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I efterkrigstidens svenska totalförsvar 
gällde det att använda så stor del av 
befolkningen som möjligt; anställda, 

pliktiga och frivilliga. Kvantiteten var en 
betydelsefull del av den krigsavhållande 
förmågan. I Det Nya Samhällsförsvaret 
(DNS) är kvaliteten hos de nationella bi-
dragen till krishanteringsförmågan, civila 
och militära, avgörande för samarbete och 
gemensam effekt. Personalförsörjningen 
blir därmed en nyckelfråga för de delar av 
DNS som skall lösa de svårare, oväntade, 
komplexa uppgifterna i internationella 
sammanhang. Det vore inte orimligt att 
urval, utbildning och kompetensutveckling 
av officerare prioriteras i de insatsförband 
som förväntas ställas inför de mest krä-
vande uppgifterna. Särskilt om man vill 
höja officersyrkets sociala status. 

I DNS krävs förmodligen, i hastigt 
uppdykande, oväntade, unika, starkt dy-
namiska, våldsamma och utdragna kris-
situationer, ett ledarskap och personliga 
egenskaper som överträffar det mesta 
av vad vi sett när det varit som bäst un-
der 1900-talet. Fler situationer än under 
invasionsförsvarets tid förväntas kräva 

Uraktlåtenhet att handla ligger ofta chef 
mer till last än misstag ifråga om val 
av medel 

snabbhet och tempo, flexibilitet, integra-
tion och innovation. För tillräckligt bra 
beslut i DNS krävs mer av dialog och nära 
samarbete inte sällan mellan representanter 
med varierande språk och från främmande 
kulturer. 

I den här artikeln diskuteras officersrol-
len och dess krav på personlighetsdrag 
och kompetens i DNS men också i ett 
historiskt perspektiv. Avsikten är att, 
tillsammans med andra inlägg, definiera 
kvalitetsaspekter så att dugligheten hos 
de blivande officerarna rimmar med den 
nya tidens krav. Urval diskuteras avslut-
ningsvis. Artikelns  fokus är Försvars-
maktens behov och förutsättningar men 
resonemangen bör också vara giltiga för 
personalförsörjningen av internationella 
insatsenheter organiserade av i första hand 
polis, sök- och räddningstjänst samt sjuk- 
och hälsovård.

Kvalitetskravens konsekvenser
Om kvaliteten på ledare i DNS, militära 
och civila, skall vara hög och prioriterad 
får det genast ett antal konsekvenser. Det 
kommer att leda till en tydligare dragkamp 
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i samhället om i första hand de unga, natur-
liga ledarna och om blivande chefsämnen. 
Urvalet kommer att vara lika viktigt som 
uttagningen av piloter i flygvapnet är idag. 
De ideala personlighetsprofilerna i DNS 
skilda delar kommer sannolikt att vara 
något olika. Kostnaderna för att anställa, 
utbilda, öva, pröva, vidareutbilda och av-
veckla personal kommer att vara höga trots 
att antalet som skall utbildas per år bara 
är en liten bråkdel av antalet under kalla 
krigets dagar. Det bör därför vara en för-
utsättning att universitet och högskolor en-
gageras i utbildningen före, under och efter 
anställningen som torde bli tidsbegränsad 
för huvuddelen. Behovet av kompetensut-
veckling under anställningstiden, trots att 
den blir tidsbegränsad eller på annat sätt för 
majoriteten väsentligt kortare, kommer att 
öka till följd av kraven på teknik-, materiel- 
och organisationsutveckling som delvis är 
evolutionär eller inkrementell. 

En central fråga torde vara hur de som 
engageras i DNS skall belönas. Löner, 
traktamenten och förmåner är viktiga men 
allra störst värde torde ca 10-12 års erfaren-
het från internationella insatser ha. För den 
enskilde men också för samhället.

