
23

ANALYS & PERSPEKTIV

sedan en tid debatteras den militära pro-
fessionen.2 Det är i flera avseenden posi-
tivt, få frågor är mer strategiska och lång-
siktiga för att kunna upprätthålla en tro-
värdig försvarsförmåga. Syftet med detta 
bidrag är komplettera den pågående aka-
demiska diskussionen med ett militärt per-
spektiv och därmed stimulera till fortsatt 
meningsutbyte.

En officersprofession behöver 
utvecklas
Historiskt har debatten i Sverige kring of-
ficersprofessionen varit mycket begränsad, 
trots att det inte saknats akademiska förut-
sättningar. Professor Bengt Abrahamsson 
har under en lång tid tillhört de mest an-
sedda forskarna i världen inom denna dis-
ciplin. Under invasionsförsvarets era fanns 
emellertid få incitament för en professi-
onsdiskurs. Det mobiliserade värnplikts-
försvaret vilade på ett fundament som var 
väl etablerat i samhället. En central föränd-
ring var övergången till ett enbefälssystem 
1983. Reformen förbereddes politiskt un-
der drygt tio år utan att föranleda någon 
omfattande diskussion kring officersyrkets 

kärna.3 Den debatt som nu börjar ta form 
ska ses i sammanhanget av att uppdraget 
för Försvarsmakten förändrats inom några 
principiella områden. 

Alla huvuduppgifter ska kunna lö-
sas i samverkan med andra militära ak-
törer. Krigsförbandens användbarhet och 
tillgänglighet ska öka för att kunna lösa 
uppgifter både nationellt och internatio-
nellt. Med införande av ett flerbefälssystem 
samt anställda och kontrakterade solda-
ter och sjömän, skapas en mer speciali-
serad och professionell personalkår med 
högre grad av expertis inom respektive 
fackområde. Den kvalitativa förbättring 
av Försvarsmakten som långsiktigt följer 
av reformen är svår att överblicka. Fullt 
ut genomförd innebär reformen en perso-
nellt och kompetensmässigt ny försvars-
makt. De politiska vägval som gjorts i 
samband med Försvarsbeslut 2009 med-
för en samhällsreform som förändrar rela-
tionen mellan Försvarsmakten och samhäl-
let i övrigt. Försvarsmakten blir ett säker-
hetspolitiskt instrument bland andra, sna-
rare än som den sista utvägens maktmedel 
som förhoppningsvis aldrig behövde kom-
ma till användning. Den blir också en av 
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Résumé

The aim of this article is to give impetus for a continued debate on the Swedish profession 
of arms by providing a military perspective. The discussion is focused on the officer corps 
and elaborates on four key characteristics; jurisdiction, expertise, ethos, and education. The 
author concludes that there are two unique and distinct qualities required by officers: 
commanding troops in combat and understanding the societal context of military activities 
in peace, crisis management and war.
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Sveriges största arbetsgivare med de krav, 
förväntningar och skyldigheter som detta 
innebär. i takt med att den svenska säker-
hetspolitiken fortsätter att utvecklas finns 
det skäl att anta rollen och uppdraget för 
Försvarsmakten och dess personal kommer 
att vara stadd i förändring. i en sådan dy-
namisk extern miljö blir det naturligt för 
Försvarsmakten att i ökad utsträckning sö-
ka referens i något beständigt och trögrör-
ligt för den långsiktiga utvecklingen. i det-
ta sammanhang har professionsidentiteten 
en allt viktigare roll.

Det är angeläget att Försvarsmakten 
tar initiativet till att definiera och utveck-
la den svenska officersprofessionen. En 
definition är under framväxande. Såväl 
den militärstrategiska doktrinen som 
Försvarsmaktens strategiska inriktning tar 
utgångspunkt i professionsperspektivet.4 
Överbefälhavare Sverker Göranson tar 
också regelmässigt avstamp i professionen 
vid sina anföranden.5 I interna medarbe-
tarundersökningar (FM ViND) framträder 
en bild av att det finns bristande förståelse 
för hur Försvarsmakten ska lösa sina upp-
gifter i framtiden. Därför inleds nu en di-
alog med förbanden kring identitet, roller 
och relationer som innehåller viktiga kom-
ponenter för att utveckla yrkets kärna.  En 
definierad officersprofession skapar förut-
sättningar för att tydligare beskriva kopp-
lingen mellan yrkets krav och vad som ska 
uppnås. Den blir också en självklar ut-
gångspunkt för kravställning av utbildning, 
systembeskrivningar för olika personalka-
tegorier och för den långsiktiga utveckling-
en av yrkeskåren.

