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SPECIALISTOFFICERSUTBILDNINGEN - EN ANALYS 

Sammanfattning:  
Den svenska Försvarsmakten har de senaste åren omorganiserats från ett invasionsförsvar till ett 
insatsförsvar. Genom detta har bilden och kraven på officeren förändrats, därtill också 
officersutbildningen.  
År 2007 introducerades Specialistofficersutbildningen och fr.o.m. januari 2009 använder sig 
Sverige av ett tvåbefälssystem baserat på internationell praxis. De två befälskategorierna benämns 
specialistofficer och officer med taktisk- operativ inriktning. 
 
Med uppsatsen avsåg författaren analysera framtagandet av specialistofficersutbildningen samt 
analysera hur tvåbefälssystemet kan komma att påverka Försvarsmakten som organisation. Detta 
genomfördes genom intervjuer med avgränsning till ett kompani där två av sergeanterna som 
genomfört Specialistofficersutbildningen 2007-2008 tjänstgjort och berörda befäl i 
kompaniorganisationen. Studier genomfördes också av officiella dokument och utvärderingar 
rörande Specialistofficersutbildningen 2007-2008 vid Markstridsskolan. 
 
Resultatet kan sammanfattas genom att tvåbefälssystemet mycket möjligt kommer att vara till 
fördel för Försvarsmakten på lång sikt. Innan organisationen har tagit till sig systemet kommer det 
troligtvis att förekomma svårigheter i mindre och större skala. De berörda sergeanterna som 
genomförde Specialistofficersutbildningen 2007-2008 har inte haft några problem att lösa de 
uppgifter de blivit ställda inför, således har utbildningen varit tillräcklig.   
 
Nyckelord: 
Specialistofficersutbildningen, taktisk- operativ officer, tvåbefälssystem 
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The of Swedish Specialistofficers – an analysis 

 
Swedish Armed Forces has been through major reorganisations over the last years. It has gone 
from a Force with the alignment to protect it’s Nation from an invation, to a Force that 
concentrates on international efforts. Through this, the image of the officer has changed, and also 
the training of Officers. 
 
Training of Specialistofficers was introduced in the year 2007, and as from January 2009 Sweden is using a system 
that includes two categories of officers. The two categories are Specialistofficers, and Officers with a tactical- 
operational alignment. 
 
With the essay, the writer intended to analyse the origin of the Specialistofficers training, and also 
analyse how the two-category system can affect the Swedish Armed Forces as an organisation. 
This was conducted through interviews with individuals at one company where two of the 
Sergeants that hade been through the first batch of the Specialistofficers training had served, and 
also with involved officers in the company organisation. 
Studies was also carried out on official Documents and evaluations concerning the 
Specialistofficers training the year 2007-2008 at Swedish Army Combat School.  
 
The result can summarize the fact that the two category System, very well can be an advantage for 
the Swedish Armed Forces in the long run. But before the Organisation can profit the System there 
will probably be difficulties.  
 
The concerned Sergeants have had no problems in solving the tasks that have been given to them, 
thus have the Training been adequate. 
 
Keywords: 
Specialistofficers training, Swedish Armed Forces, tactical- operational officers, two category 
system 
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1. Inledning 

 1.1 Bakgrund 
De senaste åren har varit fyllda av förändringar för den svenska Försvarsmakten (FM). 
Organisationen har gått från ett brett invasionsförsvar till ett smalt insatsförsvar med 
beredskapsstyrkor som inriktar sig mer mot att verka förebyggande och uppbyggande i 
drabbade delar av världen. 
Antalet värnpliktiga har sjunkit drastiskt det senaste årtiondet, systemet utreds nu och 
pliktlagen är på väg att läggas på is i fredstid. 
 
År 2007 skedde ett paradigmskifte i FM:s verksamhet. En ny gren av officerare började 
utbildas - Specialistofficerare.  
Året efter beslutade regeringen att Sverige skall införa ett s.k. ”Tvåbefälssystem”, bestående 
av Specialistofficerare samt Officerare med en taktisk- operativ inriktning (OP/TA).  Detta 
system skall användas utifrån en förebild av det system som många västerländska 
försvarsmakter använder sig av. 
 
Varför skall Sverige tidigt på 2000-talet genomföra en reform av denna omfattning? Har inte 
befälssystemet fungerat tillfredsställande hittills? Behövs det verkligen en ny ”typ” av 
officerare? Vad händer med de ”gamla” officerarna? Hur kommer det nya systemet 
implementeras i organisationen? Vem skall göra vad? Hur är det möjligt att kvalitetssäkra en 
kortare officersutbildning som i längd motsvarar den nuvarande svenska värnplikten? 
 
Med hänsyn till allt detta kommer vissa frågor rörande specialistofficersutbildningen (SOU) 
och den nya befälsordningen försöka att besvaras i denna uppsats. 

 1.2  Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera den nyligen framtagna specialistofficersutbild-
ningen, kontrollera om utbildningen uppfyller kraven som ställs på en sergeant och hur den 
nya befälsordningen kommer att påverka den nuvarande organisationen. 

1.2.1 Problemformulering 

Hösten 2007 påbörjades Specialistofficersutbildningen.  
Vid det första genomförandet innefattade utbildningen ett års studier på funktionsskola. 
 
När det talas allmänt om SOU på en högre nivå (strategisk och politisk nivå), infinner sig 
känslan av att det är denna kategori av officerare som kommer vara ”räddningen” för FM, att 
det är specialistofficerarna som behövs mest och det är de som kompanierna längtar efter och 
välkomnar mest. Samtidigt uppfattas nog inte fenomenet specialistofficer likadant på högre 
nivå som nere på ”gräsrotsnivå”, d.v.s. förbanden som skall anställa dessa individer.  
Säkert fanns det ett syfte med denna reform och kanske var det även så att organisationen var 
i behov av den men hade systemet verkligen analyserats noggrant och fanns allt planerat för 
en förändring av denna storlek? Många frågor väcktes i samband med att det nya systemet 
trädde i kraft och det är många frågor som än inte kan besvaras.  
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Det faktum att det tog endast 6 månader från beslut att utbildningen skulle genomföras till att 
den första kullen stod på funktionsskolorna redo att utbildas väcker frågor om allt var planlagt 
och förberett vid t.ex. planering och rekrytering.  
Att beslutet från Högkvarteret om att genomföra utbildningen kom före beslutet att införa ett 
tvåbefälssystem, kanske berodde på olyckliga omständigheter som gjorde att dessa datum 
inträffade i fel ordning men det väcker onekligen en del frågor. Vad visste man egentligen när 
utbildningen påbörjades höstterminen 2007? 
 
Frågeställning: 

- Beskriv den svenske specialistofficerens uppgift  
- Analysera hur det nya tvåbefälssystemet kan påverka den nuvarande organisationen. 

 1.3  Avgränsning 
För att beskriva området SOU inriktade sig undersökningen på Wartofta kompani vid P4 och 
utvecklingen för specialistofficerarna där. 
Som en jämförelse har också Danmarks liknande utbildningssystem setts över, främst för att 
påvisa de eventuella likheter och skillnader som förekommer.  
 
Den röda tråden som kommer att följas är: 
Uppgiften/kraven för en specialistofficer: 

- Lever sergeanterna upp till förväntningarna? 
Utbildningen:  

- Målet med utbildningen 
- Utfallet för den första kullen 
- Fördelar/nackdelar SOU vs OP/TA  
- Framtiden för specialistofficerare 

 
Vad gäller analysen av utbildningen har jag tittat på flera komponenter men valt att endast 
titta närmare på den engelskautbildning som bedrivits.  

 1.4  Metod och material 
Metoden som kommer att användas är idéanalys, deskription och diskussion. 
 
Analysen kommer att vara en funktionell idéanalys. Jag har studerat SOU:s ursprung, dess 
effekter och målet med utbildningen samt diskuterat hur införandet av det nya 
tvåbefälssystemet påverkar FM. 1 
 
Deskriptionen utgörs till stor del av SOU:s upplägg det första utbildningsåret och 
specialistofficerens uppgift och dess krav.  
Inledningsvis kommer framtagandet av den svenska SOU beskrivas och analyseras. Frågor 
som kommer att tas i beaktande är: 

- Hur blev utfallet av den första kullen?  
- Specialistofficerens uppgift   
- Målet med utbildningen?  
- Vilka krav ställs på specialistofficeren?  

                                                           
1 Hallenberg Jan, Ring Stefan, Rydén Birgitta, Åselius Gunnar, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett 
vetenskapligt sätt, Bokmanus (ChP 06-08) 2006-09-04, s17 
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- Når de första utexaminerade sergeanterna upp till dessa?  
- Hur kan en ”ny” officersinriktning komma att påverka FM? 
- Hur avancerar man som specialistofficer?  
- Vad är det största skillnaderna i en SOU jämfört med OP/TA?   

