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HANDLINGAR

På Försvarsmaktens hemsida finns 
följande att läsa:

 Insatsförsvarets behov ska styra
Fram till nu har personalen hanterats 
utifrån de behov som fanns i det gamla in-
vasionsförsvaret. Men eftersom försvaret 
håller på att förändras måste även synen 
på personalen förändras. 
   Just nu pågår därför ett intensivt för-
ändringsarbete vad gäller hur försvaret 
i fortsättningen ska attrahera, rekrytera, 
anställa, utbilda, vidareutbilda och av-
veckla personal. Målsättningen är att 
åstadkomma en långsiktig och balanserad 
personalförsörjning som baserar sig på det 
nya insatsförsvarets behov.

Det kanske därför kan synas onödigt att 
argumentera för en förändrad och skärpt 
officersroll, men just det är faktisk avsikten 
med detta anförande. Mina synpunkter bör 
betraktas som en del av arbetet med att 
skapa ett insatsförsvar värt namnet. Där 
har befälsutbildningen en nyckelroll, och 

   

Insatsförsvaret behöver en ny  
officersutbildning

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II den 
4 maj 2006 av kommendörkapten Magnus Haglund

en förändrad officersutbildning får nog 
betraktas som den allra viktigaste enskilda 
frågan för vårt försvars framtid. Om såle-
des frånvaron av försvarsdebatt allmänt 
sett är besvärande, så är en utebliven debatt 
om framtidens befälsfrågor kanske ännu 
värre, och så borde det inte vara!

Vår nu gällande befälsordning, och of-
ficersrollen inom denna, är mest en pro-
dukt av en nationell och tämligen isolerad 
utveckling; något som inte spelade någon 
större roll i det gamla mobiliserande värn-
pliktsförsvaret. Den äldre officersrollen, 
som i mycket handlade om att vara en slags 
uniformerad utbildare – huvudsakligen på 
ordinarie arbetstid – har väl i stort sett redan 
försvunnit, och det fanns egentligen bara 
två tydliga undantagsområden; sjötjänst 
och flygtjänst, där yrkesspecifika personliga 
förmågor alltid har varit ett fundament för 
officersrollen. Den nu föråldrade befäls-
ordningen medgav också en del andra 
svenska egendomligheter, exempelvis 
att alla officerare måste ha genomgått en 
allmän värnpliktsutbildning, innan den 
egentliga yrkesutbildningen kunde inledas.1 
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Den ”lyxen” kommer vi inte ha tid med i 
fortsättningen. Det kommer kanske inte 
ens finnas någon ”värnpliktsutbildning” 
att utgå från i framtiden! 

Det finns ytterligare en faktor, som ofta 
är förbisedd och som jag skulle vilja lyfta 
fram, och det handlar om hur den tekniska 
utvecklingen bör påverka den framtida be-
fälsutbildningen. På ett mera generellt plan 
ställer numera den teknologiska utveck-
lingen krav på att basfärdigheter av annat 
slag får ett ökat utrymme i all utbildning. 
Oberoende av verksamhetsfält måste man 
som chef och ledare få en bättre förståelse 
för de tekniska medlens begränsningar i 
sig själva och i sin verkansmiljö. Detta 
måste få sina konsekvenser även i den 
nya officersutbildningen, men det finns för 
närvarande inga tecken på att denna insikt 
kommit fram i processen. Exempelvis 
borde kanske alla blivande arméofficerare 
genomgå en vildmarksträning? På motsva-
rande sätt måste alla marinens officerare 
kunna elementär båttjänst och sjömanskap 
–  och kanske även segelfartygstjänst 
–  vilket kan fungera som en introduktion 
till en ny och främmande levnadsmiljö, 
den marina och dessutom bygga upp ett 
ledarskap baserat på en egen professionell 
förmåga.  Alla befäl – oberoende av inrikt-
ning – har dessutom behov av att veta hur 

kyla, snö och is påverkar ett förbands sätt 
att fungera under pressade omständigheter; 
det är inget man kan läsa in – det måste 
prövas och göras!2 

Befälsutbildningen är nu under förändr-
ing och de internationella uppgifterna 
kräver, som jag ser det, en tydlig skärpning 
eller professionalisering av officersrol-
len i vårt nationella försvar, vilket jag 
uppfattat att man delvis tappat bort vid 
översynsarbetet. Det är ett insatsförsvars 
funktioner som kräver ett nytänkande 
– inte ett gammalt ”produktionsförsvars” 
organisationsbehov.

