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Sammanfattning 

Syftet m denna uppsats är att kategorisera argumenten för och emot enbefälssystemet och disku-
tera argumentens relevans utifrån en tids- och professionsaspekt.  1983 infördes det Nya Befäls-
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skillnad i argumenten beroende på om de är från tiden för NBO införande eller från nutid. Den-
na del har genomförts som en kvalitativ textanalys av främst officiella dokument och vetenskap-
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The officer profession and the Consolidated Officer System. The arguments surrounding the 
Swedish consolidated officer system over a quarter of a century 
 
Abstract 
The purpose of this thesis is to categorise the arguments for and against the Swedish consolidated 
officer system and to discuss the relevance of these arguments from a professional viewpoint and 
in terms of time. 
 
In 1983 the Consolidated Officer System was introduced, which meant that Sweden abandoned 
the kind of officer, non-commissioned officer system that prevails in practically every other 
country. This system has become a subject for ever-increasing debate. This thesis intends to 
show the breadth of arguments that exist (both pro and con), to categorise these arguments with 
the help of professional theory, and to show whether or not there is a difference in the argu-
ments, depending on whether they date from the introduction of the new system or from today. 
This part of the work was conducted as a qualitative analysis of texts, mostly from official 
documents and works from the Swedish National Defence College. To add a further dimension 
to the arguments, a small selection has been tested in an air force context. Here interviews were 
used to collect the empirical facts. James Burk’s description of a profession as consisting of 
three elements - expertise, jurisdiction and legitimacy - has been used as a theoretical base. 
Bengt Abrahamsson’s description of esprit de corps and Steven Brint’s division of a profession 
into practitioners, experts and elites have been used to complement this base. The range of ar-
guments is wide, but the picture has changed since 1983. The arguments of today are more con-
tradictory then the generally positive ones of the early 1980’s. Not all of the arguments are con-
sidered to be valid from an air force perspective. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund till val av ämne 
”Införandet av NBO [Nya Befälsordningen] ser ut att ha ställt Försvarsmaktens yrkespraktiker 
inför ett svårlöst dilemma i spänningsfältet mellan en grundläggande officersutbildning för 
‘know how’ och generalistkunnande.”1 
 
”Det finns, enligt min erfarenhet, ett utbrett missnöje bland officerare på alla nivåer med avskaf-
fandet av flerbefälssystemet. Särskilt de erfarna officerarna är av den uppfattningen att det be-
hövs ett flerbefäls- eller flerkarriärssystem. Bland annat önskade Ag OK möjligheter att kunna 
rekrytera direkt mot specifika officersnivåer och specialistbefattningar redan vid värnpliktsut-
bildningen (dvs. som vid det tidigare flerbefälssystemet) vilket inte blev tillåtet efter införandet 
av NBO”.2 

 
Citaten ovan visar två av de slutsatser som Erik Hedlund kom till i sin doktorsavhandling 
2004. Strävan efter ett enhetligt befälssystem i Sverige har varit en politisk fråga under hela 
1900-talet. Redan 1902 motionerade riksdagsmannen Edvard Wavrinsky om att ta bort skill-
naderna mellan de olika befälskårerna.3  Frågan återkom sedan regelbundet i rikspolitiken 
men första gången ett statsråd uttalat sig för ett enbefälssystem var 1947.4  
 
Med den Nya Befälsordningen (NBO) som trädde i kraft 1983 så var det politiska målet upp-
nått. Redan från början beskrevs dock att befälsordningen skulle innehålla flera vägar inom 
sig. Dels i form av krigshögskolans Allmänna Kurs (KHS AK) som skulle utgöra grunden för 
vidareutbildning till kompanichefs- och bataljonschefsnivåerna, dels Specialistkursen (KHS 
SK) som skulle leda till specialutbildning för andra kvalificerade uppgifter.5 Redan vid denna 
nivåhöjande utbildning till löjtnant antyds en uppdelning mellan generalister och specialister 
(uttrycken beskrivs i avsnittet om centrala begrepp). 
 
En konsekvens av enbefälssystemet är att svenska officerare inledningsvis löser uppgifter som 
utomlands (och förr i Sverige) löses av underbefäl och till och med av yrkessoldater och sena-
re i karriären av underofficerare. Först efter att eventuellt ha stigit i graderna ytterligare kom-
mer man att få vad som utomlands är officersuppgifter. Torsten Björkman beskriver fenome-
net på följande sätt: 
 

”En svensk egendomlighet ur interoperabilitets perspektiv är vidare, att vi inte har några un-
derofficerare. Vår höga andel officerare väcker undran och förundran internationellt. I vissa 
fartygstyper, som korvetter och ubåtar, är den svenska officerstätheten fem gånger så hög som 
den amerikanska. Det är då inte så förvånande, att amerikaner ibland ifrågasätter vad svenska 
officerare i de lägre graderna egentligen går för. Amerikanernas motsvarande befattningar 
bemannas av yrkessoldater, underbefäl och underofficerare respektive.”6 

                                                 
1 Hedlund Erik, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet  (Lärarhögskolan i Stockholm, 2004) sid 
178 
2 Hedlund Erik, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet (2004) sid 167-168 
3 Schedin, V E, Svenska Underofficersförbundet 1907-1957. Minnesskrift (Svenska Underofficersförbundets 
förlag, Stockholm, 1957)  sid 302-303. 
4 Försvarsminister Allan Vougt gjorde ett uttalande vid Stockholms Underofficerssällskaps 60-årsfest. Se: Sche-
din, V E, Svenska Underofficersförbundet 1907-1957 (1957)  sid 190. 
5 Regeringen, Proposition 1977/78:24 (1978) sid 37. 
6 Björkman, Torsten, ”Den svenska officersutbildningens omvandling och Försvarsmaktens nygamla uppgifts-
struktur!”, i Helkama-Rågård, Anna och Wedin, Lars (red) Svenska intressen, Strategisk årsbok 2000 (Försvars-
högskolan, Stockholm, 1999) sid 120. 
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Försvarsmakten har uppenbarligen upplevt ett dilemma efter att NBO infördes. Främst före-
faller problemet vara en oro att organisationen ska lida brist på fackmän med djupt gående 
kunskaper och längre erfarenhet. Ett exempel på ett försök att åtgärda problemet är Fackpro-
grammet som syftade till en utbildning upp till 40 universitetspoäng i så skilda områden som 
ekonomi och NBC-skyddstjänst. Försvarsmaktens syn på saken kommer till uttryck i PERP 7 
från 2003 där det talas om en ”fackmannakarriär”. Här diskuteras dessutom två av de upplev-
da nackdelarna med ett enbefälssystem, nämligen att generalistvägen är den enda karriärvägen 
och att vår disharmoni med de flesta andra länders befälssystem är ett problem vid internatio-
nella operationer.  
 

”Försvarsmakten har ett ökande behov av personal med djup kompetens inom speciella områ-
den. Fackmän och specialister är därför nödvändiga för den fortsatta utvecklingen av För-
svarsmakten. Dessa kategorier är också en förutsättning för att Försvarsmakten skall kunna 
nyttja nya och avancerade system på ett optimalt sätt. Det finns därför ett ökande behov av 
differentierade karriärvägar för olika typer av officerare. Karriärvägarna bör ha sin utgångs-
punkt i definierade behov och befattningar./…/Den egentligen enda karriärvägen som en offi-
cer i dagens försvarsmakt kan gå är generalistvägen. Denna väg bör även i framtiden finnas 
kvar för att säkerställa Försvarsmaktens behov av officerare vars främsta uppgift är att leda 
förband i väpnad strid. Utöver denna karriärväg behövs dock kompletterande karriärvägar så-
som exempelvis en ”fackmannakarriär” och en ”specialistkarriär”./…/Även Försvarsmaktens 
ökande internationella åtaganden motiverar en översyn av officerares karriärvägar. Idag har-
moniserar inte vårt enbefälssystem med andra nationers system, vilket ibland kan leda till be-
svärliga situationer (t.ex. när svenska officerare tjänstgör i befattningar som i andra länders 
styrkor innehas av ”non-commissioned officers”).”7 
 

20 år efter att NBO infördes sätts problemställningen på pränt, även om diskussionen startade 
tidigare än så. Riksrevisionsverket (RRV) framförde 1998 liknande kritik mot effekterna av 
NBO ur effektivitetssynpunkt. RRV tryckte bland annat på att uppbyggnaden av befordrings- 
och karriärsystemet för ensidigt syftar till att få fram bra högre chefer vilket bidragit till bris-
tande specialisering bland officerare. Ur RRV synvinkel var det allvarligaste en avsaknad av 
en fungerande avvecklingsfunktion för en del av de officerare som uppnått åldern 40-45 år.8  
 
I januari 2006 beslutade så Överbefälhavaren om en ny inriktning av Försvarsmaktens perso-
nalförsörjning avseende militär personal.9 Denna innehåller ett befälssystem med flera karriä-
rer. Den fackliga organisationen Officersförbundet betecknade systemet som ett tvåbefälssy-
stem och har framfört kritik.10 Beskrivningen av kategorin officerare med militär profilering 
liknar också mycket forna tider regementsofficerare, medan kategorin specialistbefäl beskrivs 
på ett sätt som påminner om de tidigare kategorierna plutons- och kompaniofficerare. 

1.2 Problematisering och problemformulering 
De nackdelar som diskuteras är ofta oförutsedda effekter av NBO:s införande. De avsedda 
(goda) effekterna diskuteras inte lika ofta. Man kan till exempel påminnas om att den svenska 
officerskåren har beskrivits som unikt ”folklig” i ett internationellt perspektiv och snarare som 
en meritokrati än ett ”krigarkast” där grunder som omdömen, examina, betyg och testresultat 
                                                 
7 Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 
2004 – rapport 7 (FM HKV 2003-02-28, 23 210:63182) sid 65. 
8 Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och kompetens, RRV dnr 23-97-4152 
(RRV, Stockholm, 1998-06-18) sid 18-23. 
9 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut avseende en reformerad personalförsörjning, HKV 
beteckning 16 100:61401, 2006-01-20 (Försvarsmakten, Stockholm 2006) sid 1 
10 Fresker, Lars, ”Flerbefälssystemet är ett olyckligt vägval”, Officerstidningen 2/2006 sid 3 
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numera är av oerhört mycket större vikt än sådant som börd, förbindelser, kön eller etnicitet.11 
Argumenten finns där, men bredden framkommer inte så ofta. Oftast är det ett fåtal argument 
som återanvänds, både för och emot enbefälssystemet. Vanliga sådana har redan framkommit 
i bakgrundsbeskrivningen. Att känna till själva bredden av argument som trots allt borde fin-
nas skulle kunna tillföra ny insikt i hur Försvarsmakten skulle kunna se på de beskrivna pro-
blemen. Ett värde skulle alltså kunna finnas i att visa på den bredden. 
 
Många av argumenten rörande olika befälssystem tar som sagt sin grund i effekter av vårt nu-
varande system, oavsett om effekterna är avsiktliga eller inte. Argumentationen tar inte heller 
stor hänsyn till om effekterna är en följd av systemet som sådant eller om de är en följd av vår 
tillämpning av systemet. Alla argument tar sannolikt inte sin utgångspunkt i effekt på krigs-
dugligheten, utan utgår från något annat. Floran av argument har heller inte tidigare strukture-
rats på något sätt för att på det sättet skapa tydlighet eller möjlighet till värdering. En sådan 
sortering har också ett värde. Argumenten från tiden för NBO:s införande behandlar rimligen 
avsikten med, och farhågorna inför NBO. Dagens argument däremot utgår från den erfarenhet 
vi har av befälssystemet. Det två tidsperiodernas argument kan tänkas skilja sig åt. En sådan 
eventuell skillnad är också intressant, inte minst som man skulle kunna se vad man ville med 
systemet, jämfört med hur det uppfattas i dag. En annan aspekt på argumenten är att de genom 
att handla om befälssystemet också handlar om befälspersonalen och det sammanhang som de 
verkar i. Samanhanget kan beskrivas genom att koppla argumenten till professionen.  
 
Ett sätt att blåsa liv i argumenten kan vara att koncentrera en del av frågeställningen till Flyg-
vapnet. Detta kan tillföra en ny dimension i synen på argumenten på grund av att det kan vara 
så att flera av de argument som används har annorlunda vikt för personalen i Flygvapnet. Sy-
nen på kompetens förefaller skilja mellan Flygvapnet och övriga Försvarsmakten. Försvarsö-
verpsykolog Kristina Pollack ger följande bild i en intervju: 
 

”Det finns stora kulturella skillnader mellan försvarsgrenarna. Här har vi ett historiskt arv att 
ta hänsyn till, förklarar hon.  
– Hur ser urvalsprocesserna ut? Hur blir man befordrad? På armésidan finns ett tydligare klas-
sifikationstänk när man värderar individen. Klassifikationen bygger på utbildningsnivåer me-
dan man i flygvapnet är van vid att betrakta den individuella kompetensen, det vill säga ”hela” 
människans kvalifikationer. Inte bara det formella.”12 

 
Alise Weibull å sin sida ger bilden av en dubbelhet i Flygvapnet genom att: ”Verksamheten 
här är mycket lite förlåtande mot felhandlingar. /…/ Samtidigt verkar man i en miljö som är 
långt mer dynamisk än i flertalet andra organisationer och där bemästring även av det avvi-
kande och det oväntade är en viktig del i yrkeskunnandet .”13 Detta gör att synen på argumen-
ten i Flygvapnet kan tillföra en dimension i t ex det internationella perspektivet. 
 
Aktualiteten med uppsatsen ligger i att en beskrivning av de argument som förekommer kan 
ge en tydligare bild av diskussionen inom hela Försvarsmakten. Detta i sin tur kan ge en väg-
ledning avseende komplexiteten när ett system med flera karriärvägar införs. Man kan tänka 
sig att en sådan reform kommer att kräva en pedagogisk fingertoppskänsla från budbäraren 
för att den ska kunna tas emot på avsett sätt bland personalen. En inventering kan också vara 
en startpunkt för att i senare arbeten värdera de argument som ses som viktigast. Man kan 
anta att alla argument inte har samma värde, men så länge hela bredden inte är identifierad 

                                                 
11 Björkman, Torsten, ”Den svenska officersutbildningens omvandling…”(1999) sid 114. 
12 Wigstrand, Hans, ”Kulturskillnader påverkar säkerheten”, Framsyn 6/2005 sid 21. 
13 Weibull, Alise.: Yrkeskunnande i beredskap. (Försvarshögskolan, Stockholm 2003) sid 14. 
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kan argumenten inte heller utvärderas. På så sätt kan man se denna uppsats som en förstudie. 
Ett resonemang kring vilka argument som skulle kunna dömas av är i sig intressant.  
 
Min huvudfråga är: Hur kan argumenten för och emot enbefälssystemet kategoriseras och 
upplevs dessa som relevanta utifrån en tids- och professionsaspekt? 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Utgående ifrån ovanstående problemformulering så är syftet med min uppsats:  
Att kategorisera argumenten för och emot enbefälssystemet och diskutera argumentens rele-
vans utifrån en tids- och professionsaspekt.   
 
Uppsatsens består av två delar. Den första delen omfattar dels en redovisning av bredden av 
argument för och emot enbefälssystemet, dels en kategorisering av dem. Denna redovisning 
bygger på skrivna källor och ger det viktigaste resultatet av uppsatsen. Denna första del gene-
rerar tre delfrågor. 