 
Därefter kommer det nya tvåbefälssystemet att diskuteras utifrån för- och nackdelar och de 
konsekvenser som kan komma ur införandet av det. 
 
Slutligen kommer alla frågeställningar och svar som framkommit att sammanfattas i flera 
slutsatser. 
 
Källor som i första hand kom att ligga till grund för denna uppsats är diarieförda dokument 
och handlingar från FM.  
Dessa kan ses som primärkällor. Det kan finnas flera utgåvor av samma dokument och det 
finns en risk för att det exemplar som anges i källförteckningen kan ha blivit ändrat under ett 
senare datum.  
 
Jag har tagit del av kursplaner, utbildningsplaner och utvärderingar från SOU 2007-2008 från 
Markstridsskolan (MSS) i Kvarn. Dessa avser jag hålla som primärkällor genom det faktum 
att de använts som styrdokument vid utbildningen som genomfördes under läsåret 2007-2008. 
Intervjuer har också genomförts med berörda personer på Wartofta kompani på P4 i Skövde.  
Källkritiken här ligger främst i den intervjuade individens personliga uppfattning och 
subjektiva bedömning, det är inte nödvändigtvis så att den stämmer överens med den faktiska 
arbetsinsatsen. Jag har därför jämfört t.ex. plutonchefens och sergeanternas svar på de frågor 
som ställts för att kunna kontrollera giltigheten.  
Jag har sökt information främst från källor i min omgivning. Genom att jag hade koppling till 
Wartofta kompani och att jag kände till de intervjuade individerna, gav det mig en fördel 
genom närhetsfaktorn. 
En annan anledning till att jag valde att intervjua just dessa personer är att samtliga har arbetat 
med sergeanterna från deras första arbetsdag på förbandet. Samtliga personer innehar olika 
befattningar i organisationen och kan därför se på ämnet från olika vinklar och 
ansvarsområden. Detta var viktigt för att min undersökning skulle ge en samlad blick över 
resultatet av den första tjänstgöringstiden på förbandet. 
 
Två av de nio sergeanter som gick sin utbildning på MSS och är anställda på P4 har 
intervjuats. Anledningen till detta är att jag anser att det ger en kvalitativ ansats på 
individnivå.  
Intervjuer har genomförts med: 
 

- Sergeant Sebastian Wester, gick SOU 2007-2008, instruktör på 1a och 2a 
skyttepluton, Wartofta kompani P4, under andra halvan av utbildningsåret 2008. 

 
- Sergeant Josef Rosén, gick SOU 2007-2008, instruktör på 1a och 2a skyttepluton, 

Wartofta kompani P4, under andra halvan av utbildningsåret 2008. 
 
- Löjtnant Pär Gånfält, chef 1a skyttepluton Wartofta kompani P4, utbildningsåret 2008. 
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- Löjtnant Mats Månsson, chef 2a skyttepluton, Wartofta kompani P4, utbildningsåret 
2008. 

 
- Major Mattias Brehag, kompanichef Wartofta kompani P4, utbildningsåret 2008. 

 
Genom en analys av en utvärdering genomförd i slutet av utbildningen har jag också tagit del 
av kadetternas synpunkter gällande utbildningen. Dessa ämnar jag ställa emot de uppgifter jag 
fått genom intervjuerna. 
 
Jag har sökt information om andra länders motsvarigheter och hittat uppgifter om den danska 
sergeantsutbildningen på Internet. 
Löjtnant Jens Svensson, verksam vid Kungliga Danska Artilleriregementet i Danmark har 
också tillhandahållit information om hur tvåbefälssystemet fungerar i Danmark. Dock har jag 
inga officiella dokument eller skrivelser utan endast löjtnant Svenssons egen beskrivning. 

 1.5  Antagande 
Jag antar att läsaren av denna uppsats har en grundläggande kunskap avseende FM:s 
verksamhet samt en grundläggande förståelse om yrket och vad det innebär att verka som 
officer i den svenska armén. 

 1.6  Tidigare forskning 
I och med att SOU är ny i FM finns för mig ingen tidigare känd forskning på detta område. 
Jag har sökt information på samtliga databaser som finns att tillgå via Anna Lindh-biblioteket 
men utan framgång.  
Jag har också varit kontakt med Högkvarteret och efterfrågat utredningar eller andra 
arbeten/analyser kring detta ämne men inte heller där har materiel funnits att tillgå. 

 1.7  Förslag till vidare forskningsområden 
- Rekrytering. Hur lockar man individer till båda utbildningarna för att säkerställa 

personalförsörjningen? 
- En jämförelse mellan Sveriges nyligen införda tvåbefälssystem och en nation som har 

lång erfarenhet av detta system, t.ex. USA. Vilka konsekvenser kan detta ge Sverige 
och vilken beredskap fanns det att hantera problem vid tiden för införandet av 
systemet?  

- Vad betyder mest, grad eller erfarenhet? Hur hanterar man problematiken när det finns 
äldre och mer erfarna specialistofficerare som underställs oerfarna taktiskt/operativa 
officerare? Ett förslag kan vara att göra en undersökning på en annan västerländsk stat 
med samma system, se hur den nationen gått till väga och sedan producera en 
åtgärdsplan som är tillämpbar i Sverige. 

- Segregering mellan specialistofficerare och OP/TA. Göra en undersökning om 5-10 år, 
förekommer det segregering? Vad beror den på? Vad kan göras för att minimera den? 

- Genomföra liknande forskning som denna uppsats men med ett större spektra, t.ex. ett 
helt eller alla förband där specialistofficerare ur första kullen arbetar. 
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2 Bakgrund specialistofficersutbildningen 2007-2008 

 2.1  Allmän bakgrund SOU 
FM genomför i skrivande stund ett reformsystem angående personalen inom verksamheten 
som innebär att ett nytt system inom kompetensutveckling för officerare kommer att införas. 
Detta arbete rör sig om ett treårigt akademiskt kvalitetssäkrat officersprogram (OP), och en 
kortare yrkesutbildning - SOU.  
 

”Det nya personalförsörjningssystemet och dess olika personalkategorier 
ställer helt nya krav på det framtida officersutbildningssystemet. Den 
grundläggande officersutbildningen för specialistofficerare skall i 
jämförelse med officerare med taktisk/operativ inriktning främst inriktas 
mot de krav den initiala befattningen har. 

  
Dessa styrningar och målsättningar tar sin utgångspunkt i förmågedo-
kumentets kapitel generella, funktionsspecifika samt befattningsspecifika 
förmågor för officerare med specialistinriktning.  
 
Förmågorna hos morgondagens officer är annorlunda än dagens då han 
eller hon bland annat kompletteras av personalkategorin officerare med 
taktisk/operativ inriktning. En officer med specialistinriktning skall under 
sin grundläggande officersutbildning och den inledande förbandsträ-
ningen inriktas mot befattningsspecifika förmågekrav. Den grundläggan-
de träningen skall inriktas på att mer förstå detaljer än sammanhang. 
Officersutbildningen skall vara en blandning av teori och praktik. 
Fördelningen mellan teori och praktik ser olika ut för olika inriktning-
ar.” 2 

 
För att tillämpa internationell praxis kommer FM kommer numer att indela den militära 
personalen i två kategorier. 
Det nya tvåbefälssystemet innebär en kategorisering av två olika befälsinriktningar – 
specialistofficerare (Other ranks) (OR) och taktiskt/operativa officerare som benämns 
officersgrader (Officers) (OF). Det kan jämföras med vad som internationellt kallas ”All rank 
system”.  
Systemet används bl.a. av Nederländerna, Norge, Danmark och Storbritannien.  
Anledningen till att reformsystemet startades är att FM:s strävan är att ha tillräcklig personal 
som arbetar i den praktiska delen av kärnverksamheten. FM:s divergerande verksamhet är 
också i behov av olika typer av kompetens. Strävan är att befattningarna skall bemannas av 
individer med rätt kompetens.  
 
Meningen med två kategorier är att skapa karriärer och utvecklingsmöjligheter för de två 
huvudinriktningarna av kompetens som FM behöver. 

                                                           
2 19100:66808, Bilaga 1 till Generella bestämmelser Specialistofficersutbildningen, Högkvarteret 
Försvarsmakten, 2007-06-04, s1 
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Operatörs- och chefsbefattningar på en lägre nivå ska innehas av specialistofficerare. 
Inriktningar av det slaget ställer höga krav på en fördjupning kring de system som den 
enskilde specialist- inriktningen innefattar. Här kommer även en generell kunskap att 
behövas, men det finns ett mindre behov av det och fokus i utbildningen skall ligga på det 
egna kompetensområdet 
OP/TA skall i det nya tvåbefälssystemet inneha stabs och chefsbefattningar på en efterhand 
högre nivå vilket kräver ett övergripande och brett kunskapsområde som främst inriktar sig på 
ledarskap, krigsvetenskap, teknik och problemlösningsmetoder.3 

 2.1 Riktlinjer för framtagandet av utbildningsplan för specialistofficerare 
- ”Den utbildningsplan och de kursplaner som skall förekomma 

inom Specialistofficersutbildningen skall utgå från de allmänna 
målen i 1a kap, 9§ i Högskolelagen, Officersförordningen samt 
Försvarsmaktens förmågekrav som behandlar generella, funktions-
specifika och befattningsspecifika krav för officerare med specia-
listinriktning. 