För tusen år sedan
I de gamla kulturerna världen över med 
få undantag var krigaren en privilegierad 
person. Förmånerna var belöningen för 
hans lojalitet mot härskaren, och han 
förväntades därtill vara in i döden trogen 
och följaktligen offervillig när det blev 
nödvändigt. Brast han i lojalitet miste 
han som regel huvudet, en tydlig signal 

till inte enbart hans efterträdare. Han 
förväntades vara modig, ansvarstagande 
och handlingskraftig. Generalernas och 
amiralernas direkta, kraftfulla och tydliga 
ledarskap genomsyrade hären respektive 
flottan. Direkt ledarskap var ofta möjligt 
att utöva genom att de väpnade styrkorna 
till lands och till sjöss var små och fanns 
på en begränsad yta ofta inom synhåll. 
Disciplinen var hård och straffen, med 
dagens mått mätt, fruktansvärda.

Svenska stormaktsofficerare
I vårt land, under Stormaktstiden (Gustav 
II Adolf, Johan Banér och Lennart Torsten-
son, Kristina, Karl X Gustav, Karl XI, Karl 
XII) var många officerare adelsmän. Adeln 
var det främsta ståndet varför officerarnas 
status i det svenska samhället var förhål-
landevis hög. Från slott och herresäten var 
de vana att leda ”sin del” av befolkningen, 
arrendatorer och indelta soldater. Många 
framstående officerare adlades, vilket bi-
drog inte bara till ståndscirkulationen utan 
också till utvecklingen av ett förhållande-
vis demokratiskt ledarskap. När de ledde 
förband i strid utomlands var många av 
deras underlydande befäl rikssvenskar men 
soldaterna i leden i betydande grad regio-
nalt rekryterade. Den militära ledningen, 
ofta med kungen i spetsen, var framstående 
inte minst vad gällde ledarskap, taktik och 
logistik. Plundring och skövling var på 
1600-talet det gängse sättet att försörja en 
armé. Den brända jordens taktik var för 
försvararen ofta en effektiv metod. 

Officerarna var välövade, språkkunniga 
och fältvana. Många var krigserfarna och 
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hade kunskaper om hur man överlevde 
skador och farsoter i fält och ombord. Hä-
rarna och flottorna var också under denna 
tid till numerären förhållandevis små och 
lätta att manövrera med direkt befäl. Från 
”Feldherrnhügeln” och segelfartygens 
mastkorgar löstes problemet med överblick 
och lägesförståelse. 

Trots de många krigen och långa utlands-
vistelserna kunde många officerare ta ett 
betydande ansvar för gruvdrift, järn- och 
kopparframställning, sjöfart, skogs- och 
jordbruk och därmed landets ekonomiska 
utveckling. 

Kvantitet före kvalitet
Under massarméernas tid, från franska 
revolutionen till Warszawapaktens kollaps, 
ökade antalet soldater och sjömän drama-
tiskt i Europa, Nordamerika och Asien. Na-
poleons arméer var stora. Industrialismens 
genombrott med massproduktion i stora 
fabriker fick sin militära motsvarighet på 
slagfältet. Kvantitet var viktigare än kvali-
tet. Miljoner soldater dödades i strid under 
de två världskrigen på båda sidor. 

Antalet officerare i rullorna var stort. Det 
blev möjligt genom att rekryteringsbasen 
breddades till att omfatta större delen av 
befolkningen, vilket förutsatte att för den 
blivande krigaren nödvändig utbildning 
inte längre var ett privilegium för överklas-
sen. Men generellt var officerarnas bety-
delse för samhällets utveckling genom sin 
tidigare breda kompetens och personliga 
erfarenhet inte längre vad den varit. Till 
det positiva hörde att det bredare urvalet 
i många länder medförde en demokratise-
ring av de väpnade styrkorna. 

Officer och tjänsteman
Idag är officersyrkets sociala status, i detta 
längre tidsperspektiv, allmänt inte så hög 
som den en gång var. Särskilt tydligt är 
detta i vårt land som i snart 200 år haft fred 
så att officerarna, med undantag för några 
få tidsperioder, kunnat ägna sin kraft åt att 
utbilda krigsförband, hålla beredskap och 
befrämja den egna karriären. 