1. Vilka argument förekommer i resonemang för och emot enbefälssystemet? 
2. Hur kan argumenten för och emot enbefälssystemet kategoriseras? 
3. Finns det en skillnad mellan argumenten från tiden för NBO:s införande och dagens 

argument? 
 
Utifrån dessa tre delfrågor kommer tre delsyften. Dessa är: 

1. Att visa på den bredd av argument som förekommer i samband med resonemang för 
och emot enbefälssystemet. 

2. Att kategorisera argument för och emot enbefälssystemet. 
3. Att visa på en eventuell skillnad mellan argumenten från tiden för NBO:s införande 

och dagens argument. 
 
Den andra delen av uppsatsen avser att tillföra ytterligare en dimension i förståelsen av argu-
menten genom att se om de uppfattas som giltiga i Flygvapnet. Med hänsyn till omfånget ar-
gument studeras bara ett urval med avseende på Flygvapnet. Detta urval bygger på ett axplock 
från kategoriseringen som jag tycker är mest intressant att pröva mot Flygvapnet, utgående 
från min egen förförståelse efter över 25 års tjänstgöring i Flygvapnet. Den andra delen gene-
rar ytterligare en delfråga: 

4. Upplevs ett urval av argumenten som relevanta i Flygvapnet? 
 
Ur denna delfråga härleds också ett fjärde delsyfte: 

4. Att se om valda argument utifrån kategoriseringen upplevs som relevanta i Flygvap-
net. 

1.4 Avgränsningar  
Jag behandlar inte kopplingen till värnpliktsbefäl eller reservofficerare. Dessa grupper är vis-
serligen mycket intressanta med tanke på Försvarsmaktens internationella insatser och en dis-
kussion om dessa är viktig i framtiden. Men, diskussionen om befälssystemet som förs bland 
Försvarsmaktens anställda personal handlar företrädesvis om dem själva. Det är därifrån hu-
vuddelen av mina källors empiri kommer. 
 
Jag beskriver inte heller varför vissa argument framförs eller varför synen eventuellt har änd-
rats. Jag distanserar mig från kontexten och avser inte skildra till exempel debattklimat eller 
tidsanda. Detta för att fokusera på argumenten i sig och att inte spekulera i motiven. 
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1.5 Tidigare forskning 
Jag har inte funnit någon tidigare forskning vars syfte i sig är en översikt av argumenten för 
och emot en- och flerbefälssystem. Däremot framkommer argument i vetenskapliga arbeten. 
Här kan nämnas Erik Hedlunds doktorsavhandling Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande 
och legitimitet14 där synpunkter på befälssystemet framkommer i nästan alla delstudier. Också 
flera C-uppsatser från Försvarshögskolan innehåller argument. En C-uppsats som bör nämnas 
är Peter Wiklunds från 2004 som bland annat uppehåller sig vid synen på dagens befälssystem 
(dvs NBO)15. Dessa avhandlingar och uppsatser återkommer som empiri i detta arbete. 

1.6 Centrala begrepp 

1.6.1 Befälssystem  
För att definiera begreppet befälssystem tas utgångspunkten i den definition för befälsordning 
som inför införandet av NBO användes av en sakkunnig i försvarsdepartementet: ”Med be-
fälsordning menar man då ett system för indelning, rekrytering, utbildning och användning av 
befälspersonalen.”16 
 
Ag PERS rapport 2006 använder en generell modell för personalförsörjning ur ett livscykel-
perspektiv som innehåller delarna ”anskaffa rätt personal” (attrahera och rekrytera arbetskraft) 
”utbilda, utveckla och vidareutveckla personal” (förbereda arbetskraft/initial utbildning, nyttja 
och vidareutveckla arbetskraft) och ”avveckla arbetskraft”.17 
 
Med utgångspunkt i dessa två definitioner definieras jag befälssystem som: Ett system för ur-
val, rekrytering, indelning, utveckling, användning och avveckling av befälspersonal. 

1.6.2 Utmärkande drag hos en- respektive flerbefälssystem 
Om man utgår ifrån definitionen av befälssystem ovan så borde ett enbefälssystem innehålla 
få eller inga skillnader för personalen i de delar som systemet innehåller, medan ett flerbefäls-
system innehåller skillnader i merparten av delarna. Historiskt sett så har det varit fallet. Indi-
katorer på ett flerbefälssystem torde vara att de olika befälskategorierna18 har olika; förkun-
skapskrav för antagning (exempelvis studentexamen för officerare), militär utbildning (både 
inledande och fortsatt), befattnings/uppgiftsspann (ex instruktör - ställföreträdande plutonchef 
för underbefäl och kompanichef - bataljonschef för officer), tjänstegradsspann (Sverige hade 
ett delvis överlappade spann från 1972 till 1983) och förhållanden när man avvecklas ur sy-
stemet (ålder, förmåner osv). Ibland finns också olika socialt tilhörighet som en indikator (ar-
betarklass – medelklass – överklass) även om detta varierar i olika länder. Man måste däremot 
komma ihåg att bilden sällan är helt tydlig. Det är vanligt att ett flerbefälssystem innehåller en 
sneddningsmöjlighet som t ex ger en duktig underofficer möjlighet att studera till officer. 
Dessutom kan flerbefälssystemet innehålla överlappning i tjänsteställning, dvs vem som får 
föra befäl över vem. 

                                                 
14 Hedlund Erik, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet (2004) 
15 Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform? (C-uppsats, Försvarshögsko-
lan, Stockholm 2004) 
16 Skarstedt, Carl-Ivar, Den nya befälsordningen, Försvar i nutid nr 3 1978 (Centralförbundet Folk och Försvar, 
Stockholm, 1978) sid 7 
17 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut…(2006) bilaga 1 sid 8. 
18 För en beskrivning av de olika befälskategorierna i Sverige, se kapitel 5. 
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1.6.3 Generalist kontra specialist 
Begreppen generalist och specialist är betydelsefulla då de ofta återkommer i argumenten. 
Någon fastställd definition har jag inte funnit, men beskrivningar som ger en bra bild finns 
däremot. Wallerfeldt kopplar generalist till uppgiften att leda förband i strid, medan övriga 
ska utbilda värnpliktiga och vara specialister på tekniska system.19 Skolreformutredningen 
förbinder också generalist med förmågan att föra befäl i strid och därmed kunna leda egna och 
underställda förband. Generalisten har bred kompetens på sin nivå. Utredningen tillskriver å 
andra sidan specialisten (eller fackmannen) djup kompetens inom något eller några områden. 
Till kompetensen hör också att kunna leda personal inom den egna funktionen.20 Högskole-
verket beskriver generalisten som den som arbetar med utbildning, övning och eventuellt med 
övergripande taktiska och strategiska frågor medan specialisten handhar teknisk utrustning.21  
Försvarsmakten har en definition av specialist som avser officerare med högskolekompetens 
och forskarerfarenhet såsom läkare, meteorologer och ingenjörer.22 I dagligt tal i motsatsparet 
generalist - specialist är det sannolikt inte denna grupp som avses, varför en sådan definition 
inte används i denna uppsats. 
 
Min tolkning av beskrivningarna ovan är att generalisten är en chef med bred kompetens och 
förmåga att leda förband i strid och specialisten är fackmannen med djup kompetens och för-
mågan att leda sin personal inom egen funktion. Jag ser i så fall likheter mellan beskrivningen 
av generalisten och beskrivningen av officer (regementsofficer) i äldre befälssystem medan 
specialisten liknar underofficeren (kompaniofficeren). 

1.7 Disposition 
Kapitel 2 avhandlar den teori som använd för analysen av resultatet medan kapitel 3 beskriver 
metoden. Därnäst följer ett kapitel som avhandlar de tidigare befälssystemen i Sverige. I kapi-
tel 5 redovisas resultat och analys av tre delar: 1980-talets argument, 2000-talets argument 
och en jämförelse med Flygvapnet. Uppsatsen avlutas med ett diskussionskapitel. Respektive 
kapitel inleds med en närmare beskrivning av dess innehåll och avsikt. 

                                                 
19 Wallerfelt, Gustaf, Finns det några (dugliga) ”stridspiloter” i armén? (C-uppsats, Försvarshögskolan, Stock-
holm 2002) sid 69. 
20 Regeringskansliet, Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten, SOU 2003:43 (Regeringskansliet, Stock-
holm 2003) sid 38-39 
21 Högskoleverket, Rapport 2005:52R Officersutbildning i Sverige (Högskoleverket, Stockholm 2005) sid 57. 
22 Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003 (2003) sid 65. 
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2 Teori  
Avsikten med detta kapitel är att beskriva den teori som har använts för att analysera empirin. 
Val av teori kompliceras av bredden i argumenten. Risken är att varje argument kräver en 
egen teori. Teorin måste väljas så att den ger så god täckning och stöd som möjligt. Detta krä-
ver en tämligen generell teori. En ansats att värdera argumenten är att se om de är hållbara ur 
en krigsvetenskaplig aspekt. Kan de tänkas ha med krigsdugligheten att göra? Befälspersona-
len påverkar sådan duglighet och argumenten berör direkt eller indirekt dem. Jag kan ansluta 
mig till Alise Weibulls påpekande att: ”Vad gäller officersyrket syns de flesta forskare räkna 
detta till de klassiska professionerna vid sidan om advokater, läkare och präster”23. Med det 
för ögonen är ett professionsteoretiskt angreppssätt lämpligt för att sortera och värdera argu-
menten.  
 
Inledningsvis övervägdes också en annan ansats som snarare hade en urvalsteoretisk inrikt-
ning med begrepp som organisatoriska nivåer, kognitiva stilar och arbetsmönster och person-
lig utveckling. Även om det till del hade kunnat vara ett möjligt försök så kom allt för många 
argument att hamna i kategorin övrigt. Detta hade gjort kategoriseringen av argumenten allt 
för schematisk. Därför valdes professionsteori med de begrepp som beskrivs nedan som grund 
för kategoriseringen. 

2.1 Vad är en profession? 
Ett sätt att fånga vad forskningen avser med en profession är att se hur uppfattningen har ut-
vecklats under forskningsfältets relativt korta historia. Inga Hellbergs översikt över profes-
sionsteorins utveckling ger en tydlig bild.24 Beskrivningen av en profession under det tidiga 
1900-talet kretsar kring att yrkesutövarna både tillämpade viss specialkunskap och slöt sig 
samman i professionella organisationer. Syftet med organisationen var både att främja verk-
samhetsområdet och yrkesutövarnas fackliga krav. Dessa sammanslutningar sågs som sam-
hällstabiliserande element och dessutom oumbärliga för att den samhälleliga utvecklingen 
skulle vara god. Detta i sin tur innebar att det var viktigt att upprätthålla vissa kriterier som t 
ex att yrkesutövningen skulle vila på vetenskaplig grund och styras av etiska regler. Ett mått 
av oegennytta kunde förväntas av utövarna. Bilden förändrades delvis från 1960-talet. Det 
räckte inte med den enkla indelningen profession eller inte, utan begrepp som semiprofessio-
ner, paraprofessioner och marginella professioner infördes efterhand.  Dessutom tillkommer 
synen att det professionella intresset snarast är att driva egenintresset för att kunskapsområdet 
ska ha en central ställning och dess utövare bl a få status och makt. Professionerna har en 
strävan att institutionalisera både tillgången på den professionella kunskapen och tillfället att 
få utöva den. I grunden handlar det om förtroenderelationer och staten har för flera yrkesom-
råden tillgodosett professionernas exkluderande krav. Detta genom att reglera i lag vad som 
krävs för utövandet och dessutom göra det straffbart att göra det som obehörig. Hälso- och 
sjukvårdssektorn är ett typexempel. Bilden av professioner kompliceras i dag av att utveck-
lingen går emot att de blir allt mindre homogena och utbytbarheten inom professionen mins-
kar. Även sådana professioner som läkare som har en gemensam grundutbildning delas in i ca 
ett 60-tal specialiseringar, där allmänläkare bara är en. Ett sätt att strukturera denna differenti-
ering är att se på rollerna inom professionen. Hellberg hänvisar i det fallet till S Brint som 

                                                 
23 Weibull, Alise, Yrkeskunnande i beredskap Om strukturella och kulturella inflytelser på arbete i det svenska 
flygvapnet. (Försvarshögskolan, Stockholm 2003) sid 103. 
24 Hela avsnittet baserar sig på: Hellberg, Inga, ”Expertkunskaper; specialisering och differentiering” i Abraham-
son, Kenneth m fl (red) Utbildning, kompetens och arbete (Studentlitteratur, Lund, 2002) sid 284-289. 
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skiljer mellan praktiker, experter och eliter.25 Dessa kategoriseringar bygger på ett försök att 
fånga in de olika villkoren inom professionen avseende lön, arbetsförhållanden, status och 
makt. Hellberg sammanfattar de tre kategorierna på följande sätt: ”Praktikerna är de som till-
lämpar kunskapen, experterna är de som har positioner som organiserar verksamheten medan 
eliten är de som finns verksamma i högsta beslutsfattande ställningarna inom stat och närings-
liv.”26 
 
Bengt Abrahamsson beskriver att det finns tre komponenter i professionen, expertis, etik och 
kåranda. Expertis innehåller både yrkesteori och yrkespraktik. Här märks också vikten av se-
nioritet och övning. Etik har med förhållandet till klienten att göra. I en statlig profession gäll-
er detta både i förhållande till huvudmannen, staten, och till medborgarna i samband med 
myndighetsutövning. Begreppet kåranda täcker sammanhållning och kollegialitet inom pro-
fessionen. Detta är en produkt av både en gemensam utbildning och praktik. Denna samman-
hållning kan dessutom konkretiseras genom auktorisation som t ex läkarlegitimation.27 
 
För att ge exempel vad som ses som olika typer av professioner ur ett internationellt perspek-
tiv så vill jag peka på en lista som Dallas Owens använder. De tidigare nämnda klassisk pro-
fessionerna räknas som ”hög-prestige” professioner. Till de ”nyare” professionerna räknar han 
tandläkare, ingenjörer, revisorer och arkitekter. Som ”möjligen kommande” professioner ses 
apotekare och kiropraktiker. Som ”semi- professioner” ses bl a sjuksköterskor, lärare, biblio-
tekarier, poliser och brandmän.28 
 
För att avslutningsvis sätta in officersprofessionen i sammanhanget är detta citat belysande: 
 

”Officerskåren uppfyller många av professionsforskningens professionalitetskriterier med råge. 
Kårandan är långt över genomsnittet liksom kontrollen av den egna professionens normbildning 
och yrkespraktik. Att officerskåren är uniformerad gör det svårare för den enskilde officeren att 
ens i detaljer avvika från föreskrivet beteende. Den militära professionens kunskapsmonopol 
över försvarets teori och metodik är relativt oomstritt, även om det förutsätter ett nära samarbete 
med många andra specialiteter, i synnerhet inom teknikområdet.”29 

2.2 Expertis, jurisdiktion och legitimitet 
Som teoretisk utgångspunkt väljs den amerikanske sociologiprofessorn James Burks utveck-
ling av hans egen definition av profession.30 Dels utgår Burk från klassiker inom studiet av 
den militära professionen som Huntington och Janowitz, dels har han tagit hänsyn till den se-
nare utveckling som skett inom professionsforskningen. En annan viktig faktor är att Burk 
också tillämpar sin teori på den amerikanska försvarsmakten i dess transformering, med bland 
annat ett nytt fokus på att ”försvara freden” istället för att som förr ”försvara territoriet”. Pa-
rallellen till svenska förhållanden är uppenbar med vår nya fokus på internationella operatio-
ner. 
 