- Den generella terminen skall omfatta försvarsmaktsgemensamma 
mål. Dessa mål bör genomföras inom ramen för respektive arena. 
Detta innebär att den s.k. arenautbildningen genomförs inom ra-
men för det generella blocket genom att applicera arenans behov i 
den styrande kursplanen. 

- Befattningsutbildning som följer efter den generella utbildningen 
skall tydligt inriktas mot den funktion/befattning som individen sökt 
till. För vissa kategorier krävs ytterligare befattningskurser efter 
examen för att uppnå den nödvändiga kompetens som krävs i den 
initiala befattningen.” 4 

2.1.2 Beslut fattas 

Beslutet att genomföra SOU fattades på Högkvarteret 2007-03-27 vilket innebar att FM skulle 
planera en utbildning för specialistofficerare utifrån modellen generell utbildning och 
befattningsspecifik utbildning. I syfte att individen därefter skulle kunna fördjupa sig mot sin 
inriktning genom en blandning av tjänstgöring och utbildning. Utbildningen startades hösten 
2007.5 
Regeringen beslutade senare (2008-01-17) att FM också skulle reformera befälsordningen och 
införa ett tvåbefälssystem. FM fick även uppdraget att se över behovet av en anpassning av 
tjänstegradssystemet till internationell praxis.6 

 3 En specialistofficers uppgift 

                                                           
3 16100:66576, Införande av tvåbefälssystem i Försvarsmakten, Högkvarteret Försvarsmakten, 2008-04-09, s1-5  
4 19 100:61988, Beslut av planeringsmodell för specialistofficersutbildningen för 2007, Högkvarteret 
Försvarsmakten, 2007-03-27, s1-2 
5 19 100:61988, Högkvarteret Försvarsmakten, 2007-03-27, s3 
6 HKV uppdrag 090/08, Högkvarteret Försvarsmakten, 2008-05-21, s1 
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 3.1 Krav på förmåga för officerare med specialistinriktning 
Den övergripande målsättningen med SOU är att utbilda eleverna till gruppchefer och 
instruktörer inom Försvarsmakts- och arenagemensam förmåga. Individerna kan sedan 
komma att anställas som sergeanter och genomför efter detta sin yrkes- och befattningsinrik-
tade utbildning (YBK), som består av en längre fördjupningskurs inom respektive funktion.7  

”En officer med specialistinriktning i personalkategorin Mark-
strid skall kunna verka inom ramen för de typförband som utbil-
das för väpnad strid inom det egna kompetensområdet. Kompe-
tensområdena utgörs för närvarande av stridsvagn, mekaniserat 
skytte 90, lätt infanteri samt jägare. 

Specialistofficeren skall i första hand inriktas mot utbildning av 
soldater och förband och i andra hand inriktas mot rollen som 
chef på en lägre nivå. Specialistofficeren skall vara utbildad och 
tränad för att kunna verka i olika miljöer och klimat, med särskild 
tyngdpunkt på militära operationer i urbaniserad terräng 
(MOUT).8” 

Förmåga som chef: 
Samtliga specialistofficerare ska kunna: 

- ”Ha förståelse för samt kunna tillämpa det direkta ledarskapet. 
Härvid skall medvetandet av personliga egenskaper utvecklas så 
att ledarskapet kan varieras beroende på olika situationers krav i 
praktisk handling. 

- Förstå den yttersta konsekvensen av att beordra våld och bruka 
maktmedel. 

- Förstå mellanmänskliga relationer. Initiera och diskutera etiska 
frågor på ett öppet och förbehållslöst sätt, och därvid möjliggöra 
förändringar av sitt egna etiska ställningstagande samt bidra till 
att enheten/förbandets medlemmar vid behov kan förändra sina 
etiska ställningstaganden. 

- Inse när någon i ens direkta närhet är i emotionell (psykisk) kris, 
och kunna anpassa sina handlingar i relation till detta. 

- Ha en förståelse för Försvarsmaktens kvalitetsarbete. 
- Agera och uppträda på ett sådant sätt att omgivningen anser att 

en svensk officer är en god företrädare för Försvarsmakten. 
- Förståelse för grunderna i svensk säkerhets- och försvarspolitik 

samt Försvarsmaktens roll och uppgifter. 
- Använda de tekniska system, försvarsmaktsgemensamma hjälp-

medel samt försvarsmaktsgemensamma administrationsverktyg 
som alla anställda på lägre nivå har tillång till 

 
Förmåga som utbildare: 
samtliga specialistofficerare ska kunna: 

                                                           
7 19100:30738, MSS Utbildningsplan SOU 07/08, Markstridsskolan Försvarsmakten, 2007-08-13, s1 
8 Förmågedokument Specialistofficersutbildningen, Högkvarteret Försvarsmakten, 2006, s1 
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- Planlägga, genomföra och följa upp utbildning inom ramen för 
sin befattning så att de möter de krav som den väpnade striden 
inom insatsförbanden har. 

- Planlägga, genomföra och följa upp utbildning på ett sådant sätt 
att gällande säkerhetsbestämmelser följs och intentionerna i För-
svarsmaktens pedagogiska grundsyn innehålls. 

 
Förmåga som fackman: 
Samtliga specialistofficerare ska kunna: 

- Biträda vid värdering av motståndarens taktiska uppträdande 
samt motståndarens tekniska system och anpassa eget uppträdan-
de därefter stödja förbandsledning och sakkompetens.”9 

 3.2  Innehåll SOU 2007-2008 
Under den första SOU bestod kursplanen av följande kurser: 
 

- SOU Krigsvetenskap 1, Säkerhetspolitik och folkrätt grunder 
- SOU Krigsvetenskap 2, Taktik mark grunder 
- SOU Krigsvetenskap 3, Taktik och stridsteknik grupp och pluton 
- SOU Krigsvetenskap 4, Grundläggande vinterutbildning 
- SOU Militärengelska 1 grunder 
- SOU Militärt ledarskap och Pedagogik 1 – grunder 
- SOU Militärt ledarskap och pedagogik 2 – grupp 
- SOU Militärteknik 1 – grunder 
- SOU Militärteknik 2- Systemteknik grunder pluton 
- SOU Fysiskt stridsvärde 1 - grunder10 

4 Diskussion 

 4.1  Kadetternas synpunkt enligt utvärdering 
Enligt en utvärdering från MSS upplevde merparten av kadetterna att utbildningen bedrevs 
med en balanserad tyngdpunkt mellan personlig färdighet och chefsutbildning. Det var också 
en allmän uppfattning att det fanns en bra balans mellan teori och praktik.  
 
Beträffande kvalitén på de olika delkurserna skilde sig åsikterna något. 
Delkursen krigsvetenskap var enligt kadetterna ”bra” men den allmänna åsikten var att det 
bedrevs för lite praktik. 
Militärtekniken ansågs som ”bra”, upplevdes som relevant och enligt utvärderingen 
”tillräcklig” i tid. 
Ledarskapskursen var enligt uppgift ”ok” avseende både kvalité, relevans och från omdömet 
”för lite” till ”tillräcklig” i tid.  
Fysiskt stridsvärde ansågs som genomgående ”ok” och ”tillräcklig” i kvantitet. 

                                                           
9 19100:30738, MSS Utbildningsplan SOU 07/08, Markstridsskolan Försvarsmakten, 2007-08-13, s5-6 
10 19100:30738, Bilaga 2, Kursplaner för SOU/MSS 07/08, Markstridsskolan Försvarsmakten, 2007-08-13, s1 
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Engelskan är den kurs som upplevts som den med minst relevans (utbildning som går mot 
målet) men samtidigt uppfattades som tillräcklig i tid.  
Generellt av den utvärdering som kadetterna genomfört ges känslan av att kadetterna 
uppfattar sin egen förmåga överlag som ”bra” till ”mycket bra”, medan värderingen av de 
olika kurserna sträcker sig från ”tillräcklig” och ”ok” till omdömet ”bra”. 
Det går alltid att ifrågasätta en utvärdering, alla individer är inte lika måna om att genomföra 
en utvärdering i förmån för kommande kullar. Noterbart med denna utvärdering är att 
kadetterna har värderat sin egen kunskap som hög, och de kurser som skall ha legat till grund 
för deras kunskap relativt lågt i jämförelse.  
Bakgrunden till detta kan vara att trots att kurserna har lämnat saker att önska har kadetterna 
ändå kunnat tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt.   
En annan möjlighet är att vissa av kadetterna ansåg sig kompetenta redan från början av 
utbildningen och utbildningen endast har gett dem ett bra komplement till deras tidigare 
utbildning och erfarenheter.  
Kopplingen mellan kadettens självskattning och omdöme om kursen tenderar ändå att ha 
mindre relevans än vad ett omdöme av kadettens faktiska förmåga i jämförelse vad kadetten 
uppskattade kursen till skulle ha.   