Utvecklingen i Försvarsmakten är inte 
unik. Flera militära samarbetspartner har 
under senare år börjat lägga allt större vikt 
vid att diskutera och utveckla sin professi-
onssyn. Vad som framförallt uppmärksam-
mats är de alltmer diversifierade uppgifter-

na, samt breddade och skärpta krav på så-
väl teoretisk som praktisk och etisk kom-
petens. Bedömningen synes vara att den 
militära rollen idag är långt mer komplex 
och krävande än tidigare. Man har därför 
sett ett behov av en översyn av den militä-
ra självuppfattningen, en tydligare rollbe-
skrivning, en uppdatering av grundläggan-
de normer, värderingar och principer, och 
förnyade relationer till det omgivande sam-
hället. Allt fler länder väljer idag att ta sig 
an dessa frågor utifrån ett professionsper-
spektiv. Några av de länder som valt denna 
väg är USA, Kanada och Norge.6

Utgångspunkter
Även om denna artikel inte har några teo-
retiska ambitioner så finns det skäl att in-
ledningsvis redovisa mitt perspektiv från 
akademiska utgångspunkter. Samuel 
Huntington definierar officersyrket utgå-
ende från tre centrala egenskaper; exper-
tis, ansvar och yrkeslojalitet.7 Hans centra-
la tes är att en effektiv försvarsmakt krä-
ver en professionell autonomi i förhållan-
de till den politiska ledningen (divergens). 
Huntington menade att krigarkulturen inte 
skulle tillåtas påverkas av det civila sam-
hällets liberala värderingar. i kontrast har 
Morris janowitz formulerat en konver-
gensteori.8 i takt med att konfliktspektru-
met vidgas och militär verksamhet integre-
ras med andra politiskt styrda aktiviteter 
behöver det politiska inflytandet över mili-
tär verksamhet öka. Denna instrumentella 
syn i kombination med ökad byråkratise-
ring av militära organisationer leder enligt 
janowitz till att officersyrket successivt an-
passas till civila normer och till de förut-
sättningar och villkor som råder för övri-
ga förvaltningsmyndigheter, officerare blir 
byråkrater.  Denna förändringsprocess ut-
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gör en anpassning av officersyrket till ett 
ny social miljö.9 

Som komplement till dessa dialektiska 
perspektiv introducerade Charles Moskos 
en pluralistiskt ansats som innebär både 
konvergens och divergens visavi det civi-
la samhället. Han menade att militära or-
ganisationer bör fortsätta att kultivera sol-
dat- och sjömansideal för de stridande för-
banden samtidigt som andra delar av orga-
nisationen, framförallt de med ansvar för 
logistik m m, behöver utvecklas med ökat 
inslag av påverkan från det civila samhäl-
let. Moskos konkluderade att det kan fin-
nas skäl att organisera militär verksamhet 
i två enheter utifrån dessa distinkt skilda 
perspektiv. Denna artikel tar utgångspunkt 
i Moskos modell. Yrkets militära kärna 
måste kvarstå och samexistera med ökat 
inflytande från det civila samhället. 

Personalreformen påverkar alla perso-
nalkategorier dock i olika utsträckning. 
För specialistofficerare och civilanställ-
da är förändringarna relativt begränsade. 
Även om anställningsform och ansvar i för-
bandsproduktion omdefinierats för grupp-
befäl, soldater och sjömän så är taktiska 
officerare den yrkesgrupp vars roll genom-
går den största förändringen. Detta sker i 
huvudsak i skuggan av andra viktiga re-
former inom personalförsörjningssystemet. 
Taktiska officerare har det yttersta ansva-
ret för att leda militär verksamhet och ut-
öva arbetsgivarens skyldigheter och befo-
genheter. Deras arbete utgör därmed den 
naturliga utgångspunkten för att studera 
och förstå officersprofessionen och det mi-
litära systemet. Med dessa motiv avgränsas 
officersprofessionen i denna artikel till tak-
tiska officerare. Denna avgränsning ska in-
te förväxlas med vare sig exkluderande el-
ler elitistiska ambitioner. Det finns skäl att 
behandla profession i ett större samman-
hang, innefattande alla personalkategorier. 