                                                 
25 Hellberg hänvisar till Steven Brints bok In an Age of Experts: The Changing Role of Professionals in Politics 
and Public Life (1994), se Hellberg, Inga, ”Expertkunskaper; specialisering och differentiering” (2002) sid 286. 
26 Hellberg, Inga, ”Expertkunskaper; specialisering och differentiering” (2002) sid 286. 
27 Abrahamsson, Bengt, ”Militär professionalisering” Föreläsning vid Försvarshögskolan Stockholm, 2005-10-
12 
28 Owens,  Dallas D, “From Reserve to Full Partner: Transforming Reserve Professionals.” ” i Snider, Don M, 
och Matthews, Lloyd J (red) The Future of the Army Profession (McGraw-Hill Custom Publishing, Boston, 
2005) sid 577. 
29 Björkman, Torsten, ”Den svenska officersutbildningens omvandling…”(1999) sid 112. 
30 Burk, James, “Expertise, Jurisdiction, and Legitimacy of the Military Profession” i Snider, Don M, och Mat-
thews, Lloyd J (red) The Future of the Army Profession (McGraw-Hill Custom Publishing, Boston, 2005) 
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Burks definierar profession som: ”Ett yrke med relativt ’hög status’ vars medlemmar tilläm-
par abstrakt kunskap för att lösa problem inom en speciell yrkesposition.”31 Ur denna defini-
tion identifierar han tre element som han betecknar som kritiska för att definiera en syssla 
som profession. Hög status förbinds med legitimitet, den tillämpade abstrakta kunskapen är 
utgångspunkten för expertis och ett speciellt verksamhetsfält blir liktydigt med jurisdiktion. 
Burk betecknar dessa tre element som tämligen vanliga när sociologer skriver om ämnet. Han 
påpekar också att de tre elementen påverkar varandra. 
 
Expertisen bygger på att en abstrakt kunskap används för att lösa ett högst verkligt problem. 
Problemet har periodvis dessutom beskrivits som en oordning eller störning, såsom sjukdom, 
krig, synd, brottslighet etc. Problemet beskrivs också som ett samhällsproblem. Till bilden hör 
också att professionen normalt sett ska ha kontroll över utbildningen och ofta över den pröv-
ning som krävs för ett bli en medlem i professionen.32 Denna expertis är dessutom unik för 
professionen, den har ett ”kunskapsmonopol”. Den militära professionens expertis är bruk av 
våld och vapenmakt certifierad av vetenskap, krigsvetenskap. Till expertisen hör också en 
doktrinär förståelse, det vill säga att en del av kunskapen inte kommer ur en regelrätt teori, 
men ändå innehåller begrepp och idéer som är svårgreppbara för utomstående. Expertis hand-
lar om tillräcklig kunskap inom det man förväntas behärska och utföra (dvs inom professio-
nens jurisdiktion). 
 
I Sverige som i så många andra länder har officersprofessionen ett kunskapsmonopol över så-
väl teori som metodik. Den akademiseringsprocess som pågår inom officersprofessionen för-
skjuter tyngdpunkten från reglementen och beprövad erfarenhet till en ökad öppenhet inför 
teorier och forskningsresultat. Ett motiv till denna akademisering är att den bedöms vara en 
bra grund för en kvalificerad omvärldsbevakning med bakgrund i en osäker framtid. Den 
svenska bilden kompliceras av att det utomlands ofta bara är officerarna som anses tillhöra en 
profession. Underofficerarna syssla ses som ett ordinärt yrke. Våra unga officerare utför arbe-
te som andra skulle beskriva som underofficersarbete. 33 
 
Jurisdiktionen beskrivs som en viss domän i samhällslivet och utgör en rätt att utföra vissa 
uppgifter. Jurisdiktion är frågan om en behörighet om man så vill. Jurisdiktionen kan beskri-
vas som ett yrkesmonopol, man har både ett monopol i utövningen men också en definierad 
syssla. Av det följer att en professions jurisdiktion kan definieras av gränserna för domänen 
inom vilken expertkunskapen används. Burk beskriver att det ibland kan vara en plats, som ett 
sjukhus eller ett slagfält och ibland en aspekt av livet. Denna jurisdiktion är ofta omstridd, så 
professionen är inbegripen i en kamp för att säkerställa sin position i samhället. Samhället kan 
ge sitt stöd genom att stifta lagar som gör det straffbart för utomstående att utöva yrket som är 
fallet för t ex läkare. Ett viktigt verktyg för professionen är att visa att den verkligen löser de 
problem som den möter. Att leda väpnad strid är kärnan i den militära professionens jurisdik-
tion, dvs ett våldsmonopol. Den inre jurisdiktionen inom en försvarsmakt kan också vara om-
stridd mellan t ex vapenslag. När t ex förmågan att bekämpa ett visst mål kan vara lika stor 
hos alla försvarsgrenar så ställs frågan på sin spets. Burk pekar på att jurisdiktionen blir kom-
plicerad när uppgiften är att ”handha freden” som i en fredsbevarande insats. För att lösa den 
uppgiften krävs samverkan med andra professioner på ett helt annat sätt än när uppgiften är 

                                                 
31 ”A profession is a relatively ”high status” occupation whose members apply abstract knowledge to solve prob-
lems in a particular field of endeavor.”  Se Burk, James, “Expertise, Jurisdiction, and Legitimacy of the Military 
Profession” (2005) sid 41. 
32 Burk, James, “Expertise, Jurisdiction, and Legitimacy of the Military Profession” (2005) sid 42-49. 
33 Björkman, Torsten, ”Den svenska officersutbildningens omvandling…”(1999) sid 112-122. 
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att föra krig. Burk drar slutsatsen att kamp om jurisdiktion minimeras och professionalismen 
förstärks om militären får roller som passar dess profession.34 
 
Även för officersprofessionen i Sverige är samhällets intresse högt för att säkerställa yrkesut-
övarnas kompetens och goda omdöme samt reglera utövandet och på så sätt värnas jurisdik-
tionen och kontrollen av statens våldsmonopol. Befälssystemets struktur och styrande princi-
per beslutas i riksdagen och officersförordningen styr officerarnas utbildning, anställning och 
befordran. Befordran till nivåer över brigadgeneral beslutas till och med av regeringen själv.35 
En egenhet för officersprofessionen i Sverige är att rågången till polisens jurisdiktion är syn-
nerligen tydlig. Utomlands finns ibland styrkor som intar en mellanposition och är en bland-
ning av militär och polisiär organisation. Dessutom avspeglar de tre rollerna chef, fackman 
och utbildare ett sätt att se på jurisdiktionen i Sverige. En annan del av den svenska bilden har 
beskrivits som att den ”krigiska” delen av officersjurisdiktionen tonas ner till förmån för and-
ra, mer civila, talanger såsom personaltjänst, arbetsrätt, kvalitetsarbete och bokföring36 
 
Burk kopplar legitimitet till en yrkesutövning med relativt hög status. Under 1900-talet kom 
ursprunget till en professions status att skifta till just yrkesutövningen, och inte som tidigare 
genom att personer med hög social ställning valde vissa yrken. Legitimiteten kommer dels 
ifrån att professionen kan använda sin kunskap till nytta för klienten, dels från den legitimitet 
samhället ger själva kunskapen. Grunden för den legitimiteten kommer från det faktum att 
kunskapen har en veteskaplig grund. Burk påminner om en ökande skepticism i samhället 
gentemot vetenskapen. Detta medför dels att icke-experter uppmuntras att ifrågasätta profes-
sioners auktoritet, dels att utan en gemensam syn på vad som är objektiv kunskap blir det 
svårt att vidmakthålla en professionell etik. Detta kan i sin tur leda till att det själuppoffrande 
draget i professionen nedtonas. Det kan vara vanskligt att offra sig själv om man inte tror att 
det är för en god sak. Burk visar på sådant tvivel i den amerikanska armén. Är det värt att off-
ra livet i en fredsbevarande operation? Grunden för den militära professionens legitimitet är 
krigsvetenskapen och det förtroende som åtnjuts från klienten, det vill säga staten och allmän-
heten.37 
 
Bedömare har pekat på att det spända förhållandet som periodvis har rått mellan den militära 
ledningen och den politiska nivån i Sverige är märkligt ur ett internationellt perspektiv. Ett 
exempel på en sådan spänd period är ”svarta hålen” debatten 1997-1998. Olika hypoteser har 
framförts som förklaring till att den svenska officersprofessionen internationellt sett har låg 
politisk legitimitet. En är att vår långa fredsperiod gör att svensk politiker har svårare att före-
ställa sig nyttan med Försvarsmakten. En annan är att den starka kollegialiteten inom offi-
cerskåren ses som en försvårande faktor.38 

2.3 Kåranda samt praktiker, experter och eliter 
Vissa argument har koppling till professionen men är svåra att inordna i något av de tre 
nämnda begreppen expertis, jurisdiktion och legitimitet.. För att förfina kategoriseringen be-
höver jag även använda begrepp redovisade i kapitlets inledande avsnitt. Här kommer jag att 
till att börja med använda begreppet kåranda. Begreppet lyfts fram av Abrahamsson som ett 
av tre kännetecken på profession, och bland argumenten finns just tydliga syftningar till kår-
andan. Detta gör begreppet mycket lämpligt. Ett annan begreppsuppsättning som jag behöver 
                                                 
34 Burk, James, “Expertise, Jurisdiction, and Legitimacy of the Military Profession” (2005) sid 42-57. 
35 Regeringen, Officersförordningen, SFS 2004:148 (Regeringen, Stockholm, 2004) 
36 Björkman, Torsten, ”Den svenska officersutbildningens omvandling…”(1999) sid 113-115. 
37 Burk, James, “Expertise, Jurisdiction, and Legitimacy of the Military Profession” (2005) 
38 Björkman, Torsten, ”Den svenska officersutbildningens omvandling…”(1999) sid 113-114. 
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är Steven Brints praktiker, experter och eliter. Om jag med min egen förförståelse översätter 
dem till officersprofessionen så ser jag klara paralleller mellan praktiker och det vanligt an-
vända uttrycket specialist (ingående i motsatsparet generalist – specialist). Experter motsvaras 
av officerare som är handläggare på stab eller mellanchefer medan eliter utgör våra högsta 
chefer. De två sistnämnda grupperna tillhör båda vad jag tolkar att man brukar mena med ge-
neralistuttrycket. 
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3 Metod 
Avsikten med detta kapitel är att beskriva den metod som har använts för att kunna analysera 
empirin. Tillvägagångssättet för att utföra undersökningen utgår från två delar. I den första 
och viktigaste delen genomförs en textanalys för att kunna redovisa och kategorisera bredden 
av argument för och emot enbefälssystemet. I den andra delen genomförs intervjuer i avsikt 
att se om ett urval av argument uppfattas som relevanta i Flygvapnet. 

3.1 Textanalys 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ textanalys. En kvalitativ ansats är lämplig när avsikten är 
att finna de viktigaste passagerna i texter och de funna passagerna tillmäts lika värde. Den 
lämpliga metoden här är att söka systematisera innehållet i stället för att kritiskt granska det. 
Avsikten är inte att hitta de bakomliggande motiven utan de argument som faktiskt skrivits 
ned. Texterna ska vidare ordnas logiskt genom att använda begrepp ur professionsteorin. 
Typexemplet för när logiskt ordnande är en lämplig metod är just när man söker ställa sam-
man och överblicka argument. För att kunna finna lösningen på ett forskningsproblem krävs 
att man konkretiserar den allmänna frågeställningen med ett antal preciserade frågor till text-
materialet. Dessa frågor är byggstenarna i analysredskapet.39 I denna uppsats är de preciserade 
frågorna de fyra delfrågorna som redovisades i avsnitt 1.2 ”Syfte och frågeställningar”. 
 
För att finna texter som kan ge en så komplett bild av argumenten som möjligt studerades in-
ledningsvis officiella källor såsom regeringspropositioner och utredningar från regeringskans-
liet. Dessa kan ge en bild av statsmakternas argument. En annan typ av officiell källa är do-
kument som härrör från statliga myndigheter som Försvarsmakten eller Riksrevisionsverket. 
Dessa ger respektive myndighets officiella argument och synpunkter på NBO. En variant på 
detta tema är texter som härrör från officerarnas fackliga organisationer. Även om det inte rör 
sig om någon myndighet så är det en organisations officiella ståndpunkt som redovisas. För 
att vidga argumentbilden har jag därefter sökt efter vetenskapliga arbeten. Urvalet har här va-
rit arbeten med koppling till Försvarshögskolan (FHS). De utgörs dels av doktorsavhandlingar 
där forskaren har anknytning till FHS, dels av C-uppsatser författade av studenter vid skolan. 
Aven om ett sådant urval skulle kunna ses som snävt så bedömer jag att jag fångar en mycket 
stor del av de arbeten som innehåller de argument som jag söker. FHS ligger på forskningens 
framkant avseende krigsvetenskap och detta urval har bidragit med texter som är fokuserade 
på officersprofessionen och befälssystemet. Jag kan självfallet inte utesluta att även andra ve-
tenskapliga verk innehåller relevanta argument och för att bredda argumentsamlingen har jag 
studerat etnologiska verk där ämnet har anknytning till försvaret. Urvalet med exempel från 
de tre kategorierna källor (officiella dokument, vetenskapliga arbeten från FHS och etnologis-
ka arbeten) ger en tillräcklig bild av argumenten för att kunna finna både de typiska och de 
mer ovanliga. Dessutom ges indirekt tillgång till långt flera informanter (och dessutom från 
olika tidsperioder) än vad man någonsin skulle ha kunnat intervjua inom ramen för en C-
uppsats. 
 
Avsikten är att systematisera texterna genom att söka efter argument för och emot enbefälssy-
stemet. Texterna ordnas logiskt genom att de kategoriseras. Dels självfallet för och emot, men 
också efter tidsperiod och efter begrepp från professionsteorin. Den inledande sorteringen 
sker efter tidsperiod. Den första tidsperioden utgör åren kring NBO:s införande 1983. Dessa 

                                                 
39 Esaiasson, Peter m fl, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Nordstedts Juridik 
AB, Stockholm, 2004) sid 233-241. 
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argument kan antas utgå ifrån avsikten med, och farhågorna inför NBO. Den andra tidsperio-
den utgör perioden 1998 till 2006. Argumenten här präglas av ca 20 års erfarenhet av NBO. 
Inom tidsperioden kategoriseras argumenten med stöd av professionsteoretiska begrepp. De 
begrepp som används är i första hand expertis, jurisdiktion och legitimitet men också kåranda 
och praktiker - experter – eliter. De argument som inte låter sig inordnas under något teoribe-
grepp redovisas under övriga argument. Ett dilemma är att flera av argumenten inte entydigt 
anknyter till ett enda teoretiskt begrepp. Att det blir så är måhända inte så konstigt med tanke 
på att de olika begreppen påverkar varandra. I de fall argumenten skulle kunna sorteras under 
flera argument så har det som väger tyngst i respektive fall valts. Inom ramen för respektive 
begrepp sorteras argumenten i teman. I anslutning till temat anges också om argumenten är 
för eller emot enbefälssystemet. Argumenten redovisas som citat ur texterna. Avsikten är på 
detta sätt visa kategoriseringen av argument och på så sätt uppfylla detta av uppsatsens syften. 
Avsikten är att i första hand visa på vilka argument som framförs men också redovisa vilken 
aktör som för fram argumenten. Detta för att möjliggöra tolkningen i detta arbete och läsarens 
självständiga tolkning. Min tolkning påverkas av min förförståelse som officer och med en 
annan förförståelse kan tolkningen få andra dimensioner. Av denna anledning redovisas cita-
ten i sin helhet i bilaga 2. De texter som utgörs av regeringspropositioner från 1970-talet är de 
som ligger längst ifrån mig som uttolkare. Dels kan det i någon mån finnas en svårighet att 
förstå tidsandan, dels har jag ringa kännedom om den miljö som texterna producerats i. Ett 
samtal har genomförts för att få förklaringar till Ag PERS (2006) text i syfte för att förtydliga 
de argument som kommer ur den senaste utvecklingen med ett befälssystem med flera karri-
ärvägar. 

