
100

NR 2 apRil/juNi 2011

I början på 1990-talet vidtog diskussioner 
om en modifiering av officersutbildningens 
innehåll. Därav initierades diskussionerna 
om Officer 2000. Den 1 juli – samtidigt 
som Försvarsmakten blev en myndighet – 
inrättades officersförordningen (1994: 882) 
varvid officersutbildningsstrukturen juste-
rades till innehåll och form. Från och med 
utbildningsåret 1999/2000 infördes ånyo 
en ny struktur i och med introduktionen av 
tre militärhögskolor och genom ett antal 
nya program; ett tvåårigt yrkesofficerspro-
gram, reservofficersprogrammet, taktiska 
programmet, stabsprogrammet och ett två-
årigt chefsprogram. I de utredningar som 
låg till grund för 1999 års förändringar po-
ängterade statsmakterna att det kommer 
att ställas nya krav på officeren:3 

•  att omfattningen av internationella 
insatser, där svenska officerare deltar, 
tenderar att öka,

•  att det civila samhället ska kunna 
stödjas vid svåra påfrestningar i 
fred,

•  att den av riksdagen beslutade anass-
ningsprincipen ska kunna tillämpas,

•  att officeren både måste kunna be-
härska och kunna dra fördelar av 
den snabba utvecklingen  inom bl a 
teknik och IT-området.

•  att den miljö som officeren potentiellt 
ska verka i blir alltmer svårförutsäg-
bar och diffus.

Officersutbildning för framtida krav – hur 
och med vilket innehåll?
av Johan Hansson

i denna artikel avser jag redovisa någ-
ra reflektioner över de förändringar som 
genomförts de senaste 30 åren när det gäl-
ler officersutbildningen. Syftet är bland an-
nat att diskutera huruvida förändringarna 
i utbildningsinnehåll och målsättningar etc 
avspeglas i Försvarsmaktens krav på offi-
cersprofessionen1 samt något om rollspelet 
mellan Försvarsmakten och Försvarshög-
skolan.

Bakgrund

Officersutbildningen och dess innehåll har 
förändrats ett flertal gånger de senaste 30 
åren. Den då nya befälsordningen – NBO 
– beslutades på 70-talet genom proposition 
1977/78:24, betänkande FöU1977/78:10 
och regeringsskrivelse 1977/78:179. NBO 
infördes formellt ett antal år senare, den 
1 juni 1983, efter en relativt väl planerad 
omläggning där omgalonering och karri-
ärväxlingsmöjligheter etc var tydliggjorda. 
Två principer var vägledande för NBO: 
allt blivande befäl skulle ha en gemensam 
grundläggande utbildning till chef, utbil-
dare och fackman samt att utbildningen 
skulle baseras på den allmänna värnplik-
tens grund. I övrigt beslöts att ”alla bör 
i princip ges samma möjligheter att efter 
egna förutsättningar efter hand få alltmer 
kvalificerade uppgifter i såväl krigs- som 
fredsorganisationen”.2   
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Parallellt med de förändringar som gjordes 
från 1990-talet och framåt så har det förts 
mer eller mindre intensiva debatter och 
diskussioner om att officersyrket kräver 
akademisk skolning. En milstolpe i sam-
manhanget är Högskoleverkets granskning 
av Försvarshögskolan, FHS, år 1998. Men 
frågan om akademisk examensrätt har inte 
varit helt enkelt.  Bl a genom att officersut-
bildningen bedrivits både inom och utom 
Försvarsmakten, där den grundläggande 
officersutbildningen har varit inomverks-
utbildning i Försvarsmakten medan den 
högre officersutbildningen genomförts vid 
stödmyndigheten Försvarshögskolan. 
 I betänkandet Ett reformerat skolsys-
tem för Försvarsmakten (SOU 2003:43) 
föreslog den s k skolreformutredningen att 
olika utbildningsinriktningar skulle inrät-
tas för officersutbildningen och ”att utbild-
ningen skulle anpassas till kommande be-
fattningar i den enskilde officerens karriär 
och styras av individens ambitioner och be-
dömda utvecklingsmöjligheter med hänsyn 
till bl a familjesituation”. Utbildningen för-
slogs vidare att antingen genomföras som 
del vid civil högskola eller som anslagsfi-
nansierad utbildning vid sektorhögskola 
(med SLU som förebild) – således var man 
helt inne på att officersutbildningen skulle 
vara akademisk, i alla fall i någon form. 
 Men regeringen krävde ytterligare un-
derlag innan akademiseringsfrågan var 
löst. I betänkandet Försvarshögskolan – 
en översyn (SOU 2004:58) pekade man 
på flera brister som sedan i proposition 
2004/05:5 Vårt framtida försvar, ledde 
fram till ståndpunkten att officersutbild-
ningen så långt som möjligt borde jämstäl-
las med högskoleutbildning. Denna långa 
strävan gick i uppfyllelse genom att propo-
sition 2006/07:64 Högskoleutbildning av 
officerare m m bifölls av riksdagen.  Fr o m 
1 januari 2008 är därmed Försvarshögsko-