Detta kräver emellertid en mer omfattan-
de analys.

Trots att det saknas akademisk konsen-
sus om officersyrket ska betraktas som en 
profession tar denna artikel utgångspunkt 
i en professionssyn och tillämpar den be-
greppsapparat som hör därtill.10 Den kana-
densiska försvarsmaktens definition sam-
manfattar väl dessa begrepp.

Professions are characterized […] by spe-
cific attributes: responsibility acknowl-
edges a special duty to society; expertise 
describes the body of abstract theoretical 
knowledge they possess; identity reflects 
the members’ unique standing within so-
ciety; and vocational ethic makes explicit 
the particular values and obligations that 
form the foundation of the profession, un-
derpinning and binding it together. in the 
profession of arms, this vocational ethic 
is subsumed in the broader construct of 
the military ethos. Last, professions prac-
tise their expertise within specialized do-
mains accepted as legitimate by society 
and closely regulated by government.11

En profession förutsätter en unik yrkes-
grupp och med ett handlingsorienterat yr-
keskunnande inom ett avgränsat kompe-
tensområde. Gruppen har, under reglera-
de former, självständighet att utveckla sin 
expertis. Dessutom finns en uttalad loja-
litet och solidaritet gentemot uppdraget. 
Samtidigt karaktäriseras professioner av 
att de är beroende av att samhället och dess 
representanter uppfattar professionens ar-
bete som värdefullt och i linje med samhäl-
lets inriktning i övrigt – professionen mås-
te ha legitimitet och vara trovärdig. Denna 
insikt innebär i sin tur att det måste finnas 
en förmåga och systematiskt arbetssätt för 
kritisk granskning och utveckling där kun-
skap och praktiska erfarenheter omsätts. 
Detta tar sig ofta uttryck i någon form av 
institutionalisering. Professionen måste 
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stän digt utvecklas och anpassas. Mitt bi-
drag i denna artikel utgörs av reflektioner 
på den svenska officersprofessionen inom 
fyra centrala områden; kompetensområde, 
exper tis, etos samt utbildning.

Kompetensområde med flera 
aktörer
Kompetensområdet kan indelas i en for-
mell legal del, jurisdiktion, och en, infor-
mell, samhällelig del. jurisdiktion är regle-
rad i lagar och förordningar samt genom 
andra beslut av regeringen. Utgående från 
förvaltningens självständighet åligger det 
Försvarsmakten, i likhet med andra förvalt-
ningsmyndigheter, att självständigt beslu-
ta i ärenden som rör tillämpningen av lag. 
Försvarsmakten ska upprätthålla och ut-
veckla ett militärt försvar. Grunden för det-
ta ska vara förmågan till väpnad strid mot 
en kvalificerad motståndare. Regeringen 
får uppdra åt Försvarsmakten att använ-
da våld och tvång i enlighet med interna-
tionell rätt för att hindra kränkningar av 
rikets territorium i fred eller under krig 
mellan främmande stater.   Detta har reg-
lerats i förordning om Försvarsmaktens 
ingripanden vid kränkningar. Om ett ut-
ländskt fartyg eller luftfartyg använder 
våld mot mål inom svenskt territorium får 
Försvarsmakten, i enlighet med den delega-
tion som ges i förordningen, besluta om att 
tillgripa vapenmakt.12 i övrigt måste reger-
ing eller riksdag fatta beslut om militär in-
sats. Vid krig eller krigsfara ökar jurisdik-
tionen för det militära försvaret.13 I inter-
nationella operationer finns utöver interna-
tionell lagstiftning vissa överenskomna be-
gränsningar för vilka uppgifter som militä-
ra styrkor ska ha.14

Det finns två områden där gränsdrag-
ningen kan vara föremål för särskilda över-
väganden och utformas olika. Det rör roll-

spelet mellan den högsta militära nivån och 
den politiska ledningen samt gränsdrag-
ningen mellan militär- och polisiär verk-
samhet. i båda fall finns det en tydlig rå-
gång i Sverige. Den svenska förvaltnings-
modellen och utformningen av ledningen 
av det militära försvaret har två särdrag i 
jämförelse med många andra samarbets-
länder. i Sverige är myndighetschefen för 
Försvarsmakten, d v s den högsta militära 
befattningshavaren, tillika överbefälhava-
re (ÖB). Vidare så har den svenska förvalt-
ningsmodellen länge präglats av en princip 
om delegerat ansvar där förvaltningsmyn-
digheterna har en relativt självständig roll 
under regeringen. 