3.2 Källkritik av texterna 
Det skrivna källmaterialet består som redovisat av tre huvudtyper: Officiella dokument, ve-
tenskapliga arbeten med sitt ursprung vid Försvarshögskolan (FHS) samt etnologiska arbeten. 
De officiella dokumenten är regeringspropositioner, försvarsmaktsskrivelse och dokument 
från andra statliga myndigheter. En variant på denna den första huvudtypen är texter där offi-
cerarnas fackliga organisationers officiella ståndpunkt redovisas. Jag utgår ifrån att alla dessa 
dokument speglar den synpunkt som respektive organ vill förmedla. Den kritik som kan riktas 
mot sådana källor är att de inte beskriver den bakomliggande (eller pågående) interna diskus-
sionen, utan bara förmedlar den linje som beslutats. Detta är viktigt att komma ihåg och mate-
rialet måste därför kompletteras för att få en bredare bild av argumenten. Därför används ve-
tenskapliga arbeten från FHS. Ett av dokumenten från FHS är en sammanställning av exami-
nationssvar från Chefsprogrammet 03-05:s kurs i ledarskap. Denna sammanställning innehål-
ler både argument för och emot enbefälssystemet. Jag har inte kunnat ta del av de enskilda 
individernas svar utan endast sammanställningen. Då jag gör en kvalitativ textanalys bedömer 
jag det som tillräckligt. Det är dock intressant att känna till kursens allmänna inställning till 
enbefälssystemet. I den enkät som utgjorde empirin i Janne Kilviks C-uppsats vid Försvars-
högskolan 2004 ställdes bland annat frågan ”Vad skulle enligt dig gynna FM bäst i framti-
den?” De tre svarsalternativen var ”Ett enbefälssystem (som idag)”, ”Ett flerbefälssystem (tex. 
officer och under off.)” eller ”Vet ej”. Av de totalt 75 studerande vid ChP 03-05 besvarade 
86% enkäten. Av dessa ansåg 84% att ett flerbefälssystem bäst skulle gynna Försvarsmak-
ten.40 Trots detta finns både argument för och emot enbefälssystemet i examinationssvaren. 
Den kritik som kan riktas mot arbetena från FHS och de med etnologisk inriktning som källor 
är att jag har bara tillgång till den uttolkning av argumenten som respektive författare förmed-
lar. Jag är dock trygg i att arbetena är gjorda med god veteskaplig grund.  
 
                                                 
40 Kilvik Janne, Officersyrket. Tids och nivårelaterade förändringar i officerares syn på framtida officersyrket. 
(C-uppsats, Försvarshögskolan, Stockholm 2004), sid 18, 20, 33 och bilaga 2, sid 7. 
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3.3 Intervjuer 
Från argumenten identifierade i textanalysen har tre valts för att prövas mot uppfattningen hos 
ett urval flygvapenofficerare. Argumenten är valda utifrån kriteriet att de antingen är mycket 
vanligt förekommande i materialet eller i övrigt har bedömts som intressanta att jämföra med 
uppfattningen hos ett urval officerare i Flygvapnet. Detta urval utgår från författarens förförs-
tåelse av frågorna och förhållandena i Flygvapnet. 
 
För att komplettera textanalysen har jag genomfört samtalsintervjuer. Esaiasson m fl framhål-
ler ”komplement till tidigare forskning” som ett användningsområde för samtalsintervju.41 
Även detta är en kvalitativ metod, precis som den tidigare textanalysen. Antalet enheter, per-
soner, som kan intervjuas är begränsat. Ett urval av populationen måste göras. Detta urval kan 
delas in i undergrupper för att få med olika synpunkter. Undergruppen indelas i sin tur i in-
delningsvariabler. Indelningen görs för att man förväntar sig att hitta skillnader.42 
 
För att kunna väga argumenten mot förhållandena i Flygvapnet genomfördes intervjuer med 
två undergrupper: Flygförare och flygtekniker. Undergrupperna är valda för att de är studera-
de tidigare av till exempel Alise Weibull43. Det som skrivs i detta arbete kan därmed kopplas 
till tidigare forskning, även om det inte utgör en direkt fortsättning. Grupperna innehåller 
dessutom sådana som gjort utlandstjänst i flygvapenförband i sin egen ursprungsbefattning. 
Det har inte andra ”kärnkompetenser” (som är det uttryck som Weibull använder) gjort såsom 
stridsledare och luftbevakare. Personal i de sistnämnda grupperna har självfallet genomfört 
internationell tjänst, men inte i sin egen befattning. Inom undergrupperna använder jag följan-
de två indelningsvariabler: 

•  NBO eller tidigare, dvs har varit anställd i Flygvapnet sedan före NBO infördes 
(1983) eller inte. Anställd före NBO innebär att man också ska ha hunnit arbeta några 
år i det gamla systemet. 

• Utlandstjänst eller inte. Utlandstjänst i Flygvapenförband i sin egen ursprungsbefatt-
ning. 

Ytterligare några variabler antecknas men används inte som urval utan det styrs av slumpen: 
Om respondenten har sitt ursprung i 1972 års system: Plutonsofficer, kompaniofficer eller re-
gementsofficer. Har personen i dag chefsbefattning (kompanichef och uppåt) så antecknas 
också det. Variabeln kön används inte heller som urval. Före NBO fanns inga kvinnor i de här 
två facken (det fanns en kull endast i STRIL44). Dessutom är antalet kvinnor mycket litet 
inom flygförarfacket. Visserligen skulle dagens uppfattning kunna påverkas av kön, men för 
att säkerställa ytterligare en variabel krävs ytterligare intervjuer och hårt styrning till individ 
som skulle försvåra slumpmässigheten. 
 
Ett sätt att sträva efter slumpmässighet var att låta enhetschefer eller kompanichefer utse de 
som skulle intervjuas, inte författaren. Det fanns en risk att jag skulle vara mer eller mindre 
känd av respondenterna, framför allt på Transportflygenheten. Ett alternativ hade varit att 
genomföra intervjuerna på en annan flottilj än F7, men då hade det blivit mycket svårt att sä-
kerställa variabeln utlandstjänst.45 Dessutom ökade valet av F7 mina chanser att få till stånd 
intervjuerna därför att jag är känd av de flesta chefer där. Jag har vad jag kan minnas inte i 
                                                 
41 Esaiasson, Peter m fl, Metodpraktikan. (2004) sid 284. 
42 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen. (Studentlitteratur, Lund, 2002) sid 196-198. 
43 Weibull, Alise, Yrkeskunnande i beredskap. (Försvarshögskolan, Stockholm 2003) 
44 Stridsledning och luftbevakning. 
45 På F7 finns Transportflygenheten som vid tiden för intervjuerna i november 2005 haft två SWAFRAP C-130 
förband i Afghanistan. Förutom detta är utlandsflygningar en del av vardagen, inklusive flygning i högriskområ-
den och biståndsflygningar. 
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någon större omfattning uttryckt någon åsikt i frågan om flerbefälssystem. Det fanns självfal-
let en risk att uppgiftslämnarna sade det de trodde att jag ville höra. Det visade sig när inter-
vjuerna genomfördes att jag hade haft tidigare kontakt med alla respondenter utom en. För att 
reducera intervjuareffekten tryckte jag på att jag inte var intresserad av att få fram ett visst 
resultat. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga i syfte att få fram vilka frågor som var mest 
angelägna. Vid ett av intervjutillfällena visade det sig att två personer infann sig (Aa och Ab). 
Jag valde att genomföra intervjun på det sättet för att få aningen större bredd trots att det skul-
le kunna påverka svaren. Jag bedömer att det inte påverkade menlig då de två respondenterna 
kände varandra väl. Eftersom det var chef och ställföreträdare, och med tanke på hur svaren 
gavs, fick det karaktären av intervju med chefen och med kompletteringar från ställföreträda-
ren. En tänkbar risk var att de chefer som utsåg respondenterna skulle kunna styra trenden i 
svaren genom sitt urval. Genom att enhetscheferna själva har genomgått chefsprogrammet så 
kan man anta att de väl känner till vad som krävs av empirin i ett arbete som detta och därmed 
respekterar det. Vidare så kom som mest två av respondenterna från samma kompani eller di-
vision, så en chef på den nivån hade ringa möjlighet att styra det totala utfallet genom val av 
respondenter. Det gick inte heller att utläsa någon tydlig koppling mellan åsikt och organisa-
torisk tillhörighet. Inte heller har jag någon kunskap som säger annat än att urvalet skedde 
utan avsikt att påverka utfallet. 
 
Inledningsvis gjordes en förintervju för att kontrollera frågornas lämplighet. Respondenten 
var flygtekniker och tillhör därmed en av de två intervjuade undergrupperna vilket underlätta-
de för att avgöra lämpligheten hos frågorna. Denna förintervju ingår inte i det redovisade ma-
terialet.  
 
Respondenter 
Respon-
dent 

Kategori Född  Grad Befäls- 
system 

Utlands-
tjänst 

Anm 

Aa flygtekniker 1965 Mj NBO Nej chef 
Ab flygtekniker 1965 Kn NBO Nej  
B flygtekniker 1953 Kn 1972 års Nej kompaniofficer 
C flygtekniker 1950 Lt Före1972 års Ja underbefäl 
D flygförare 1965 Mj NBO Nej  
E flygförare 1952 Kn Före1972 års Ja Fältflygare 

kompaniofficer 
F flygförare 1973 Kn NBO Ja  
 
Variablerna är enskilt fördelat lika, men inte helt statistiskt fördelat efter kombinationen alla 
undergrupper och variabler (2x2x2) vilket skulle ge ytterligare två intervjuer. (Aa och Ab är 
en intervju.) Med hänsyn till det trots allt begränsade antalet respondenter kan man inte få mer 
än en fingervisning. Det blir ändå bara en individ inom respektive grupp/variabel kombina-
tion. Man kan därmed ändå inte dra slutsatser som att ”flygtekniker som kommer från NBO 
och har gjort utlandstjänst tycker till skillnad från flygtekniker som kommer från NBO och 
inte har gjort utlandstjänst…” Den totala bredden bidrar dock till värdet. 

3.4 Validitet, reliabilitet och förförståelse 
Validiteten avser hur giltig och relevant empirin är, alltså att man mäter det man avser att 
mäta. Giltigheten kan beaktas ur två synvinklar, intern och extern giltighet. Den interna gil-
tigheten kan hotas av att det är andra faktorer än de man undersökt som påverkar resultatet. 
Den externa giltigheten avgör i vilken omfattning ett resultat kan generaliseras och överföras 
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till andra områden. Reliabiliteten avser tillförlitlighet och trovärdighet, och går ut på att un-
dersökningen måste gå att lita på.46 
 
Giltigheten och relevansen säkerställs dels genom ett så brett urval av texter som möjligt, dels 
genom val av respondenter som verkar inom ”kärnkompetenser” och därför kan ses som re-
presentativa för Flygvapnet. Tillförlitlighet och trovärdighet säkerställs genom redovisning av 
argumenten i form av citat och respondenterna i form av profiler. 
 
En regelrätt värdering av argumenten skulle ha en svag intern giltighet. NBO är inte det enda 
som har hänt i Försvarsmakten sedan 1983. Ett förrådsställt invasionsförsvar har nu omvand-
las till ett insatt insatsförsvar, en ny betoning på gemensamma operationer och så vidare. De 
upplevda effekterna av NBO kan komma från komplexa orsakssammanhang som inte bara har 
med befälssystemet att göra. Därför avser jag inte värdera argumenten. I stället gör jag en så 
öppen redovisning som möjlig för att läsaren ska kunna göra en självständig bedömning. 
Många argument skulle sannolikt kräva en egen uppsats och en egen teoriuppsättning för att 
värderas på ett tillfredställande sätt.  
 
Problemformuleringen påverkas av förföreställningar/förförståelse och erfarenheter i form av 
social bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter.47 De erfarenheter och den kunskap 
som författaren har med sig i bagaget formar på så sätt också i mångt och mycket hur under-
sökning blir utformad och hur resultaten tolkas. I mitt eget fall ingår i min förförståelse över 
25 års tjänstgöring i Flygvapnet.  Jag har från min värnpliktstjänstgöring personlig erfarenhet 
av befälssystemet före NBO och tillhör den första kullen som utexaminerades från Flygvap-
nets Officershögskola 1983. Det innebär att jag hörde mina äldre kollegors diskussion om det 
då nya systemet. Som markförsvarsofficer har jag företrädesvis tjänstgjort inom flygbassy-
stemet. Det har inneburit mycket kontakt med bland annat de yrkesgrupper som jag intervjuat. 
Jag har också tjänstgjort över tre år inom transportflygsystemet. Det medförde än tätare kon-
takt med de aktuella yrkesgrupperna. 

                                                 
46 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad hur och varför? (2002) sid 21-22. 
47 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap (Studentlitteratur, Lund, 1993) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-06-09 FHS Beteckning 675/6:1  
  Sida 21 av 56 
 
 

4 Beskrivning av de svenska befälssystemen 
Avsikten med detta kapitel är att ge en bakgrundsbild av hur befälssystemet har utvecklats i 
Sverige sedan tiden före 1972. Där det är möjligt beskrivs förhållandena i Flygvapnet. Syftet 
med kapitlet är att dels underlätta förståelsen för de argument som kommer att presenteras i 
nästa kapitel, inräknat den skillnad som finns mellan tidsperioderna, dels att underlätta förstå-
elsen för de förhållanden inom Flygvapnet som eventuellt kan påverka synen på argumenten. 
I kapitlet beskrivs systemet före 1972, 1972 års tjänsteställningsreform, den Nya Befälsord-
ningen 1983 samt 2006 års principbeslut om en reformerad personalförsörjning.  

4.1 Systemet före 1972 
Även om detaljerna och tjänstegraderna48 i befälssystemet har ändrats sedan Flygvapnets till-
komst 1926 så fanns under hela perioden fram till 1972 befälskategorierna underbefäl, under-
officerare och officerare. Underbefälen räknades som manskap ända till 1950-talet och hade 
ursprungligen en tidsbegränsad anställning49. Typiska befattningar var instruktör vid värn-
pliktsutbildning (trupputbildare) specialister eller kompaniadjutanter. Den tekniska personalen 
som blev civilmilitärer 1947 delades in i hjälptekniker (furirs tjänsteklass), flygtekniker (över-
furirs tjänsteklass) och förste flygtekniker (rustmästares tjänsteklass).50 Ytterligare en civilmi-
litär grupp var flottiljpoliserna som rekryterades bland underbefälet och som hade överfurirs 
tjänsteklass.  
 