lan ett akademiskt lärosäte med akademisk 
examensrätt. 
 Examensrätten manifesteras tydligast 
genom att det treåriga officersprogrammet, 
OP, leder till en akademisk yrkesexamen 
på grundnivå, benämnd officersexamen 
och genom att FHS har examensrätt för ge-
nerella akademiska examina på avancerad 
nivå (filosofie magister) i ämnena krigsve-
tenskap och statsvetenskap. 
 Åren 2008–2010 genomfördes det sista 
chefsprogrammet (ChP 08-10) vars utbild-
ningsplan i stort varit gällande det senaste 
decenniet. Chefsprogrammet ersattes av ett 
nytt tvåårigt program – Högre stabsoffi-
cersutbildning, HSU. Förutom skillnaderna 
i de övergripande utbildningsmålsättning-
arna, så bedrivs HSU på avancerad akade-
misk nivå. Chefsprogrammet bedrevs på 
grundläggande nivå och medgav en kandi-
datexamen i krigsvetenskap.  
 Samtidigt med diskussionerna om beho-
vet av akademisk skolning har befäls- och 
personalförsörjningssystemet i Försvars-
makten transformerats för att möta fram-
tida behov. Därför fick vi bl a ett tvåbefäls-
system efter riksdagens beslut i december 
2007.4 Regeringen gav i januari 2008 För-
svarsmakten i uppgift att utveckla ett fler-
befälssystem. Redan i april 2008 skickade 
Försvarsmaktens högkvarter ut ett beslut 
till regeringskansliet och Försvarsmaktens 
förband där grundprinciperna för tvåbe-
fälssystemet med två kategorier yrkesoffi-
cerare: taktisk och operativ officer (OF1-9) 
samt specialistofficer (OR6-9) åskådlig-
gjordes.5 

Diskussion

Officersutbildningen och dess målsättning-
ar har diskuterats till och från inom och 
utom officerskåren. Akademiseringsfrågan 
har tidvis varit föremål för intensiva debat-
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dess kärnkompetenser är samt ur yr-
kes- och karriärutvecklingen kommer att 
vara, skiljer sig åt beroende på vem man 
frågar. Det finns därför stora risker att 
arbetet med IO14 och PROD10 (numera 
ORG11) sker på mycket osäker grund. 
Uppfattningen om vad officeren respek-
tive specialistofficeren gör i insatsorgani-
sationen respektive produktionsorgani-
sationen är osäker. Detta kan i värsta fall 
leda till att det uppstår förmågebrister 
eller att vi utvecklar mekanismer för att 
kompensera när det egentligen inte skulle 
behövas. Det framstår som centralt att en 
övergripande systembeskrivning behöver 
tas fram och att den därefter används för 
att kontrollera om vi hamnat rätt. Det 
kan då vara nödvändigt att justera per-
sonalramar och kompetensutvecklings-
systemet.

Därmed visade sig avsaknaden av analyser 
om hur tvåbefälssystemet tänktes fungera 
när vi beslöt införa specialistofficersinstitu-
tet. Emellertid påverkas officerskåren och 
dess roller av tvåbefälssystemet, enär kra-
vet på specialisering rimligen måste nedgå 
när det gäller officerarnas (OF) kompetens. 
De som är utbildade i NBO har i allmänhet 
haft en alltför generell kompetens, men har 
ändock fått axla alla roller och befattning-
ar i Försvarsmakten där kravet varit att 
vederbörande ska ha militär kompetens. 
Nu torde officersrollen delvis behöva om-
definieras och förändras till en mer generell 
chefsinriktning. Likväl måste karriärvägar-
na tydliggöras för båda kategorierna i syfte 
att öka attraktionen för våra yrken och för 
att locka och rekrytera rätt individer med 
goda förutsättningar att verka inom res-
pektive officerskategori.
 När det gäller kompetensuppbyggnad 
och den mer formella utbildningen för of-
ficersyrkena så måste den taktas mot för-
väntade roller och de övergripande arbets-
uppgifter som officerskategorierna är och 
blir satta att ansvara för. För detta krävs en 

