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The Swedish National Defences reform of the command system – From the One-level 
Command System to a Consolidated Officer System. 
 
Abstract 

The main purpose of this thesis is to analyse the present and the previous officer systems. The 

focus of the study is to discern what in the application of the new officer system will differ 

from the old one, namely what its new features will be. The author intends to critically revise 

how the two systems differ from each other and what pros and cons they each have. 

  In 1983 the One-level Command System was introduced in Sweden. It did not have any 

equivalent in other armed forces around the world. This system has been debated and 

criticized immensely and in January 2006 the decision was made to reintroduce a consolidated 

officer system in the shape of an “all rank system”. This thesis intends to show the alterations 

which have been made as well as to examine the pros and cons of the two systems.  

  This study has been carried out with the help and use of a qualitative method and mainly the 

use of official documents and inquiries.  

  The study shows that there are several benefits and disadvantages in both systems. By 

introducing the “all rank system” the Swedish National Defence has made an attempt to 

remedy the shortcomings of the one-level command system as well as to keep a portion of the 

legacy from the earlier systems. 

 

Key words: Swedish National Defence, Officer System, Officer, the One-level Command 

System, All Rank System 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Under åren 1977-781 framfördes i propositioner ett förslag till omstrukturering av den 

Svenska befälsordningen vilket skulle medföra en enhetlig lösning för flyg, marin och armé 

för allt befäl; yrkes-, reserv- såväl som värnpliktigtbefäl. 

  Denna nya struktur namngavs till ”Ny Befälsordning” (NBO) och kom att träda i kraft år 

1983. NBO skulle komma att uppfylla en långtgående politisk vilja om att skapa ett enda 

gemensamt befälssystem helt utan skillnader mellan de olika befälskårerna. 

 

Mottagandet av NBO var inledningsvis gott men resultaten har varit varierande och 

konsekvenserna har blivit allt mer tydliga allteftersom tiden gått. Försvarsmaktens (FM) egen 

syn på det hela står ibland annat att finna i ”Försvarsmaktens årsrapport från 

perspektivplaneringen” (PERP 7) från 2003 i vilken det påtalas att det förekommit en viss oro 

över tillgången på framtida kompetens inom Försvarsmakten. Det resoneras även kring vad 

som kallas för en ”Fackmannakarriär” samt de problem NBO har setts medföra. Detta i 

formen av att endast en enda typ av generaliserad officer kunnat erbjudas till ett system som 

även, på sina håll, kräver en mer specialiserad form av tjänsteman. 

  Det nämns även att den Svenska Försvarsmakten under utlandsmissioner skall ha upplevt 

svårigheter att samarbeta och hamna i fas med andra nationer då det inom det Svenska 

systemet, NBO, har varit officerare som bemannat tjänster och gjort uppgifter andra nationer 

har haft underbefäl och yrkessoldater till.2 

 

Det är dock ej enbart Försvarsmakten själva som sett och framför de problem som övergången 

till ett enbefälssystem medförde. 1998, i en granskning beställd av Försvarsmakten, framförde 

Riksrevisionsverket sin kritik mot enbefälssystemet och NBO i synnerhet. Samt de effekter 

Riksrevisionsverket sett att övergången haft på kunnande och effektivitet inom den Svenska 

befälskåren. 

  I sin rapport menar Riksrevisionsverket att den Nya Befälsordningen, NBO, var och är ett 

system inriktat först och främst på att producera nya kvalificerade högre chefer och 

                                                 

1 Regeringen, (1978), Proposition 1977/78:24, Stockholm, Regeringen, s. 1ff. 
2 Försvarsmakten, (2003), Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar inför 
Försvarsbeslut 2004 – rapport 7, HKV beteckning 23 210:63182, Stockholm, Försvarsmakten, s. 65f. 
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tjänstemän istället för chefer inriktade mot specialiserade uppgifter längre ner i 

organisationen, så som exempelvis truppföring och värnpliktsutbildning. 

  Riksrevisionsverket påpekar dock även att detta ej har varit varken den största eller 

allvarligaste bristen med NBO utan menar på att den skall ha varit bristen på avveckling utav 

den del av officerarna som uppnått en hög ålder och inte längre bidrar med det arbete de gör 

inom Försvarsmakten. Riksrevisionsverket ser istället att dessa individer generellt gör en av 

två saker, antingen har de fasats ut till ändhållplatser i systemet där de sitter av tiden eller så 

uppehåller de sig på nyckeltjänster och ”blockerar” för yngre hungrigare individer som vill 

upp i systemet.3 

 

Slutligen så i januari 2006 kom dåvarande Överbefälhavaren Håkan Syrén att fatta beslut om 

att NBO skulle frångås och att ett flerbefälssystem återigen skulle komma att införas i 

Försvarsmakten.4 Initialt stod Försvarsmakten tvekande till om det skulle kallas för ett 

tvåbefälssystem då en synbar återgång till tidigare systems orättvisor ej var önskvärt. Det har 

dock senare fastslagits från Försvarsmaktens sida att det inte handlar om en återgång utan ett 

steg framåt i det avseendet att det nya systemet är ett nytt tvåbefälssystem utan skillnader 

inom yrkeskåren men inom vilket det ändå för officeren erbjuds två möjliga karriärvägar så 

väl som att det utöver värnpliktiga även lämnas utrymme för anställda soldater och sjömän.5 

  Det nya systemet har sedan dess börjat implementeras inom Försvarsmakten och 

specialistofficerare och taktisktoperativa utbildas idag sida vid sida runt om vid landets olika 

militära skolor. Med utbildningarna gemensamt kvalitetssäkrad och de första 

specialistofficerarna redan anställda så delar dagens officerare inte bara en gemensam 

anställningsform utan tillsammans delar de även, med Försvarsmaktens egna ord; ”[…] en 

gemensam värdegrund med gemensamma metoder och värdering för utövande av 

ledarskap”.6 

 

                                                 

3 Riksrevisionsverket, (1998), Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och kompetens, RRV dnr 23-97-
4152, Stockholm, Riksrevisionsverket, s.18ff. 
4 Försvarsmakten, (2006), Överbefälhavarens beslut avseende en reformerad personalförsörjning, HKV 
beteckning 16 100:61401, Stockholm, Försvarsmakten, s. 1. 
5 Försvarsmakten, (2008), Utveckling av tvåbefälssytemet i Försvarsmakten, HKV beteckning 16 100:78064, 
Stockholm, Försvarsmakten, s. 1ff. 
6 Försvarsmakten, (2008), Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, HKV beteckning 16 100:66576, 
Stockholm, Försvarsmakten, s. 4. 
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1.2. Problemformulering 

I januari 2006 fattades beslut om att den Svenska Försvarsmakten skulle återgå till ett 

flerbefälssystem. Försvarsmakten har tidigare haft ett flerbefälssystem vilket fick mig att 

undra över varför Försvarsmakten valde att byta bort det ursprungliga flerbefälssystemet mot 

ett enbefälssystem bara för att gå tillbaka till ett flerbefälssystem igen. 

  Med denna tanke till grund började författaren ställa sig frågor om vilka för och nackdelar 

systemet har – generellt, såväl som, i en Svensk kontext. Men även varför tvåbefälssystemet 

ursprungligen valdes bort, varför Försvarsmakten återvalt detta system samt vilka 

konsekvenserna av en återgång till tvåbefälssystem skulle kunna tänkas bli. 

 

1.3. Frågeställning och syfte 

Till hjälp av min problemformulering har författaren valt att ställa sig följande frågor:  

• Varför valde Försvarsmakten att övergå till enbefälssystemet, Ny Befälsordning, under 

80-talet?  