Befolkningen och däribland många 
försvarsanställda har med ett alliansfritt 
starkt svenskt försvar med tiden kom-
mit att ta fred och frihet för givna. Det 
militära försvaret har för många blivit en 
karriärmöjlighet där den egna positionen 
är viktigare än organisationens effekt och 
utveckling. Officersyrket, som en gång var 
ett kall, är idag för de flesta som vilket yrke 
som helst. Allmänhetens uppfattning om 
officerskårens duglighet torde vara blandad 
och idag främst grundad på erfarenheter 
från grund- och repetitionsutbildning samt 
FN-tjänst.

En historisk chans?
Terrorismen och naturkatastroferna under 
senare tid ger oss en direkt anledning att 
skärpa krismedvetandet, se över uttagning-
en och utveckla officerarnas professionali-
tet. Det bör vara en del av den process som 
skall leda fram till utformningen av Det 
Nya Samhällsförsvaret. Skälet är att det 
allt mer komplicerade samhällsmaskineriet 
kräver ett väloljat samspel mellan krishan-
terings- och beredskapsfunktionerna hos 
i första hand militären, polisen, sök- och 
räddningstjänsten samt hälso- och sjuk-
vården. De olika rekryteringsformerna, 
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som efter det senaste försvarsbeslutet är 
aktuella för militärt engagemang, med an-
ställda yrkes- och reservofficerare, pliktiga 
och kontraktsbundna frivilliga kommer 
knappast att underlätta samarbetet i DNS. 
En följd av detta kommer att bli en hög 
personalomsättning som leder till onödigt 
många omorganisationer, låg profes-
sionalitet och höga utbildningskostnader. 
Insatsenheterna kommer att drabbas av fler 
stupade och skadade. Med frivilligt rekry-
terad personal i ett yrkesförsvar riskeras 
soldatmaterialets kvalitet. Höga krav och 
anständig ersättning som leder till ett gott 
anseende i samhället förefaller vara en 
naturlig väg att gå. Problemet är inte större 
än att det bör kunna lösas. Erfarenheter 
finns i ett stort antal EU-länder.

Storlekens betydelse
I de stora militära organisationerna un-
der förra seklet var det lätt för befäl och 
meniga att försvinna i mängden, att ut-
nyttja anonymiteten för egna syften vilket 
negativt påverkade moral och disciplin 
med ibland folkrättsliga konsekvenser. 
Behandlingen av krigsfångar, senast i Irak, 
Afghanistan och på Balkan, är exempel 
liksom folkmorden i Afrika. Stora orga-
nisationers chefer vill ofta gärna utöva 
stark, ibland överdriven kontroll. Makten 
blir ett mål och inte ett medel. Makt kor-
rumperar. Mycket vill ha mera. För den 
militärt maktberusade kan erövringen av 
den politiska makten bli ett frestande mål. 
Militärregimer som övergår i diktatur är 
som bekant inte ovanliga. Statskupper, där 
makten erövras utan blodsutgjutelse, är 

sällsynta. Att frivilligt lämna makten ifrån 
sig till ett lagligt folkvalt styre tycks emel-
lanåt hart när omöjligt. Många i uniform, 
många av dem officerare, har missbrukat 
sin makt och begått ofattbara brott mot 
mänskligheten. 

I små organisationer som den Försvars-
makten håller på att inta är det lättare att 
utveckla professionalism, se människan 
och stävja missbruk av våld och tvång. 
När det svenska totalförsvaret var som 
störst bestod det av närmare 900 000 
kombattanter inställda på att möta in-
vasion. Nu kommer insatsförbanden att 
bestå av mindre än tiondelen så många 
soldater och sjömän. I fokus kommer de 
internationella insatserna att vara – inte 
utbildningsverksamheten. Officersyrket 
kommer att förändras inte minst beroende 
på nya krav på professionalitet.