Underofficerarna rekryterades bland de underbefäl som bedömdes som mest skickliga. Ty-
piska befattningar var plutonchef vid värnpliktsutbildning och stabs- och exeditionsunderoffi-
cerare. En civilmilitär flygtekniker kunde genomgå 10 månaders utbildning och bli mästare, 
förste mästare och förste verkmästare (med tjänstklasser motsvarande de tre underofficersgra-
derna). 
 
Den del av den flygande personalen som motsvarade de två beskrivna befälskategorierna åter-
fanns bland fältflygarna. Beslut om att införa denna kategori togs 1946.51 Fältflygarna hade 
uppgiften att vara flygförare vid flygdivisionerna. De anställdes på kontrakt på 6 år och 10 
månader och har antingen en civil realexamen eller fick den av Flygvapnet. Under det sista 
halvåret av kontraktstiden studerade de civila ämnen på halvtid. En premie på 38’000 kronor 
betalades ut när kontraktet löpte ut. Kontraktet kunde förlängas i ett till två år åt gången upp 
till maximalt 38 års ålder. En förlängning innebar ytterligare civil utbildning och ökning av 
premien. Som mest kunde 110 000 kronor betalas ut under 1970-talet. Fältflygarna började 
sin tjänstgöring som underbefäl och benämndes ”fältflygare av 2:a graden” (motsvarande fu-
rir) respektive 1:a graden (överfurir). De kunde befordras till underofficer och kallade då förs-
te fältflygare (sergeants tjänstegrad). Fältflygare kunde erbjudas en tillsvidareanställning. 
Vanliga positioner blev i så fall flyglärare eller att flyga transportflyg- eller helikoptersystem. 
De som inte klarade flygutbildningen kunde bli flygnavigatörer, trafikledare eller få befatt-
ningar inom stridsledningsorganisationen. Det förekom också att fältflygare karriärväxlade till 

                                                 
48 För en översikt av tjänstegrader i de olika systemen se bilaga 1 
49 1952 års underbefälsreform gav personalgruppen möjlighet att vara kvar i yrket till pensionsåldern till skillnad 
från i det tidigare volontärsystemet.  Se Skarstedt, Carl-Ivar, Den nya befälsordningen (1978) sid 7. 
50 Försvarsdepartementet, Tjänsteställning inom krigsmakten, betänkande avgivet av tjänsteställningsutredning-
en, SOU 1967:15 (Försvarsdepartementet, Stockholm 1967) sid 75. 
51 Larsson, Ronnie, ”Införande av fältflygarkategorin” i Hugemark, Bo och  Böhme, Klaus-Richard (red) Mili-
tärhistoriskt tidskrift 1986 (Kungl. Militärhögskolan, Stockholm, 1986) sid 190. 
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officer och fick ta en studentexamen. Anställningsformen avvecklades under 1970-talet och 
fältflygarna erbjöds en tillsvidareanställning. 52 
 
Officerare hade befattningar som chefer. Ursprungligen var alla Flygvapnets officerare flyg-
förare. Ett grundkrav på officerare var en studentexamen. Generellt sett utgjorde officerarna 
en liten del av den totala mängden anställd befälspersonal. Typiska befattningar var i Flyg-
vapnet divisionsadjutant, divisionschef (eller ställföreträdande) och uppåt.  
 
Man måste vara medveten om att systemet inte var så enkelt hierarkiskt som man kan före-
ställa sig. Dels fanns en överlappning i tjänsteställning (om än inte tjänstegrad) mellan de 
högsta underofficersgraderna och de lägsta officersgraderna (se bilaga 1). Dels förekom karri-
ärväxling från underofficer upp till officer, genom att man kunde läsa in en studentexamen 
och därefter genomgå en officersutbildning. Inom Flygvapnet kunde också en antagen offi-
cersaspirant (som inte var underofficer) ta sin studentexamen genom försvarets försorg. Som 
exempel kan tas att året innan NBO infördes var 1/3 av arméns generaler långvägare, dvs 
hade börjat sin karriär som underbefäl (eller som plutonsofficer, se avsnitt 4.2).53 
 
Etnologen Sören Jansson har beskrivit förhållandena mellan befälskategorierna i det tidiga 
Flygvapnet under 1930-, 1940- och 1950 –talen. Han pekar bland annat på att gränsmarke-
ringarna mellan de olika befälsgraderna var mindre tydliga i Flygvapnet jämfört med armén 
under den här tiden.54 Även om Jansson noggrant påpekar att man ska vara försiktig i tolkning 
av nutida utsagor om svunnen tid, så trycker han på att förhållandena vid flygdivisionen upp-
muntrade att ”officerarna hölls medvetna om att de inte var sin grad utan att de spelade 
den”.55  Jansson syftar på de situationer där ”hög” blir ”låg” vilket kräver personlig distans till 
formell grad. Detta förhållande berodde på att divisionen dels var ett stridsklart förband och 
dels skulle utbilda den personal som skulle ingå i förbandet. Detta innebar i sin tur att en ung 
fänrik mycket väl kunde öva som divisionschef i luften med högre officerare som underly-
dande i flygförbandet.  Den som hade lägre rang kunde inte bara öva ledarskap på dem med 
högre, de kunde också utöva den. Jansson påvisar att just utbildningssituationer erbjuder de 
mest handfasta exemplen på flygvapenfenomenet att professionalitet går före rang. Det före-
faller ha varit oproblematiskt att t ex en överste satt på skolbänken tillsammans med sex fän-
rikar för att omskolas till en ny flygplanstyp under ledning av en kapten. Det faktum att offi-
cerarna roll som piloter delades av underbefäl, underofficerare och reservofficerare (och un-
der en period av värnpliktiga) bidrog också till att nedtona den formella hierarkin i flygstyr-
kan. Jansson är dock tydlig med att man inte ska föreställa sig ett allomfattande brödraskap 
eller tro att man inte höll på militära former inom det kollektiv som flygstyrkan var. 
 
Jansson beskiver däremot hur även de lägre befälskategorierna berördes av det ömsesidiga 
personliga beroende som uppstod. Dessutom bidrog det faktum att furirerna inte bara mötte 
officerarna i luftrummet eller i ordersalen, utan man hade också många idrottsövningar och 
andra ytterst informella gemensamma aktiviteter. Janson beskriver också flygplanet som en 
informell frizon där alla de olika befälskategorierna (och värnpliktiga) ingick i samma besätt-
ning i roller som flygförare, spanare, skytt, bombfällare, signalist och färdmekaniker. Här 

                                                 
52 Personlig kommunikation med överstelöjtnant Fritz Eriksson, Högkvarteret, 2005-11-08. 
53 Warpman, Ulf och Barke, Stig (red), Arméns Kompaniofficersskola 1926 – 198. En minnesskrift. (Arméns 
Kompanioffisersskola, Uppsala 1983) sid 23. 
54 Docent Sören Jansson har också studerat arméofficerare. Se Officerare emellan, Armémuseum rapport nr 5, 
1993. 
55 Jansson, Sören, Biggles i folkhemmet, Historien om ett flygvapen och dess officerskår, Vetenskaplig rapport nr 
1 Flygvapenmuseum (Flygvapenmuseum, Linköping, 1996) sid 102 
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blev det ännu naturligare att situationen krävde en mer informellt präglad gemenskap. Samar-
betet var helt avgörande för hur man skulle lyckas med uppdraget.56 
 
Jansson beskriver också markstyrkan och förhållandet för dess befälskategorier. I markstyr-
kan, som svarade för service och reparationer av flygplanen, var endast chefen officer. Övrig 
personal var underofficerare, underbefäl och värnpliktiga. Man ska inte föreställa sig någon 
mer långtgående gemenskap mellan grupperna flygförare och tekniker. Janson påpekar emel-
lertid att även här fanns en gränsöverskridande kontaktyta mellan befälsgrupperna. De över-
lämningar som genomfördes i samband med flygning medförde med automatik kontakt och 
ofta en del småprat. Det var inte heller ovanligt att flygteknikerna fick flyga med utan att det 
fanns särskilt starka formella skäl därtill. Jansson beskriver arrangemanget som ”personliga 
möten vid sidan av den hierarkiska ordningens grundprincip”.57 Under Flygvapnets första år-
tionden hade också de bästa furirerna vid volontär- och mekanikerutbildningen erbjudits till-
träde till Flygskolan och därmed fanns det flygförare (underofficerare) som ursprungligen 
tillhört den tekniska personalen. Den tidigare nämnda, vanligt förekommande, idrottsverk-
samheten inom divisionen omfattade även markstyrkan. Jansson nämner en mycket påtaglig 
värdegemenskap mellan flyg- och markstyrkorna och betraktar andan som utpräglat civilmili-
tär. Underbefälen i markstyrkan hade en påfallande teknisk inriktning av sitt arbete och sin 
utbildning och avvek på så sätt från den traditionella underofficersrollen. Det tekniska arbetet 
med flygplanen medförde, precis som flygtjänsten, att formaliteten mellan graderna nedtona-
des. Flygsäkerheten vann på att man var ett samtrimmat lag.58 
 
Det finns en annan företeelse, som visserligen inte hör till utvecklingen av befälssystemet, 
men som ändå måhända säger något om synen i Flygvapnet på kompetens i förhållande till 
grad. Radarjaktledare är den som leder eget jaktflyg till kontakt med en angripare och har på 
det sättet minst sagt en nyckelbefattning (Idag är benämningen luftstridsledare.) Från 1966 
utbildades kvinnor, vid sidan av officerarna, som radarjaktledare. Kvinnorna var redan civil-
anställda inom stridslednings- och luftbevakningsorganisationen (STRIL). Civila kvinnor som 
radarjaktledare fanns kvar i organisationen in på 1990-talet. 59 

4.2 1972 års tjänsteställningsreform 
Armén hade 1960 infört ett system som innebar en höjning av kompetensen hos befälsperso-
nalen. Detta system kom att bli vägledande när befälssystemet reformerades i hela Försvars-
makten 1972. 60 En av anledningarna till att man ville ändra systemet var att det med tiden 
hade blivit ganska rörigt. Ser man på tidens krigsorganisation så kunde man som kompanichef 
ha en fast anställd löjtnant (löjtnant på aktiv stat), en reservkapten, en värnpliktig kapten, eller 
en underofficer som förvaltare eller fanjunkare. En kapten på aktiv stat å andra sidan var ba-
taljonschef, medan en värnpliktig fanjunkare var kompaniadjutant. Man efterstävade att få en 
tydligare koppling mellan grad och krigsbefattning. Man ansåg också att svensk militär per-
sonal ibland hade betydligt lägre grad än sina utländska motsvarigheter. Syftet med reformen 
var att få ett klart samband mellan tjänsteställning och befälsrätt och befattning i krigsorgani-
sationen blev styrande.61 
 

                                                 
56 Jansson, Sören, Biggles i folkhemmet (1996) sid 103-119. 
57 Jansson, Sören, Biggles i folkhemmet (1996) sid 127. 
58 Jansson, Sören, Biggles i folkhemmet (1996)) sid 119—132. 
59 Darwall, Bjarne, Luftens dirigenter (Air Historic Research, Nässjö, 2004) sid 180-183. 
60 Skarstedt, Carl-Ivar, Den nya befälsordningen (1978) sid 8 
61 Regeringen, Proposition 1972:44 med förslag till lag om ändring i värnpliktslagen (1941:969) mm (Regering-
en, Stockholm 1972) sid 14-22. 
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Benämningarna på de tidigare befälskårerna ändrades. Underbefälen blev plutonsofficerare, 
underofficerarna blev kompaniofficerare och officerarna blev regementsofficerare. Namnen 
hade en koppling till den förbandsstorlek som man utbildades för att föra befäl över i krigsor-
ganisationen. Samtidigt skedde en befordran av många av befälen och flera av de lägre gra-
derna togs bort.62 Systemet innebar en överlappning i grader mellan kompani- och regements-
officerare. På samma sätt som tidigare rekryterades kompaniofficerare från plutonsofficerarna 
och man kunde läsa in gymnasiet genom Försvarsmaktens försorg vid Försvarets gymnasie-
skola.63 Karriärväxling till regementsofficer kunde också göra som tidigare.64 
 
Etnologen Göran von Knorring beskriver reformen som en komprimering av tjänstegrads-
spannet. Däremot fanns den gamla strukturen kvar, även om ordet ”under” försvann från be-
nämningen på befälskårerna. I dagligt tal (och även i andra sammanhang) sattes ett K framför 
graden på en kompaniofficer och ett R framför regementsofficeren. Man gjorde alltså skillnad 
på en R-löjtnant och en K-löjtnant, regementsofficeren var en ”riktig” officer. Alla tre kårerna 
hade egna fackförbund och mässar där man åt lunch. Von Knorring beskriver förändringen 
som mest kosmetisk trots "gradjusteringen". Att regementsofficerarna duade varandra sins-
emellan var vanligt medan en kompaniofficer å andra sidan tilltalades med grad.65 

4.3 Nya Befälsordningen (NBO) 1983 

4.3.1 1973 års principbeslut om en enhetlig befälsordning 
1972 års tjänsteställningssystem hade knappt varit i bruk ett år när regeringen överlämnade 
sin proposition rörande principer för en enhetlig befälsordning till riksdagen.66 Denna propo-
sition är viktig såtillvida att den innehåller det bakomliggande resonemanget för det som skul-
le bli den nya befälsordningen 1983. Viktig, inte minst för att de idémässiga, ideologiska, mo-
tiven redovisas. Den arbetsgrupp som lämnade underlaget hade tyckt att det var nödvändigt 
att utföra en förutsättningslös analys som belyser kraven i arbetsuppgifterna på ett nyanserat 
sätt och ”utan hinder av konventioner och idéarv”.67  
 
Utgångspunkten var att både i freds- och krigsorganisationen skulle allt befäl kunna verka i 
rollerna chef, fackman och utbildare. Chefsrollen beskrevs som den centrala befälsuppgiften 
och i det avseendet skulle även yngre befäl ges en bättre förmåga. Det bedömdes också som 
viktigt att allt befäl tidigt fick erfarenhet av utbildarrollen. En brist i det dåvarande systemet 
beskrevs som att det bara var regementsofficerare och vissa kompaniofficerare som hade upp-
gifter i alla tre rollerna. Övriga grupper arbetade mest som fackmän. Sammantaget fann man 
att det var mer som förenade än skilde de olika befälsgrupperna, både idémässigt och prak-
tiskt. Ett av motiven med ett nytt befälssystem var alltså att skapa en gemensam identitet hos 
yrkesofficerarna.  Men man såg också att yrkesofficerarna skulle komma att verka inom olika 
områden och på skilda kompetensområden. Det fanns alltså saklig grund för att dela in perso-
nalen i olika kompetensgrupper även om detaljerna överläts på framtiden.  

