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Förtroendet för Försvarsmaktens offi
cerare i samtliga förekommande grad

nivåer är en av de mest centrala faktorerna 
för att våra militära kapaciteter ska svara 
upp mot rollen som den svenska statens 
yttersta repressionsinstrument.

Motsvarande gäller i framtiden för ka
tegorin specialistofficerare. Denna truism 
torde ha få opponenter trots en besvärande 
verklighet som uppvisar betydande avvi
kelser från det önskvärda och eftersträvade. 
Ledamoten Karl Ydéns doktorsavhandling 
ger vetenskapliga belägg för det som 
många officerare på empiriska grunder 
uppfattat vara en föga ideal organisation 
avseende förhållningssättet till ”jaget 
contra saken”.

Karl Ydéns avhandling ger många in
fallsvinklar på den tämligen osunda och 
kontraproduktiva företeelse som benämns 
karriärism och som i större och mindre 
utsträckning förekommer inom alla sam
hällssektorer. Grundläggande är att alla 
organisationer behöver människor som är 

villiga och kompetenta att ges större upp
gifter. Således göra karriär för att uppnå 
positioner i respektive organisations le
dande skikt. Detta är en nödvändighet som 
medlemmarna i varje organisation måste 
kunna förhålla sig till. 

För den person som väljer officersyrket 
är kraven annorlunda än för den som väljer 
att satsa på näringslivet. Ytterst syftar det 
förstnämnda till att leda andra människor 
i de svåraste av situationer, vilket ställer 
mycket precisa krav på ledarskapets kva
litet, militärt kunnande liksom moraliska 
och etiska förhållningssätt förutom de 
kunskaper och insikter som är kopplade 
till internationella insatser och därmed 
geografiskt och kulturellt specifika. Detta 
gör officersyrket till en profession med en 
mycket tydlig särprofil. 

Ambitiösa försök har emellertid gjorts, 
utgående ifrån den generella utvecklingen 
i samhället mot jämlikhet och därmed 
nivellering av olika yrkesgrupper, att 
jäm  ställa militäryrkena med alla andra 
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tjänstfullt sätt speglar Försvarsmaktens 
successiva borttappande av det fokus som 
borde vara det uppenbara, nämligen sol
daters och förbands krigsduglighet. Wedin 
och Åselius levererar ett antal träffande 
karakteristika som nu får sin uppföljare 
genom Karl Ydéns doktorsavhandling. 

Ydéns avhandling tar upp åtskilliga 
mindre tilltalande företeelser som att kar
riären för den enskilde inte sällan överord
nas fokus på uppgiften. Likaså tenderar 
kärnverksamheten att underornas det som 
kan karakteriseras som ”ställföreträdande 
verksamheter” vilka av författaren utpekas 
vara bland annat gay prideaktiviteter, 
genusforskning, reklamkampanjer, kva
litetscertifiering, tämligen poänglösa och 
klåfingriga försök till byte av logotyp lik
som en kostsam värdegrundsundersökning, 
vilken åtminstone torde glatt profitören 
(erna), tillika ”uppfinnaren” (na) av 
densamma. Dessa aktiviteters bristande 
spårbarhet med kärnverksamheten spä
der på intrycken av att Försvarsmakten 
åtminst one delvis styrs av en annan logik 
än den som sammanhänger med ett fokus 
på de åtgärder som ger positiv uteffekt i 
den rent militära verksamheten. 

Givet Försvarsmaktens roll som statens 
yttersta medel för våldsutövning följer 
svårigheter med att ursäkta tillkortakom
manden som karriär och statusjakt och 
det nära sammanhängande syndromet 
med ”fasadförbättrande” åtgärder. Således 
erbjuder Ydéns avhandling inga oöver
stigliga hinder för en officer med några 
års tjänstgöringserfarenhet att tämligen 

yrkesgrupper. Detta motsägs av en krass 
verklighet, vilken kan exemplifieras med 
de förhållanden under vilka våra svenska 
officerare och soldater lever som är insatta 
i Aghanistan. Detta är en mission där dessa 
är exponerade för ett ständigt närvarande 
och dödligt hot. Sveriges militära insats i 
Afghanistan ger en tydlig relief över vad 
militär verksamhet ytterst handlar om, 
samtidigt som frågan om vad som är of
ficersyrkets kärnkompetenser ställs på sin 
spets. Dessa kan uttryckas i en mening. 
Officeren ska kunna leda insatser med den 
svenska statens yttersta våldsinstrument 
samt utveckla och förvalta detta. Att leda 
insatser är det primära vari ingår att utbilda 
sig för dessa. Understrykas ska att här 
krävs entydiga förhållningssätt till såväl 
etiska som moraliska frågor. Utveckling 
och förvaltning är stödroller. 