Vår nuvarande organisationsstruktur 
har en kort historia. När Generalstaben 
gradvis utvecklades under 1800-talet inne-
bar det ett betydande steg för officersyrkets 
byråkratisering.15 Försvarsdepartementet 
bildades 1920 genom en sammanslagning 
av Sjöförsvarsdepartementet och Lant för-
svarsdepartementet. ÖB-ämbetet inrättades 
1939 och först 1994 blev För svars makten 
förvaltningsmässigt en gemen sam myndig-
het. Omvärldsvärldsläge och ut veckling av 
den svenska förvaltningsorgani sationen 
innebar att ÖB-rollen förändrades under 
det kalla kriget, från att inledningsvis ha 
varit fokuserad på operativ verksamhet 
och säkerhetspolitiska bedömningar till ett 
större inslag av förvaltning.16 Medan fle-
ra länder organiserar gendarmeri-styrkor, 
d v s militära styrkor som även har polisi-
ära befogenheter, så har den svenska tradi-
tionen varit att separera mandatet för mi-
litär och polis.

Medan jurisdiktionen ger officerare 
tjänstgörande i Försvarsmakten exklusi-
vitet vad avser mandat och roll så präglas 
den samhälleliga arenan av förekomsten 
av allt fler aktörer. Fem av dessa beskrivs 
kortfattat; våra samarbetsländers försvars-
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makter; allmänheten företrädd av opini-
onsbildare, andra myndigheter som anting-
en ansvarar för civil krishantering eller för 
delar/funktioner som bidrar till det militä-
ra försvaret; samt den privata sektorn med 
ett ökat utbud av företag som tillhandahål-
ler säkerhetsrelaterade tjänster.

Sveriges säkerhet bygger på solidari-
tet mellan Europeiska Unionens medlems-
stater och bland de nordiska länderna. 
Försvarsmaktens exklusivitet har begrän-
sats då myndighetens huvuduppgifter även 
ska kunna utföras med andra. Det militä-
ra försvaret av Sverige är inte bara en upp-
gift för Försvarsmakten utan andra för-
svarsmakter ska, under vissa omständighe-
ter, delta i sådana operationer. i takt med 
fördjupat internationellt samarbete ökar 
det ömsesidiga beroendet.

 
Organisering av 

multinationella förband innebär att perso-
nal från andra försvarsmakter kan sättas in 
för att fullfölja svenska utrikes- och säker-
hetspolitiska ambitioner. Detta var fallet 
när regeringen fattade beslut om att stöd-
ja ECOWAS med strategiska flygtranspor-
ter till Mali.17  

En relativt ny trend är det ökade intres-
set för försvarsfrågor. Opinionsbildare i so-
ciala- och etablerade medier levandegör en 
ständig debatt om Försvarsmaktens verk-
samhet, i flera avseenden rör det speciali-
serade och tekniska områden som tidiga-
re knappast varit föremål publikt intresse. 
inte sällan argumenteras utifrån militära 
utgångspunkter och motiv där slutsatserna 
avviker från de som Försvarsmakten kom-
mit fram till. Den senare tidens debatt om 
militära hot och förmågan att försvara lan-
det utgör ett sådant exempel.

inom förvaltningsområdet finns flera 
myndigheter inom försvarsområdet vars 
kompetens tar andra utgångspunkter än 
militära. Deras mandat och roll visavi 
Försvarsmakten har i vissa fall ökat.18 Som 

exempel kan nämnas Försvarshögskolans 
roll inom officersutbildningen och Försva-
rets materielverks övertagande av ansvar 
för logistik. Med Moskos teori kan den-
na överflyttning av verksamhet förklaras 
med att andra kompetenser än de militära 
är avgörande för att verksamheten ska ge-
nomföras effektivt och att Försvarsmakten 
ska fokusera på sin kärnverksamhet.