• Vad är det som förändrats sedan införandet av enbefälssystemet samt vilka för och 

nackdelar har framförts för Ny Befälsordning respektive Tvåbefälssystemet? 

Uppsatsen syftar till att analysera det nuvarande samt föregående befälssystem med avsikten 

att utröna vad i tillämpningen av det nya som bör bli annorlunda ifrån det föregående. 

Dessutom avser uppsatsen även att kritiskt granska hur de båda systemen skiljer sig åt och 

vilka för och nackdelar de kan tänkas föra med sig. 

 

1.4. Avgränsningar 

I detta arbete avser författaren endast att granska Ny Befälsordning (NBO) samt det nya 

Tvåbefälssystemet och ej det trebefälssystem som rådde i Sverige innan införandet av NBO 

1983. Så kommer att ske pågrund av att ramarna för uppsatsen ej tillåter det omfång en sådan 

undersökning skulle kräva. Dessutom är uppsatsen syfte att i första hand undersöka de två 

utvalda systems för och nackdelar samt vad som bör bli annorlunda med tvåbefälssystemets 

införande vilket medför att författaren anser denna avgränsning acceptabel.   

  Författaren ämnar ej heller ta ställning till varför eventuella ändringar i syn och argument har 

gjorts, samt att endast de argument och synpunkter andra lagt fram avser att framföras. 

Följaktligen avser författaren ej att spekulera över exempelvis motiv, politisk vilja eller 
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debattklimat med hänvisning till att det ej bedöms relevant med hänsyn taget till uppsatsens 

syfte. 

 

1.5. Metod och material 

Utifrån problemformulering samt frågeställning avser författaren att separat granska först Ny 

Befälsordning därefter följt av Tvåbefälssystemen. När de två systemen granskats skall 

argument samt för- och nackdelar lyftas fram och diskuteras. Följt av en sammanfattning och 

jämförelse systemen mellan vilket skall leda fram till en rimlig slutsats och ett resultat.  

 

För att uppnå detta behövs först en metod. Då det i problemformuleringen frågas efter de 

bakomliggande motiven till bytena av befälssystem avser författaren i denna uppsats använda 

en kvalitativ metod. Detta med hänsyn taget till att den kvalitativa metoden syftar till att 

textmässigt beskriva något samt ge en djupare förståelse kring det beskrivna.7 

  Då syftet med uppsatsen inte enbart är att analysera två befälssystem utan även att lista deras 

för- och nackdelar samt att finna skälen bakom bytet av system har författaren valt att 

använda sig av en teknik i form av en kvalitativ textanalys8 för datainsamling och analys. 

  Denna teknik har valts i formen av en argumentationsanalys för att ge skäl för och emot de 

olika befälssystemen som undersöks i denna uppsats samt för att rekonstruera 

argumentationen kring bytena av system.9 Detta medför att syftet till användandet av 

argumentationsanalysen är deskriptivt då uppsatsen skall försöka rekonstruera argumenten 

kring befälssystemen.10 

 

Författaren ämnar initialt i sitt sökande efter empiri söka sig till officiella källor i form av 

exempelvis regeringspropositioner och utredningar från bland annat regeringskansliet. Med 

dessa argument till grund kommer författaren därefter att söka sig vidare till statliga 

myndigheter i form av exempelvis Försvarsmakten självt samt Riksrevisionsverket.  

  För att gå vidare från denna punkt har författaren sedan valt att gå till Försvarshögskolan 

(FHS) för att söka vidare argument och tidigare forskning kring ämnet i fråga. 
                                                 

7 Hallenberg, Jan, Ring, Stefan, Rydén, Birgitta, Åselius, Gunnar, (2008), Om konsten att tänka, granska och 
skriva på ett vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära, Opublicerat papper, Stockholm, Försvarsmakten, 
s. 12ff. 
8 Ibid, s. 14. 
9 Ibid, s. 16. 
10 Hallenberg, Ring, Rydén & Åselius (2008), s. 16. 
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Bearbetningen av det insamlade materialet kommer därefter att gå till på följande sätt i 

avhandlingen. Först kommer bakgrunden till NBO att presenteras därefter följt av ett kapitel 

med de politiska motiven för NBO att följas av Försvarsmaktens motiv. 

  Vid presentationen av införandet av Tvåbefälssystemet kommer detta se annorlunda ut 

jämfört med presentationen av NBO då författaren ej kunnat finna några politiska motiv 

kommer istället Försvarsmaktens motiv att presenteras direkt följt av kapitel med diskussion 

och slutsatser. 

 

Det material som valts för författandet av denna uppsats är främst propositioner, regleringar, 

revisioner, beslut med flera. Dessa kommer ifrån statliga verk och myndigheter och från 

regeringen samt Försvarsmakten och finnes följaktligen som tillförlitliga av författaren. Detta 

då de är just ifrån offentliga verk och myndigheter eller i form av exempelvis fattade beslut 

och resultat av undersökningar och forskning. 

  Den svaghet som kan ses med det valda textmaterialet är att det kan vara tendensiöst då det 

för att påvisa de politiska motiven samt Försvarsmaktens motiv endast funnits underlag ifrån 

dessa egna instanser. Författaren anser dock att denna brist vägs upp av det breda valet i 

material samt att Försvarsmakten även givit granskningsuppdrag åt utomstående i form av 

Riksrevisionsverket vilka anses vara en tillförlitlig och oberoende granskare. 

 

1.6. Tidigare forskning 

Det har forskats och skrivits en hel del kring befälssystemen tidigare på exempelvis 

Försvarshögskolan11 (FHS) och det finns en stor del propositioner, utredningar och revisioner 

kring de olika befälsordningarna föreslagna av regeringen och av de olika myndigheterna. 

  Utöver dessa har författaren även funnit att viss forskning på ämnet redan gjorts av Mj. 

Stefan Järkeborns i dennes c-uppsats. I Järkeborns uppsats undersöker denne både 

tvåbefälssystemet så väl som trebefälssystemet innan NBO men uppsatsen syftar till att 

specifikt ”kategorisera argumenten för- och emot enbefälssystemet”12, alltså NBO specifikt. 

De resultat denne når och presenterar är att bredden för argumenten är stor men likväl att 

                                                 

11 Wiklund Peter, (2004), Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform?, C-uppsats, 
Försvarshögskolan, Stockholm 
12 Järkeborn, Stefan, (2006), Officersprofessionen och den Nya Befälsordningen. Argumenten kring ett 
befälssystem under ett kvarts sekel, C-uppsats, Försvarshögskolan, Stockholm, s. 8. 
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bilden har förändrats sedan införandet 1983. Järkeborn visar även på att argumenten vid 

uppsatsens skrivande var mer motstridiga än de var under tidigt 80-tal. 

  Sammanfattningsvis ifrån ovan har uppsatsens ämnesval följaktligen, så vitt författaren 

kunnat finna, ej tidigare behandlats i sin nuvarande form och ingen sammanställning lik den i 

denna uppsats har tidigare gjorts. 

 

1.7. Disposition 

Dispositionen i denna uppsats är enligt följande; 

  I kapitel 1, Inledning, kommer uppsatsens bakgrund, problemformulering, frågeställningar, 

syfte, avgränsningar, centrala begrepp, teori samt metodval att behandlas. 

  Under kapitel 2 kommer uppsatsen avhandling att återfinnas. Denna avhandling kommer att 

vara uppdelat i två underkapitel varav det första underkapitlet behandlar ”Ny Befälsordning” 

och det andra ”Tvåbefälssystemet” i den form det kommit att införas. 

