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Kungl Krigsvetenskapsakademien höll 
den 1 september ett miniseminarium 

under rubriken Vilken officersutbildning 
ska en framtidsinriktad försvarsmakt ha?

Seminariet genomfördes vid garniso-
nens konferenscenter i Stockholm och var 
mycket välbesökt. Uppskattningsvis 70 
personer hade valt att delta. Av dessa var 
ungefär hälften ledamöter i Akademien. I 
övrigt fanns bl a representation från FOI, 
Försvarsdepartementet, Försvarshögskolan 
och Krigshögskolan Karlberg. 

Seminariet genomfördes med en rad 
inledningsanföranden från:

Generaldirektör Marie Hafström, 
stödutredningen

Brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg,  
KKrVA
Forskare Karl Ydén, 
KKrVA
Konteramiral Jörgen Ericssson, 
Försvarsmakten (FM)

Brigadgeneral Bengt Axelsson, 
Försvarshögskolan (FHS)
 

Inledningsanförandena startade med le-
damoten Marie Hafström som utifrån sin 
roll som ansvarig för stödutredningen hade 
fått sig extra tid tilldelad. Hon gjorde i sitt 
anförande en exposé över utredningen och 
då framförallt de förslag som handlade 
om den framtida officersutbildningen. 
Hafström inledde med att peka på tre 
viktiga faktorer som varit styrande för 
hur officersutbildningen har hanterats i 
utredningen:

1. Utredningens viktigaste uppdrag är att 
frigöra resurser från stödet till Försvars-
makten så att de kan överföras till den 
operativa verksamheten.

2. Tillgången på dagens officerare är långt 
större än behovet. Det finns för närvarande 
9000 officerare, medan behovet i framti-
den är 3000.

3. Införandet av ett tvåbefälssystem påver-
kar den framtida Försvarsmakten. I dag 
är alla officerare generalister. I framtiden 
ska 1/3 utgöras av generalister, medan 2/3 
ska utgöras av specialister. Innebörden av 
detta är att det kommer att krävas en annan 
utbildning av officerare. Dagens officers-
utbildning är dessutom dyr. 

Vilken officersutbildning ska en fram tids
inriktad försvarsmakt ha?
Referat från miniseminariet den 1 september 2009

Av Ove Pappila

HANDLINGAR
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Enligt utredaren bör civila högskolor ut-
nyttjas för att ge officerarna en akademisk 
examen. Den bör sedan kompletteras med 
en ettårig inomverksutbildning. Detta gör 
enligt Hafström att officerskåren får en 
breddad kompetens och en civil merit-
värdering som underlättar en eventuell 
karriärväxling. Dessutom erhåller officeren 
mängder av nyttiga intryck från människor 
utanför Försvarsmakten och utvecklar 
under utbildningen en förmåga till kritiskt 
tänkande. 

Ämnet krigsvetenskap kan enligt Haf-
ström organiseras som en institution vid 
en civil högskola. Vidare menade hon 
att specialistofficersutbildningen skulle 
fortsätta och kanske till och med utökas, 
medan utbildningen av officerare skulle 
behöva ställas in under fem år så att För-
svarsmakten kunde komma i balans med 
sitt verkliga behov. 

Utredaren avslutade med att peka på att 
officersutbildningen har haft en hög status 
på arbetsmarknaden och att det med en 
civil examen kommer att förbli så. 

Nästa inledningsanförande kom från 
ledamoten Jan-Gunnar Isberg. Han inledde 
med att framföra att debatten inte handlar 
om akademisering eller inte. Det är enligt 
Isberg redan avgjort genom inrättandet av 
FHS och akademiseringen av officersut-
bildningen. 

Talaren pekade sedan på att det finns 
en konflikt i utbildningstiden mellan den 
teoretiska och den praktiska sidan. 

Under officersutbildningen är det enlig 
Isberg viktigt att skapa insikt om att man är 

en del av en våldsapparat och att utveckla 
chefer är därför en grannlaga uppgift. Det 
tar enligt Isberg 20-25 år att utveckla en 
brigadchef eftersom denne ska genomföra 
tjänstgöring på alla nivåer. Talaren tog 
sedan sig själv som exempel och redo-
gjorde för sin egen väg fram till att han 
blev brigad chef i Kongo. Han menade att 
den omfattande erfarenhet han hade skaffat 
sig innan gjorde att han kände sig trygg i 
sitt uppdrag. 