Säkerhetsföretag får en ökad roll i kon-
fliktområden. inom vissa områden uppfattas 
säkerhetsföretag kunna erbjuda fördelakti-
ga lösningar i förhållande till att avdela mi-
litära förband. Även Utrikesdepartementet 
nyttjar privata säkerhetsföretag i konflikt-
områden.19 Exempel på områden där sä-
kerhetsföretag kan övervägas är logistik, 
bevakning, personskydd, mentorering/ut-
bildning, operatörer till obemannade sys-
tem samt bordnings- och säkerhetsstyrkor 
för att skydda sjötrafik.

Militär expertis: strid och 
förvaltning
Den militära expertisen utgår från stridens 
villkor, där krig ses som en tvekamp mel-
lan parter där syftet främst är att “bryta 
motståndarens vilja och påtvinga denne 
total eller partiell underkastelse, alterna-
tivt förinta densamma.”20 Grunden för of-
ficersyrket är och förblir att fatta beslut om 
storskalig legitim våldsutövning och leda 
krigsförband i stridssituationer. Här skiljer 
sig den taktiska officerens roll från speciali-
stofficeren, som i första hand ska verkställa 
beslut och stödja chefen i dennes ledarskap. 
Officerare ska med bristfällig information 
och under extrema förhållanden kunna fat-
ta beslut och ta ansvar för verksamhet med 
säkerhetspolitiska och humanitära kon-
sekvenser. Vidare ska krigsförband ledas 
och motiveras så att uppgifter löses även 
om det innebär stor fara för egen säkerhet. 
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Det ställer stora krav på färdighet och er-
farenhet att leda förband under osäkra be-
tingelser och god förståelse för insatsreg-
ler för våldsutövning. Något som i första 
hand utvecklas vid genomförande av ope-
rationer samt realistiska och krävande öv-
ningar i större förbandsformationer. i detta 
avseende finns inga genvägar. Denna form 
av våldsutövning, som i sin mest extrema 
form ska kunna garantera nationens över-
levnad, har sin egen logik utgående från 
krigföringens primitiva väsen.

Konfliktkaraktären kan dock vara 
mycket varierande både vad avser konflikt-
intensitet och aktörstyper. Krigföringens 
paradoxala natur har även konsekven-
ser för officersprofessionen. Militär verk-
samhet i andra, mindre hotfulla situa-
tioner, kräver andra ideal, t ex i interna-
tionell krishantering i låga konfliktnivå-
er. Dag Hammarskjöld fångade detta väl; 

”Peacekeeping is not a job for soldiers, but 
only soldiers can do it”.21 För att genom-
föra fredsbevarande operationer krävs sär-
skilda förmågor och träning. i Sverige har 
krigaridealen tidigare tonats ned till förmån 
för administrativa egenskaper.22 i de kvali-
ficerade operationer som Försvarsmakten 
numera deltar i stärks emellertid krigar-
kulturen.23 En viktig fråga att debattera 
är hur Försvarsmaktens förband ska po-
sitionera sig i spannet krigare-fredssoldat. 
Eva Stenbergs artikel i Dagens Nyheter, 
som beskrev Särskilda operationsgruppens 
verksamhet, utgjorde därvidlag ett värde-
fullt bidrag.24

Krigföringsförmåga konstitueras av 
fysiska, konceptuella och moral fakto-
rer. Moralfaktorerna utgörs av ledarskap, 
värdegrund, etik och moral.25 En central 
roll för officerare är att säkerställa sin för-
svarsmakts moralfaktorer. Den militära ex-
pertisen förutsätter en bredd av egenskaper, 
kompetenser och färdigheter. Fysisk och 

mental uthållighet och styrka, intellektu-
ell förmåga, brett tekniskt kunnande, so-
cial förmåga, en etisk och moralisk medve-
tenhet samt lyhördhet är några sådana ex-
empel. Officerare ska fatta beslut om va-
penverkan. Dessutom måste de även kun-
na värdera när våld inte är lämpligt eller 
måste begränsas.

Officersyrket kräver även skicklighet 
och effektivitet bortom direkta utövan-
det eller ledandet av den väpnade striden. 
Försvarsmakten är en förvaltningsmyn-
dighet, vilket innebär särskilda krav avse-
ende produktionseffektivitet och ekono-
mistyrning, med hushållning av tilldelade 
anslagsmedel.  Att leda militära operatio-
ner och ansvara för förbandets årsredovis-
ning är båda viktiga delar av verksamheten. 
Distansen från den väpnade stridens villkor 
blir dramatisk när man beaktar de krav 
som ställs på officerare som ska verka som 
militärsakkunniga i Regeringskansliet eller 
som handläggare vid Rådssekretariatet i 
Europeiska Unionen, där kompromiss och 
samförstånd är bärande principer. 