 
 
 

                                                 
62 Övergången beskrivs schematiskt i bilaga 1. 
63 Warpman, Ulf och Barke, Stig (red), Arméns Kompaniofficersskola 1926 – 1983 (1983) sid 21-24. 
64 Regeringen, Proposition 1972:44 (1972) sid 14-22. 
65 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. En etnologisk undersökning av arméns officerare 1850-1983. 
(Statens försvarshistoriska museer, Stockholm, 2003) sid 61-65. 
66 Regeringen, Proposition med förslag till principer för en enhetligbefälsordning inom det militära försvaret, 
Prop. 1973:128 (Regeringen,  Stockholm, 1973) 
67 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 4. 
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Den ideala befälsstrukturen 
Man fann att det fanns två principiella strukturer för hur en ideal befälsstruktur skulle se ut, 
den vertikala och den horisontella. Den vertikala strukturen innebär att personalen rekryteras 
och utbildas direkt mot en aktuell nivå och dess kompetenskrav. Man uppnår slutkompetens 
redan efter grundutbildningen. Som exempel tas sjukvårdsområdet och utbildning av teknisk 
personal. Även om det inte skrivs ut i propositionen så liknar denna struktur mest ett flerbe-
fälssystem. Den vertikala strukturen beskrivs i negativa ordval. Den ”kan ha vissa fördelar” 
men ”har dock bestämda nackdelar”.68 Till fördelarna hör en strikt målinriktad utbildning för 
varje nivå som också ger ekonomiska fördelar. Med klara kompetenskrav underlättas också 
rekrytering. Som nackdelar redovisas att strukturen hindrar eller försvårar strömning69 mellan 
kompetensnivåerna och att det är svårt att utnyttja erfarenhet och skicklighet från en nivå på 
en annan. Planering och utveckling i detta system riskerar också att bli verklighetsfrämmande. 
 
Den horisontella strukturen innebär att personalen börjar arbeta på den minst komplicerade 
nivån och efterhand som man fått utbildning och erfarenhet flyttar man stegvis upp till en mer 
komplicerad nivå. Även om man inte kunde visa på något exempel på strukturen i offentlig 
verksamhet så såg man ändå teoretiska fördelar. Framför allt gör den att en gedigen erfarenhet 
av verksamheten på lägre nivåer utgör grunden på högre nivåer. Till nackdelarna hör att den 
blir oekonomisk för att man utnyttjar individens kapacitet dåligt och man får en ogynnsam 
åldersfördelning. Inte minst är strukturen ett hinder när vissa uppgifter kräver både kvalifice-
rad utbildning, tillräcklig erfarenhet och låg ålder.  
 
Det är värt att notera att det inte är den horisontella strukturen som förespråkas i propositio-
nen. Istället ser man en struktur som förenar fördelarna i de två beskrivna ovan, en syntes-
struktur, en horisontell grundstruktur med successivt urval. Genom att ha en urvalsprocess 
som beaktar både utbildningsresultat och praktiskt resultat kan man säkerställa tillräcklig erfa-
renhetsgrund på högre nivåer. Enda undantaget man kan medge är för att lösa primära krigs-
uppgifter som måste förena kvalificerad utbildning och låg ålder. I propositionen påpekas att 
det finns en risk för att utbildningskostnaderna blir för höga och att man kan få en ogynnsam 
åldersfördelning. Motmedlet mot riskerna är att styra urvalstidpunkterna. Inom parantes så 
kan man anta att denna princip fortfarande betraktas som giltig. Personalförsörjningsutred-
ningen från 2001 beskriver att ett nytänkande inom Försvarsmaktens personalförsörjning ut-
går ifrån en horisontell icke-hierarkisk arbetsuppgiftsfördelning men medger också att ansvar-
fördelningen med nödvändighet sker hierarkiskt.70 
 
Den gemensamma yrkesidentiteten som nämns ovan var ett av motiven till ett nytt befälssy-
stem. De övriga motiven hämtas delvis med utgångspunkt i förhållanden utanför försvaret, i 
skolsystemet, arbetslivet och värnpliktsystemet. Propositionen beskiver hur skolsystemet fost-
rar elever som är självständiga och kritiskt tänkande och att skolan undviker ett hierarkiskt 
inordnande av individerna. Det är dessa elever som kommer till Försvarsmakten som värn-
pliktiga (och befäl). Detta gör att befälets egna kunskaper måste vara goda. Från arbetslivet 
hämtas vikten av att göra Försvarsmakten så lika resten av samhället som möjligt t ex avseen-
de arbetstid, medinflytande och arbetsmiljö. Med hänsyn till värnpliktssystemet framhålls be-
tydelsen av att yrkesofficeren själv ska ha gjort värnpliktstjänstgöring. Dels finns en utbild-
ningsekonomisk fördel, dels en säkrare rekrytering genom att den blivande yrkesofficeren kan 
studeras under hela värnplikten. Den viktigaste aspekten är dock idéaspekten. Det beskrivs 
som mycket viktigt att befälet själv ska vara ett med värnplikten och dela den erfarenheten 

                                                 
68 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 8. 
69 I propositionen används ”strömning” som benämning för att man flyttas upp till en högre nivå. 
70 Regeringskansliet, Personal för ett nytt försvar, SOU 2001:23 (Regeringskansliet, Stockholm, 2001) sid 91. 
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med dem som utbildas. Med utgångspunkten att de allra flesta (vid den här tiden) gjorde 
värnplikten så innebar en rekrytering bland värnpliktiga att man därmed kunde nå alla social-
grupper. 

 
Ett tema i propositionen är att man vill nå en stor social bredd vid rekrytering. Man förordar 
en bred rekryteringsbas för yrkesbefäl som i princip ska täcka grund- och gymnasieskolans 
olika linjer. Man ville ha officerare med bakgrund från 2-åriga linjer för att täcka kraven inom 
fackrollen och från 3-åriga linjer för en ”kompetensgrupp som kräver en särskilt kvalificerad 
och sammansatt militär kompetens vid låg ålder.”71 Denna beskrivning överensstämmer med 
hur man såg på officerare (regementsofficerare) i de föregående befälssystemen. Man före-
språkar också att använda okonventionella metoder för att nå blivande goda yrkesofficerare 
”utan avseende på social eller ekonomisk bakgrund”.72 

 
Befälssystem i andra länder berörs, men bara i ett enda stycke. Man framhåller att dels att den 
militära yrkesutbildningen i allmänhet i Sverige ligger på ett högre plan än i andra länder och 
dels att personalen i andra länder ges mindre kvalificerade uppgifter än motsvarande grupper i 
Sverige. Avsnittet avslutas med att man varnar för att ”att man okritiskt efterliknar andra län-
ders befälsstrukturer utan att ta hänsyn till våra särskilda förhållanden”. 73  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de viktigaste motiven till ett nytt befälssystem var 
breddad rekrytering (kompetensmässigt och socialt), gemensam yrkesidentitet för befälet, att 
göra Försvarsmakten mer lik resten av samhället med demokratiska ideal och individens rätt i 
förgrunden samt förståelse hos befälet för de värnpliktigas tillvaro genom egen erfarenhet. 

4.3.2 Införandet av den Nya Befälsordningen (NBO) 
Riksdagen beslöt 1978 att införa det enbefälssystem som hade skisserats i 1973 års principbe-
slut och de gamla befälskårerna slogs samman som yrkesofficerare. Systemet kom att träda i 
kraft den 1 juni 1983, men de första kadetterna i det nya systemet påbörjade sin utbildning på 
Officershögskolan på hösten 1981. Allmän behörighet till högskolan var nu ett krav. Man för-
väntade sig att ungefär hälften av varje årskull skulle vidareutbildas till högre nivåer.74 Målet 
med den grundläggande utbildningen var att ha kompetens att vara troppchef och tjänstgöra 
som utbildare vid pluton eller vara delsystemledare eller tekniker.75 På denna nivå skulle allt-
så hälften av officerarna stanna. Införandet av NBO innebar att plutonsofficersgraderna togs 
bort för yrkesofficerarna och alla befordrades till lägst fänrik.76 Den civilmilitära anställnings-
formen togs bort med syftet att alla skulle vara både fackman, utbildare och chef och till ex-
empel flygteknikerna blev också yrkesofficerare.77 
 
Systemet har beskrivits som unikt, inte bara bland försvarsmakter utan även i svensk statsför-
valtning: 
 

”Genomförandet av reformen gjorde att försvaret, som tidigare ansetts som den mest hierar-
kiska och rigida statliga verksamheten, fick den mest jämlika strukturen./…/Fortfarande finns 

                                                 
71 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 13. 
72 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 14. 
73 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 114 
74 Regeringen, Proposition 1977/78:24 (1978) 
75 Skarstedt, Carl-Ivar, Den nya befälsordningen (1978) sid 12. 
76 Övergången beskrivs schematiskt i bilaga 1. 
77 Skarstedt, Carl-Ivar, Den nya befälsordningen (1978) sid 8. 
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inga andra statliga myndigheter där all personal – från handläggare till generaldirektören – 
börjar på samma nivå i organisationen och har en likvärdig teoretisk kompetens.”78 

 
Erik Hedlund ser i NBO den demokratiaspekt som framkom i 1973 års principbeslut: 
 

”I ett större samhällsperspektiv ser införandet av NBO ut att vara en demokratisering av för-
svarsmaktens officerskår, genom att den tidigare närmast ”klassliknande” officersstrukturen av-
skaffades till förmån för ett mera jämställt enbefälssystem.”79 

4.4 En reformerad personalförsörjning 2006 
Överbefälhavaren har 2006 beslutat om en ny inriktning på Försvarsmaktens personalförsörj-
ning avseende militär personal.80 Denna innehåller ett befälssystem med flera karriärer. Tre 
olika typer av militärt befäl beskrivs i bilagan till beslutet.81 Den första är ”officerare med mi-
litär profilering” som ska besätta chefsbefattningar på förband och expertbefattningar i staber. 
Dessa officerare ska ha längre initial utbildning än i dag och i huvudsak erbjudas en tillsvida-
reanställning. Dessa officerare ska utgöra urvalet till de högre officersgraderna (överstelöjt-
nant till general). Den andra typen är ”officerare med civil och militär profilering”. De ska 
främst ha expertbefattningar, men även vissa chefsbefattningar i staber. Dessa officerare 
kombinerar en civil examen (t ex läkare och civilingenjör) med en kompletterande militär 
kompetens. Dessa officerare tjänstgör i perioder, alternativt erbjuds de en tillsvidareanställ-
ning. Den tredje typen är ”specialistbefäl”. Dessa ska främst ha chefs- och expertbefattningar 
på lägre nivåer i förband (nivå 7 till 5, dvs sergeant eller fänrik till kapten). Utbildningen ska 
vara kortare än dagens och de flesta specialistbefälen beräknas karriärväxla ut ur Försvars-
makten efter ca 12 till 15 års tjänstgöring. 

                                                 
78 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003) sid 65. 
79 Hedlund Erik, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet (2004) sid 174 
80 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut…(2006) sid 1 
81 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut…(2006) bilaga 1, sid 39-41. 
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5 Resultat och analys 
Detta kapitel tar både upp uppsatsens resultat och analys. Kapitlet avser svara på de fyra del-
frågorna. Inledningsvis redovisas resultat och analys avseende 1980-talets argument i avsnitt 
5.1 och 5.2. I avsnitt 5.3 och 5.4 behandlas 2000-talets argument. Här besvaras den första och 
andra delfrågan: Vilka argument förekommer i resonemang för och emot enbefälssystemet? 
Respektive: ”Hur kan argumenten för och emot enbefälssystemet kategoriseras?”. Här har ar-
gumenten redan analyserats såtillvida att de är kategoriserade med hjälp av de professionsteo-
retiska begreppen redan när de presenteras.  I bilaga 2 redovisas den totala mängden argu-
ment, ordnat kronologiskt och efter källa. Den tredje delfrågan: ”Finns det en skillnad mellan 
argumenten från tiden för NBO:s införande och dagens argument?” får sitt svar i avsnitt 5.5. I 
avsnitt 5.6 ges resultatet av huruvida ett urval argument upplevs som relevanta i Flygvapnet, 
och analysen görs i avsnitt 6.7 Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 
Argumenten presenterar i form av citat. I de fall samma argument återfinns i flera källor redo-
visas bara ett urval eftersom framställningen annars skulle bli onödigt repetitiv. Det fullstän-
diga materialet redovisas i bilaga 2. De understrykningar som förekommer i citaten är upp-
satsförfattarens och har tillförts i syfte förtydliga. På samma sätt finns förtydliganden i klam-
mer [ ]. 

5.1 1980-talets argument 
Källorna till 1980-talets argumentation utgörs till en övervägande del av regeringspropositio-
ner och en utredning från försvarsdepartementet. Det enda undantaget är en studie från 1985. 

5.1.1 Expertis 
Argumenten för enbefälssystemet inom ramen för begreppet expertis delas i tre huvudgrup-
per; allmänt ökad kompetens, en koppling mellan befordran och praktisk erfarenhet samt att 
individens kompetens tas tillvara. Argumenten emot talar om en sämre urvalsprocess och 
större krav på personalen. 
 
För: Allmänt ökad kompetens 
”För att yrkesbefälet /…/ skall kunna handleda de värnpliktiga på ett riktigt sätt måste befälets 
egen kunskapsnivå inom allmänna ämnen vara god.”82 
 
”Utbildningen av det aktiva befälet får med rekrytering genom värnpliktsutbildningen även en 
pedagogisk betydelse. Den grundläggande utbildningen tillsammans med övriga värnpliktiga 
ger den blivande yrkesmannen värdefulla sociala miljöerfarenheter för den framtida yrkesut-
övningen.”83 
 
”Urval till vidareutbildning i yrkeskarriären kan ske så att alla har i princip samma möjlighe-
ter att efter sina förutsättningar efter hand kunna få alltmer kvalificerade uppgifter i krigs- och 
fredsorganisationen. En höjning av yrkesbefälets standard på den grundläggande nivån har 
visat sig nödvändig. Detta gäller även personal i teknisk tjänst.”84 

                                                 
82 Regeringen, Proposition 1973:128 förslag till principer för en enhetlig befälsordning inom det militära för-
svaret. (Stockholm, 1973) sid 10 
83 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 11 
84 Regeringen, Proposition 1977/78:24 (1978)sid 32 
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Anm. Argumentet om att den dåvarande kompetensen var för låg finns också i 1973 års prin-
cipbeslut. 85 
 
För: Befordran bygger också på praktisk erfarenhet 
”Rekryteringen genom värnplikten och principen om successivt urval inom en horisontell 
struktur ger här speciella möjligheter att beakta och värdera praktisk tjänst och praktisk livser-
farenhet.”86 
 
”Denna [syntesstrukturen, dvs NBO] innefattar de vertikala och horisontella strukturernas po-
sitiva drag. Syntesstrukturen skapar enligt arbetsgruppen garantier för en tillräcklig erfaren-
hetsgrund genom att varje högre nivå bygger på erfarenhet från en lägre.”87 
 
Strukturen [den vertikala, dvs flerbefälssystemet] har dock bestämda nackdelar. Den hindrar 
eller försvårar avsevärt strömning mellan kompetensnivåerna. Erfarenhet och skicklighet från 
en nivå är svår att utnyttja på annan nivå. Planering och utveckling inom ett sådant system 
kan riskera att fjärma sig från den praktiska verkligheten.”88 
 
För: Den enskildes förmåga tas tillvara 
”Systemet [syntesstrukturen] präglas av en successiv urvalsprocess, som vid sidan av resulta-
ten från en kompetensgivande utbildning tar till vara den enskildes förmåga att på rätt sätt ut-
nyttja inhämtade kunskaper i praktisk verksamhet.”89 
 
Emot: En sämre urvalsprocess 
Urvalsprocessen underlättas [i den vertikala strukturen, dvs flerbefälssystem] om klara krite-
rier på grundkompetens före utbildningen kan definieras.90 

5.1.2 Jurisdiktion  
Inom jurisdiktionsbegreppet står två argument emot varandra. Dels är det positivt alla office-
rare ha del i de tre rollerna chef, fackman och utbildare, dels kan alla de tre rollerna ge för 
stort ansvar. 
 