  Kapitel 3 kommer att innefatta uppsatsen diskussions del och tillika studiens resultat och 

analys. Detta kapitel är indelat i tre underkapitel i vilka Ny Befälsordning och 

Tvåbefälssystemet diskuteras under ett vardera och det slutliga fungerar som en 

sammanfattning där de två systemen förs samman. 

  Näst kapitel 4 under vilket avslutningen finns, även detta kapitel är indelat i underkapitel. 

Det första innefattar min slutsats och det andra förslag till vidare forskning. 

  Slutligen kapitel 5, uppsatsens litteratur- och källförteckning.  

 

1.8.  Centrala begrepp 

1.8.1. Befälssystem 

Utgångspunkten för definitionen av ”befälssystem” tas ifrån Arbetsgruppen 

personalförsörjning (Ag PERS) rapport ifrån 2006 avseende ”en reformerad 

personalförsörjning”. I denna rapport framställs ett befälssystem som en cykel under vilken 

personalen skall ”anskaffas, utbildas, utvecklas, vidareutvecklas och så småningom 

avvecklas”.13 

 

                                                 

13 Överbefälhavarens beslut avseende en reformerad personalförsörjning, (2006), 
 Bilaga 1; s. 8. 
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Vid omnämnandet av ”befälssystem” i denna uppsats åsyftas sålunda ett hierarkiskt uppbyggt 

system syftande till att gradmässigt rangordna individerna i nivåer inom systemet självt. 

Rangordningen sker efter individens kunskaper, kompetens och erfarenhet och märks oftast ut 

med en rang, grad, titel och/eller annan utmärkning. Vidare syftar befälssystemet även till att 

underlätta för exempelvis rekrytering, utveckling och avveckling utav så väl blivande som 

redan anställd personal. 

 

1.8.2. Befälsstrukturen 

I Försvarsmaktens nya system förekommer officerare med taktisktoperativ inriktning såväl 

som med specialistinriktning men även värnpliktigt befäl så väl som anställda soldater och 

sjömän i befälsställningar. Då Försvarsmakten i sitt arbete med införandet av 

tvåbefälssystemet har tagit följande ställning; 

”[…] ett nytt arbete genomförts för att utveckla detaljerna i det nya systemet. […] Något 

samlat verk där tvåbefälssystemet beskrivs och regleras i detalj kommer inte att utges […]”.14 

Behöver författaren definiera dessa själv, vilket valts att göras utifrån det hierarkiskt 

uppbyggda gradsystemet och hur ett sådant är strukturerat. Följaktligen kommer författaren 

utgå från de tjänstegrader, typer av anställning samt nivåer som finnas presenterade för det 

nya tvåbefälssystemet. 

  Skillnaden mellan nivå och tjänstegrad är att tjänstegraden är en militär utmärkelse medan 

nivå tillviss del speglar individens kompetens men även är ett utryck för ställning i 

hierarkin.15 

 

Alltså, först och främst då Försvarsmakten i Officersförordningen 2007:1 268 fastslår att 

begreppet ”Officer” innefattar yrkesofficerare såväl som reservofficerare så kommer även 

författaren följa denna distinktion och i uppsatsen ej göra någon skillnad dem emellan.16 

Vidare så även om det i det nya systemet finns 2 inriktningar/kategorier av officerare så 

kommer det vid omnämnande av ”Officer” i denna uppsats att innefatta de taktisktoperativa så 

väl som specialisterna om inget annat sägs i sammanhanget, detta då det är Försvarsmaktens 

                                                 

14 Utveckling av tvåbefälssytemet i Försvarsmakten, (2008), s. 1. 
15 Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, (2008), s. 2. 
16 Försvarsdepartementet, (2008), Officersförordningen 2007:1 268, Försvarsdepartementet, Stockholm, s. 1f. 
(Rättad t.o.m. SFS 2008:289) 
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ståndpunkt och uttalade vilja att det ej åter skall bli skillnader och segregering inom 

yrkesgruppen. 

  Då värnpliktigtbefäl och anställda soldater och sjömän för tillfället antingen är pliktskyldiga 

eller en form av korttidsanställda så kommer dessa att omnämnas som sådana i texten. En 

distinktion mellan de två kommer dock att göras i form av att värnpliktiga är just pliktskyldiga 

medan de andra är anställda.  
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2. Avhandling 

2.1.  Bakgrund 

Så tidigt som år 1902 står den första motionen att finna på ämnet om de skillnader som fanns 

mellan de olika befälskårerna, då tre till antalet. Motionen föreslår en förändring i 

befälsordningen med utgångspunkt från att skillnaderna borde tas bort.17  Efter denna motion 

förekommer förslaget om ett enbefälssystem, utan skillnader officerare mellan, med jämna 

mellanrum i politiken fram till det att det i 1977/78 års propositioner föreslås en enda struktur 

för allt befäl i Sverige.18 Själva arbetet med att ta fram den ”Nya Befälsordningen” (NBO), 

som den kom att kallas, började dock 1960 då ett beslut fattades om en ny befälsordning inom 

den svenska armén. Beslutet som sådant framförde det önskvärda i att de olika delarna av, vad 

som då kallades ”Krigsmakten”, överensstämde med varandra i så stor grad som möjligt. 1971 

bildades en särskild arbetsgrupp inom Försvarsdepartementet med huvudsyftet att arbeta fram 

underlag för ledning samt samordning utav Försvarets utbildningsverksamhet. Resultatet av 

deras arbete, blev i korthet, att arbetsgruppen konstaterade att de uppgifter alla officerare och 

befäl hade i den nuvarande organisationen var den samma i det att alla delade rollen som 

”chef, utbildare och fackman”.19  

  Med detta som ståndpunkt ansågs det att en ny grundsyn inom organisationen behövdes och 

att allt yrkesbefäl skulle anses som lika då de alla trots allt var en gemensam grupp med en 

och samma identitet. Utifrån detta kom så småningom beslutet om att NBO skulle införas att 

fattas. Införandet kom att ske successivt från och med Försvarsmaktens planeringsperioder 

78/79 till och med 82/83 då den definitivt kom att träda i kraft.20 

  I och med övergången och att NBO trädde i kraft, så kom de vid tillfället ca 10,000 

plutonofficerare, 5,000 kompaniofficerare och 6,000 regementsofficerare att ihop bli ca 

18,000 yrkesofficerare, dock ej samtliga i aktiv tjänst, en del av dem var exempelvis 

reservofficerare.21 

 

                                                 

17 Schedin, Victor Emanuel, (1957), Svenska Underofficersförbundet 1907-1957. Minnesskrift, Stockholm, 
Svenska Underofficersförbundets förlag, s. 302f. 
18 Proposition 1977/78:24 (1978), s. 1f. 
19 Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och kompetens, (1998), s.18ff. 
20 Regeringen, (1983), Proposition 1982/83:143, Stockholm, Regeringen, s. 20. 
21 Carlsson Rune, ”Reviderad Befälsordning” i Kamratföreningen Smålands Artillerister, 
http://www.a6kamrat.se/revbef.htm, publiceringsdatum 2009-01-12, Hämtades 2009-01-25. 
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NBO kom att förutom en omstrukturering av befälsstrukturen, vilket medförde att exempelvis 

Fänriks grad infördes som den lägsta tjänstegraden i Försvarsmakten, även att medföra ett 

antal andra förändringar. Dessa förändringar kom främst att ske bland författningar och lagar i 

syftet att anpassa det nya systemet - vilket innefattade alla officerare som en gemensam grupp 

helt utan skillnader dem emellan - så väl som för att anpassa det för pliktskyldiga och 

värnpliktigtbefäl. 