ter och åsikter. Dock har jag uppfattat att 
diskussionen har handlat mer om form och 
medel än innehåll. Jag är själv övertygad 
om att officerare, OF, ska ha akademisk 
skolning men vi saknar en bredare diskus-
sion om innehållet i utbildningarna. Även 
om officersutbildningen varit föremål för 
ett flertal offentliga utredningar har det 
fokuserats för lite på innehåll och målsätt-
ningar – ganska naturligt emellertid med 
tanke på strävan efter examensrätt. 
 När det gäller innehåll och den grund-
läggande officersutbildningen på officers-
programmet och vid specialistofficersut-
bildningen som exempel så har vi inte gjort 
en grundläggande analys. Den mycket 
viktiga specialistofficerskåren har varit fö-
remål för beslut som införts utan större ut-
redning – varken av regeringen eller inom 
Försvarsmakten. Officersrollen respektive 
specialistofficersrollen och de båda offi-
cerskategoriernas karriärer och befattningar 
har inte varit utmejslade vid sjösättningen 
av tvåbefälssystemet. Därmed vill jag påstå 
att vi infört en officerskategori utan att vi 
förberett oss tillräckligt – om än en starkt 
efterfrågad personalkategori.     
 Under 2009 genomfördes en försvars-
maktsintern utredning kallad kompetens 
– kurser – karriär (Ag K3)6 där vi7 skulle 
fokusera på behov av utbildning för hel-
tidstjänstgörande operativa officerare och 
specialistofficerare. I utredningen kom vi 
bl a fram till att det behövdes en tydlig s k 
systembeskrivning av de båda officerskate-
gorierna, deras roller och fortsatta karriär 
etc. Utredningen påtalade vidare i sina av-
slutande reflektioner:8 

Ovanstående beskrivning och konsekven-
sen av avsaknaden av systembeskrivning 
av specialistofficerssystemet har inneburit 
att uppfattningen i Försvarsmakten avse-
ende hur de två olika yrkesofficerskate-
gorierna ska fungera tillsammans, vilka 
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även generella och grundläggande krav på 
officersyrket.  
 Det är önskvärt att något motsvarande 
styrdokument tas fram för att öka styrningen 
av den utbildning som nu genomförs inom 
Försvarsmakten och på Försvarshögskolan. 
Utöver tydligare uppdrag och beställningar 
hos utbildningsgivarna bör uppdragsgiva-
rens insyn och påverkan under pågående 
utbildning öka. Men det kan endast ske om 
behoven analyserats och prioriteringar samt 
inriktningar tagits fram. De tankar som 
finns på att återinföra en utbildningsinspek-
tör och samla uppgifter och kompetenser i 
ett ”Försvarsmaktens Utbildningscentrum” 
stödjer förmodligen ett sådant behov.
 Ett sätt att öka uppdragsgivarens insyn 
och indirekta styrning av utbildningarna 
vid Försvarshögskolan när de väl påbörjats, 
är att Försvarsmakten inbjuds och vidare 
tillsätter kvalificerade ledamöter i de pro-
gramråd som finns kopplade till officerspro-
grammet, stabsutbildningen och den högre 
stabsofficersutbildningen.  Dessa ledamöter 
bör ha tillräckligt hög befälsnivå och vara 
både intresserade och kunniga i och om de 
officersutbildningar som Försvarshögskolan 
bedriver. 
 När det i övrigt gäller målsättningar och 
utbildningsinnehåll så finns visst utveck-
lingsbehov vid såväl officersprogrammet 
(OP) som den högre stabsofficersutbildning-
en (HSU). Officersprogrammet har t ex flera 
profiler: krigsvetenskaplig, militärteknisk, 
nautisk och aviatisk profil. Inom den krigs-
vetenskapliga profilen finns ett flertal olika 
inriktningar med funktionsutbildning som 
i stort motsvarar arméns tidigare truppslag 
samt amfibiekåren. Men diversifieringen av 
det akademiska officersprogrammet under 
den delen som kallas verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU – termin 4 och 5) är inte 
problemfri. Skälen till min skepsis är fram-
för allt två. Till att börja med kommer vo-