För: Alla får fler roller 
”Allt yrkesbefäl skall i den nya befälsordningen ha kompetens att fullgöra uppgifter som chef, 
fackman och utbildare i såväl krigs- som fredsorganisationen. Alla officerare skall efterhand 
vidareutbildas till uppgifter på plutonchefsnivån i krigsorganisationen och till uppgifter i 
fredsorganisationen som kvalificerade utbildare vid pluton eller som kvalificerade delsystem-
ledare. Ungefär hälften av varje årsklass officerare vidareutbildas till befattningar på högre 
nivåer.”91 
 
Emot: Ökade krav på personal 
”Införandet av ny befälsordning innebar för kompaniets personal en mängd förändringar, som 
övergång frän civilmilitär till militär yrkesgrupp och en ökad betoning på de lika rollerna som 
chef, utbildare och fackman. /…/. Ungefär samtidigt började man öva ”rörlig klargöring” 
inom ramen för Bas-90, där vikten av kunskaper i allmänmilitära ämnen betonades långt mer 
                                                 
85 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 14-15 
86 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973)) sid 13 
87 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973)) sid 8 
88 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 8. 
89 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973)) sid 8 
90 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 8 
91 Regeringen, Proposition 1977/78:24 (1978) sid 1 
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än tidigare. /…/ Förändringarna orsakade stort missnöje på kompanierna, och var vid tiden för 
FOA undersökning det allt överskuggande samtalsämnet. Det en teknisk officer säger i en in-
tervju sammanfattar väl den allmänna inställningen till den ökade betoningen på rent ”militä-
ra” uppgifter. ’Jag kan det inte, jag vill det inte och jag är inte utbildad för det’. ”92 

5.1.3 Legitimitet 
Legitimitetsargumenten består av två huvudgrupper. Dels argumentet för, som innebär en 
ökad anpassning och likhet med det övriga samhället, och dels argumentet emot som handlar 
om skillnad i inomprofessionell status. 
 
För: Anpassning till samhället 
”[Verksamheten inom försvaret] måste ta intryck av och anpassas till utvecklingen inom det 
civila utbildningsväsendet.”93 
 
”Mycket återstår emellertid att göra för att det militära utbildningssystemet i praktiken skall 
motsvara moderna ideal.”94 
 
”Som den tredje aspekten [på rekrytering från värnpliktiga] noteras idéaspekten. Denna aspekt 
anser arbetsgruppen vara den väsentligaste. Enligt arbetsgruppens mening är det av största 
vikt att också den aktiva personalen är ett med värnplikten”95 
 
”Det är emellertid enligt min [försvarsministern] mening självklart att även förhållandena 
inom samhället i övrigt – nu och i framtiden – på ett avgörande sätt måste påverka befälssy-
stemet i olika avseenden, t.ex. i fråga om rekrytering, utbildning och arbetsmiljö.”96 
 
Emot: Minskad inomprofessionell status 
”Möjligheterna att nå nivå III (kapten) i fredsorganisationen är sämst för personalen i det tek-
niska facket. Med andra ord, det tekniska facket har de sämsta befordringsmöjligheterna 
(sämsta löneutvecklingen) vilket skulle kunna tolkas så, och säkert också görs av många inom 
och utom facket, att det tekniska facket har lägst status./…/De begränsade möjligheterna att 
nå nivå III är en faktor av stor betydelse för speciellt de yngre tekniska officerarna, som 
kommit in i NBO-systemet. Dessa ser inte de nuvarande möjligheterna till utveckling som 
tillräckligt stimulerande.”97 

5.1.4 Kåranda 
Den enda gruppen argument med anknytning till kårandan tar fasta på att det är mer likheter 
än skillnader mellan befälsgrupper. 
 
För: Mer som förenar än skiljer 
”Arbetsgruppen understryker sammanfattningsvis att uppgifterna inom såväl krigs- som freds-
organisationen för yrkesbefälen, oavsett nivå eller nuvarande militära eller civilmilitära tjäns-
teställning, kräver att de skall vara chefer och ledare, yrkesspecialister samt lärare och instruk-

                                                 
92 Weibull, Alise, ”Yrkesofficer i teknisk tjänst”(1985) i Weibull, Alise Fyra yrkesgrupper i det svenska flyg-
vapnet. Samlingsvolym 1985-1997 (Försvarshögskolan, Karlstad, 2003) sid 41 
93 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 10 
94 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 20 
95 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 11 
96 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 20 
97 Weibull, Alise, ”Yrkesofficer i teknisk tjänst”(1985) (2003) sid 79 
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törer. De tre huvudkraven visar enligt arbetsgruppen att det idémässigt och praktiskt är mera 
som förenar än som skiljer uppgiftsinnehavarna åt.” 98 
 
”De tre huvuduppgifterna som yrkesbefälet har i krig och fred — att vara chef, fackman och 
utbildare — förenar dem som utövar dessa uppgifter i sådan grad att en ny grundsyn på be-
fälsstrukturen är motiverad. Yrkesbefälet bör i fortsättningen ses som en enda grupp med ge-
mensam identitet.”99 

5.1.5 Praktiker, experter och eliter 
De två argumentgrupperna behandlar en förbättrad rekrytering och att vissa måste göra snabb 
karriär.  
 
För: Inte bara rekrytering mot generalist 
”Utifrån den nivåfördelning som förutsätts i befälsordningen kommer en stor del av yrkesoffi-
cerarna att vara löjtnanter. Detta har inte inledningsvis beaktats vid rekryteringsarbetet i den 
meningen att en utveckling mot högre nivåer i första hand betonats. Detta har dock rättats till 
och rekryteringen sker nu på mer realistiska premisser.”100 
 
För: Även snabb karriär möjlig 
”Det är enligt min [försvarsministerns] mening angeläget att försvarsmaktens behov av för-
hållandevis unga officerare på vissa högre befattningar i krigsorganisationen säkerställs. De 
som tidigt visar goda förutsättningar för en snabb karriär bör därför beredas möjlighet att för-
hållandevis snabbt gå genom utbildning som kvalificerar för högre befattningar. En sådan 
ordning verkar också rekryteringsfrämjande.”101 

5.1.6 Övriga argument 
Kostnader 
Här finns två argumentgrupper. En som säger att det blir dyrare och en som säger att det åt-
minstone delvis blir kostnadseffektivare. 
 
För: Det blir kostnadseffektivt om officerarna har gjort värnplikt 
”I fråga om utbildning av blivande yrkespersonal anser gruppen, att en sammanläggning med 
utbildningen av värnpliktiga ger klara fördelar inte minst från utbildningsekonomiska syn-
punkter.”102 
 
Emot: Det blir dyrare 
”Om syntesstrukturen [dvs NBO] används på ett formalistiskt sätt, kan den emellertid bli 
ogynnsam med hänsyn till utbildningskostnaderna. 103  
 
”Den vertikala strukturen [dvs flerbefälssystem] kan ha vissa fördelar. Utbildningen för varje 
nivå kan strikt målinriktas./…/. Strukturen är i begränsad mening ekonomiskt fördelaktig i 
fråga om både kostnaderna för själva utbildningen och relationen mellan utbildningsinvester-
ing och nyttjandetid.”104 
                                                 
98 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 7 
99 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 20 
100 Försvarsdepartementet, Utvärdering av befälordningen, Ds 1988:47 (Försvarsdepartementet, Stockholm 
1988) sid 29. 
101 Regeringen, Proposition 1977/78:24 (1978)sid 37-38. 
102 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 11 
103 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 8 
104 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 8 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-06-09 FHS Beteckning 675/6:1  
  Sida 32 av 56 
 
 
”Utbildningen enligt den nya befälsordningen medför ökade kostnader. En mindre del av ök-
ningen kan hänföras till den kompletterande utbildning som måste meddelas befäl utbildat 
enligt den nuvarande befälsordningen. Överbefälhavaren har beräknat dessa merkostnader till 
närmare 10 milj. kr. per år under en tioårig övergångsperiod.”105 
 
Åldersfördelning 
Emot: Kan ge ogynnsam åldersfördelning 
Om syntesstrukturen [dvs NBO] används på ett formalistiskt sätt /…/ kan [man] också få en 
ogynnsam åldersfördelning.”106 

5.2 Analys av 1980-talets argument 
Argumenten i detta avsnitt kommer med bara två undantag från regeringspropositioner. Det är 
alltså statsmakternas argument som syns. Inom expertisbegreppet framträder uppfattningen att 
den dåvarande befälskåren total sett hade för låg kompetens och att man starkt betonade den 
praktiska erfarenheten som urvalsgrund. Avsikten att totalt sett höja kompetensen rimmar väl 
med teorin att staten kan värna professioner. I det fallet inkluderades dessutom delar som of-
tast inte betraktas som professioner, dvs de som inte var officerare/regementsofficerare  
 
Inom Jurisdiktionsbegreppet så framkommer att alla ska få en utökad, på individnivå mer li-
kadan jurisdiktion genom att alla i större omfattning ska vara både chef, fackman och utbilda-
re. Man kan notera att det var en medveten vilja att höja kompetensen hos flygtekniker, detta 
vars resultat (större ansvar) upplevdes som negativt. Här framkommer att man inte såg den 
vidgade jurisdiktionen som något positivt. Det finns en koppling till kårandabegreppet. Just de 
gemensamma rollerna sågs som att det var mer som förenade än som skiljde åt. 
 
Argumenten som berör legitimitetsbegreppet avhandlar en stävan efter likhet med det civila 
samhället. Även viljan att yrkesofficerarna ska rekryteras efter fullgjord värnplikt kan kopplas 
till legitimiteten. Det enda motargumentet berör bara inomprofessionell legitimitet. Detta ar-
gument motsäger inte att de andra argumenten (för) enbefälssystemet handlar om politisk le-
gitimitet. Avseende det inomprofessionella argumentet så framgår det inte tydligt om de dåli-
ga befordringsmöjligheterna för flygtekniker är en effekt av NBO, eller en kvardröjande ef-
fekt från det äldre befälssystemet. 
 
Det kan vara värt att notera att regeringen diskuterar i termer av kåranda. Man vill föra sam-
man de dåvarande befälskårerna till en. En diskussion om behovet av kåranda stämmer väl in 
i beskrivningen av officersprofessionen i teorikapitlet. 
 
Det första argumentet avseende begreppet praktiker - experter – eliter kommer från 1988 och 
det är ett gränsfall om det ska räknas till den här perioden. Man hade här 5 års erfarenhet 
NBO. Redan så tidigt kommer alltså en variant på temat generalist kontra specialist som åter-
kommer i nästa huvuddel i kapitlet. Här är man av uppfattningen att problemet är löst. Man 
erkände också att systemet behöver individer som gör en snabb karriär.  
 
De öviga argumenten har ingen omedelbar koppling till professionsteori. Avseende kostnads-
argumenten förefaller de emot vara tyngst, inte minst som de kommer från regeringsproposi-
tioner. Kopplingen mellan obligatorisk värnplikt före officersutbildning och befälssystemet 
som sådant är inte självklar. Alla befälssystem skulle kunna ha genomförd värnplikt som 
                                                 
105 Regeringen, Proposition 1977/78:24 (1978) sid 61 
106 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 8 
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krav. Argumenten finns ändå med i resultatet eftersom inte minst det idémässiga motivet före-
faller ha varit mycket viktigt. Det faktum att dagens officerare har gjort sin värnplikt påverkar 
professionen. Till sist, farhågan att NBO skulle kunna leda till en ogynnsam åldersfördelning 
är intressant med tanke på en av idéerna med det nutida ”ett befälssystem med flera karriärvä-
gar” är att komma tillrätta med just det.  
 
Slutsatser 
Den argumentation som har identifierats i materialet kommer till största delen från den poli-
tiska nivån och är positiv till ett enbefälssystem. Detta kan inte förvåna med tanke på att den 
politiska avsikten sedan länge var att förändra befälssystemet. Argumenten emot enbefälssy-
stemet däremot är få och rör ofta endast detaljer. Detta skulle kunna bero på att det företrä-
desvis är regeringsdokument som har använt som källor. Å andra sidan kanske inte motargu-
menten sattes på pränt vid den här tiden. Göran von Knorring beskriver sina intryck på följan-
de sätt: 
 

”Vid intervjuerna och vid läsning av fackliga tidskrifter och annat som berör de aktuella re-
formerna, samt när jag möter befäl ur de tidigare tre befälsgrupperna finns inte en utan flera 
’sanningar’. Reformerna var både bra och dåliga. Jag har hela tiden fått en känsla av att kriti-
ken mot reformerna är kraftigare än vad man gett uttryck för i offentliga sammanhang.”107 
 

En av informanterna (en överste) i Åsa Olovssons uppsats om NBO:s införande ger denna 
bild: 
 

”I Bernroths ögon framstår diskussionen kring befälsordningsfrågan inte alls som en debatt för 
som han uppfattat det, var det inte ’någon särskild debatt kring det här [NBO]’./…/ Fortsätt-
ningsvis hävdar Bernroth att eftersom NBO var ett politiskt beslut godtog militärledningen att 
reformen skulle genomföras. Han uttrycker det som att ’Militära myndigheter är av den kate-
gorin att man gör vad man blir tillsagd’.” 108  

 
Regeringens önskan att göra Försvarsmakten mer lik det civila samhället är tydlig. Legitimi-
tetsargumentet förefaller välformulerat och angeläget. Den största bredden i argumenten finns 
inom begreppet expertis. Det förefaller som just expertis och legitimitet har stått i fokus vid 
tiden för NBO:s införande. Jurisdiktionsargumentet träder dock fram genom att det i mångt 
och mycket är de tre rollerna chef, utbildare och fackman som, genom att de ses som gemen-
samma, motiverar enbefälssystemet. Argumenten visar också på en politisk vilja att ge de ti-
digare befälskårerna en gemensam identitet. Kostnadsaspekten var i det här fallet underord-
nad. Inom jurisdiktionsargumenten förefaller det som att även om avsikten var att ge större 
tyngd åt chefsrollen hos alla yrkesofficerare så framträder trupputbildarrollen som en grund i 
systemet. Det var den roll som alla officerare skulle starta med och som ett stort antal skulle 
stanna kvar i. Det var också en roll som utpräglade fackmän som flygtekniker vände sig emot 
och tyckte tog tid från deras egentliga kärnverksamhet. 
 