 

2.2. Politiska motiv för NBO 

  En av de bakomliggande grundvalarna i bytet till ett enbefälssystem var att samtliga 

anställda yrkesofficerare nu, tillskillnad från tidigare, skulle komma att fullgöra uppgifter 

inom såväl krigsorganisationen som grundorganisationen. Tanken var att officeren inom båda 

dessa organisationer - vilka kan beskrivas som ”i händelse av ofred” samt ”utbildning i 

fredstid” - skulle komma att uppfylla tre specifika krav i form av att vara chef, fackman och 

utbildare i en och samma person.22 

 

  Redan från början av införandet av Ny Befälsordning stod det dock klart att även om allt 

befäl nu ansågs som jämlikar och delade en gemensam gradstruktur så skulle det finnas flera 

vägar att gå även inom den nya befälsordningen. Dessa framträdde i formen av en Allmän 

kurs (KHS AK) vilken skulle utgöra grunden för vidareutbildning mot högre chefskap i form 

av kompani- och bataljonschefsnivå. Men även en speciallist kurs (KHS SK) för att 

säkerställa utbildningen av personal inriktade mot mera kvalificerade uppgifter och tjänster 

inom Försvarsmakten. Trots förekomsten av dessa två kurser var dock fortfarande 

grundtanken att samtliga officerare skulle läsa samma grundpaket och därmed innesitta ”alla” 

kompetenser oavsett vad just individen ifråga skulle komma att syssla med efter 

utbildningen.23 

 

  De resultat och konsekvenser NBO förde med sig har varit blandade och tagit lång tid att 

utvärdera och bedöma. Med tiden är det dock systemets brister och svagheter som allt mer 

kommit att profilera NBO och växa sig tydligare i takt med det ökande missnöjet bland 

                                                 

22 Försvarsdepartementet, (1998), Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav, SOU 1998:42, 
Stockholm, Försvarsdepartementet, s. 11ff. 
23 Proposition 1977/78:24, (1978), s. 37ff. 
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officerare. Det går att redan ganska tidigt utläsa i officiella texter att man är medveten om att 

där finns problem och brister men det sägs, så väl från Regering, som från Försvarsmakten, att 

systemet behöver prövas mer och få längre tid på sig för att det skulle vara möjligt att 

genomföra en fullständig utvärdering och bedömning av det. Ett exempel på en officiell text 

där det skrivs just det här är i regeringens proposition 1986/87:95. I denna står det att läsa att 

regeringen anser att även om det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser om förtjänster 

eller brister med NBO, så kommer befälsordningen så småningom behöva ses över. Vidare 

fortsätter Regeringen med att rekommendera att de erfarenheter som dragits skall komma att 

ligga till grund för en successiv utveckling av befälsordningen med syftet att anpassa den 

bättre till de behov, krav och förutsättningar som finnes.24 

 

2.3. Försvarsmaktens motiv för NBO 

Från Försvarsmakten redovisas en egen syn på det här ibland annat ”Årsrapport från 

perspektivplaneringen” (PERP 7) från 2003 i vilken Försvarsmakten framför att det 

förekommit en oro över tillgången på framtida kompetens inom den egna organisationen. Det 

framförs även resonemang kring det Försvarsmakten väljer att kalla för en 

”Fackmannakarriär” såväl som kring de övriga problem NBO setts ha medfört. Exempelvis 

skrivs det att den högst generella officer som blivit resultatet av Ny Befälsordning och de 

förändringar NBO förde med sig i utlärningssätt, ämnesområden och officerens huvudtjänst 

inte är helt tillfredställande sett till dem kravprofiler på kompetens Försvarsmakten har för 

många av de mer specialiserade tjänsterna inom organisationen. Dessa faktorer har kommit att 

leda till en sakta växande brist på dessa specialiserade fackmän inom Försvarsmakten vilka 

bland annat efterfrågas för så grundläggande tjänster som värnpliktsutbildning. Det är denna 

brist som åsyftas då det i ”PERP 7” påpekas att det finns en allvarlig brist på specialiserande 

kurser och kunniga officerare viss inriktning inom Försvarsmakten och det menas att 

officeren generellt inte är specialiserad nog. Slutligen kan det även nämnas att det i ”PERP 7” 

även konstateras att NBO har upplevs varit till besvär under utlandsmissioner. Detta då ett 

resultat av den svenska modellen är att vi har officerare till att utföra tjänster som andra 

                                                 

24 Regeringen, (1987), Proposition 1986/87:95 - Totalförsvarets fortsatta utveckling, Stockholm, Regeringen, s. 
20. 
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nationer har underbefäl eller till och med yrkessoldater för att lösa. Enligt rapporten skall 

detta medfört samarbetssvårigheter och brist på interoperabilitet.25 

 

En annan syn som framförs ifrån Försvarsmaktens sida är att de övergripande 

omstruktureringar som skedde då invasionsförsvaret gick i graven samt de påföljande 

nedläggningarna av regementen och det allt växande fokuset på internationelltjänstgöring. 

Utredningen ifråga menar att de allt lägre kraven på beredskap och krigsduglighet inte 

minskat kraven på officeren utan bara deras prioritering och att det istället för officerare starkt 

profilerade och utbildade mot krigsbefattningar behövs dels en större fokus på ”fackmän” då 

de flesta officerarna trots allt börjar sin bana med att utbilda värnpliktiga. Men det framförs 

även en syn på att officeren behöver en mer långsiktig kompetensutveckling för framtiden.26 

  Det framförs dock ej enbart kritik ifrån Försvarsmaktens sida mot att NBO exempelvis låter 

blivande generaler och fordonsmekaniker läsa samma grundutbildning med lika krav på 

ledarskap över större truppansamlingar samt förståelse för så vitt skilda ting som det 

säkerhetspolitiska läget, värdegrund och överlevnadsutbildning. För det framförs även kritik 

mot att det i det nya systemet inte kostade mer för att rekrytera och utbilda en officer utan att 

det även blivit omständigt och tidsödande. Dessa problem skall redan tidigt ha framträtt som 

tydliga problem och de lyfts även de fram som argument mot Ny Befälsordning. 

 

Förändringarna som kom med skiftet till NBO har även medfört förbättringar och tillika så 

var det inte alla inom Försvarsmakten som hade en negativ syn på det nya systemet. 

   Framförallt de äldre officerare som själva upplevt det äldre trebefälssystemet och dess 

orättvisor stod som försvarare till det nyare enbefälssystemet. Men även i den 

Försvarsgemensamma fackliga organisationen Officersförbundet fanns en entydig vilja av att 

enbefälssystemet var att föredra över trebefälssystemets alla orrättvisor.27 

  Överste Johan Fölstad, som länge jobbat med införandet av tvåbefälssystemet säger i en 

intervju gjord av Officerstidningen om NBO och dess ljusare sidor att: 

                                                 

25 Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 
7, (2003), s. 65ff. 
26 Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav, SOU 1998:42 (1998), s. 11ff. 
27 Lundell, Björn, (2008), ”Befälsordningen” i Officerstidningen, nr 4, 2008, s. 11. 
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”Det fanns godheter med enbefälssystemet, som man med fördel kan ta med sig in i det nya 

systemet. […] Det fanns dessutom en kollegial känsla, en sammanhållning som vi vill 

behålla.”28 

 

Det är dock inte enbart Försvarsmakten självt som utvärderat och framfört sin syn på 

enbefälssystemet, exempelvis så framförde Riksrevisionsverket sin rapport på effekterna utav 