En erfarenhet som många officerare ver
kar dela är att befattningar i staber och för
valtningar tenderat att ge ”karriärpoäng” 
framför förbandstjänst något som Ydén 
ger vetenskapligt belägg för. En under sent 
50tal utgiven bok med titeln ”Generalstab 
och Trupp” författad av den tidigare infan
teriinspektören Alf Meyerhöffer diskuterar 
samma företeelse som Ydén. Bokens värde 
reduceras genom dess stundtals starkt 
polemiserande form, samtidigt som denna 
skrift i dag är en påminnelse om att ämnet 
inte är av färskt datum. Åtminstone kan 
halvsekeljubiléum celebreras. På samma 
tema skriver ledamöterna Lars Wedin och 
Gunnar Åselius i boken Mellan byråkrati 
och krigskonst vilken på ett mycket för
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frekvent nicka erkännande åt författarens 
beskrivningar och analyser. Snarare upp
nås under läsandet känslan av att ”vandra i 
hemmaterräng”. Exempelvis är författarens 
val av amfibieutbildningen som fallstudie 
applicerbar på många verksamheter inom 
Försvarsmakten. Tilläggas kan att läsare 
med en civil yrkeserfarenhet torde känna 
igen många av de mindre positiva förete
elser som har slagit rot i Försvarsmakten 
eftersom den militära verksamheten socio
logiskt utgör en spegelbild av det samhälle 
som den verkar inom.  

Karl Ydéns avhandling belägger att män
niskan, soldaten, förbandet och de officerare 
som sätter militär effekt i förgrunden fått 
knivskarp konkurrens av byråkratiska 
processer och procedurer och en ekono
mistyrning vars formbundna verk samhet 
av en kollega med talang för spetsiga 
formuleringar hävdades ha tydliga likheter 
med religiösa riter. Den avgående norske 
Försvarschefen General Sverre Diesen 
har, som samlingsbegrepp för nämnda 
företeelser och med sedvanlig knivskarp 
träffsäkerhet, gett oss begreppet ”förvalt
ningsteologi”. 

Ur minnet erinrar sig anmälaren hän
delser från mitten av 1980talet i sam
band med kompanichefstjänstgöring vid 
Norrlands Trängregemente. Till rege
mentet kom för det mesta årligen någon 
generalstabsofficer, enstaka år flera, för 
så kallad ”passagetjänst”, vilket innebar 
att de skulle tjänstgöra som kompani el
ler bataljonchef. Vid regementet fanns en 
instruktör vars allmänt kritiska inställning 

till dessa så kallade ”passagetjänstgö
rande” föranledde myntandet av utttrycket 
”kammouflerade armékontorister”. En 
lika orättvis som plump karakteristik då 
det övervägande flertalet av dessa gav sitt 
allra bästa under de år som de tjänstgjorde 
vid regementet, plus att de ofta tillförde 
regementet nya kunskaper och idéer samt 
stimulerade inte sällan många kollegor 
intellektuellt. Fåtalet som förtjänade det av 
nämnde instruktör myntade epitetet fanns 
att söka bland dem som såg tjänsten vid 
regementet som ett tämligen besvärande 
inslag på den uppfattade vägen framåt 
och uppåt, ett förhållningssätt som ofel
bart renderade brist på förtroende från de 
underlydandes sida.

Huvuddelen av den svenska Försvars
maktens officersskikt bedöms i likhet med 
anmälaren ha upplevt spänningsfältet mel
lan förbandstjänstgörande officerare res
pektive officerare verksamma i stabs och 
förvaltningstjänst. Många torde kännt av 
den osunda ”vi  dom” attityd som utveck
lades från fraser som ”dom i Stockholm…” 
respektive ”dom i kanslihuset och vi på 
trupp”. Det omvända förhållandet var inga
lunda någon ovanlighet, där exempelvis 
uttrycket ”bysmeder” har använts av kol
legor tjänstgörande i de centrala staberna 
för att i förklenande ordalag karakterisera 
nivån hos de vid förbanden tjänstgörande 
officerarna. Sammantaget fullkomligt kon
traproduktiva förhållningssätt som enbart 
sår frön till fullkomligt onödiga tvister. 

Begreppet ”passagetjänst” verkar i dag 
tacknämligen vara förpassat ur den militära 
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vokabulären, möjligen sammanhängande 
med att ett insatsfokus, oavsett detta gäller 
på svenskt territorium eller internationellt, 
tämligen logiskt sätter soldaten, sjöman
nen och det förband han eller hon tillhör i 
centrum. I samma positiva riktning verkar 
den kulturförändring som är skönjbar inom 
Försvarsmakten där ledordet professiona
lism uttrycker vägen framåt. I samma anda 
verkar införandet av en specialistofficers
grupp, även om det inte uttalats, vara ett 
erkännande av att kunnande och därmed 
kvalitet och förbandsidentitet i militär 
verksamhet byggs underifrån. 

Trots de övervägande positiva yrkes
erfarenheter som anmälaren har och 
som bedömningsvis delas av flertalet 
officerskamrater, väcker läsandet av Karl 
Ydéns doktorsavhandling liv i upplevda 
händelser och företeelser av art och slag 

som sammantaget bidragit och bidrar till 
att reducera organisationens effekt och ef
fektivitet. Militära förband är organismer 
snarare än organisationer vilkas karakteris
tik syftar till att tydliggöra att människan 
i förbandet är det centrala och överordnat 
det byråkratiska elfenbenstorn som inte 
bara skymmer utan fastmer starkt försvårar 
ett nödvändigt fokus på militär effekt. När 
anmälaren lade ifrån sig ledamoten Karl 
Ydéns mycket tankeväckande doktorsav
handling infann sig en kvardröjande känsla 
av att den sjukdomsbild som författaren di
agnostiserat kräver lång tid av behandling 
för att patienten ska tillfriskna. 
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