4.1.1 Instruktörsrollen 
Majoriteten av kadetterna kände sig vid tiden för utvärdering ”förberedda” till ”väl 
förberedda” att verka som gruppchef. 
Samma resultat gällde för att verka som instruktör. 
När det gällde att leda grupp i strid ansåg merparten av kadetterna att deras kunskaper var 
”bra” till ”mycket bra”. 
Samtliga ansåg att de kunde utbilda grupp allmänt, t.ex. i Grundläggande Soldat Utbildning. 
Vid utbildning av grupp med skarp ammunition tyckte de flesta kadetterna att de befann sig 
på en ”bra”-nivå. 
Enligt utvärderingen skulle kadetterna, om de vid tiden för utvärderingen fått välja typ av 
officersutbildning, till övervägande del valt Specialistofficersutbildningen. Endast ett fåtal 
hade valt OP/TA (8st) och två individer hade inte valt någon officersutbildning 
överhuvudtaget.11  
Det intryck sergeanterna på Wartofta kompani gav angående utbildningen var generellt sett 
bra. Den var tillräcklig för att lösa de kommande uppgifter som sergeanterna i skrivande stund 
har. Samtidigt saknade de båda individerna mer praktik, t.ex. att få inneha rollen som 
gruppchef (eller högre) under en längre period såsom en längre övning som sträckte sig över 
ex. flera dagar.  
De ansåg också att engelskan inte hade varit relevant för utbildningen och att den 
undervisningen inte hade fått tillräckligt med stöd från skolans sida.12  

4.1.2  Militärengelska 

Ser man till kursmålen för den delkurs i Militärengelska som ingick i SOU 2007-2008 
framgår det att kadetten skall ha grundläggande kunskaper i engelsk grammatik, ha ett militärt 
ordförråd som omfattar allmänmilitära situationer samt i viss utsträckning funktionsinriktad 
terminologi. De skall förstå vikten av och nödvändigheten i att ha grundlagd duglighet i 
militärengelska för att kunna kommunicera med såväl militär personal som civila. Kadetterna 

                                                           
11 SOU 07/08 Utvärdering, Stridssektionen Kvarn, 2008-06-09 
12 Intervju med Sg Wester och Sg Rosén, Wartofta kompani P4, 2008-12-01  
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skall även ha färdighet och förmåga att kunna förmedla information, ge instruktioner samt 
beskriva arbetsrelaterade frågor och händelser både muntligt och skriftligt, kunna omsätta 
samt utföra och ge order på engelska.13 
 
Vid en jämförelse av de uppgifter sergeanterna Rosén och Wester angett angående 
undervisningen och kursmålen från MSS sida är resultaten inte samstämmigt.  
Ett antagande är att kursen medvetet lagts på en låg, grundläggande nivå och genom detta har 
samtliga kadetter uppnått nivån godkänt. Det kan vara ett skäl till varför sergeanterna upplevt 
kursen som icke relevant i den övriga utbildningen. En annan tänkbar anledning är att skolan 
inte har berett engelskaundervisningen önskvärt utrymme och genom detta har sergeanterna 
fått en missvisande uppfattning kursen.  
 
För att åtgärda detta problem inför kommande utbildningar kan skolan involvera och ge 
engelskan mer utrymme i den praktiskt utbildningen. Att t.ex. ha plutonchefs ordergivningar 
på engelska och sedan låta gruppcheferna bryta ned denna order och vidarebefordra den till 
sin grupp (på engelska) kan vara ett enkelt sätt att få in undervisningen mer i de vardagliga 
övningarna. Detta kan vara ett bra sätt att förbereda soldaterna inför internationell tjänst då 
samarbete med utländska officerare och soldater är att förutsätta. 
Kontinuitet och rutin är alltid en viktig del för lärprocesser. Gör man det endast sporadiskt 
finns en överhängande risk att det upplevs som ostrukturerat och inte direkt givande.  
Även radiokommunikation är en viktig del som borde tränas på engelska och är något som 
soldaterna kommer att ha stor användning av inför kommande missioner. Detta kan 
förslagsvis tränas på liknande sätt som ovan. 

 4.2 Sergeanternas inledande uppgift på Wartofta kompani 
Två av de individer som utbildades vid SOU 2007-2008 jobbar på Wartofta kompani på P4.  
De har enligt sina respektive plutonchefer inte haft några problem med de uppgifter de 
ställdes inför under sin första tjänstgöringstid. Tvärtom har de fått ansvar för större uppgifter 
än de kanske var redo för. Uppgifterna har utförts utan komplikationer vilket har lett till ett 
högt förtroende för sergeanterna på kompaniet. 
Enligt plutonchefernas och kompanichefens mening var den utbildningen sergeanterna fick 
under sitt år på MSS tillräcklig för att kunna utbilda soldater inför den uppgift kompaniet då 
hade. (Wartofta kompani bestod utbildningsåret 2008 av en stridsvagns-pluton och två 
skytteplutoner).  
Sergeanternas uppgift har varit att som instruktörer på en pluton stötta plutoncheferna i den 
fortsatta soldatutbildningen. De har även kunnat bistå med kunskap där den i vissa fall har 
brustit hos andra officerarna. En av plutoncheferna menar att (i och med kompaniets uppgift) 
det har varit tur att sergeanterna har funnits till hands med tanke på de äldre officerarnas något 
begränsade erfarenhet att utbilda enbart skyttesoldater.14 I och med att uppgiften för Wartofta 
kompani har skiljt sig detta utbildningsår från tidigare har det setts som enbart positivt att 
sergeanterna har utbildats under en kortare tid och kunnat tjänstgöra på förbandet i den stora 
utsträckning som varit möjlig. 

                                                           
13 19100:30738, Bilaga 2, Kursplaner för SOU/MSS 07/08,Markstridsskolan Försvarsmakten, 2007-08-13, s14 
14 Intervju Lt Gånfält, chef 1a skyttepluton Wartofta kompani 2008, 2008-12-01 
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Hade uppgiften sett annorlunda ut, och liknat tidigare års uppgift15 hade utbildningen inte 
varit tillräcklig i och med att yrkesbefattningskursen inte genomförts innan sergeanterna 
anställdes och de hade saknat kompetens inom det specifika området. 

 4.3 En ny officersinriktning  
I de intervjuer som genomförts inför denna uppsats har den allmänna uppfattningen varit att 
det nya tvåbefälssystemet är ytterst välkommet. Det ses som en direkt fördel att ha 
generalister och specialister som kompletterar varandra i arbetet vid en pluton. Dock tror 
merparten av de intervjuade att det kommer ta en lång tid innan systemet är fullt ”inkört” och 
kan nyttjas fullt ut.  
 
De tror att det finns en risk att det uppstår konflikter mellan specialistofficerare och OP/TA 
genom att de två kategorierna innebär utbildningar som till stor del skiljer sig från varandra.  
Det som bör uppmärksammas och poängteras i ett inledande skede är att de två kategorierna 
officerare innebär två olika inriktningar med olika ansvarsområden, samtidigt som de båda är 
lika viktiga för Försvarsmaktens verksamhet. Det är något som individen i sin roll som 
officer, OP/TA eller specialist, bör vara väl medveten om detta.  
 
Fördelen är också att Sverige genom införandet av det nya systemet kommer närmare de 
västerländska stater vi samarbetar med genom att ha en liknande befälsstruktur, vilket är 
också en av de faktorerna som ligger till grund för beslutet.16 
 
En av frågorna som dyker upp när denna fråga bemötts så positivt är om det verkligen är det 
nya befälssystemet som är välkommet eller det faktum att förbanden snabbt fått ut personal på 
trupp igen.  
Det som stärker det senare påståendet är att FM en tid haft stora vakanser vid 
utbildningsförbanden och nya officerare inte har utexaminerats sedan 2005. Många förband 
kan ha haft brister i sina arbetslag och har fått kämpa för att få personalen att räcka till. P.g.a. 
detta kan det ha spelat en mindre roll vilken typ av personal som anställdes vid förbandet och 
fokus var istället att det faktiskt förekom en ökning i personalen. 

4.3.1 Specialistofficerens karriär 
I den nya organisationen finns det i dagsläget ett högre antal OR befattningar inom ramen för 
de uppgifter alla förband skall lösa, än antal utexaminerade specialistofficerare.  
Detta innebär att det under en lång tid framåt kommer att finnas officerare som tjänstgör på 
befattningar som i den nya organisationen inte är officersbefattningar. I och med detta 
kommer det inte automatiskt genomföras någon form av karriärväxling för en officer med 
taktisk operativ inriktning om denne råkar inneha en befattning som egentligen är en 
specialistofficersbefattning (eller tvärtom). En sådan växling kommer att ske endast genom att 
individen själv söker sig till en karriärväxling och efter det sker det en prövning utifrån de 
krav som gäller som kvalificerande för växlingen. 
Genom att det införs en ny struktur och två olika kategorier av officerare, menar Högkvarteret 
att dessa två kategorier inte skall vara eller ses som två separata och helt åtskilda utan det 
skall finnas en parallell faktor.  