NBO 1998. Granskningen gjordes på uppdrag av Försvarsmakten och i sin rapport skriver 

Riksrevisionsverket om den degenerativa effekt NBO setts haft på kunnande och effektivitet 

bland officerarna inom Försvarsmakten. Riksrevisionsverket lyfter fram Försvarsmaktens 

misslyckade försök till att föryngra organisationen i sin utredning så väl som att de även 

påpekar att en av de allvarligaste bristerna som kan ses med NBO är att det inte finns någon 

avveckling av officerare av hög ålder som sitter av tiden runt om i Försvarsmakten och inte 

längre kan ses bidra med något annat än att blockera för de yngre som vill uppåt. I rapporten 

lyfts det även fram att NBO inte kan ses som något annat än ett system inriktat på att pressa 

fram nya dugliga chefer i fackmannaställning. Det har lett till att de mer specialiserade 

uppgifterna längre ner i organisationen, såsom exempelvis truppföring har blivit allt mer 

lidande desto längre tiden gått. Detta trots att Riksrevisionsverket konstaterat att en 

yrkesofficer i genomsnitt i Försvarsmakten 1998 spenderade mellan 40-50% av tiden under 

sina anställningsår på vidareutbildning och kompetensutveckling. Denna utbildning kostar 

stora summor pengar men till detta läggs även prislappen från officershögskolorna vid vilka 

en officer anges kosta, i grova slängar, 1 mkr om året per individ. Detta till stor del pågrund 

av de värnpliktsförmåner officeren har under studietiden med exempelvis fria resor över hela 

landet. 

  Kostnaden för dessa värnpliktsförmåner för blivande officerare uppskattades av 

Riksrevisionsverket 1998 till mellan 153-204 miljoner kronor29 per år. Medan det totala priset 

för samtliga investeringar i utbildning och kompetensutvecklingen för officerskåren som 

helhet uppskattades till totalt minst 100 miljarder kronor.30 Alla dessa omkostnader i form av 

utbildning är för en officer som i genomsnitt anges spenderar spendera 2,5-3 år i befattning. 

Av dessa år i befattning bedöms det ta cirka 2 år att bli, vad som kallas, ”mästare” på sin 

                                                 

28 Lundell, Björn, (2008), ”Varför skulle Sverige ha ett annorlunda system än alla andra länder?” i 
Officerstidningen, nr 4, 2008, s. 12f. 
29 Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och kompetens, (1998), s.17. 
30 Ibid, s.17ff. 
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uppgift, vilket skulle betyda att officeren av sin tid i befattning jobbar med ”maximal 

produktivitet och effektivitet” under en tredjedel av tiden, alltså cirka 1 år. 

Riksrevisionsverkets utlåtande är följaktligen att NBO var dyrt, ensidigt och alltför inriktat på 

befordran till högre grader.31 

 

2.4. Tvåbefälssystemet 

Januari 2006 kom dåvarande Överbefälhavaren Håkan Syrén att fatta beslut om att NBO 

skulle frångås och att Försvarsmakten återigen skulle införa ett flerbefälssystem i form av ett 

tvåbefälssystem.32 

  I det nya tvåbefälssystem finns det fortfarande bara en form av officer, precis som under 

NBO.33 Såväl som att det i det nya systemet även finns värnpliktiga samt att det lämnas 

utrymme för anställda sjömän och soldater i den nya strukturen.34
 

 

Beslutet om övergång innebar, precis som vid införandet av NBO, en stegvis implementering 

i Försvarsmakten. Införandeplanen som föreslogs och fastslogs innebar att mellan 2008-2010 

skulle förändringarna göras enligt följande övergripande steg: 

• Under 2008 gjordes en översyn av regelverk, interna bestämmelser och föreskrifter för 

att anpassa dessa till det nya systemet, vidare skall även gradsystem och 

utmärkningssystem utvecklas för samtliga personalgrupper inom Försvarsmakten. 

• 2009-01-01 Införande av den nya befattningsstrukturen som skall nyttja de nya 

nivåerna i systemet samt införande av det nya grad- och utmärkningssystemet 

framtaget under 2008. 

• Under 2009 skall även en genomlysning och anpassning av organisationen ske i syfte 

att säkerställa att rätt kompetensfördelning nås mellan befälskategorierna. 

• Från och med 2010 skall anpassning av strukturer baserat på politiska beslut ske, med 

andra ord pliktutredning.35 

                                                 

31 Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och kompetens, (1998), s.16f. 
32 Överbefälhavarens beslut avseende en reformerad personalförsörjning, (2006), s. 1. 
33 Dock har andra förändring tillkommit för officer vilka nämns senare i kapitlet. 
34 Utveckling av tvåbefälssytemet i Försvarsmakten(2008), s. 1f. 
35 Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, (2008), s. 7. 
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Det konstateras dock redan i ”Utveckling av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten” 6 månader 

senare att: ”I nu läget bedöms detta arbete kräva ett bredare deltagande och en annan 

tidsplan än vad som inledningsvis ansattes.”36 angående implementeringarna nämnda ovan37. 

 

Det nya tvåbefälssystemet är ett internationellt, så kallat, ”All rank system” inom vilket 

systemet och kategorierna omfattar samtlig militär personal och samtliga grader och där det, 

som tidigare nämnt, innefattar två kategorier av officerare. Försvarsmakten valde att vid bytet 

av befälssystem närma sig de internationella samarbetspartnerna i en högre grad än med 

tidigare system. Vilket lett fram till att det i grunden för det nya systemet ligger de principer 

som beslutats användas som standard av medlemmarna i ”North Atlantic Treaty 

Organization” (NATO) och vilka följaktligen tillämpas av en rad länder av vilka Norge, 

Danmark, Nederländerna och England är några.38 

 

  I det nya systemet väljer Försvarsmakten att ha kvar endast en typ av officer vilket tillviss 

del är ett arv ifrån tidigare befälsstrukturer då en återgång till den segregering som fanns inom 

yrkeskåren innan införandet av NBO anses önskvärd. Följaktligen kom beslutet om 

vidmakthållandet av endast en typ av officer, yrkesofficeren (benämningen finns kvar sedan 

NBO). Dock så kommer officeren att ha två huvudsakliga inriktningar vilka utgår ifrån 

NATO systemet. Dessa är en stabs- och chefsinriktning(påsikt mot högre nivåer) kallad 

”taktiskt operativ” samt en operatörs- och chefsinriktning(mot lägre nivåer) kallad för 

”specialist”.39 

  Syftet med att bibehålla endast en typ av officer, om än med flera inriktningar, uppges av 

Överste Fölstad i en intervju i Officerstidningen vara att den sammanhållning och kollegiala 

känsla som kom med att alla var just yrkesofficerare är något som Försvarsmakten vill behålla 

och följaktligen så har de valt att behålla samlingsnamnet.40 

                                                 

36 Utveckling av tvåbefälssytemet i Försvarsmakten, (2008), s. 1. 
37 Det har dock ej, så vitt författaren kunnat finna, ej ännu utgivits några nya. 
38 Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, (2008), s. 2. 
39 Ibid, s. 5. 
40 Lundell, Björn, (2008), ”Varför skulle Sverige ha ett annorlunda system än alla andra länder?” i 
Officerstidningen, nr 4, 2008, s. 12. 
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Själv säger Försvarsmakten om anledningen till att ha flera karriärer att välja på för 

yrkesofficeren att: ”Syftet med två kategorier är att tydligare skapa karriärer och 

utvecklingsmöjligheter för de två huvudinriktningar av kompetens FM behöver”.41 

 

Det Försvarsmakten valt att göra annorlunda i det nya systemet är alltså att de väljer att det, 

för officeren, kommer att finnas tre olika vägar att söka sig in i Försvarsmakten. Den första av 

dessa är en akademiskt kvalitetssäkrad examen, eller officersexamen. Den andra är en 

kvalificerad yrkesutbildning kallad specialistofficersutbildning samt slutligen en anpassad 

officersutbildning utifrån tidigare civil kompetens med en militärpåbyggnad.42 

  Det bör poängteras igen att det i Försvarsmakten bara finns en officer, i det nya systemet så 

väl som i det förra. Däremot har denne officer, som tidigare nämnts, i det nya systemet två 

möjliga inriktningar så väl som att det finns tre olika vägar att söka sig in till officer, alla 

olika. 