Omdömesgilla krigare
Till de positivare omdömena om svenska 
officerare på senare tid hör de från interna-
tionella insatser inom FN, NATO och EU. 
Många har gjort hedervärda insatser ge-
nom att visa upp en imponerande karaktär 
och en enastående professionalitet under 
tidvis utomordentligt svåra förhållanden på 
Balkan, i Afghanistan och i Afrika. Sverige 
har, inte minst på senare tid, fått mycket 
beröm för sina insatser internationellt. Av 
allt att döma är detta till del de enskilda 
officerarnas förtjänst men också resultatet 
av en noggrann uttagning av förbandens 
personal ur en förhållandevis mogen och 
mycket stor personalbank. Beklagligtvis 
är allmänheten inte så medveten om dessa 
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berömvärda insatser, möjligen beroende 
på medias svala intresse. Genom att vi 
i praktiken överger folkförsvarstanken 
kommer magasinen med utbildade och 
mogna värnpliktiga på kort tid att krympa 
så mycket att rekryteringen till de inter-
nationella insatsstyrkorna äventyras. En 
annan princip måste tillämpas!

Det Nya Samhällsförsvaret behöver fort-
farande lojala ledare. Men vilka personliga 
egenskaper krävs för att befolkningen i all-
mänhet skall hysa respekt och tillit till dem 
i samhället som i första hand skall värna 
vår gemensamma säkerhet och trygghet?

”Att leda är att tjäna”
I det fortsatta arbetet med att utforma DNS 
kommer personalförsörjningens organisa-
tion och innehåll att diskuteras. I den här 
artikeln har jag försökt resonera mig fram 
till en allmän bakgrund inte minst för att 
peka på faktorer som leder till en ganska 
stor förändring av officersyrkets karaktär. 
Den sociala statusen måste höjas, men det 
måste få ta sin tid, eftersom det är frågan 
om att långsiktigt bygga förtroende, res-
pekt och tillit.

De grundläggande kraven för antagning 
av den unga aspiranten som länge styrt offi-
cersrekryteringen bör också framgent vara 
tillämpliga med små förändringar. Kraven 
på flexibilitet och innovation ökar bero-
ende på att hotbilderna är svårdefinierade 
och diffusa till följd av de asymmetriska 
terrorhoten. Med lånade formuleringar 
från förstudien ”Personlighetsdrag lämp-
liga i VisionariumTM med VisioscopeTM 
(PEDRAG)” gjord för forskningsprojektet 

AQUA vid Försvarshögskolan kan de ut-
tryckas på följande sätt:

Morgondagens officerare bör rekryteras 
med följande urvalskriterier:

• Nominera kandidater, kvinnor och män, 
bland dem som har en rimlig uppfattning 
om vad som krävs av dem på sikt.

• Rekrytera bland dem som har för-
troendeskapande personlighetsdrag 
som öppen, empatisk, lugn, analytisk, 
humoristisk, kreativ, flexibel, ödmjuk 
situationsanpassad, samarbetsinriktad, 
kunnig, uthållig, snabb och verbal.

• Undvik att rekrytera/Gallra ut dem med 
”mörka sidor” som allvarligt brister i 
social förmåga, är i vid mening oärliga, 
har svårt att ta eller ge kritik, är arro-
ganta, självcentrerade eller har en över-
driven uppfattning om sin förmåga.

• Välj bland, i vid mening, mogna, sinse-
mellan olika medarbetare som bedöms 
ha acceptabla värderingar vad gäller 
makt, prestige, karriär samt respekt för 
människor, inte minst för dem med an-
nan kulturell bakgrund och för det allt 
liv är beroende av.

• Skola dem ytterligare i lagarbete i sam-
mansatta grupper samt lär dem att känna 
igen och hantera.

Och vidareutveckla dem genom att

• öva dem ofta, på olika sätt och i olika 
sorters situationer för att utveckla såväl 
generalistförmåga som specialistkom-
petens.

 • pröva ofta deras förmåga och kompe-
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tens så att de förstår precis hur dugliga 
de är och kan bli var och en respektive 
tillsammans i en sammanhållen grupp 
med lagkänsla.