                                                           
15 Tre till fyra stridsvagnsplutoner samt en trosspluton 
16 16100:66576, Införande av tvåbefälssystem i Försvarsmakten, Högkvarteret Försvarsmakten, 2008-04-09, s2 
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En hög grad av specialisering skall upp till en viss nivå kunna vara högst jämförbart med 
högre chefsbefattningar. En individ skall kunna växla mellan de olika kategorierna om och 
när behovet finns. Om en individ väljer att genomföra en karriärväxling är det 
Försvarsmaktens personalbehov inom den inriktade verksamheten som styr om det är möjligt 
eller inte. 
Samtidigt strävas det efter att den högsta specialistofficersnivån skall kunna jämställas med 
grader som major och överstelöjtnant.  
 
Tabellen nedan visar hur FM menade att förordningsförändringar beträffande tjänstegrad och 
tjänsteställning skulle genomföras.17  
 
Följande tjänstegrader för kategorin övriga grader (OR) infördes fr.o.m. 2009-01-01 
 
Nivå  Armén  Nivå  Armén  
 OR 1  Menig 

(försvarsgrensteck-
en)  

OR 6  
(SOU examen)  

1:e sergeant 
(fackteck-
en/förbandstecken + 
1 stjärnknapp)  

OR 2  menig 1kl 
(fackteck-
en/förbandstecken + 
1- 4 streck); ett 
streck/tjår  

OR 7  
(SOU examen)  

Fanjunkare 
(fackteck-
en/förbandstecken + 
2 stjärnknappar)  

OR 3  Vicekorpral 
(fackteck-
en/förbandstecken + 
1 vinkel)  

OR 8  
(SOU examen)  

Förvaltare 
(fackteck-
en/förbandstecken + 
3 stjärnknappar)  

OR 4  Korpral 
(fackteck-
en/förbandstecken + 
2 vinklar)  

OR 9  
(SOU examen och urval)  

Regementsförvaltare 
(fackteck-
en/förbandstecken + 
2 stjärnknappar+1 
krona)  

OR 5  Sergeant 
(fackteck-
en/förbandstecken + 
3 vinklar)  

  

 

4.3.2  Konsekvenser 

En svårighet med det nya systemet är hur det skall anpassas innan det är helt ”inkört” och i fas 
med officers- och andra utbildningar. Enligt de officerare som intervjuats är detta det största 
problemet. Hur skall man hantera nyutexaminerade specialistofficerare, OP/TA, och vad 
händer med de ”gamla” yrkesofficerarna? 
 
En sak att ta fasta på är att alla har samma uppgifter när de återvänder till förbandet efter sin 
utbildning. En ny officer/specialistofficer kommer alltid att börja från grunden med allt vad 
det innebär. Utan erfarenhet måste man börja från början för att dels landa i rollen som officer 
och chef, och dels för att komma in i de rutiner som finns. Nyutexaminerade officerare 

                                                           
17 16100:78064, Utveckling av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, Högkvarteret Försvarsmakten, 2008-10-24, 
s2  
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kommer alltid att börja med att ansvara för t.ex. avlämningar och morgonrutin, tvättbyte och 
exercis. Det är en beprövad och nödvändig metod som är bra för alla. 
När det sedan finns större erfarenhet kan det vara lämpligt att tillämpa systemet på ett annat 
sätt.  
 
Enligt major Mattias Brehag, kompanichef på Wartofta kompani P4, ser han skillnaden 
mellan specialistofficerare och OP/TA genom att alla kommer att börja på samma nivå, men 
specialistofficerare skall stanna kvar på den lägre nivån under en längre tid. Det skall inte en 
OP/TA göra. Han menar också att karriärkurvan är brantare och längre för en officer med 
taktisk- operativ inriktning. Majoren tror att båda sortens officerare kommer att delvis ha 
samma uppgifter i och med att det inte är meningen att en OP/TA endast skall sitta bakom ett 
skrivbord och en specialistofficer skall stå på garageplanen hela tiden. Majoren tror att i 
längden kommer en OP/TA att ha mer personalansvar och en specialistofficer kommer vara 
den som i större utsträckning utbildar soldater och instruerar t.ex. på plutonens fordon och 
vagnar.18  
 
I linje med FM.s plan finns det en möjlighet att växla inriktning som officer. Enligt 
sergeanterna Rosén och Wester har de erhållit information om att det skall vara möjligt att 
växla över till en taktisk operativ bana, om specialisten och förbandet är överens. Då skall 
förbandet tillhandahålla möjlighet att komplettera de delar som krävs för att nå den nivå en 
taktisk operativ officer befinner sig på. Exakt hur detta skall gå till i praktiken är ännu ej 
bestämt.19    
 
Problemen som fanns med sergeanterna på Wartofta kompani till en början var mer av den 
praktiska sorten och hade inget med individerna att göra. Det faktum att sergeanter inte fick 
hämta ut materiel på förrådet ställde till en del praktiska åtaganden. Det är endast officerare 
som får hämta ut materiel, och sergeant var vid det tillfället inte en officersgrad.  
Ett annat problem som uppfattades av kompaniledningen var hur man skulle ställa sig till 
sergeanternas karriär. Det fanns ingen uttalad plan från Högkvarteret hur sergeanterna skulle 
avancera.  
 
Under 2008 genomfördes en översyn av avtal, regelverk, interna bestämmelser och 
föreskrifter för att anpassa dessa till de nya definitionerna.  
Det genomfördes också en utveckling av gradsystem och utmärkningssystem för samtliga 
personalgrupper.  
Fr.o.m. 2009-01-01 har införandet av en ny befattningsstruktur som nyttjar de nya nivåerna, 
samt grad- och utmärkningssystem påbörjats.  
Genom detta borde de praktiska problemen vara lösta men samtidigt är det något som alltid 
inträffar när en stor organisationsförändring genomförs. Samtidigt skall FM under 2009 
genomföra en genomlysning och anpassning av organisationen så att rätt kompetensfördel-
ning nås mellan befälskategorierna.20  

4.3.3  Grad och erfarenhet 

                                                           
18 Intervju major Mattias Brehag, kompanichef Wartofta kompani P4 2008, 2008-12-01 
19 16100:78064, Utveckling av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, Högkvarteret Försvarsmakten, 2008-10-24, 
s2 
20 16100:66567, Införande av tvåbefälssystem i Försvarsmakten, Högkvarteret Försvarsmakten, 2008-04-09, s7 
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Prestige och maktkamp kan tyvärr komma att prägla relationen mellan specialistofficerare och 
OP/TA. Svårigheter kan komma att ligga i vem som har mest att säga till om. Även om en 
erfaren specialistofficer (t.ex. förvaltare) har längre erfarenhet kan individen underställas en 
nyutexaminerad OP/TA-fänrik. Problemet då kan visa sig genom att soldaterna har problem 
att skapa ett förtroende för fänriken med tanke på dennes brist på erfarenhet. Samtidigt kan 
det vara så att förvaltaren i det här fallet har mest erfarenhet men fänriken har bättre 
ledaregenskaper och är bäst lämpad att vara chef. Problem kan uppstå när det finns en erfaren 
specialistofficer med goda ledaregenskaper som underställs en OP/TA med sämre egenskaper 
och är ett dåligt chefsämne men som på papperet är chef.   
Frågan kvarstår. Vad betyder mest, grad eller erfarenhet?  
Detta är en fråga som tyvärr inte kommer att kunna besvaras förrän systemet är väl beprövat 
och en fast rutin återfinns den svenska FM. Självklart finns spekulationer lika många som det 
finns officerare. En tanke är att sådant måste beaktas med fingertoppskänsla. Förhoppningsvis 
kommer ”problemet” ge sig med åren och till slut inte vara ett problem. För att vara 
förebyggande i detta ämne gäller det att kompaniledningen är medveten om problemet och 
kan ta tag i det om det uppstår. 