Officerare måste således behärska två 
parallella men väsensskilda logiker; en 
militär konfliktlogik och en civilt präglad 
samverkanslogik.26 Detta ställer stora krav 
på förmåga att kunna socialiseras in i oli-
ka miljöer. Den moderna krigföringen så-
väl som det vardagliga arbetet kräver att 
officerare har en god kunskap om de oli-
ka kontexter inom vilken Försvarsmakten 
verkar, som förvaltningsmyndighet, som 
kravställare och partner visavi andra för-
svarsmyndigheter, i mellanstatliga samar-
beten med andra försvarsmakter, i opera-
tioner inom ramen för s k comprehensive 
approach eller som den militära delen av 
totalförsvaret vid höjd beredskap. Det är 
officerare som ska sätta den militära verk-
samheten i ett större sammanhang kopp-
lat till de politiska mål och legala ramverk 
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som omger verksamheten. Officerare ska 
ha sådan bildning att de kan företräda yr-
ket och sakkunskapen i andra miljöer.

Expertis är specialiserad, differentierad 
och distribuerad i Försvarsmakten i flera 
yrken som indelas i flera kunskapsområden. 
Eftersom professionens viktigaste övergri-
pande leverans är operativ effekt så är den 
sammansatta kompetensen inom militära 
operationer central. Kunskapsområdena 
kan indelas i grundläggande, stödjande och 
specialkunskaper. Grundläggande militära 
kunskaper och kompetensen är organise-
rad kring en kärna av färdigheter med di-
rekt anknytning till användandet av militä-
ra maktmedel. Alltmer krävs även sakkun-
skap om gemensamma, kombinerade och 
stridskraftsgemensamma operationer. Den 
huvudsakliga kärnkompetensen var tidi-
gare direkt relaterad till endera mark-, sjö- 
och luftmiljön, vilket har bidragit till diffe-
rentierade identiteter. Kompetens i strids-
kraftsgemensam verksamhet kommer allt 
mer att efterfrågas och kommer följaktli-
gen påverka utövandet av lagarbete och le-
darskap samt utvecklingen av stridskrafts-
specifika kulturer.

Stödjande och specialiserade kunskaper 
ska möjliggöra att de grundläggande kun-
skaperna kan tillämpas effektivt.  Det är 
väsentligt att kunskapsområdena tillförs, 
utvecklas och integrerar med varandra i 
en kollektiv helhet för att man ska upp-
nå ett framgångsrikt resultat. Stödjande 
kunskaper omfattar allt nödvändigt för att 
stödja Försvarsmaktens primära funktion 
att fungera effektivt över hela spektrumet 
av säkerhet, inkluderande väpnad strid. 
Denna kunskap är normalt organiserad i 
system för stöd, såsom kommunikation, lo-
gistik, personaladministration och kompe-
tensutveckling med dess utbildningsverk-
samhet. Fördelningen av sakkunskap mel-
lan grundläggande och stödjande kunskap 

kännetecknar den kollektiva karaktären av 
den militära professionen. Endast genom 
den kollektiva, professionella tillämpning-
en av all kompetens som står till organi-
sationens förfogande kan operativ effek-
tivitet och uppdraget framgångsrikt lösas. 
Oavsett rang, roll eller yrkesspecialitet, bi-
drar alla till den kollektiva helheten.