större analys som inte bara hanteras av hög-
kvarterets personalstab – även inspektörer 
och myndighetsledning samt förbandschefer 
måste engageras för att fortsätta att utveck-
la de båda officerskategoriernas karriärvä-
gar och vilka utbildningsmålsättningar de 
genererar i mer generella termer.  Ett sådant 
arbete måste börja med en grundlig diskus-
sion om officersprofessionen och vilka för-
mågor de olika kategorierna ska ha och hur 
de skautvecklas över den yrkesverksamma 
tiden. Vid Försvarshögskolan finns likaså 
utvecklingsbehov, bl a hur styrning och led-
ning av våra utbildningsprogram sker och 
ska ske – ett arbete som pågår. 
 Avsaknaden av eller otydligt ställda mål-
sättningar för officersutbildningarna från 
Försvarsmakten har varit otillfredsställan-
de. Det har bl a inneburit att vi på Försvars-
högskolan allt för självsvåldigt både har for-
mulerat de övergripande målsättningarna 
likväl som vi designat och utformat utbild-
ningarna vad gäller officersprogrammet, 
stabsutbildningen och de olika varianterna 
av den högre stabsofficersutbildningen. Det 
är således inte längre en fråga om huruvida 
utbildningarna ska vara akademiska eller ej 
– det är en fråga om vad studenten ska lära 
sig och vad de ska uppnå under studietiden 
i syfte att Försvarsmakten ska få en profes-
sionell officerskår som har den kompetens 
och det förhållningssätt som arbetsgivaren 
och ytterst statsmakternas förväntar sig. 
 Ett steg mot ökad tydlighet är att Försvars-
makten återgår till att formulera styrningar 
i form av Utbildningsmål för Försvarsmak-
tens programutbildning. Dokumentet kom 
ut senast år 2003 och var en tydlig styrning 
till programansvariga och till de olika ut-
bildningsgivarna vid framtagandet av pro-
grammens utbildningsplaner.9 På 14 sidor 
angavs vilka målsättningar som respektive 
utbildningsprogram skulle nå samtidigt som 
förmågornas innebörd beskrevs. Där fanns 
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ståelse för, och agera utifrån, de krav som 
ställs på en officer i yrkesrollen, utgående 
från bl a Försvarsmaktens värdegrund.

Efter genomgången utbildning ska office-
ren kunna ta ut en magisterexamen.

Utbildningen har ett tydligt fokus på den 
gemensamma operationen och på Natos 
stabsarbetsmetodik. Utbildningen genom-
förs med hög kvalitet och fyller ett gott 
syfte. Däremot vet vi att långt ifrån alla 
placeras vid en insatsstab, alla kommer 
inte heller att verka inom ”insatsområdet” 
under huvuddelen av sin karriär från OF4 
och uppåt. Många i framförallt i högkvar-
teret arbetar med försvarsmaktsplanering, 
utveckling, produktion och verksamhetsled-
ning samt materielförsörjning och logistik. 
En inte obetydlig del placeras också direkt 
på förband som bataljons- och divisionsche-
fer. I det perspektivet så är HSU en relativt 
smal utbildning, bedömt smalare än det f d 
chefsprogrammet. Förvisso finns en högre 
stabsofficersutbildning med teknisk inrikt-
ning, men det blir inte heltäckande. 
 Försvarsmakten bör därför se över vilka 
förmågor och kompetenser som de högre 
officerarna ska ha och tillsammans med 
FHS se över vilken utbildning det genererar. 
Ett sätt kan vara att komplettera det andra 
årets studier vid nuvarande HSU med andra 
inriktningar som täcker det behov som man 
kommer fram till att man har.
 När det i övrigt gäller målsättningar och 
behov av förmågor så innebär dagens allt 
mer internationella åtaganden samt tvåbe-
fälssystemets införande, behov av utveckling 
av t ex ledarskapsutbildningen. Om officers-
rollen (OF) blir allt mer generell samtidigt 
som miljön och det kulturella landskapet 
som man ska verka i är väldigt varierande 
så finns det nya behov. Det handlar bl a om 
ökat inslag av utbildning och träning i etik 
och i etiska spörsmål kopplat till både folk-