 

  Något annat som här står att finna, vilket även det är ett arv ifrån tidigare befälssystem, är en 

möjlighet för karriärväxling, eller sneddning. Med hjälp av möjligheten till karriärväxling går 

det byta mellan de två olika anställningsformerna oavsett till vilken individen frånbörjan 

utbildats eller anställts till. Denna möjlighet pekas av flera ut som ett av de bättre dragen i 

tidigare system och för att nämna någon så skriver exempelvis Major Stefan Järkeborn i sin 

uppsats följande om sneddningsmöjligheten: 

  ”[…] det mest förlåtande draget hos alla har varit sneddningsmöjligheten. Det har varit det 

viktigaste instrumentet för att kunna ta tillvara individens kompetens […] 

sneddningsinstrumentet är enligt min mening den viktigaste förutsättningen för att ta vara på 

fördelarna från NBO in i ett nytt system.”.43 

  Något annat som förändras är att det i det nya systemet sker först en utveckling i 

karriärväxlingssystemet följt av ett införande år 2009. Detta är främst riktat mot militär 

personal och syftar till att balansera skillnaden mellan behovet av yngre officerare i 

”produktion” längs ner i Försvarsmaktens organisation med det lägre behöver i lednings- och 

förvaltningsverksamhet längre upp. Systemet fungerar på frivilligbasis där enskild, oavsett 

                                                 

41 Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, (2008), s. 4. 
42 Ibid, s. 1. 
43 Järkeborn, (2006), s. 54. 
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anledningen bakom det, bereds förutsättningar samt stöd ifrån Försvarsmakten i utbildning 

samt sökande efter annat arbete.44 

 

I sina försök att anpassa systemet kommer det inte bara innebära en förändring för den 

militära personalen i det avseendet att systemet görs mer interoperatibelt och lättanpassat vid 

utlandstjänst. Eller att systemet anpassas för att återigen ge utrymme åt officerare med mer 

specialiserad inriktning. Det nya systemet innebär även införandet av en internationellt 

anpassad nivåsättning för den, inom Försvarsmakten, civilanställda personalen syftande till att 

även här underlätta det internationella samarbetet i andra frågor än de av ren militär natur.45 

 

Slutligen säger Försvarsmakten själva i ”Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten” att 

det utöver de många förändringarna redan omnämnd finns följande syfte till den 

genomgångna förändringen: ”Hela syftet med reformen utgår från behovet av olika typer av 

kompetens för att genomföra FM verksamhet.”.46 

  Men de konstaterar vidare även att: ”Arbetet bör istället fokusera på det som är kärnan i 

reformen, dvs. att tillgodose behovet av personal som verkar i den praktiska delen av 

kärnverksamheten.”47  samt att: ”Ett annat viktigt syfte är att förändra 

kompetenssammansättningen i befälskåren så att den bättre än idag återspeglar de behov som 

finns […]”48 

  

  

                                                 

44 Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, (2008), s. 1. 
45 Ibid, s. 2ff. 
46 Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, (2008), s. 4. 
47 Ibid, s. 4. 
48 Ibid, s. 4. 
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3. Diskussion 

3.1. Ny Befälsordning 

De för- och nackdelar som framförts kring NBO har varit flera och, i författarens mening, av 

varierande grad och omfattning. Det har dock varit avsevärt fler nackdelar än fördelar som 

lyfts fram ifrån de instanser, verk, myndigheter och andra källor ifrån vilka författaren tagit 

sitt material. 

 

Av nackdelarna som lyfts fram så är det, enligt författaren, bristen på kompetent och 

välutbildad personal till specialiserade tjänster på lägre nivå som är den största och 

allvarligaste av bristerna som lyfts fram med NBO. Detta då det exempelvis vid 

värnpliktsutbildningen, vilken är en kärnverksamhet för Försvarsmakten, är en av dessa 

platser där specialist kompetensen saknats som mest. 

  De följder som detta medfört är inte något som valts att granskas i denna uppsats men 

författaren finner det ändå anmärkningsvärt att det valts att ”spara in” på detta område. Själv 

har författaren har svårt att se ett, som exempel, verkstadsföretag vilket skulle gjort på samma 

sätt och sparat in eller tagit bort alla förmän och maskinkunniga för att endast behålla 

praktikanter och korttidsanställda ”på golvet” för att sköta produktionen. 

 

Hela detta problem skall ha uppstått ifrån att systemet dels premierat att officeren ”gjorde 

karriär” och snabbt klättrade uppåt i nivåerna. Men även att det nya skolsystemet med sitt 

utlärningssätt, ämnesval och nya inriktning mot en förändrad huvudtjänst medfört att 

officeren blivit alltför generell och ej längre platsat för många av de mer specialiserade 

tjänsterna inom organisationen. 

 

En annan nackdel som lyfts fram är att Ny Befälsordning skall ha blivit onödigt kostsamt, 

omständigt och tidsödande. Dels den officersutbildning som omnämnts redan här ovan men 

även i form av exempelvis vidareutbildning och kompetensutveckling av den egna 

personalen. 

  En annan del av dessa omkostnader är den brist på avveckling av äldre officerare vilken även 

det lyfts fram som kritik mot NBO. Att vissa äldre officerare skall sitta och fylla upp tjänster 

för vilka de gjort sig oumbärliga samtidigt som de skall bidra med väldigt lite och blockera 

för ”hungrigare” förmågor som vill upp i systemet kostar även det pengar. Dels i det 
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avseendet att det skall finnas individer som drar lön utan att behöver jobba särskilt mycket för 

det. Men även i det avseendet att Försvarsmaktens system för avveckling medför att det går 

att ansöka om att få sin omskolning betald. 

  Det är författarens fasta övertygelse att onekligen om båda fallen kostar pengar så är en 

avveckling att föredra i det avseendet att det är bättre för organisationen som helhet. 

 

Det skall dock varken glömmas eller förringas att införandet av Ny Befälsordning, oavsett 

vilka brister det medförde, kom att uppfylla det främsta av sina mål. Det nya systemet blev 

jämlikt i avskaffandet av det tidigare systemets orättvisor. 

  NBO uppfyllde helt och fullt sitt huvudsyfte i det att det skapades en, om inte homogen, så 

åtminstone enhetlig befälsstruktur inom vilken det gavs möjlighet för en helt ny kollegial 

känsla, sammanhållning och jämlikhet. 

 

3.2. Tvåbefälssystemet 

Tvåbefälssystemet är fortfarande nyinfört i Försvarsmakten vilket kommer medföra att det 

troligen tar minst lika långtid som vid införandet av NBO för att Försvarsmakten skall kunna 

utvärdera det nya systemet fullt ut. Men även om inte systemet hunnit utvärderas och några 

lärdomar dragits ännu så går det att se för- och nackdelar med det. 

