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Denna artikel argumenterar för att 
det i vårt land etableras en obliga-
torisk vidareutbildning, med fokus 

på militärmaktens roll och användning, för 
Försvarsmaktens högre chefer, med vilket 
avses överste- och generalsskiktet. Över-
gripande motiv till detta sammanhänger 
med en normalbild där svenska högre che-
fer (liksom deras motsvarigheter i flertalet 
västländer) i inte ringa utsträckning tvingas 
att fokusera på andra områden än det som 
sammanhänger med planering för och 
ledning av insatser med försvarsmaktens 
olika kapaciteter. 

Syftet med föreslaget vidareutbildnings-
koncept är trefaldigt. Det första är att öka 
målgruppens insikter avseende dagens och 
morgondagens konfliktmiljö och de aktörer 
som formar denna. Att förstå karaktären 
hos dessa konflikter är centralt liksom 
förståelsen för militärmaktens roll och 
interaktionen med andra säkerhetspolitiska 
verkansmedel. 

Det andra syftet är att mera specifikt 
öka insikterna om det politisk-militära 
samspelet såväl i samband med utform-

ningen av konkreta, situationsrelaterade 
strategier som i samband med planering 
och genomförande av operativ och taktisk 
verksamhet. 

Det tredje syftet är fördjupad förmåga 
att såväl planera som genomföra operativa 
och taktiska insatser. Avsikten är att förena 
ökade kunskaper och insikter på operativ 
och taktisk nivå, i samband med insatser i 
olika konflikttyper, med förvärvade insik-
ter om dagens och framtidens konfliktmiljö 
med det politisk-militära samspelet. 

Dessa tre syften återpeglar en uppfatt-
ning om betydelsen av att skapa en vida-
reutbildning för försvarsmaktens högre 
chefer som mycket tydligt fokuserar på 
de kärnområden som bildar plattformen 
för det högre officersskiktets professio-
nalitet. 

Nulägesbeskrivning
En svensk officer kan i dag, i princip, 
göra en högre karriär utan ytterligare 
obligatorisk vidareutbildning än den som 
ges vid Försvarshögskolans chefsprogram 
(här avses inte olika slag av kortare kurser 
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som erbjuds). Benämningen chefsprogram 
är också missvisande, eftersom kursen 
visserligen är en förutsättning för såväl 
en mellan- som högre karriär, men till sitt 
upplägg i mycket handlar om en utbildning 
som är kvalificerande för tjänstgöring i 
nationella och internationella högre sta-
ber. Konsekvensen är att en officer som 
genomför chefsprogrammet i 35-årsåldern 
och därefter i sin fortsatta tjänstgöring 
erhåller prognos för att utvecklas mot 
överste-/ generalsnivåerna kan, om vi 
förutsätter 60 års pensionsålder, tjänstgöra 
i mer än tjugo år utan någon egentlig vi-
dareutbildning. Jag hävdar att detta varken  
är rimligt eller önskvärt och vill späda på 
med en frågeställning. Med vilken hel-
hetssyn på militärmaktens förutsättningar 
och begränsningar nalkas en individ som 
i egenskap av handläggare arbetat inom 
ett antal nischkompetenser (undantaget 
de som får verka i befattningar som per 
automatik ger ”helikopterperspektivet”) 
en blivande chefsroll? 

För att undvika missförstånd skall beto-
nas att jag på intet sätt önskar förringa den 
kunskaps-, erfarenhets- och insiktsupp-
byggnad som erhålls i samband med ar-
betet i ansvarsfulla befattningar. Samtidigt 
handlar dessa tjänstgöringar så gott som 
alltid om högt tempo, vilket kombinerat 
med långa arbetsdagar, en knappt tillmätt 
fritid och sociala krav, knappast utgör op-
timalt stimuli för nämnd officerskategori 
till professionell vidareutveckling på egen 
hand. En observation som står för förfat-
taren är att ju högre en officer når, desto 
mindre tid finns för egenutveckling i form 

av studier och reflektion. Och detta för 
den grupp som skall vara motor i en aldrig 
avstannande utvecklingsprocess! 