lymen i framtiden att vara så liten (60 – 50 
kadetter årligen under kommande år)10 att 
de minsta funktionerna inom armén kom-
mer att ha någon enstaka student årligen, 
om än någon alls. Det blir väldigt svårt att 
kvalitetssäkra en liknande utbildning när 
studentantalet är så lågt. Det blir dessutom 
orationellt, dyrt och svårt att hålla liv i hög-
skolekompetenta lärare etc vid t ex ArtSS, 
FarbS och LvSS. Det andra skälet till att se 
över detta är att en akademisk yrkesexamen 
med funktionsutbildning kräver någorlunda 
gedigna förkunskaper. Dessa förkunskaper 
kommer att vara hart när omöjliga att upp-
nå innan kadetten påbörjar sin utbildning. 
Värnplikten är som bekant borta och ersatt 
med GMU m m. Det är i detta sammanhang 
också nödvändigt att beakta officersrollen 
rent allmänt och väga den mot specialistof-
ficerarnas kompetens. Officersrollen torde 
tack vare tvåbefälssystemet bli mer gene-
rell till sin karaktär, dock med krav på hög 
professionalitet. Därmed kommer jag till 
slutsatsen att de borde vara mycket bättre 
att officerarna (OF) ges djupare funktions-
utbildning utanför programmet och att de 
får den inom ramen för de yrkes- och be-
fattningskurser som specialistofficerarna ge-
nomgår samt att VFU-delarna i OP delvis 
förändras. 
 Vad avser den högre officersutbildningen 
och HSU så är målsättningarna efter två års 
studier: 11

Efter genomgången utbildning ska office-
ren visa fördjupad förmåga att planera, 
genomföra och utvärdera gemensamma 
operationer, såväl nationella som interna-
tionella, med fokus på operationskonst på 
operativ ledningsnivå.

Efter genomgången utbildning ska office-
ren kunna lösa uppgifter som kvalificerad 
stabsofficer och kunna leda arbetsgrupper 
i stabsarbete. Officeren ska

 
uppvisa för-
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rätt och ledarskap. Likväl finns behov av att 
öka den interkulturella kunskapen hos både 
den enskilde och vid förbanden samt bered-
skapen för olikheter. 
 Avslutningsvis vill jag poängtera behovet 
av samarbete mellan Försvarsmakten och 
Försvarshögskolan avseende officersutbild-
ningarna. Rollspelet fungerar bäst när vi har 

en intresserad, tydlig och kompetent bestäl-
lare på den ena sidan och en lyhörd kvalifi-
cerad utbildningsorganisation på den andra 
sidan.

Författaren är är överstelöjtnant och ge-
nomför för närvarande internationell tjänst-
göring.
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Noter
1.  Vad som konstituerar en officersprofession 

är en särskild diskussion. Professor Bengt 
Abrahamsson diskuterar professionen bl a 
utifrån en professionell expertisroll och ur ett 
professionellt yrkessocialiseringsperspektiv 
med en egen etik och kåranda. Abrahams-
son, Bengt: Militärer makt och politik. En 
analys av militären som grupp och deras roll 
i samhället, Försvarshögskolan, Stockholm 
2005. 

2.  Chefen för armén NBO – Information om 
ny befälsordning i armén. 

  Försvarets bok-och blankettförråd, Sundby-
berg 1982.  

3.  Försvarsdepartementet. Försvarsmakts- 
gemensam utbildning för framtida krav. 
SOU 1998:42  Fritzes, Stockholm.

4.  Försvarsutskottets beredning av regeringens 
budgetproposition hösten 2007 ledde vidare 
till att riksdagen antog utskottets betän-
kande där man gav regeringen i uppdrag att 
införa ett tvåbefälssystem i Försvarsmakten. 
Försvarsmakten fick uppgiften av regeringen 
2008-01-17. 

5.  I ett beslut från Högkvarteret 2008-04-09 
(beteckning: 16 100:66576), signerat av ÖB 
Håkan Syrén, framgår att Försvarsmakten 
ska införa ett tvåbefälssystem för aktiva 
officerare. 2009-01-01 angavs som datum 
för införande av en befattningsstruktur som 
grundar sig på Officers (OF) och Other 
Ranks (OR).

6. Utredningsuppdrag ang Försvarsmaktens 
YBK och fristående kurser. FM HKV 

  2009-03-09 / 19 100: 53456
7.  Utredningen genomfördes av en arbetsgrupp 

bestående av öv Peter Öberg, kk Per-Ola Jo-
hansson, övlt Johan Hansson och mj Stefan 
Frankfeldt.

8.  Sid 51 i Ag K3 slutrapport om framtida 
behov av kurser och YBK. FM MHS H 
2009-12-16  / 19 100: 30351 

9.  Det senaste dokumentet (2003-04-28 / 
19 100:66981) beslutades av dåvarande ÖB 
general Johan Hederstedt. Chefen GRO var 
med i beredningen och utbildningsinspektö-
ren kontrasignerade. 

10.  Försvarsmakten Verksamhetsuppdrag för 
2011, prel. för 2012 och inriktning för 2013. 
Uppslag 4.10 Utbildning

11.  Försvarshögskolan. Utbildningsplan för 
Högre stabsofficersutbildning 120 hp. 

  2010-05-06. 