Utgångspunkten för en förbättrad be-
fälsordning och officersutbildning måste 
tydligt vara inriktad just på insatsförban-
dens behov av ledarskap och på förbandens 
behov av unga chefer på taktisk nivå. 
Någon form av tvåbefälssystem krävs 
uppenbarligen, för samtidigt behövs mera 
erfarna medarbetare för förbandens inre 
liv. ÖB har redan fattat beslut i denna 
riktning tidigare i år. Det internationella 
samarbetet kräver därutöver, att vi har en 
befälsstruktur och befälskompetenser som 
liknar vad som finns i andra länder som 
vi samarbetar med. Annars kan vardagen 
inom det internationella samarbetet fak-
tiskt försvåras.

Jag skulle sedan vilja ta en rapport från 

1  Som en kuriositet kan jag nämna, att när ”NBO” förslogs och att officersrekryteringen skulle ske ”på 
värnpliktens grund” hade jag tillfälle att tillfråga utredningsmannen, byråchefen Fritjof Borgquist, om jag, 
som gått igenom Sjökrigsskolans aspirantskola, därmed föll utanför. Det litet överraskande svaret var, att 
eftersom jag hade mönstrat och var inskriven som värnpliktig, så var jag rekryterad på värnpliktens grund. 
Vid införandet av NBO övertolkades detta begrepp således betydligt och alldeles i onödan.

2 Någon har uttryckt det så att i den verkliga världen kan man inte bara trycka på knappen ”Reset”, när 
vädrets makter förorsakat ett haveri.  
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Högskoleverket i december 2005, som ut-
gångspunkt för det fortsatta resonemanget. 
Där konstateras – i korthet – att det nya 
yrkesofficersprogrammet inte kan anses 
högskolemässigt, vilket har uppfattats 
som en hård kritik och att därför det civila 
akademiska inslaget i programmet måste 
förbättras. Även regeringens proposition 
om den försvarspolitiska inriktningen 
2005-2007 antyder detta. 

Jag tror att man skall läsa Högskole-
verkets rapport på ett annat sätt och ta 
fasta på en annan del, där det står att inte 
ens ”det nedlagda YOP gav tillräckliga 
militär-professionella kunskaper och fär-
digheter” och bedömer att en förlängning 
av utbildningen med ett år skulle kunna 
användas till detta.

För en tid sedan lyssnade jag till ett fö-
redrag, där ett erfaret polisbefäl uttryckte 
ungefär följande: ”Nuförtiden utbildar vi 
poliser på högskolor och med akademiska 
ambitioner. Det gör att de färdigutbildade 
poliserna redan efter ett par år i polistjänst 
söker sig till administrativa befattningar i 
Rikspolisstyrelsen eller till SÄPO. Jag har 
ju blivit polis för att jag gillade polisjobbet 
och att rycka ut med radiobil!” En oreflekt-
erad akademisering kan alltså utveckla sig 
till att bli en fälla!

Min slutsats av Högskoleverkets rapport 
– delvis belyst med den infällda anekdo-
ten – är att det är inom de militärprofes-

sionella kunskaperna och färdigheterna 
som förbättringen skall ske, eller för att 
tala med dåvarande kaptenen (sedermera 
konteramiralen och ledamoten av akade-
mien) Hans C:son Uggla, som 1946 skrev 
om en moderniserad officersutbildning att 
utbildningsmålet borde vara:

att frambringa officerare med sådana 
kunskaper och färdigheter vilka kunna 
erfordras för att bestrida de befattningar, 
som tillkomma de lägsta officersgraderna 
vid flottan, ävensom att meddela de grund-
läggande kunskaper som erfordras vid 
vidareutbildningen som officer

Så mycket av dessa eller liknande tanke-
gångar framgår ännu inte av något officiellt 
underlag. Rekryteringscentrums informa-
tion om ”Officersyrkets yrkesinriktningar” 
på Försvarsmaktens hemsida (uppdaterad 
i april 2005) verkar mest vara ett sam-
melsurium av gamla, förlegade idéer från 
det förgångna.  Det verkar inte alls som att 
insatsförsvarets behov skulle styra.

