriärväxlar alldeles för tidigt. 

 

Sammantaget blir slutsatsen att introduktionen till officersutbildningen och officersyrket 

inte fungerar tillfredsställande. Utan en förändring kommer Ubåtsflottiljen att få brist på 

rätt utbildade officerare. 

 

I utbildningen saknas vissa yrkesbitar såsom sambandsutbildning vilket innebär att 

officeren trots drygt fyra års utbildning ändå inte kan bestrida sin instegsbefattning. 

Avsaknad av vissa yrkesbitar i ulägesmanövrering gör även att officeren inte kan ges 

möjlighet att praktisera sin huvudtjänst, navigation och manöver i uläge, förrän senare i 

karriären.  

 

Arbetsgivaren skall tydliggöra för den nye officeren om denne skall betraktas som 

yrkesman eller allmän officer. 

 

Generellt upplevs utbildningen som lång med drygt fyra år och mycket lite yrkesrelaterad 

utbildning innan officeren får chans att prova på yrket. Att tidigt få prova på jobbet 



 

51 
 

ombord skulle ge officeren möjlighet att förbereda sig för framtiden samt ge arbetsgivaren 

chans att utvärdera officeren. 

 

Studien visar på ett antal möjliga problemområden som i framtiden kan skapa 

personalbrister på Första ubåtsflottiljen. Fortsatta undersökningar och studier inom dessa 

områden behövs och särskilt då information till blivande officerare avseende utbildningen 

och karriärmöjligheter. Vidare bör utbildningens innehåll och totala omfång studeras och 

här bör även yrkesrollen och yrkesidentiteten tas med. Studien visar även att det bör 

utredas när i tid viss utbildning skall ges (ref. grundkravet på ”just in time”) och hur den 

kan individanpassas. 

 

Slutligen bör Ubåtsflottiljen, utifrån studiens resultat, antingen verka för en förändring av 

utbildningen mot instegsbefattningen eller så bör man ändra vilken tjänst som är 

instegsbefattningen. En ny sådan befattning skulle då behöva skapas vilken mer bör 

anpassas mot den nya officerens verkliga kunskaper.  
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Bilaga - Intervjumanual 

 

 

Intervjumanual för undersökning av hur den nye officeren upplever den nya 

officersutbildningen. 

Intervjun är tänkt att genomföras som en diskussion mellan författare och respondenter. 

Manualens uppgift i denna diskussion är att utgöra ett stöd för att kunna hålla rätt kurs 

och inte en tummen i spåret lista som skall följas slaviskt. Efter en inledande diskussion 

om respondenternas bakgrund, som även skall fungera förtroendeskapande, bygger 

manualen på frågeställningarna i studien syfte. 
 

1. Inledande diskussion där respondenten uppmanas att berätta om sin 

bakgrund. Förutom rena data såsom kön, ålder mm söks följande 

a. Vad visste du om Of. Utb. och karriärmöjligheterna innan du sökte? 

b. Vad fick dig att söka officersutbildningen? 

i. Ekonomiska motiv? 

ii. Karriärmöjligheter? 

iii. ”Bra utbildning”? 

c. Varför Marinen/ubåtsflottiljen? 

d. Vad var din uppfattning om tiden man förväntas arbeta som officer? 

i. i vilka olika befattningar ombord 

e. När blev ubåtsflottiljen ditt förband? 

2. Upplever officeren att denna blir tillräckligt introducerad i sitt nya yrke 

under utbildningstiden? 

a. Vilken information/kunskap avseende den fortsatta utbildning, yrket och 

karriärmöjligheter har du fått under utbildningens gång? 

i. När kom ny kunskap dig till del? 

ii. Ny kunskap som fått dig att fundera över ditt yrkesval? Eller val 

av förband. 

iii. Alternativ till karriär ombord? 

b. Stämde din uppfattning om utbildningen och karriären med vad du trodde innan 

du sökte till utbildningen? 

i. Vad skiljde? 

ii. Till det bättre eller sämre? 

3. I vilken utsträckning upplever officeren att studiernas omfattning matchar 

den tänkta befordringsgången? 

a. Matchar utbildningen din instegsbefattning på förbandet? 

i. Om inte, vad saknas? 

ii. Någon del av utbildningen som inte behövs? 

b. Matchar utbildningen din slutbefattning på förbandet? 

i. Om inte, vad saknas? 

ii. Någon del av utbildningen som inte behövs? 
iii. Tror du din utbildning fortfarande aktuell när du når din slutbefattning. 

c. Hur upplever du mixen av teori och praktik under hela utbildningstiden? 
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i. Vilka praktiska moment ser du idag att du hade behövt. 

ii. Vilka teoretiska moment ser du idag att du hade behövt. 

d. Hur upplever du fördelningen av civil och militär utbildning? 

i. Med din erfarenhet idag, vilka militära ämnen anser du att du idag 

saknar eller fått för lite av? 

e. Kan senareläggning av delar vara ett altenativ? 

f. Hur lång tänker du dig karriären ombord? 

i. Hur lång tid i varje befattning ombord är normalt för den nye officeren 

tror du? (FC,S, OpO) 

ii. Hur ser karriären ut om du inte blir FC? 

g. Hur ser du på karriären efter avslutad sjötjänst? 

i. Stabstjänst? Vidare studier? Karriärväxling? 

ii. Vad blir din sista befattning i försvaret. 

4. Upplever officeren att de ges några för- eller nackdelar jämfört med 

officerarna ur NBO. 

a. Vad är din uppfattning om tidigare officerares utbildning och karriärväg samt 

kunskapsnivå? 

i. Tror du det kan det uppstå konkurrens om platser? 

ii. Den nye officeren har en tänkt snabbare karriär. Vem får förtur? 

b. Hur tror du att din utbildning värderas av din arbetsgivare 

i. Utnyttjar han dina kunskaper? 

c. Har du upplevt några problem i din nuvarande befattning i förhållandet med 

äldre officerare/specialistofficerare. 

5. Upplever officerarna att utbildningen ger meriter som är gångbara även 

inom andra yrken, i så fall vilka? 

a. Hur viktig har akademiseringen varit för ditt val av utbildning? 

i. Hade du sökt om inte utbildningen gett en examen? 

ii. Om nej, varför är akademiseringen viktig? 

iii. Kan examen komma senare i karriären? 

b. Vad anser du, med din nuvarande erfarenhet, vara den viktigaste delen av din 

utbildning? 

i. Militärt? 

ii. Civilt? 

c. Hur tror du att din utbildning värderas av en civil arbetsgivare? 

i. Har du någon nytta av den civila utbildningen utanför FM? 

d. Har du sökt eller funderat på att söka ett annat jobb utanför ubåtsflottiljen? 

i. Eller utanför försvaret 

ii. Känner du någon kollega som funderat i dessa banor. 

e. Vad skall arbetsgivaren (C 1 ubflj) göra för att behålla dig hela den aktiva 

karriären 

f. Övriga kommentarer eller synpunkter? 

 