Många mer eller mindre självklara urvals-
kriterier kanske, men det finns invänd-
ningar. Är det verkligen samma karak-
tärsegenskaper som efterfrågas oavsett 
typ av insats? Ett coachlikt ledarskap, 
som det som skördat svenska framgångar 
på friidrottsarenorna och i lagsporter som 
handboll, simning, ishockey och fotboll, 
passar väl bäst i medgångssituationer? 
Empati, samarbete och humor är väl inte 
så viktigt i situationer som uppenbarligen 
i första hand kräver mycket snabb besluts-
fattning eller brutalt våld? Elimineras de 
lämpligaste chefsämnena bland de sökande 
som tänker sig en framtid som pilot eller 
jägare?

Blandade erfarenheter 
Prov för antagning av officersaspiranter 
samt för personal till extremt krävande 
befattningar har utvecklats under lång tid 
vid Militärpsykologiska Institutet (MPI), 
senare Huvudavdelning 5 vid Försvarets 
Forskningsanstalt (FOA 5) och numera 
Försvarshögskolan (FHS). Det är ingen 
överdrift att påstå att forskarna i samarbete 
med beställarna nått mycket goda resultat. 
Den mest uppenbara framgången gäller 
uttagningen av piloter till Flygvapnet om 
man ser till den dramatiska nedgången av 
antalet flyghaverier under efterkrigstiden. 

Men det finns svårigheter som inte så 
lätt låter sig bemästras också i vårt land. 
Trots en noggrann uttagningsprocess och 

utvecklade metoder för personbedömning 
och personalutveckling slinker en och an-
nan igenom som inte borde ha tjänstgjort 
en enda dag i uniform. Några av dem har, 
som nyligen exemplifierats, nått mycket 
höga befattningar. En allvarlig konsekvens, 
bland flera, är att allmänhetens och för-
svarsanställdas tro på försvarets förmåga 
sviktar. Tillit tar tid att bygga upp men 
sekunder att mista.

Vilka blev officerare?
Försvarsgrenarnas rekrytering under tiden 
efter första världskriget har periodvis gått 
trögt beroende på konjunkturer och världs-
händelserna. Delar av försvarsmakten har 
haft låg rekryteringskraft varför antag-
ningskraven underskridits. Kvaliteten har 
ibland fått vika för att tillräckligt många 
skall kunna anställas och vakanser fyllas. 

Vad gäller intellektuell förmåga har tro-
ligen de mest begåvade utan signifikanta 
skillnader funnits i alla tre försvarsgrenarna 
men spridningen har med all sannolikhet 
varit störst i armén. Antagningskraven 
i form av slutbetyg från gymnasiet har 
varierat mellan olika funktioner men kan 
sammantaget inte längre betecknas som 
höga. Betydande delar av officerskåren 
har rekryterats med blygsamma krav på 
betyg i ämnen som matematik, fysik och 
kemi trots att snart sagt alla krigsförbands 
teknikberoende ökat markant. Språk-
kunskaperna – också i svenska – har varit 
mycket varierande. Intuitivt bedöms be-
gåvningsnivån totalt sett långsamt sjunka 
beroende på ett minskande intresse för 
humaniora.

Blivande piloter med god prognos enligt 
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testresultaten har normalt inte utpräglat 
goda chefsegenskaper. Uppenbara chefs-
ämnen sållas i betydande grad bort. Dagens 
stridspiloter är i första hand samtränade 
lagspelare som kommer bäst till sin rätt 
bland kamrater med likartade förutsätt-
ningar.

Akademiseringen av officersutbild-
ningen är ett steg i rätt riktning. Represen-
tanter för etniska minoriteter välkomnas. 
Med fler kvinnor ökar den intellektuella 
konkurrensen. Fler perspektiv på samma 
fokus föder kreativitet och innovation. 
Muskelkraft kommer sannolikt länge att 
vara viktigt men det får inte gå ut över 
förmågan att utnyttja ”hjärnkraften”.