 4.4  Att söka SOU istället för OP/TA 
Tänkbara anledningar till att individer söker sig till SOU är att de oftast vill genomgå en 
kortare utbildning, utföra ett praktiskt yrke och samtidigt kanske inte ha för avsikt att stanna 
kvar särskilt länge i FM. Utbildningen ger en chans för duktiga individer att förkovra sig inom 
ett enskilt kompetensområde och bli specialiserade på en förmåga. Samtidigt finns även chans 
till karriär och befordran inom specialistofficerskategorin.  
Sergeanterna Rosén och Wester var båda överens om att det var en av de anledningarna som 
fick de att söka SOU. Sergeant Rosén menade också att han inte var säker på hur länge han 
skulle stanna kvar inom FM och om han valde att säga upp sig efter ca fem år hade en treårig 
utbildning känts som bortslösad tid.21 
 
SOU innebär en kortare studietid än OP/TA. Vid utbildningens första genomförande var den 
två terminer lång och förlagd vid respektive funktionsskola. Efter en remiss från Högkvarteret 
och utvärderingar av kurser kommer den utbildning som tar sin början hösten 2009 att vara 18 
mån obligatorisk tid vid skola. Då kommer även den yrkesbefattningskurs (YBK) som vid 
första utbildningstillfället inte ingick i själva skoltiden vara inkluderad i dessa 18 mån. 
Jämför man ett års skolgång med tre år kan ett års utbildning låta mer lockande för vissa 
individer. P.g.a. att systemet ännu inte är infasat finns en risk att individer ser SOU som den 
”lätta vägen” in i organisationen.  
Om en individ väljer att genomföra SOU och senare i samspråk med förbandet gör en 
karriärväxling, finns en risk att det tappas kompetens. Detta genom att individen troligtvis 
kommer att genomföra endast ett antal kurser för att komplettera bristen i kunskaper och 
kompetens. I och med att individen senare verkar som OP/TA kan antagandet om viss 
kunskap inom militärteori och taktik vara fel. Således kan misstaget göras att individen har en 
högre kompetens vilket innebär ett faktiskt förlorande av kompetens och ett fel utnyttjande av 
individer i det långa loppet.    
 

                                                           
21 Intervju med Sg Wester och Sg Rosén, Wartofta kompani P4, 2008-12-01  
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Genom att Försvarsmakten samtidigt ger specialistofficeren en möjlighet till att senare 
genomföra en karriärväxling, finns det en risk att personer som har kompetens och vilja att gå 
officersutbildningen med taktisk- operativ inriktning istället söker sig till SOU p.g.a. att 
utbildningen just är två år kortare och en möjlighet till karriärväxling finns. 
 
Att genomföra en kortare SOU kan också ge en annan form av trygghet än att genomföra det 
längre OP. En kadett vid SOU har i skrivande stund en förbandstillhörighet och en tilltänkt 
placering vid ett kompani efter avslutad utbildning. Detta hänger ihop med den grenspecifika 
utbildningen som kadetten genomför under den senare delen av utbildningen. 
En kadett vid OP/TA har inte samma möjlighet. Utbildningen genomförs sedan hösten 2007 
utan förbandstillhörighet och därmed också utan en tilltänkt placering efter examen. Kadetten 
får själv i slutet av sin utbildning söka sig till det förband han/hon önskar tjänstgöra vid och 
hela processen går till som vid en civil anställning. Detta ger en väldigt osäker bild om hur 
många nya officerare som kommer att nyanställas vid respektive förband varje år, som i sin 
tur leder till att chefer på olika nivåer kan ha svårigheter med personal- och verksamhetspla-
nering.  
Trygghet är alltid en viktig faktor när det gäller karriärsval. Förbandstillhörigheten kan tänkas 
vara en anledning till att SOU kan ha fler sökande än OP, just p.g.a. att individen vet var 
han/hon kommer att tjänstgöra efter genomförd utbildning och genom detta tappar förbanden 
kompetens som kunde ha utnyttjats i en OP/TA befattning. 

4.4.1 Nackdelar 
Nackdelen när individer väljer att genomföra SOU istället för en OP/TA blir att individen 
kanske kan tillgodose sig utbildningen och göra ett mycket bra jobb som specialistofficer, och 
vid ett senare tillfälle karriärväxla. Dock kommer det i framtiden att hinna utbildas två gånger 
så många specialistofficerare under lika lång tid som det tar att utbilda en kull OP/TA. Detta 
innebär att FM i framtiden kan komma att lida brist på OP/TA p.g.a. att dessa individer har 
valt en specialistinriktning istället. 
FM är hela tiden i behov av nya officerare för att tillgodose den omsättning av personal som 
förekommer på utbildningsförband, insatsenheter och utlandsmissioner. För att tillgodose det 
löpande personalbehovet bör individer vid rekrytering uppmuntras att verkligen se över vad 
de två olika utbildningarna innebär och vilken kompetens individen kommer att besitta efter 
respektive utbildning. Samtidigt bör även mer vikt läggas på rekrytering till OP/TA för att 
utjämna de glapp som kan förekomma efter några år. 

4.4.2 Fördelar 

De två nya inriktningarna av officerare kommer förhoppningsvis att bidra till en större 
mångfald inom officersyrket. Tidigare officersutbildning har högst sannolikt lockat 
övervägande praktiker, dels genom den relativt korta studietiden (två år) och dels genom att 
utbildningen har varit till stor del praktisk. 
Vid den nya officersutbildningen med start 2007 (OP 07-10) studerar kadetter med OP/TA 
inriktning två år på militärhögskola med teoretiska studier och sammanlagt ett år vid 
respektive funktionsskola med i huvudsak praktiska övningar.22 
Det faktum att en individ nu ges en möjlighet att välja mellan en mer teoretisk utbildning och 
en mer praktiskt kan också bidra till att andra kategorier av människor söker sig till yrket. 
Utbildningen har förändrats och också bilden av officeren.  

                                                           
22 http://www.fhs.se/sv/Utbildning/Officersprogrammet/Hur-ar-utbildningen-upplagd/ 2009-04-15 



FÖRSVARSMAKTEN Självständigt arbete Sidan 20 (28)  
Markstridsskolan ”Specialistofficersutbildningen – en analys” 
YOP 06-09 2009-04-23 
Kd Maria Jansson 
 
De två kategorierna av det framtida officersyrket ger därför FM en utmärkt möjlighet att locka 
fler sorters människor och därmed öka mångfalden. 

 
”Ur rekryteringsperspektivet gynnar ett personalförsörjningssystem med 
flera personalkategorier möjligheten att över tiden kompetensförsörja 
organisationen mot differentierade behov. Anpassad och riktad rekryte-
ring av just den kompetens som behövs innebär ett mer rationellt och 
kostnadseffektivt sätt att försäkra Försvarsmakten med erforderlig 
kompetens. Vidare breddas rekryteringsunderlaget med flera kategorier, 
vilket bland annat bedöms gynna rekrytering för sådana grupper som 
idag är underrepresenterade bland Försvarsmaktens anställda.” 23 

4.4.3 Skillnader 

Ser man längre fram i tiden så skall specialistofficerare och OP/TA utbildas parallellt. Det 
kommer att innebära att det kommer att finnas en större tillgång till specialistofficerare då 
denna kategori kommer att vara den dominerande i antal.  
Utbildningar förändras hela tiden, det finns en klar skillnad på utbildningen som är 
yrkesofficersprogrammet i skrivande stund (YOP 2006-2009) och den officersutbildningen 
som bedrevs för tio år sedan. Dock är den övergripande känslan att SOU kommer att ha lättare 
att hålla sig till likartade utbildning eftersom det gäller just en specialisering. Genomgår den 
utbildningen för mycket förändringar kan den inte längre anses som en specialistutbildning. 
Trots detta är det intressant att överväga hur skillnaden på en specialistofficer som 
utexaminerades år 2008 mot en som utexamineras år 2018 kommer att te sig.  
 
Den största skillnaden när det gäller ”nya” och ”gamla” officerare är att yrkesofficerare förr 
gick en kortare tvåårig utbildning. De hade även en större del praktik än yrkesofficersutbild-
ningen idag, samtidigt fanns en tydlig koppling till förbandet och en längre praktikperiod 
bedrevs under året på funktionsskola. 
Lt Gånfält vid Wartofta kompani P4 ser den största skillnaden i att personalen som nu anställs 
är mer specialiserade än vad officerare var under tiden han utbildades. Det finns nu också en 
starkare teoretisk koppling i den utbildningen som bedrivs idag. Frågan han ställer sig är vad 
som kommer att hända med officerare av den ”gamla sorten”, såsom han själv. Löjtnanten 
säger att det har talats om att äldre officerare skall få en chans att karriärväxla till t.ex. 
specialistofficer. Hur detta skall gå till har det inte spridits någon vidare information om. Han 
tror också att den största farhågan är att de som genomfört OP/TA och kommer att anställas 
på förbandet kommer att ha något av en översittarton mot specialistofficerarna. Att de skall 
tycka att de har en högre kompetens och utför viktigare uppgifter. Detta tror löjtnanten 
kommer att ske mest när systemet är nytt och ovant för alla inblandade. 
SOU liknar, enligt löjtnanten, mer den gamla yrkesofficersutbildningen än det nya OP/TA. 
Löjtnanten påpekar att skillnaden också ligger i uppgiften, en specialistofficer skall vara 
instruktör och vagnchef för att så småningom efter en längre tid kunna avancera till en nivå 
som ställföreträdande plutonchef. En OP/TA, skall vara ställföreträdande pluton-
chef/plutonchef.24  