 

En stor fördel med det nya systemet är att Försvarsmakten tycks ha verkligen lyssnat och tagit 

till sig av den kritik som framförts mot Ny Befälsordning. Detta manifesteras i det att det i 

och med Tvåbefälssystemet kommer att finnas två möjliga inriktningar för officeren, en mer 

specialiserad eller en mer operativ. 

  Detta för att, som Försvarsmakten själv utrycker det: ”tillgodose behovet av personal inom 

de praktiska delarna av verksamheten”.49 

 

Något annat som Försvarsmakten hoppas uppnå med bytet till Tvåbefälssystemet är att, helt i 

enlighet med Riksrevisionsverkets kritik från 1998, försöka att dels på ett bättre sätt minska 

de såkallade förtidsavgångarna inom den egna organisationen och att systemet är tänkt skall 

                                                 

49 Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, (2008), s. 4. 
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komma att erbjuda större avvecklingsmöjligheter för den äldre personalen i form av ett bättre 

och mer utvecklat system för omskolning.  

  Även här har Försvarsmakten sålunda tagit fasta på kritiken om bristerna i det tidigare 

systemet.  

  Tanken med systemet för avveckling och omskolning av äldre personal är att inte bara ha 

kvar systemet som det var tidigare utan att det även setts över och, förhoppningsvis, kommer 

att medföra den förbättring som Försvarsmakten söker. 

  Det är svårt att spekulera i hur pass mycket bättre det nya systemet för avveckling och 

omskolning kommer att fungera men det i författarens mening viktigaste med ett sådant 

system finns fortfarande kvar, det är fortfarande friviligt. 

   

En annan fördel bland de ändringar som kommer att ske i och med förändringen till 

Tvåbefälssystemet är att kravet på genomförd värnplikt för officersaspiranter till vissdel 

avskaffats. Detta då det nu finns tre möjliga vägar att söka sig in till officerstjänst och den nya 

av dem inte kräver tidigare genomförd värnplikt. 

  Då det i dagsläget i jämförelse med slutet av 90-talet är relativt få uttagna till lumpen50 blir 

resultatet även färre personer med fullgjord värnplikt att rekrytera från. Den breddade 

rekryteringsbasen beslutet medför kommer följaktligen att komma Försvarsmakten väl till 

godo. Exempelvis kan ett större antal behöriga sökanden leda till ett större urval och att det 

för Försvarsmaktens räkning finns en högre chans att rätt personer rekryteras till rätt tjänster. 

 

Försvarsmakten väljer vidare att med återinförandet av ett flerbefälssystem även återinföra 

möjligheten för sneddning mellan karriärvägarna. Detta har även det framförts som ett av de 

mer förlåtande dragen i tidigare system Försvarsmakten tillämpat. 

  Detta för uppsatsen vidare in på den för författaren största, och mest uppenbara, fördelen av 

de förändringar som sker i och med bytet till Tvåbefälssystemet i form av att Försvarsmakten 

inte bara lyssnat på kritiken mot NBO och försökt råda bot på det. Utan att de lärdomar som 

drogs innan införandet av NBO och de goda sidorna med tidigare systemet har behållits och 

fått ligga till grund för det nya Tvåbefälssystemet. 

  

                                                 

50 Pliktverket, ”Statistik - Så många mönstrar Pliktverket” i Pliktverket, http://www.pliktverket.se/sv/Statistik/, 
publiceringsdatum 2009-03-23, Hämtades 2009-04-29. 
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Slutligen så från Försvarsmaktens sida har det även tagits fasta på att göra det Svenska 

befälssystemet betydligt mer lättförståligt och lättintegrerat vid utlandsmissioner. Detta i och 

med det att Försvarsmakten valt det av NATO fastslagna principerna för ett ”All rank system” 

använt av flertalet andra Europeiska nationer. 

  Författaren är å ena sidan för förändring och med tanke på att ambitionerna angående ett 

svenskt deltagande i utlandet tycks stå kvar för en längre tid kan jag inte mer än tycka att en 

förändring syftande till att Försvarsmakten skall komma närmre sina samarbetspartners och ge 

en ökad interoperabilitet är av godo. Men å andra sidan är författaren inte helt övertygad om 

att det nödvändigtvis måste vara ett ting av godo att alla är likadana. Det skall bli intressant att 

läsa den feedback som onekligen kommer komma vid utvärderingarna av nästa genomförda 

mission. 

  I sambands med detta införs även ett system i vilket Försvarsmaktens civilanställda personal 

passas in i nivåskalan med syftet att underlätta vid internationellt samarbete i andra frågor än 

de enbart militära. 

 

3.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis och för att besvara frågeställningen så är för- och nackdelarna med Ny 

Befälsordning samt Tvåbefälssystemet flera. Ny Befälsordning kom förvisso, desto längre 

tiden tycks ha gått, att profileras allt mer av de brister och tillkortakommanden som uppstod 

efter övergången till det. Även om bristerna dock varit flera är det ej att förglömma att 

systemet trots allt uppfyllde sitt huvudsyfte i det att NBO tog bort orättvisorna och blev 

jämlikt. Tillika så även om det varit mycket kritik så är det inte alla som varit negativt 

inställda mot det, framför allt de som skall ha upplevt det tidigare flerbefälssystemet skall ha 

funnit NBO ett bättre system. 

  Tvåbefälssystemet å andra sidan är svårt att se några nackdelar med i dagsläget då systemet 

ännu är så pass nyinfört som det är. Fördelarna som kan ses med det är dock flera framför allt 

utifrån att Försvarsmakten verkligen tagit till sig kritiken och sett bristerna i det tidigare 

systemet och åtminstone försökt råda bot på dessa. Hur väl Tvåbefälssystemet kommer att 

komma fungera återstår att se i framtiden men ambitionerna och möjligheterna som finns med 

det tycks i min mening vara många. 
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Slutligen så det som författaren funnit och vilket kan pekas ut som att det har förändrats sedan 

införandet av enbefälssystemet, NBO, och gjort att flerbefälssystemet återinförs ett flertal 

ting. 

  Först och främst är den mest påtalade, och i författarens mening omfattande, orsaken till 

”vad som förändrades” bristen på den ”specialiserade officeren” inom Ny Befälsordning. 

Denna brist har på flera ställen och vid upprepade tillfällen återkommit och påtalats i de 

dokument och texter som har studerats och det har påtalats av så väl Försvarsmakten själva 

som av exempelvis Riksrevisionsverket. 

  Denna brist skall ha medfört, inte bara en oro inom den egna organisation över den allt 

svårare situationen på de platser där en mer specialiserad officer behövts, utan skall även ha 

föranlett en brist på kompetent personal för vissa uppgifter och uppdrag. Personligen anser jag 

att hela detta problem kan härledas till den alltför generaliserade officersutbildningen och 

inriktningen på snabb karriärs stegring vilket kommit att bli ett av resultaten av NBO. 

 

Men det har inte bara varit det skiftande fokuset från att officeren inte längre skall vara så 

inriktad mot tjänst i krigsorganisation som förändrats. Den ökande mängden internationella 

insatser och åtaganden och de problem som har upplevts i samarbetet med andra länder 

pågrund utav det Svenska systemet och de stora ”kulturella” skillnaderna dem emellan har 

även varit en bidragande orsak. Detta problem har även det framförts på ett flertal ställen och 

det är tydligt att Försvarsmakten verkligen tagit fasta på denna brist då det nya 

Tvåbefälssystemet kommer att utgå ifrån de fastslagna NATO formerna för ett ”All rank 

system”. 