Enligt min uppfattning bör officers-
utbildningen enbart ha två huvudinrikt-
ningar: 

En taktisk linje och en teknisk3 
Den taktiska linjen bör ha som huvudmål 
att den nyutnämnde officeren ska kunna 
tjänstgöra som taktisk chef på sin nivå i 

3 Utbildningen av den andra befälsgruppen, specialistbefälen, som kanske för enkelhets skull borde kallas 
”sergeanter” och ”båtsmän” för att åter anknyta till en internationell praxis, avser jag inte mera beröra i 
detta anförande. Men visst kan det även här finnas möjligheter till samordning, vilket bör uppmärksammas 
då kursplaner tas fram för specialistbefälen, vilket dock bör ske förste efter det att officersutbildningen 
lagts fast.
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insatsorganisationen. Det skulle kanske 
innebära plutonchef inom markstridsför-
banden, vaktgörande officer ombord eller 
pilot vid flygvapnet.

När utbildningsplanerna nu tas fram så 
är det alltså utbildningsbehov för dessa 
eller liknande befattningar på samma nivå, 
som skall vara styrande. I mån av utrymme 
kan – eller bör – utbildningen förstås även 
innehålla moment av mera akademisk in-
riktning, men huvudmålen måste i första 
hand tillgodoses och kursplanerna byggas 
upp underifrån. Visst vore det bra om en 
plutonchef i ett missionsområde har flera 
poäng i pedagogik, men i första hand skall 
han eller hon vara en dugande trupputbil-
dare. På motsvarande sätt måste en sjöof-
ficer förstås i första hand ha en nautisk 
kompetens och en flygofficer bör väl i 
första hand vara utbildad stridspilot. 

Den metod, som för närvarande tycks an-
vändas, har ett tydligt ovanifrånperspektiv 
och tror sig om att kunna bryta ner kraven 
på våra framtida officerares generella för-
mågor inom ett antal olika områden, vilkas 
innebörder säkert är genomtänkta, men 
alldeles för teoretiska och utan konkreta 
generella betydelser för alla Försvarsmak-
tens officerare. Jag har exempelvis svårt 
att förstå, att det generella kravet för en 
ubåtsfänrik skulle vara att kunna ”genom-
föra ordinarie myndighetssamverkan och 
totalförsvarssamverkan med företrädare ur 
andra totalförsvarsmyndigheter, och kunna 
leda insatser inom ramen för denna sam-
verkan” och att detta skulle bli viktig grund 
för fänrikens utbildning. Å andra sidan vet 
jag, att han eller hon måste kunna hur ubå-

tens ballastsystem är uppbyggt och hur det 
fungerar. Exemplet kanske förtydligar hur 
ett ”top down”-tänkande kan slå fel, om det 
ansätts där det inte passar så bra.

De nuvarande ansatserna kan också ha 
sin grund i att antalet officerare i en årskull 
inte beaktats. I ett framtida svenskt försvar 
kanske årsbehovet av nya officerare ligger 
ansatsvis på ett fyrtiotal inom armén och ett 
tiotal inom vardera marinen och flygvap-
net. Även om siffrorna kan eller bör räknas 
upp – med ansatsvis 50 % för att medge en 
rimligt stor reservofficerskader – kan det 
bli orationellt med en egen nationell utbild-
ning. Vi kommer ju att behöva väl utbil-
dade reservofficerare i vårt insatsförsvar; 
såväl som tjänstgörande i egen kapacitet i 
en mission som att kunna fungera som väl 
skickade ersättare vid eventuella vakanser 
inom de insatta förbanden. Elevantalen 
ställer oss inför ett val: Antingen bjuder 
vi in andra stater till officersutbildningen 
här eller kanske vi måste köpa officersut-
bildning i andra länder. I båda fallen krävs 
dock rimligt likartade befälsstrukturer och 
kompetensnivåer.