                                                           
23 16100:66576, Införande av tvåbefälssystem i Försvarsmakten, Högkvarteret Försvarsmakten, 2008-04-09, s5 
24 Intervju Lt Gånfält, chef 1a skyttepluton Wartofta kompani 2008, 2008-12-01 
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 5 Erfarenheter från utlandet 

 5.1 Danmark 
I Danmark, börjar en sergeant vanligtvis som grupp/troppchef. De kan avancera till 1st 
sergeant eller master sergeant (fanjunkare) efter tre månaders utbildning vid Non 
Commissioned Officer (NCO) -skolan. För tillfället används master sergeant, och ibland 
också sergeant major (förvaltare) som plutonchefer i vissa värnpliktsenheter p.g.a. bristen på 
officerare i den danska armén.  
Utöver det, kan NCO: er användas i ett flertal olika befattningar, både taktiska och 
administrativa. Det är en kombination av skicklighet, kompetens, erfarenhet och arméns 
personal- och organisatoriska behov som bestämmer en NCO karriär. Ju högre grad en NCO 
innehar, desto mer flytande är gränsen mellan en NCO och en OP/TA i fråga om ansvar.25 
 
Som sergeant i en av arméns enheter kan du ha en eller flera av följande uppgifter: 

- Delta i utbildningen av värnpliktiga. Där är sergeanten ansvarig för 10-15 värnpliktiga 
och deltar som instruktör under de moment som ingår i värnpliktsutbildningen. 

- Ingå i en funktion som gruppchef eller troppchef i en enhet i beredskapsstyrkan (en av 
NATO:s beredskapsstyrkor). Som gruppchef kommer du att ha befälet över 6-10 
soldater beroende på enhetstyp. 

- Delta i utbildningen av enhet som skall sändas till missionsområde.  

5.1.1 Utbildningen 

I det inledande skedet på utbildningen upprättas ett kontrakt som löper över 20 månader. 
Kontraktet omfattar den tid som sergeantsutbildningen varar, den tid en eventuell 
tjänstegrensutbildning varar, samt den tid du tjänstgör som sergeant. Kontraktet kan sägas upp 
från båda parter. 
Du binder dig inte, genom det första kontraktet, till internationell tjänst utan kan vänta tills 
utbildningen är avslutad med att ta ställning till detta. 
Individen uppmanas att noga överväga om utbildningen är något intressant ifall den absolut 
inte vill delta i internationell tjänst. Arméns huvuduppgift kommer också framöver att vara 
utbildning av soldater som skall tjänstgöra internationellt. 
 
Sergeantsutbildningen genomförs vid Arméns Sergeantskola i Sönderborg och varar under 22 
veckor plus ledigheter. 
 
Utbildningen är mycket inriktat mot de kompetenser du skall besitta som sergeant.  
 

- Du ska kunna verka som chef i en infanterigrupp som omfattar sex st. soldater. För att 
kunna detta skall du ha personliga färdigheter i den materiel och utrustning som finns i 
en grupp, samt kunna leda gruppen under insats till lösning av olika uppgifter. 

Förutbildningen omfattar t.ex.  
- Vapenutbildning på gevär, lätta understödsvapen, pansarvärnsvapen och tung 

kulspruta.  
- Utbildning på gruppmateriel, radio, mörkerhjälpmedel och mycket annat.  

                                                           
25 1st Lieutenant Jens Svensson, Royal Danish Army, 
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- Taktik på gruppnivå. 
- Du skall kunna undervisa andra i militära fackkunskaper, framförallt militära 

färdigheter. 
- Utbildningen omfattar såväl en teoretisk del som en praktisk. Efter utbildningen skall 

du genomföra ett antal lektioner med dina kamrater med en efterföljande utvärdering 
från lärarna. Vid avslutande av utbildningen får du ett bevis på att du har genomfört en 
utbildning som är likställt med ”Allmän vuxenpedagogisk grundutbildning”. Denna 
utbildning omfattar bl.a. utbildningslära teori (pedagogik), försvarets undervisnings-
principer, praktisk genomförelse av lektioner i ex; vapenkunskap, signaltjänst, 
fälttjänst. 

- Som en del av instruktörsutbildningen ingår också en veckas praktik vid en av arméns 
värnpliktsenheter. 

 
Du skall kunna leda underordnad personal i vardagen såväl som i strid. Du får under 
utbildningen ett antal verktyg du kan bruka. Du kommer också ha möjlighet att prova dessa 
under utbildningen, genom att sergeanterna växelvis har befälet över resten av 
utbildningsskaran i samband med lösande av enklare uppgifter. Utbildningen är mest teoretisk 
men relevanta ämnen lärs ut under den praktiska delen. 
Du ska kunna också kunna vägleda underordnade i ämnen som relaterar sig till tjänsten i 
försvaret.26 
 
Som löjtnanten Svensson nämner så är det en kombination av erfarenhet, kompetens och även 
Arméns behov som avgör vilken uppgift en specialist har. Genom bristen på officerare i den 
danska armén används sergeanter (sergeant major, likställs förvaltare) som plutonchefer i 
utbildning av värnpliktiga men inte i utbildning av beredskapsförband eller förband som 
förbereds för internationell tjänst. En slutsats som kan dras av detta är att det kan vara en 
strukturell fråga varför underofficerare inte används på chefsposter i dessa förband.  
Att förbandet vill ha en individ med en längre utbildning och en högre förståelse på den mer 
ansvarsfyllda befattningen. 
Just detta är något som Sverige kan komma att använda den första tiden innan antalet 
befattningar inom de båda kategorierna stämmer överens med antalet individer med 
kompetens att besitta de. 
 
Den danska sergeantsutbildningen är 22 veckor, avsevärt kortare än den som bedrivs i 
Sverige.  
Kontraktet som löper över 20 månader kan jämföras med SOU 2009-2010 som är 18 mån 
lång. 
En stor skillnad är just att det upprättas ett kontrakt, som kan upphävas av båda parter, och att 
sergeanterna får betalt under utbildningen. Sverige använder sig ett system som innefattar 
värnpliktsförmåner.  

6 Avslutning 

Hur kommer då FM använda sig av tvåbefälssystemet? Syftet med den här uppsatsen var att 
analysera den nyligen framtagna SOU, kontrollera om utbildningen uppfyller kraven som 
                                                           
26 https://admin.forsvaret.dk/HSGS/Om%20HSGS/Sergent%20uddannelser/Sergent/Pages/default.aspx 2009-04-
14 
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ställs på en sergeant och hur den nya befälsordningen kommer att påverka den nuvarande 
organisationen. 
 
För att uppnå detta syfte har två frågeställningar besvarats. 

- Beskriv den svenske specialistofficerens uppgift  
- Analysera hur det nya tvåbefälssystemet kan påverka den nuvarande organisationen. 

 6.1 Beskriv den svenske specialistofficerens uppgift  
 

”En officer med specialistinriktning i personalkategorin Mark-
strid skall kunna verka inom ramen för de typförband som utbil-
das för väpnad strid inom det egna kompetensområdet. Kompe-
tensområdena utgörs för närvarande av stridsvagn, mekaniserat 
skytte 90, lätt infanteri samt jägare. 

Specialistofficeren skall i första hand inriktas mot utbildning av 
soldater och förband och i andra hand inriktas mot rollen som 
chef på en lägre nivå. Specialistofficeren skall vara utbildad och 
tränad för att kunna verka i olika miljöer och klimat, med särskild 
tyngdpunkt på militära operationer i urbaniserad terräng 
(MOUT).” 27 

6.1.1 Kraven på sergeanterna 

Enligt plutonchefer och kompanichefen på Wartofta kompani hade sergeanterna tillräckligt 
hög utbildningsnivå för att lösa ut sina inledande uppgifter på kompaniet. Båda sergeanterna 
arbetade som instruktörer på skytteplutonerna på kompaniet. Majoren Brehag påpekade att 
om kompaniets uppgift hade varit annan, som t.ex. att utbilda ett fullt stridsvagnskompani, 
hade sergeanternas utbildning inte varit tillräcklig. Eftersom utbildningsåret 2008 bestod av 
huvudsakligen skyttetjänst har det varit bra med ”färsk” kompetens då erfarenheten och 
kunskapen har varit bristfällig hos de äldre befälen. 
Sergeanterna har alltså inte haft några problem att nå upp till de krav som ställts. 
  

6.1.2 Utbildningen 

Grundat på de uppgifter som inhämtats från plutonchefer och kompanichefen har utbildningen 
varit tillräcklig på MSS.  
Enligt de utvärderingar som sergeanterna själva genomförde på MSS sträckte sig betyget på 
utbildningen från ”ok” till ”mycket bra”. 