Jag är medveten om existensen av ut-
ländska utbildningar på den nivå som be-
handlas här och som är öppna för svenska 
officerare. Dessa är emellertid utifrån ett 
svenskt perspektiv inget obligatorium för 
härför lämpade, utan har en mera frivil-
lig karaktär för de intresserade/ hågade 
och villiga. Kortare svenska kurser av 
mer eller mindre återkommande karaktär 
existerar, exempelvis i form av en hö-
gre operativ chefsutbildning om ett par 
veckor, en högre management dito samt 
de kurser som regelbundet anordnas vid 
Försvarshögskolans Institut för Högre To-
talförsvarskunskap. De sistnämnda är som 
institutets benämning antyder inriktade på 
samhällsförsvarsfrågor.

Efterlyses således en längre sammanhål-
len utbildning i Försvarshögskolans regi 
för kandidater till och innehavare av de 
högre chefsbefattningarna, vilken foku-
serar på ämnena säkerhetspolitik, militär 
strategi, operationer och taktik! 

Behov av åtgärder
I vår tid, liksom för tidigare generationer 
och högst sannolikt också i framtiden, är 
det omöjligt att hitta ett utbildningskoncept 
som fullt ut förbereder chefer på såväl 
militärstrategisk som operativ och taktisk 
nivå för reella situationer. Detta är knap-
past någon nyhet, varför det handlar om att 
skapa en utbildning som i så stor utsträck-
ning som möjligt utgår från erfarenhetsba-
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serade krav på individer som utövar eller 
utövat ett chefsskap på nämnda nivåer. 
Gränsytan mellan dessa nivåer tenderar att 
bli alltmer suddig. Exempelvis får taktiska 
beslut allt oftare omedelbara militärstra-
tegiska och politiska konsekvenser, vilket 
i sin tur tenderar att sudda ut de tidigare 
tidsmässiga skillnader som karakteriserade 
verksamheten på militärstrategisk, operativ 
och taktisk nivå och som tydligt bidrog till 
att man kunde tala om en gränsdragning 
mellan dessa. 

Utbildningen bör innefatta studier av 
framtida konflikters och krigs karaktär. 
Det är också av stor vikt att utveckla för-
mågan att interagera mellan nationella 
och internationella militära maktmedel, 
ävensom med andra maktmedel som po-
lis, gendarmeri och kustbevakning jämte 
säkerhetspolitiska medel som politik, 
diplomati, ekonomi etc.

Det hävdas ofta att en förutsättning 
för ett framgångsrikt militärstrategiskt 
ledarskap är en hög grad av förståelse för 
verksamheten på operativ och taktisk nivå. 
Eftersom dessa nivåer alltmera ”överlap-
par” och därmed påverkar varandra uppstår 
i sin tur behovet av militärstrategisk insikt 
hos de operativa och taktiska cheferna. Och 
eftersom komplexitetsgraden hos dagens 
konflikter bedöms förstärkas i framtiden 
kan inte militära chefer slå sig till ro med 
vetskapen om att besitta en hög nivå avse-
ende operativt och taktiskt kunnande med 
mindre än att detta samtidigt uppbackas av 
goda insikter i politik, diplomati, ekonomi 
och militär strategi. 

Insatsmiljön för de militära maktmedlen 

kräver, oavsett vilken nivå som avses, 
chefer som dels förstår samspelet mel-
lan dessa områden, dels själva kan vara 
professionella ”medspelare” i en miljö 
där hela spektret av medel för utövandet 
av nationell såväl som flernationell makt 
uppträder.  

 

Utbildningskoncept
Konceptets kärna är att hos varje kursdel-
tagare vidareutveckla en teoretisk bas som 
därefter görs erfarenhetsbaserad genom 
övningar och befästs genom reflektion.

Utgående från dagens och morgonda-
gens insatsmiljö erfordras en teoretisk bas 
som ger det säkerhetspolitiska ramverket, 
där ett viktigt delområde handlar om 
aktörskunskap och ett annat om militär 
strategi. Den rent teoretiska delen bör 
således innehålla en tydlig ambition om 
kunskapsvidgning avseende säkerhets-
politik, militärteori och militär strategi. 
Utbildningens teoretiska del innebär en 
växelverkan mellan litteraturstudier, semi-
narier och tid avsatt för reflektion.