 

Den sista punkten och argumentet författaren skulle vilja lyfta här är de ökade omkostnaderna 

som blivit en följd av Ny Befälsordningen och vilket lyftes fram av Riksrevisionsverket i sin 

kritik mot NBO. Då Försvarsmakten för närvarande är en organisation med, för iallafall mig 

sett, hårt hållen ekonomi och stora krav på besparingar så är det svårt att se några bra 

argument i de höga omkostnaderna som presenterades i rapporten. 

  Dessa omkostnader kan antas kvarstå utifrån föresatsen att totalkostnaderna möjligen har 

kommit att sjunka, men då förmodligen endast utifrån att det med en mindre Försvarsmakt 

och färre skolor idag än under 90-talet även är färre studerande.  
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4. Avslutning 

4.1. Slutsatser 

Utifrån den empiri vilken studerats under denna studie samt utifrån diskussionen tidigare så 

drar jag följande slutsatser. 

 

Ny Befälsordning valdes istället för ett flerbefälssystem först och främst i syfte att råda bort 

på de stora skillnader som skall ha funnits mellan befälsgrupperna i den egna yrkeskåren. 

Flertalet av dessa skillnader som fanns skall ha upplevts som orättvisor och även om det fanns 

möjlighet att växla eller snedda mellan skråna så skall det fortfarande ha funnits något som 

gjorde att officeren ej gick utanför sitt eget skrå annat än i händelse av byte. Dessa ”vattentäta 

skott” och orättvisor var den främsta anledningen jag kunnat finna till varför ett byte 

genomfördes. Syftet var att uppnå en jämställdhet inom den egna yrkeskåren. 

  Det är ej heller att förglömma att det vid tidpunkten även fanns en politiskvilja, vilken 

funnits under en längre tid, att råda bot på orättvisorna, men även för att ensa systemet 

vapenslagen mellan. Tanken var att det genom en enad struktur och en officer som var ”chef, 

utbildare och fackman”, allt i en och samma person, så skulle Försvarsmakten även uppnå en 

ny grundsyn. Så väl som att de orättvisorna och skillnaderna som fanns inom den egna 

organisationen skulle komma försvinna. 

 

Med ett återinförande av ett flerbefälssystem, Tvåbefälssystemet, är tanken att först och 

främst råda bot på den brist av kompetens som finns inom vissa områden i Försvarsmakten. 

Tanken är att genom införandet så skall behovet på mer specialiserad personal inom den egna 

organisationen avhjälpas så väl som att det nya systemet på ett bättre sätt skall ge den 

kompetenssammansättning befälskåren behöver. 

  Med det nya systemet har Försvarsmakten, utifrån tidigare erfarenheter och lärdomar så väl 

som med de av NATO överrenskomna ramarna för ett ”all rank system” kommit lägga 

grunden till ett helt nytt system. Med det nya systemet skall Försvarsmakten inte enbart råda 

bot på de problem som fans under NBO utan även uppnå en ökad interoperabilitet vid 

exempelvis utlandsmissioner. Det arv Försvarsmakten förvaltar och valt att föra med sig in i 

nästa system ses, ibland annat, i valet av att behålla endast en typ officer, men att ge denne 

flera inriktningar att välja på. 
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  Allt sammantaget utgör detta basen för ett nytt och, på pappret i alla fall, synnerligen 

genomtänkt system med vilket Försvarsmakten skall möta framtiden. 

 

4.2. Förslag på vidare forskning 

Tvåbefälssystemet är ännu så pass nytt att det ej ännu stått att finna några utredningar eller 

undersökningar på definitiva brister och förtjänster med det. Det finns ännu ej heller från 

Försvarsmaktens sida något skrivet om det nya systemet utöver vad målet, syftet och tanken 

med det är.  

  Följaktligen kommer Tvåbefälssystemet att behöva utredas och följas upp ytterligare i 

framtiden så att eventuella brister och förtjänster kan dras nytta av och lyftas fram i god tid 

innan de hinner bli sådana problem som exempelvis bristen på specialiserade officerare blev 

inom NBO. 

 

  



SJÖSTRIDSSKOLAN UPPSATS [FHS-BETECKNING] 
Yrkesofficersprogrammet 06/09 2009-05-01 
Flkd Jonas Gertsson  Sida 28 av 29 
 ___________________________________________________________________________  

 
 

5. Käll- och litteraturförteckning  

5.1. Litteratur 

Försvarsdepartementet, (1998), Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav, SOU 

1998:42, Stockholm, Försvarsdepartementet 

 

Försvarsdepartementet, (2008), Officersförordningen 2007:1 268, Försvarsdepartementet, 

Stockholm (Rättad t.o.m. SFS 2008:289) 

 

Schedin, Victor Emanuel, (1957), Svenska Underofficersförbundet 1907-1957. Minnesskrift, 

Stockholm, Svenska Underofficersförbundets förlag 

5.2. Källor 

Försvarsmakten, (2003), Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; 

Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 7, HKV beteckning 23 210:63182, 

Stockholm, Försvarsmakten 

 

Försvarsmakten, (2006), Överbefälhavarens beslut avseende en reformerad 

personalförsörjning, HKV beteckning 16 100:61401, Stockholm, Försvarsmakten 

 

Försvarsmakten, (2008), Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, HKV beteckning 

16 100:66576, Stockholm, Försvarsmakten 

 

Försvarsmakten, (2008), Utveckling av tvåbefälssytemet i Försvarsmakten, HKV beteckning 

16 100:78064, Stockholm, Försvarsmakten 

 

Lundell, Björn, (2008), ”Befälsordningen” i Officerstidningen, nr 4, 2008 

 

Lundell, Björn, (2008), ”Varför skulle Sverige ha ett annorlunda system än alla andra 

länder?” i Officerstidningen, nr 4, 2008 

 

Regeringen, (1978), Proposition 1977/78:24, Stockholm, Regeringen 

 

Regeringen, (1983), Proposition 1982/83:143, Stockholm, Regeringen 



SJÖSTRIDSSKOLAN UPPSATS [FHS-BETECKNING] 
Yrkesofficersprogrammet 06/09 2009-05-01 
Flkd Jonas Gertsson  Sida 29 av 29 
 ___________________________________________________________________________  

 
 

 

Regeringen, (1987), Proposition 1986/87:95 - Totalförsvarets fortsatta utveckling, 

Stockholm, Regeringen 

 

Riksrevisionsverket, (1998), Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och kompetens, 

RRV dnr 23-97-4152, Stockholm, Riksrevisionsverket 

5.3. Opublicerade texter 

Hallenberg, Jan, Ring, Stefan, Rydén, Birgitta, Åselius, Gunnar (2008), Om konsten att tänka, 

granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära, Opublicerat 

papper, Stockholm, Försvarsmakten 

 

Järkeborn, Stefan, (2006), Officersprofessionen och den Nya Befälsordningen. Argumenten 

kring ett befälssystem under ett kvarts sekel, C-uppsats, Försvarshögskolan, Stockholm 

 

Wiklund Peter, (2004), Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform?, C-

uppsats, Försvarshögskolan, Stockholm 

5.4. Internet 

Carlsson Rune, ”Reviderad Befälsordning” i Kamratföreningen Smålands Artillerister, 

http://www.a6kamrat.se/revbef.htm, publiceringsdatum 2009-01-12, Hämtades 2009-01-25 

 

Pliktverket, ”Statistik - Så många mönstrar Pliktverket” i Pliktverket, 

http://www.pliktverket.se/sv/Statistik/, publiceringsdatum 2009-03-23, Hämtades 2009-04-29 