6.1.3 Utfallet första kullen 

SOU 2007-2008 kan benämnas som en ”testkull”. Ingen kunde i förväg säga hur det skulle gå 
eller vilken nivå utbildningen skulle läggas på. Enligt sergeanterna var detta ett problem då de 
upplevde att det var väldigt spridd kunskap i grundläggande färdighet hos vissa, vilket 
begränsade inlärningskurvan för de individer som hade en hög kunskapsnivå. Skolan beredde 
inte heller för någon nivåindelning för att stimulera de individer som redan från början hade 
en hög utbildningsnivå. 
                                                           
27 Förmågedokument Specialistofficersutbildningen, Högkvarteret Försvarsmakten, 2006, s1 
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Genom utvärderingar och iakttagelser har skolan valt att förlänga utbildningen med den 
Yrkesbefattningskurs som inte ingick under första kullens utbildning. SOU 2009-2010 
kommer att vara 18 månader långt. 

 6.2 SOU vs OP/TA 
- SOU är en kortare utbildning där individer får möjlighet att utföra ett praktiskt yrke 

och samtidigt kanske inte ha för avsikt att stanna kvar särskilt länge i Försvarsmakten. 
Samtidigt finns även chans till karriär, befordran samt karriärväxling inom specialist-
officerskategorin. 

 
- P.g.a. att systemet ännu inte är inarbetat finns en risk att individer ser SOU som den 

”lätta vägen” in i firman vilket kan resultera i att individer hamnar på fel plats och 
kompetens missbedöms. 

 
- Att genomföra en kortare SOU kan också ge en annan form av trygghet än att 

genomföra OP/TA p.g.a. den tidigare nämnda förbandstillhörigheten.  
 

- FM kan i framtiden komma att lida brist på OP/TA p.g.a. att dessa individer har valt 
en specialistinriktning istället. 

 
- De två nya inriktningarna av officerare kommer förhoppningsvis att bidra till en större 

mångfald inom officersyrket. 

 6.3 Framtiden för specialistofficerare 
Enligt uppgift skall specialistofficerare börja på samma nivå som OP/TA, men ha en flackare 
karriärkurva och på längre sikt möjligtvis avancera upp till lägre chefspositioner. (För exakt 
information om detta se 4.3.1) 
Det skall finnas möjlighet till karriärväxling om förbandet och individen kommer överens. 
Denna kompetenshöjande utbildning är i dagsläget inte fastställd. 
 

6.4 Analysera hur införandet av ett tvåbefälssystem kan påverka den 
nuvarande organisationen 
Med tanke på den ringa erfarenhet Sverige har av detta system kan det tänkas att det på kort 
sikt kommer att uppstå ett antal svårigheter som gör det hela till en nackdel. I det långa loppet 
kan tvåbefälssystemet vara till en klar fördel för FM. 
 
Svårigheterna kan till en början ligga i att fördela uppgifter. Chefer på olika nivåer kan ha 
problem att fördela ansvar och uppgifter kopplat till den personalbrist som finns i FM för 
tillfället. Detta kan leda till att en OP/TA kommer att ha en befattning som egentligen är 
menad för en specialistofficer (och tvärtom) vilket kan leda till att det blir en ojämn 
fördelning och missvisande bild av det nya systemets innebörd.   
 
På lång sikt kan tvåbefälssystemet vara ett väldigt bra verktyg för att hantera utbildning av 
värnpliktiga/soldater. En fördel kan vara att när systemet är väl inarbetat kommer det 
troligtvis inte finnas några oklarheter gällande ansvarsområden i plutonslaget, utan det går att 
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bedriva en högkvalitativ, effektiv utbildning i ett högt tempo samtidigt som specialistofficera-
re och OP/TA kompletterar varandra på ett bra sätt med sina kunskaper och erfarenhet. 
 
Inledningsvis kommer det nya tvåbefälssystemet troligtvis locka en större bredd av 
människor. De två inriktningarna bereder individer med olika fallenhet möjlighet att nyttja sin 
kompetens till fullo. Det kan leda till att FM får en större mångfald och förståelsen för olika 
typer av människor kommer att öka. 
  
På sikt kan det finnas problem angående befälsrätt och värderingen i grader. 
Om strävan är att alla skall ha samma uppfattning om gradsystemet bör det inte råda några 
oklarheter vem som har högst grad. Men problemet kan uppstå när en förvaltare med tio års 
erfarenhet underordnas en nyutexaminerad fänrik. Enligt befälsrätten kommer förvaltaren 
aldrig ha högre rang än fänriken, dock bör erfarenheten tas i beaktande hos förvaltare och 
denne kan förslagsvis fungera som en handledare för den oerfarne fänriken.  
 
En annan svårighet kan ligga i lönesättningen. Våren 2010 när den första kullen OP/TA 
utexamineras har den första SOU-kullen redan varit anställda i två år. Därmed har de också 
två års erfarenhet. Lönesättningen skiljer sig redan från förband till förband, men det är inte 
känt hur skillnaden kommer att se ut mellan SOU och OP/TA. Det faktum att OP/TA har en 
längre utbildning borde tas i beaktande, men samtidigt kan erfarenhet väga tungt. 
 
Skilda attityder är något som inte går att förutse utan är väldigt individuellt. Det bör tas i 
beaktande att det kan förekomma skilda attityder och segregering vad gäller specialistofficera-
re och OP/TA. Enligt uppgift finns det en farhåga över att OP/TA ska lägga sig till med en 
”översittarton” och tro att de har en högre kompetens och bättre förutsättningar att verka som 
officerare. 
För att förebygga detta bör man som chef vara väldigt klar och tydlig med vilken sorts attityd 
som är att föredra och vilken som inte kommer att accepteras. Något som också är viktigt är 
att alla berörda är medveten om sin roll, mogen för sin uppgift och förstår att systemet inte 
fungerar utan någon av parterna.  
Skulle detta bli till ett stort problem är det något som påverkar organisationen i en negativ 
mening och det kan vara lämpligt att diskutera uppkomsten av dessa problem och om 
nödvändigt även individens lämplighet som officer. 
Ett sådant problem kommer att påverka arbetsklimatet och kan så småningom leda till en 
outhärdlig miljö som kommer att påverka plutonen och utbildningen av soldaterna. I den nya 
organisationen med kontraktsanställda soldater i beredskap skulle detta vara förödande i och 
med att individerna tränas för att kunna verka internationellt i en annan sammansättning än 
tidigare när det endast gällde en värnplikt under en kortare tid. Skulle något sådant ske 
påverkar det samtliga inom plutonen, dess effektivitet kommer troligtvis att nedgå, olika 
”läger” kan bildas och grupprocessen kommer att börja om på nytt vilket tar en onödig tid och 
kraft av individerna.  
För att komma till rätt med problem av liknande karaktär på en pluton eller kompani kan 
någon form av teambuildning eller UGL (utveckling, grupp, ledare) vara lämpligt. 
En organisation av FM:s karaktär fungerar inte till fullo och kan inte lösa ut sina uppgifter om 
sådana problem förekommer. 
 
Genom introduktionen av SOU kan OP/TA förlora sin dragningskraft, genom anledningar 
tidigare nämnda (se 6.2). På sikt kan detta innebära svårigheter för rekryteringen och 
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personalförsörjningen vilket påverkar hela organisationen negativt genom att det kommer att 
finnas ett överskott av en kategori officerare. Det kan också leda till att FM får svårt att nyttja 
systemet fullt ut, vilket kan påverka tiden det tar att inarbeta systemet som leder tillbaka till 
tidigare nämnda konsekvenser.  
 
I ett internationellt perspektiv kan införandet av tvåbefälssystemet vara väldigt positivt. Det 
kan bereda möjligheter för FM att utbyta lärdomar och erfarenheter på ett annat sätt än 
tidigare rörande t.ex. arbetssätt och procedurer. Det kan underlätta arbetet i ett 
missionsområde att FM tillämpar samma system som de länder Sverige samarbetar med 
genom att det ger möjlighet till en annan förståelse för uppgiftsfördelningen inom styrkorna i 
och med att Sverige nu använder sig av samma struktur som övriga NATO-länder.  
Vissa paralleller kan dras till Bologna-processen, att göra en utbildning internationellt 
gångbar.  
 
En del formella regeländringar kommer att vara nödvändiga för att systemet skall fungera. 
Angående att t.ex. hämta ut ammunition och annan materiel. Det måste också tas beslut i 
frågan om vilka befogenheter och tillstånd specialistofficerare har. 
Det var en av de saker som var praktiska problem för sergeanterna vid P4. Ett annat praktiskt 
ämne är en eventuell specialistofficersmäss. När Sverige använde sig av ett underbefälssystem 
förekom det underofficersmässar. Det kan också vara ett sätt att stärka den eventuella 
segregering som kan förekomma men fortfarande något för förbanden att överväga införandet 
av. 
 
Som tidigare nämnt är det svårt att förutse förtjänster och konsekvenser systemet kan föra 
med sig. Något som gör det ytterliggare svårt är att inte mycket information funnits att tillgå 
från Högkvarterets sida trots ansträngning.  
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