Den, som jag ser det,  allra viktigaste 
generella förmågan saknas således ännu i 
Försvarsmaktens underlag från mars 2005: 
”Att kunna fullgöra tjänst i innehavd be-
fattning” – och det ställer förstås olika krav 
på personliga kunskaper och färdigheter, 
beroende på vilken förbandstyp vederbö-
rande avses tjänstgöra vid.

Vilka konsekvenser detta kan medföra 
på olika håll inom organisationen har jag 
inte tillräcklig erfarenhet för att kunna 
överblicka generellt – och det tror jag 
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faktiskt ingen annan har heller – men 
om jag begränsar mig till mitt eget yrke 
– sjöofficerens – så ligger grunden inom 
sjömanskap och nautisk kompetens och 
där den tekniska utvecklingen kanske till 
och med ställer ökade krav på en allmän 
sjömanskunskap. Det behövs helt enkelt 
en miljö- och försvarsgrensinriktad re-
krytutbildning för alla blivande befäl, och 
denna slutsats torde gälla även för armén 
och flygvapnet.

På denna grund läggs sedan sjöstridens 
krav för de blivande sjöofficerarna, spe-
cialistbefälen och deras reservofficerskol-
legor och senare, då kanske den aktiva 
sjötjänsten av rena åldersskäl blir sällsyn-
tare, kan yrkesinriktningen akademiseras; 
i huvudsak enligt den inriktning, som 
Högskoleverkets rapport anger och så att 
vederbörande får en breddad skolning för 
högre ledningsuppgifter. 

Vi bör dock hålla öppet även för andra 
akademiska områden av betydelse för 
internationella operationer, än vad som 
anges i Högskoleverkets rapport. För 
den framtida sjötjänsten kan detta till 
exempel vara folkrätt, oceanografi och 
hydrografi från universiteten och vissa 
linjer från de tekniska högskolorna, till 
exempel skeppsbyggnad, elektrotjänst 
och datateknik. Troligen finns det andra 
vetenskapsgrenar av betydelse även för 
andra delar av insatsförsvaret. Om dessa 

kompetenser sedan skall tas fram inom en 
sluten, professionell kår av amerikansk 
typ eller tillföras organisationen genom en 
tillkommande senare insneddning av civil 
kompetens av mera brittisk modell, s k 
University Cadet Entry, får väl övervägas 
särskilt och kan kanske dessutom behöva 
bli olika för olika vetenskapsgrenar. 

Det finns dessutom redan ett gällande 
EU-direktiv om hur den nationella sjöbe-
fälsutbildningen skall inrättas. Detta bör 
förstås vara ett viktigt ingångsvärde för den 
nya sjöofficersutbildningen och särskilt, 
om Försvarsberedningens förslag om en 
större samordning av landets maritima re-
surser kommer till stånd. Det är kanske här 
som de tänkta synergieffekterna finns att 
hämta för landets försvar och inte inom en 
generell och gemensam grundutbildning av 
alla Försvarsmaktens blivande officerare. 
På motsvarande sätt bör förstås sjöingen-
jörsutbildningen styra utbildningen för 
marinens tekniska officerare.

Det är dock – alldeles oberoende av 
detta – av största vikt, att det framtida 
officersyrket får en bra rekryteringskraft. 
Det får man bara om utbildningen är ända-
målsenligt uppbyggd och inriktad mot ett 
ledarskap på en vardagsnära och begriplig 
nivå. Och det blir inte så, om utbildningen 
genomförs huvudsakligen i generella ter-
mer och mot mål som ligger alltför långt 
borta i en senare karriärgång.