Övning, övning, övning och 
prövning
Filosofier och antagningstester i all ära 
men det som gör intryck på den unga fort-
farande formbara officeren är i första hand 
förebilder i praktiska situationer som de 
under övning och prövning. Gott föredöme 
är viktigt också i det dagliga umgänget. 
Om chefen fuskar med enkla saker som 
fysisk träning eller persedelbyten så gör 
andra det också. Gränserna för vad som 
kan accepteras vidgas. När löjtnanten el-
ler den unge majoren under mässfesten 
lindrigt nykter spränger julgranen på ka-
serngården i småbitar bör det inte betraktas 
som ett pojkstreck. Om han sedan ljuger 
för polisen under förundersökningen om 
omständigheterna, riskerna och mängden 
sprängämne får det oönskade effekter på 
förbandsandan. Särskilt om han tillåts 
skryta bland kollegor om sitt tilltag.

Nej, de bestående positiva intrycken 
skall göras under krävande övningar, för-
bandsprov och skarpa insatser.

Det är nödvändigt att alla övas och övar. 
Det är inte staber som leder. Chefer leder 
med stöd av staber. Därför skall chefer 
och staber övas och prövas tillsammans. 
Ledare i nya befattningar och ringrostig 
nyckelpersonal skall stödjas med mentorer 
och instruktörer så att de har möjlighet att 
göra ett professionellt arbete från start. 
Ingen skall kunna äventyra tillit och för-
bandsanda.

Kontroll av förbands duglighet bör ske 
relativt ofta. Utbildning och prov är två 
skilda saker. Kompetensutveckling och 
förbandsträning sker bäst i en positiv och 
tillåtande utbildningsmiljö där svårare 
moment görs om tills alla är nöjda. Prov 
skall som regel vara tillämpade men men-
torstödet skall kunna utnyttjas av dem som 
ännu inte känner sig säkra.

Förslag
Många påståenden i den här artikeln är, i 
ett forskningsperspektiv, inte särskilt väl 
underbyggda. De skall ses som ett antal 
personliga uppfattningar inom ett stort 
problemområde som kortfattat redovisas 
för att bredda och bidra till diskussionen 
om professionalitet och kompetens. En 
diskussion som bör föregå beslut om ut-
bildningsomfång och karriärvägar.

Förslag till konkreta åtgärder:

• Börja en medveten, successiv höjning 
av officerskårens kvalitet – så långt 
möjligt utan att störa rekryteringen till 
övriga delar av DNS.
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• Ställ höga krav på karaktär och kom-
petens, fysik och psyke under hela 
anställningstiden.

• Tag strid för att huvuddelen av persona-
len skall kunna kontraktsanställas för en 
begränsad tid, t ex 12 år, med möjlighet 
till förlängning i t ex fyraårsperioder för 
att tillgodose behoven av utbildare och 
administratörer.

• Ge marknadsmässiga löner till all per-

sonal och en rimlig anställningstrygghet 
som tillåter att de som visar sig vara 
mindre lämpade kan avskedas.

• Öka ansträngningarna för att uppmärk-
samma och belöna goda insatser.

• Utveckla stödet till anhöriga till dem i 
internationell tjänst.

• Gör upp med traumat kring händelserna 
i Ådalen 1931!

• Avskaffa värnplikten!

In the new Swedish network based 
military defence, quantity will be less 
important than quality. Task forces 
prepare to participate in international 
missions at home and abroad. The new 
professionalism involves primarily crisis 
management in international coalitions, 
often demanding outstanding skills in 
civil-military coordination. 

Education and exercising is not in the 
focus the way it was until recently. The 
future officer role, personality and profile 
are, in this paper, discussed also from a 
historical viewpoint in a manning and 
confidence building perspective. When 
the number of officers is drastically re-
duced, the demands for their personnel 

Summary

by Colonel Claes Sundin

Personality and Competence in the New Defence of  
the Society  

quality and competence should be raised.
Small national armed forces have the 

potential to offer possibilities to promote 
professionalism, see soldiers and seamen 
as individuals and to counter misuse of 
power, violence and coercion.

Criteria for selection of able cadets and 
guidelines for developing young officers’ 
skills are suggested.

The necessity of exercising and bench-
marking is underlined.

The final conclusion is formed into 8 
pieces of advice. The first one is: Start a de-
termined, step by step increase of officer’s 
professionalism – when possible without 
disturbing the recruitment to other parts of 
the New Defence of the Society.