Ledamoten Karl Ydén inledde med att 
framföra att man för att utveckla en bra 
officersutbildning skulle kunna börja med 
att ställa frågan: ”vad behöver framtidens 
officer kunna?”. Om man börjar där kan 
man enligt Ydén sedan gå tillbaka och 
klara ut vilken utbildning som behövs. 
Det mer traditionella sättet att se på det 
är att fråga vilken utbildning behöver 
framtidens officer ha? Försvarsmakten kan 
i detta sammanhang ta på sig rollen som 
kompetensvaliderare. 

En annan viktig fråga man kan ställa sig 
är enligt Ydén: ”vad ska en officer ha gjort 
för att vi ska våga anförtro honom eller 
henne viktiga uppgifter?”. Det handlar 
enligt Ydén om mer än examina. 

Ydén pekade på att man inom FM har 
en tradition i att reproducera invanda 
tankemönster och att officersyrket är en 
praktik och inget lektionssalsyrke. Karl 
Ydén framförde att han inte alls har samma 
stora förtroende som Marie Hafström för 
ämnet krigsvetenskap. Vid en internatio-
nell jämförelse så visar det sig att ämnet 
kan innehålla en mängd olika saker. 
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Ledamoten Jörgen Ericsson inledde 
med att klargöra att den uppfattning han 
redogjorde för var Försvarsmaktens, dock 
utan att den var helt och hållet förankrad i 
FM:s ledningsgrupp. 

Ericsson redogjorde för att FM under 
2009 genomför ett omfattande utvecklings-
arbete inom utbildningsområdet kopplat 
till det nya personalförsörjningssystemet. 
Systemet syftar till att utbilda rätt kompe-
tens utifrån verksamhetens behov och då 
främst insatsorganisationens behov. Detta 
ska göras på ett kostandseffektivt sätt i ett 
flexibelt utvecklings och kompetensut-
vecklingssystem.

Systemet består enligt Ericsson av grund-
läggande utbildning och vidareutbildning. 
Grundläggande officersutbildning kan i 
systemet genomföras på flera olika sätt. 
Gemensamt för alla är att det ska genom-
föras någon form av grundläggande utbild-
ning innan antagning till officersutbildning 
är möjlig. Det finns sedan fyra olika linjer 
att utbilda sig inom: specialistofficersut-
bildning, officersprogrammet, anpassad 
officers och specialistofficersutbildning 
samt reservofficersutbildning. 

FM ansvarar idag för specialistoffi-
cersutbildningen, anpassad officers och 
specialistofficersutbildning och reservof-
ficersutbildning. FHS ansvarar för officers-
programmet i sin helhet. Jörgen Ericsson 
ville sedan fokusera på officersprogrammet 
och specialisten i sitt anförande. Specialis-
ten ska vara en yrkesutbildning under tre 
terminer som tillsammans med praktisk 
erfarenhet ger förmåga att hantera olika 

system, olika materielslag samt stor för-
måga att samordna verksamhet på strids-
teknisk och lägre taktisk nivå. Slutmålet 
för specialistens karriär är systemansvarig, 
ställföreträdare åt officeren, funktionsan-
svarig, kvalificerad funktionsansvarig eller 
stabsmedlem på nivån OR-8, innebärande 
förvaltare. Tjänstgöringen på andra nivåer 
sergeant, fanjunkare och flaggstyrman 
syftar till att ge en fördjupad erfarenhet 
och kunskap om den väpnade stridens 
realiteter och friktioner. Huvudförmågan 
är att leda lägre enheter i insats samt att ut-
bilda och stabsarbeta. Befattningarna som 
specialisten ska inneha är t ex gruppchef, 
stf plutonchef eller motsvarande inom 
marinen och flygvapnet. 

Parallellt med utvecklingen mot målbild 
2014, som är fastställd i riksdagsbeslut 
nyligen, så överväger FM att organi-
sera ett antal centra: markstridscentrum, 
sjöstridscentrum, luftstridscentrum, led-
nings- och underrättelsecentrum och 
logistik  centrum. Dessa ska mer självstän-
digt än idag utveckla funktionen samt 
kompetenserna som de är ansvariga för. 
Naturligt är att dessa centra får ansvaret 
för specialistofficersutbildningen. 

Officersprogrammet ska vara en tre-
årig professionsutbildning som leder till 
officersexamen. Officeren ska vara aka-
demiskt skolad och kunna hantera stora 
mängder komplex information, metodiskt 
kunna bearbeta och analysera densamma, 
dra slutsatser och förutse konsekvenser 
av olika alternativ. Kunskapen inom det 
krigsvetenskapliga området ska vara både 
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djup och bred. Slutmålet för officerskar-
riären är att bli en kvalificerad chef eller 
stabsmedlem på nivån major eller högre. 
Huvudförmågan är att leda enheter i insat-
ser, leda utbildning och stabsarbeta. 