Etos: mod, vilja, omtanke, 
laganda
Etos är vad som skulle kunna kallas pro-
fessionens själ, det som ligger till grund för 
en gemensam identitet och innehåller vär-
deringar normer som påverkar allt från hur 
man agerar i stridssituationer till hur man 
tar sig an administrativa uppgifter i det 
vardagliga arbetet. Försvarsmaktens vär-
degrund slår vakt om alla människors lika 
värde, rättvisa och jämlikhet och främjar de 
demokratiska principerna samt de mänsk-
liga rättigheterna precis som vårt svens-
ka samhälle i övrigt. Alla ska respekteras 
och behandlas likvärdigt. Värdegrunden 
utgör en nödvändig men ej tillräcklig del 
av det etos som utgör drivkraft och väg-
ledning för handling. i striden finns rädsla 
med som ett naturligt inslag, men den mås-
te i militära sammanhang omsättas till rim-
lig respekt för faror och risker samt om-
sorg om egen personal. Oavsett förhållan-
den, så kommer disciplin, uppoffring, mod, 
lojalitet och självförtroende vara avgöran-
de för utgången. Officerare måste vara lag-
spelare som värnar om ett gott samarbete 
såväl internt som med externa samarbets-
partner. De ska ta initiativ och ansvara för 
att förutsättningar finns för uppgiftens lö-
sande. i alla situationer förutsätts att man 
hushållar med resurser och drar lärdom av 
konsekvenser och resultat. Det ställs krav 
på beslutsamhet och säkerhetsmedvetande. 
Etos, på det sätt som det beskrivits ovan, 
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förenar inte bara officerare, utan i stor ut-
sträckning all personal i Försvarsmakten.

Officersutbildning
Trots att officersprofession inte debatte-
rats i någon större utsträckning finns en 
diskussion om officersutbildningens av-
vägning mellan praktiska erfarenheter och 
teoretisk utbildning som har flerhundra-
åriga anor. i egenskap av högste befälha-
vare och operativ chef föredrog Gustav ii 
Adolf att läsa om andras misstag framför 
att upprepa dem. Det var hans argument 
för att de blivande officerarna skulle stu-
dera krigsvetenskaplig litteratur. På 1600-
talet skapades en formaliserad skolutbild-
ning för officerare inom flottan, artilleriet 
och fortifikationen och en gemensam sko-
la för armén och flottan grundades redan 
1756. Ett viktigt steg mot en professionell 
officersutbildning togs när Krigsakademin 
på Karlbergs slott inrättades 1792. Under 
1800-talet etablerades den högre officersut-
bildningen vid Krigshögskolan och andra 
skolor. i slutet av 1900-talet återförena-
des all grundläggande officersutbildning 
vid Karlberg. Parallellt med utbyggnaden 
av värnpliktsförsvaret började man också 
utbilda reservofficerare vid Karlberg, för 
att förse förbanden med tillräckligt många 
officerare vid mobilisering. Senare tillkom 
också värnpliktiga officerarna som en tred-
je kategori. På 1980-talet öppnades offi-
cersyrket för kvinnor.27 

Hela denna process innebar att krigs-
förbandens officerskår bara till en mindre 
del kom att bestå av fast anställda office-
rare, medan huvuddelen av befattningsha-
varna på plutons- och kompanibefälsnivå 
i fredstid utövade ett civilt yrke. Med de 
krav som ställs på en modern försvarsmakt 
med hög tillgänglighet krävs en annan sam-
mansättning av officerskåren. i dag tjänst-

gör en större andel officerare kontinuerligt 
i Försvarsmakten.28

Professionell utveckling är en kumulativ 
process där officerare förvärvar de nödvän-
diga yrkesmässiga kvalifikationerna, iden-
titet och förståelse över tiden. Den grund-
läggande kunskaper som förenar officers-
kåren måste bemästras genom hela karri-
ären. Kadetter och yngre officerare soci-
aliseras in i yrket när de påbörjar proces-
sen med att internalisera dess etos och ex-
pertis. Den tidiga utvecklingen är regelba-
serad. De grundläggande kunskaper som 
krävs för att utöva väpnad strid förmed-
las till dem som ansvarar för denna funk-
tion, efterhand på allt högre nivåer av för-
måga och förståelse. Utvecklingen av dem 
som har stödjande och specialkunskaper 
sker på ett liknande sätt. 