Betydelsen av den självverksamhet som 
ligger i självstudier av litteratur samt att 
ordentligt med tid avsätts för reflektion får 
inte underskattas. Denna självverksamhet 
har mycket stor betydelse för den profes-
sionella individutvecklingen och förstärks 
med tilltagande yrkeserfarenhet. Själv-
studier och reflektion bidrar till vidareut-
vecklandet av ett kritiskt kreativt tänkande 
liksom ett positivt förhållningssätt till fort-
satta professionella studier på egen hand. 
Det kritiska tänkandet uppmanas starkt 
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vid vår egen Försvarshögskolas chefs-
program, men tenderar, enligt uppgifter 
lämnade till författaren från tidigare elever, 
att avklinga betänkligt vid efterföljande 
tjänstgöring vid såväl Högkvarteret som 
den Operativa Insatsledningen och de tak-
tiska kommandona. Professionellt relaterat 
läsande är en väsentlig del av vardagen vid 
Försvarshögskolan, men när sker fortsatt 
behövlig ”nytändning” avseende läsandet 
för människor vilkas vardag är tidsmässigt 
överintecknad? 

En chefskurs av det slag som här skis-
serats bör koncentreras till att genom 
en kombination av ”Case Studies” och 
ledningsövningar utveckla deltagarnas för-
måga till professionell ledning av militär 
verksamhet i moderna multifunktionella 
och flerkulturella konfliktmiljöer på såväl 
militärstrategisk som operativ och taktisk 
nivå. En multifunktionell och flerkulturell 
miljö skapas genom deltagande av utländ-
ska och svenska politiker, diplomater, 
hjälporganisationer, officerare etcetera i 
syfte att ge en någorlunda helhetlig aktörs-
bild och realism i övningarna. 

Avslutning 
Det är knappast rimligt att officerare som 
når de översta nivåerna för sin vidareut-
veckling inte skall kunna erbjudas en hög-
kvalitativ chefsutbildning i Sverige, utan 
i huvudsak vara hänvisade till ”on the job 
training”. Situationen kan karakteriseras 
som att det som nu är ”styckevis och delt” 
bör ersättas med något ”sammanhållet 
och helt”. 

Dagssituationen är att medan vi å ena 
sidan vid Försvarshögskolans chefspro-
gram erbjuder kursdeltagarna kvalificerade 
fördjupnings- och profileringskurser inom 
bland annat ämnena strategi och opera-
tioner, erbjuds Försvarsmaktens chefer 
och blivande chefer inget inom landet på 
motsvarande kvalitativa nivå. Detta är inte 
tillfyllest, oaktat att ett antal officerare ur 
nämnd målgrupp genomför utbildningar 
i utlandet. Givetvis är alternativet till en 
svensk nationell lösning att vi ger aktuell 
målgrupp utbildningen utomlands, varmed 
det som är sverigespecifikt går förlorat. 

Inlägget önskar väcka en fråga som 
kan ses som angelägen för att bygga det 
avslutande obligatoriska utbildningssteget 
i officersutbildningen och har inte som 
ambition att täcka in enskildheter, trots  att 
dessa kan vara väsentliga. 

Försvarsmaktens nulägessituation upp-
visar många angelägna och svårbemäst-
rade problemområden. Många av dessa 
har emellertid sådan karaktär att de riske-
rar skymma sikten för framtidsfrågorna. 
Desto mera angeläget borde det vara att 
Försvarsmaktens ledande skikt ges möj-
lighet till vidare reflektioner kring vad 
som är militärmaktens framtida roll och 
hur de olika kapaciteterna skall användas 
som aktiva säkerhetspolitiska instrument. 
Särskilt borde behovet falla ut som en 
konsekvens av insatsförsvarets reducerade 
behov av förvaltande och produktions-
processfokuserade kvalitéer och ett ökat 
behov av chefer med förmågan att leda 
militära insatser i en ytterligt varierande 
konfliktmiljö. 
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Sweden has not developed a system for 
continuous training of officers promoted 
to high executive levels. The author of 
this article argues that such a program is of 
the utmost importance in order to provide 
high-ranking officers with the profession-
al skills that are needed in today’s and 
tomorrow’s conflict areas. 

The concept discussed in this article 
starts with a theoretical base after which 
students should move on to an experience-
based phase which focuses on case studies 
and exercises; the individual learning effect 
is thus expected to grow more  profound  
through the extensive use of reflection.

It’s the complexity of today’s conflicts 

that lies behind the call for further ad-
vanced education for senior ranks. The 
strategic, operational and tactical levels 
are no longer strictly separated. Instead, 
they are more or less blurred. There is, 
for example, an obvious tendency that 
decisions at the tactical level will be seen 
as more and more immediately applicable 
to the strategic level which will, in the end, 
lead to political consequences. 

In addition, there is an obvious need for 
officers to acquire a sound knowledge of 
military theory as a platform for their pro-
fessional military work in a multidimen-
sional and multiethnical environment. 

.
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