För närvarande finns det enligt Ericsson 
en obalans i personalförsörjningssystemet. 
Vi har ett stort antal officerare och ett 
mindre antal specialister. Anledningen är 
främst det historiska arvet med ett enbe-
fälssystem. Målsättningen nu är att komma 
tillrätta med obalansen med det nya syste-
met både vad gäller personalförsörjningen 
som helhet och tvåbefälssystemet. Det 
kommer FM att göra genom att låta offi-
cerare från det gamla systemet tjänstgöra i 
befattningar som specialistofficerare. 

Den roll som FHS har idag kan enligt 
Ericsson på sikt komma att förändras och 
minska när behovet av akademiskt skolade 
officerare nedgår. Mot bakgrund av FM:s 
behov ser FM under överskådlig tid ingen 
möjlighet att avveckla FHS som högskola. 
Akademiseringen är just slutförd och vi 
behöver få stabilitet och långsiktighet inte 
minst med hänsyn till rekryteringen. Däre-
mot finns det ett behov av att se över utbild-
ningskostnaderna. Utredningens förslag i 
övrigt bör detaljutvecklas, övervägas och 
jämföras med nuvarande lösning. Oavsett 
framtida lösning så kommer behovet av att 
inhämta kunskaper i krigsvetenskap både 
på kandidat- och magisternivå att kvarstå. 
FM stödjer enligt Ericsson inte idén att 
avbryta officersutbildningen under ett 
antal år. FM behöver påfyllnad av yngre 
officerare och behöver samtidigt avveckla 

äldre officerare. Totalt behöver 10001500 
officerare avvecklas fram till 2014. 

Ledamoten Bengt Axelsson började 
med att klargöra att hans utgångspunkt 
är rollen som sammanhållande för FHS:s 
remissvar på stödutredningens förslag. 
Han hävdade att Hafströms förslag inte 
leder till en tillräcklig kvalitet. Kunskaper, 
färdigheter, motivation och en bra kåranda 
kräver djupa teoretiska kunskaper. Insatser 
kräver kompetens för att hantera en miljö 
som är multifunktionell och multinationell. 
Denna miljö måste kunna återskapas i 
utbildningen. 

Enligt Axelsson så är FHS idag resultatet 
av en 15-årig utvecklingsresa. När man den 
3 juni 2007 la fast att FHS är en högskola 
hade det tagit denna tid att skapa en bra 
professionsutbildning. Trots det är FHS 
inte färdigutvecklat. Om FM vill minska 
kostnaderna för utbildningen så borde man 
försöka göra detta i en klok dialog med 
FHS, enligt Axelsson. 

Diskussionen efter inledningsanföran-
dena kom att kretsa kring ett antal frågor. 
En av de mest debatterade var balansen 
mellan teori och praktik i utbildningen 
och vilken betydelse som den beprövade 
erfarenheten har. 

Ett annat ämne som togs upp var det 
5åriga stopp för intagning till officers-
programmet och nivåhöjande utbildning 
som finns i stödutredningens förslag. 
Akademiens sekreterare, Kim Åkerman, 
hävdade att det kan bli förödande när det 
skapar en stämpel på FM som blir svår att 
tvätta bort. Ett stopp kan innebära stora 
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kompetenstapp och svårigheter att starta 
upp utbildningen när de fem åren har gått. 
Marie Hafström svarade att utmaningarna 
för FM är stora, men att man måste ta tag i 
detta så att regeringens målsättning om till-
gänglig insatsorganisation kan realiseras. 
De som är inne i systemet såsom kaptener 
och majorer får enligt Hafström fortsätta 
att tjänstgöra i förbandsverksamheten. 

Den engagerade debatten och det stora 
antalet deltagare vittnade om ett ämne 
som kommer att vara föremål för vidare 

diskussioner den närmaste tiden. Den 15 
september 2009 har en rad instanser lämnat 
in sina remissvar på den del av utredningen 
”Ett användbart och tillgängligt försvar – 
stödet till Försvarsmakten” som avhandlar 
den framtida officersutbildningen. Vad 
resultatet blir får den närmaste framtiden 
utvisa.

Författaren är överstelöjtnant och ledamot 
av KKrVA.