Grunden för progression är officerens 
drivkraft att utvecklas och öka sin profes-
sionalism och ett utbildningssystem som 
stödjer detta. Officerare behöver upp-
muntras att tänka kritiskt, att vara inno-
vativa och att noga väga handlingsvägar. 
Det är ambitioner som stämmer väl över-
ens med kraven på akademisk utbildning.29 
Dilemman, både intellektuella och moralis-
ka, är normen i de komplexa operativa och 
socio-kulturell miljöer där Försvarsmakten 
agerar i dag och i framtiden. De högsta 
normerna för yrket kan endast upprätt-
hållas om professionens utvecklingssystem 
förbereder officerarna för denna verklighet 
under hela sin karriär.30

Försvarsmakten och Försvarshögskolan 
har ett gemensamt ansvar att institutionali-
sera officersprofessionen och se till att kun-
skap och erfarenheter hanteras systema-
tiskt så att de leder till utveckling. För att 
tydliggöra detta fokus har Försvarsmakten 
koncentrerat sina forskningsbeställningar 
till Försvarshögskolan till professionsom-
rådet. Publicering av forskningsresultat bi-
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drar till kvalitetssäkring och transparens.31 
Den akademiska utgångspunkten bör va-
ra officersrollen vid genomförande av ope-
rationer och utveckling av militära förmå-
gor. i utbildningens progression bör detta 
vara det huvudämne inom vilket avancera-
de studier bedrivs. Det är därför logiskt att 
dessa studier utgår från ett samhällsveten-
skapligt perspektiv.

Sammanfattning
En central fråga för att utveckla officers-
professionen är att klarlägga dess unici-
tet. i denna artikel har jag anfört två ex-
klusiva färdigheter som bör vara styran-
de för officersprofessionen: att fatta beslut 
om och leda vapeninsatser; samt att för-
stå och företräda Försvarsmaktens verk-
samhet i ett större samhälleligt samman-
hang. Färdigheterna är nödvändiga, men 
var och en för sig ej tillräckliga. Alla of-
ficerare måste bemästra dem båda. Varje 
befattning ställer unika krav på hur dessa 
färdigheter ska utformas. Det finns därmed 
inte skäl att göra någon principiell skillnad 
mellan officerare som tjänstgör kontinuer-
ligt respektive tidvis.

Försvarsmakten fortsätter att socialise-
ras in i samhällets normer och administra-
tiva praxis. Det är både nödvändigt och po-
sitivt. Krigföringsförmåga kräver emeller-
tid att verksamheten tar sin utgångspunkt i 
den väpnade stridens villkor. Om något så 
har den strategiska timeouten lärt oss en 
värdefull läxa; att inte tappa detta fokus. 
Försvarsreformen har startat en nödvän-
dig re-militarisering av Försvarsmaktens 
verksamhet med krigsförbanden i fokus.
Som Moskos anför bör detta samexistera 
med ökat inslag av påverkan från det civila 
samhället i delar av organisationen som in-
te har strid som huvuduppgift. För att den 
militära logikens realpolitiska natur ska 

finna balans med samhällets liberala värde-
ringar måste en öppen och kontinuerlig de-
batt om officersprofessionen kultiveras.

Kraven avseende praktisk erfarenhet 
från operationer eller kvalificerade övning-
ar ökar för att officerare ska bemästra en 
allt mer komplex och diversifierad konflikt-
miljö. Allt fler aktörer finns nu på samma 
arena som Försvarsmakten oavsett om det 
rör operationer eller förvaltning. Gränsen 
mellan vad som är militärt eller civilt är in-
te alltid tydlig, eller ens relevant. Officerare 
måste vara effektiva och respekterade oav-
sett om de företräder Försvarsmakten eller 
verkar i någon annan organisationen. i det-
ta ingår att fungera som kravställare eller 
rådgivare i en mängd frågor som har mi-
litära konsekvenser. Officersutbildningen 
bör därför vila på en solid samhällsveten-
skap grund. Den akademiska ambitionen 
bör höjas så att officerare erhåller examen 
på master-nivå, vilket är praxis i många 
andra akademiska yrken.

Officersidentiteten stärks genom att 
man levandegör och känner stolthet över 
Sveriges militära historia och traditioner 
samt visar aktning och uppskattning för 
Försvarsmaktens veteraner.

En omgivning stadd i förändring, med 
ökad osäkerhet och komplexitet, kan or-
saka sjögång för Försvarsmakten. Den be-
mästras inte enbart genom att man försö-
ker förutse omgivningens förändringar i 
form av strömmar och ändringar i vindens 
riktning och styrka. Det krävs gott sjö-
manskap som vilar på väl beprövad erfa-
renhet, i synnerhet för officerare vid rodret. 
Försvarsmaktens verksamhet måste för-
ankras i en utvecklad och allmänt accepte-
rad professionsidentitet.

Författaren är generalmajor och ledamot 
av KKrVA.
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