Det borde vara möjligt att empiriskt fastställa huruvida argumenten för enbefälssystemet kom 
att infrias, eller att motbevisa dem. Vad avser argumentet om att flygteknikerna inte var in-
tresserade av bredare kompetens (jurisdiktionsargument) så skulle man kunna utröna flygtek-
nikernas åsikt idag. Vid en av mina egna intervjuer framkom t ex åsikten att man såg det som 
en förlust att inte längre som flygtekniker få utbilda värnpliktiga. (F7 har sedan 2004 års för-
svarsbeslut inga värnpliktiga.) Avseende legitimitetsargumenten så finns det redan analyser 

                                                 
107 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003)) sid 66. 
108 Olovsson, Åsa ”För många hövdingar…? Ny befälsordning 1983” i Pernstam, Lennart och Molin, Johan 
Facklig verksamhet för officerarna (Statens Försvarshistoriska Museer, Stockholm, 2001) sid 84. 
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som säger att den svenska officerskåren är unikt folklig.109 Det förefaller som om det argu-
mentet för enbefälssystemet stämmer. Argumentet om en befarad ogynnsam åldersfördelning 
(övriga argument) är redan bekräftad, i varje fall enlig Förvarsmaktens sätt att se det. Ag 
PERS pekar just på en felaktig åldersfördelning redan i inledningen av sin rapport.110 
 

5.3 2000-talets argument 
Källorna till 2000-talets argument är av mycket mer skiftande karaktär. Här återfinns myn-
dighetsskrivelser, ledare i en facklig tidskrift, avhandlingar och uppsatser från FHS samt etno-
logiska arbeten. 

5.3.1 Expertis 
Inom expertisbegreppet återfinns argumenten att Försvarsmakten har fått minskad kompetens, 
både fått chefer med mer och mindre erfarenhet, både tar tillvara individens förmåga och mot-
satsen samt får en sämre urvalsprocess. Till sist finns både det ut expertisbegreppets och legi-
timitets synvinkel mycket intressanta argumenten att det är svårt att förena akademisering 
med funktionskompetens. 
 
Emot: Försvarsmakten förlorar specialistkompetens 
/…/men bland de officerare jag träffat i olika sammanhang har det framkommit att de  åtmin-
stone ville ha kvar två befälskårer. Orsaken var att försvaret förlorade kompetens genom ska-
pandet av en officerskår. Den tekniska utvecklingen gör att det krävs mer och mer kompetens 
på truppnivå och då kan man inte ha en officerskår, där alla strävar efter att göra karriär.”111 
Anm. Argumentet återfinns i ytterligare källor. 112 
 
För: Chefer får mer praktisk erfarenhet 
”Det är det jag uppskattar i det militära jämfört med många andra. Träffar jag på en officer 
här, en chef, plutonchef eller kompanichef så vet man, att han i alla fall varit beväring och har 
grundutbildning. Kommer du ner och träffar polischefen här så har han ju aldrig varit polis, 
men han skall vara chef över poliserna .”113 
Anm. En av informanterna är citerad. (Bo Westling, Norrtälje, f. 1944. Kapten/styckjunkare. 
20/7 2000.) 
Anm. Argumentet återfinns i ytterligare källor114 
 
Emot: Chefer får för liten praktisk erfarenhet 
”Brist på såväl officerare som underofficerare. Det är en välkänd kritik mot enbefälssystemet, att 
det saknar personella och kompetensmässiga motsvarigheter till tvåbefälssystemets sergean-
ter, fanjunkare, rustmästare och förvaltare. På motsvarande sätt diskuteras fel och förtjänster 
med den tidigare fältflygarkåren, som var uppdelad i såväl underbefäl som underofficerare. 
Men hur väl beställt är det i den svenska Försvarsmakten med tillgången på officerare som är 
vana att föra högre befäl? Det råder kanske inte bara brist på motsvarigheter till gamla tiders 
underofficerare utan även till gamla tiders officerare.”115 
 
                                                 
109 I avsnittet ”problematisering och problemformulering” hänvisas till en sådan. 
110 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut…(2006) 
111 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003)) sid 66. 
112 Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform? (2004) sid 35-36. 
113 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003) sid 66. 
114 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003) sid 73. 
115 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. Generella kommentarer till salskrivningens deluppgift 2, 
frågan om ”Professionsteori”, (Försvarshögskolan, Stockholm 2004-11-26) 
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”Direkt ledarskap” är paradgrenen, liksom yrkesutövningen i de små enheterna. För ledarskap 
på högre nivåer (som numera börjar redan på bataljons-nivån) får man vänta för länge och när 
man väl är där, öva för lite. Den som inte vill göra karriär måste betala ett högt pris för den 
handlingsfriheten. På högre nivåer finns det många som tappat en del av sin forna glöd. För de 
som valt yrket bl.a. för att det innebär att man får flyga, gå till sjöss, vara ute i skog och mark, 
är en karriär som slutar vid ett skrivbord inte något starkt ”incitament” för att anstränga sig till 
det yttersta (flyga/segla/köra skrivbord – syndromet).116 
 
Anm. Argumentet återfinns i ytterligare källor.117 
 
För: Den enskildes förmåga tas tillvara 
Individuella utvecklingsmöjligheter utöver det vanliga. För den enskilde officeren är ett enbe-
fälssystem ett rätt fantastiskt självutvecklingsprogram. I hur många andra system får man 
ägna ca en tredjedel av sitt yrkesverksamma liv åt utbildning och vidareutbildning?118 
 
Emot: Den enskildes förmåga tas inte tillvara 
”Peters princip. I ett enbefälssystem är risken för att bekräfta Peters princip, att bli befordrad 
till sin inkompetensnivå, större än i ett flerbefälssystem, som inte ställer lika höga krav på för-
ändrings- och anpassningsförmåga. I enbefälssystemet finns även risken för inversen av Pe-
ters princip, trots att en officer av lägre grad har potential och kompetens för större uppgifter, 
så uteblir befordran. Det senare kan bero på att talangen för överordnade och strategiska upp-
gifter inte upptäcks i meriteringen som direkt ledare, men kan även ha samband med att man 
inte vill bli av med någon som sköter sina tunga ”operativa” uppgifter på ett bra sätt.”119 
 
Emot: En sämre urvalsprocess 
I samband med att NBO infördes skedde en åtstramning av rekryteringen, vilket innebar att de 
högsta ledningsnivåerna prioriterades. Den bredd i rekryteringen som NBO förutsatte, så att 
även specialistkompetensen skulle tillgodoses, förlorades till stor del. En bred rekrytering av 
specialistkompetens har kommit igång först under de allra senaste åren.120 
 
”En stor del av de intervjuade anser att dagens utbildnings- och befälssystem försvårar möj-
ligheterna att rekrytera rätt person till rätt plats. Processen anses vara för generell och tillvara-
tar inte kombinationen av den enskildes inneboende intressen och systemets behov.”121 
 
Emot: Det är svårt att förena akademisering och funktionskompetens 
”En försvårande omständighet vad gäller uppläggningen av den grundläggande officersut-
bildningen är att Sverige, till skillnad från andra länder, endast har en befälskategori. Ett sy-
stem med skilda utbildningar för officerare med generell inriktning och specialistinriktning 
skulle lösa officersutbildningen från de delvis motstridiga kraven på högskolemässighet och 
funktionskompetens.”122 
Anm. Argumentet återfinns i ytterligare källor123 

                                                 
116 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
117 Kilvik Janne, Officersyrket. (2004) sid 34. 
118 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
119 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
120 Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret (1998) sid 25-26 
121 Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform? (2004) sid 36. 
122 Högskoleverket, Rapport 2005:52R Officersutbildning i Sverige (Högskoleverket, Stockholm 2005) sid 62. 
123 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut…(2006) bilaga 1, sid 46. 
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5.3.2 Jurisdiktion  
Argumenten berör en vidgad kompetens men också en otydlig kärnkompetens. Det sistnämn-
da kan kopplas till de argument som säger att officerarna riskerar att varken bli tillräckligt bra 
trupputbildare eller truppförare. 
 
För: Officerarna har en bredare kompetens 
”Positivt urval borgar för flexibilitet. Urvalet av officerare är i enbefälssystemet kvalitativt 
tilltaget med råge, vilket i framtiden blir än en större fördel än det redan är idag. Det positiva 
urvalet borgar för flexibilitet och kreativitet och därmed hög förändringsförmåga. Om alla of-
ficerare väljs ut för att kunna tävla om de högsta befattningarna, är de i flera avseenden över-
kvalificerade under de inledande stegen i karriären (”Sveriges bästa arbetsledare”). Men i in-
ternationella missioner och i det kommande NBF förutsätts kraven på omdöme och förmåga 
att öka redan på de lägsta nivåerna i hierarkin. Agerandet vid en checkpoint kan snabbt bli till 
storpolitik. Även den uppdragstaktiska doktrinen gynnas av hög kompetens och kvalifikation 
så långt ut som möjligt i de organisatoriska kapillärerna.”124 
 
”Uppfattningen om förlorad kompetens delas inte av en f.d. underofficer:  
’Visst försvann kompetensen att ropa givakt, vänster om och höger om, för det sysslade dom 
som var fänrikar inte med. Däremot kunde vi, som kunde ropa vänster och höger om, inte föra 
kompani utan föra pluton och grupp. Vi var ju urskickliga sa man då, men sen räckte inte 
kompetensen längre, men nu har det jämnats ut’. ”125 
Anm. En av informanterna är citerad. Inge Bladström, Falun, f. 1925. Fd. kapten/förvaltare. 
11/11 2000. 
Anm. Argumentet återfinns i ytterligare källor126 
 
”Generalister är generellt användbara. Systemet gynnar generalister och allroundare. Det är 
adekvata beteckningar som visar att enbefälssystemets officerare är mångsidigt användbara, 
av kårhumorn döpta till ”potatisofficerare” (potatis, som passar till det mesta).”127 
 
Emot: Försvarsmakten får både sämre trupputbildare och truppförare 
”Någon ansåg att armén säkerligen kan få briljanta generaler, men de som inte blir generaler 
blir inte tillräckligt bra trupputbildare (Edström 2001:110 f.). Av mina meddelare anser de 
flesta – oavsett om de är officerare eller underofficerare – att försvaret förlorade kompetens 
genom reformen. De gamla specialistkunskaperna, som fanns inom olika områden, finns inte 
längre.”128 
 
”I den nya FM kan inte utbildarrollen ha en lika stark ställning som tidigare om vi skall erhål-
la kompetenta truppförande chefer som efterfrågas i realtid. Detta medför i sin tur att det uni-
ka enbefälssystem som svenska FM är begåvat med, ånyo bör ses över till förmån för ett fler-
befälssystem för att kunna renodla och särskilja olika roller och kompetenser.”129 
 
Emot: Kärnkompetensen är otydlig 
”Kärnverksamheten för en USMC officer är att kunna leda sitt förband under krig (PE opera-
tion, jmf Kuwaitkriget). Kärnverksamheten för en svensk officer är något oklar om man ser 

                                                 
124 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
125 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003) sid 66. 
126 Fresker, Lars, ”Flerbefälssystemet är ett olyckligt vägval”, Officerstidningen 2/2006, sid 3. 
127 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
128 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003) sid 66. 
129 Wallerfelt, Gustaf, Finns det några (dugliga) ”stridspiloter” i armén? (2002) sid 46. 
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till vad officeren defacto gör i under den praktiska tjänstgöringen samt lär sig under skolut-
bildningen.”130 
 
”Ett dilemma som uppkommit är kraven på officeren såsom både truppförare och trupputbil-
dare. Detta dilemma är vi i stort sett ensamma om i västvärlden att ha, då övriga länder har ett 
flerbefälssystem med utpekade kärnkompetenser för respektive kategori.”131 

5.3.3 Legitimitet 
Argumenten inom legitimitetsbegreppet berör förlorad status, problem i kontakt med andra 
länder och minska trovärdighet som en följd av förlorad kompetens. Dessutom återfinns ar-
gumentet som rör anpassning till samhället.  
 
För: Anpassning till samhället 
”Folklig förankring. Ett enbefälssystem speglar bättre värderingarna, i ett samhälle som det 
svenska, än ett två- eller trebefälssystem. I varje fall var det sant, när enbefälsreformen disku-
terades på 1970-talet och genomfördes 1982 (sic!). De skilda befälsmässarna sågs då exem-
pelvis som stötande otidsenliga rester av det gamla klassamhället.”132 
 
Emot: Enbefälssystemet infördes inte för att förbättra Försvarsmaktens förmåga 
”Olovsson menar att reformerna inte genomfördes för att förbättra försvarsmaktens operativa, 
taktiska eller stridstekniska förmåga. Det rådande samhällsklimatet med de allmänna jämlik-
hetssträvandena var avgörande (Olovsson 2001:85).”133 
 
Emot: Förlorad status 
”Officerarna var inte enbart kritiska mot reformen på grund av att försvaret förlorade kompe-
tens. Det var den befälsgrupp som förlorare mest av sin tidigare status när den nya befälsord-
ningen infördes. Olovssons informant överste Bernroth anser att en stor del av regementsoffi-
cerskåren upplevde reformen ’som slutet på äran att vara en officer och gentleman’ (Olovsson 
2001:84).”134 
 
”Ett flertal av de gamla underofficerarna och underbefälen har upplevt det besvärande, att de 
stått kvar i samma grad ända sedan NBO infördes 1983 och aldrig blivit befordrade. Den 
gamla fanjunkaren har varit kapten i 20 år och sett yngre officerare passera honom på vägen 
uppåt genom graderna. Ännu värre är det för de f.d. underbefälen, som blev löjtnanter 1983 
och fortfarande står kvar i samma grad. Att vara närmare 60 år och fortfarande vara löjtnant 
uppfattas av många utländska officerare som märkligt. De tror oftast att de gamla löjtnanterna 
gjort något ”ruffens” och därför inte blivit befordrade.”135 
 
Emot: Det svenska enbefälssystemet skapar problem i kontakt med andra länder 
”Ag PERS föreslår att Försvarsmakten närmar sig en åldersfördelning som svarar upp mot 
kraven på en reformerad Försvarsmakt med ökad insatsfrekvens och ökande krav på fysisk 
prestationsförmåga. Vidare skulle en sådan fördelning även stödja en ändamålsenlig och in-
teroperabel nivåfördelning.”136 

                                                 
130 Wallerfelt, Gustaf, Finns det några (dugliga) ”stridspiloter” i armén? (2002) sid 57. 
131 Wallerfelt, Gustaf, Finns det några (dugliga) ”stridspiloter” i armén? (2002) sid 74. 
132 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
133 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003)) sid 68. 
134 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003) sid 66. 
135 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003) sid 69. 
136 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut…(2006) bilaga 1, sid 44. 
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Anm. Med ”interoperabel nivåfördelning” avses en strävan att ha fler anställda befäl i mindre 
förband, t ex som gruppchefer i en pluton. Detta skulle bättre motsvara befälstätheten utom-
lands.137 
 
”Även Försvarsmaktens ökande internationella åtaganden motiverar en översyn av officerares 
karriärvägar. Idag harmoniserar inte vårt enbefälssystem med andra nationers system, vilket 
ibland kan leda till besvärliga situationer (t.ex. när svenska officerare tjänstgör i befattningar 
som i andra länders styrkor innehas av ’non-commissioned officers’)”138 
Anm. Argumentet återfinns i ytterligare källor.139 140 
 
Emot: Utan specialister minskar förvarets trovärdighet 
”En stor del av de intervjuade är av den uppfattningen att försvaret är på väg att urholka orga-
nisationen på skickliga yrkesmän (specialister) vilket upplevs som förödande för den framtida 
professionen och dess trovärdighet.”141 

5.3.4 Kåranda 
Argumenten inom kårandabegreppet pekar dels på ett positivt resultat av enbefälssystemet, 
dels på en saknad efter den gamla kårgemenskapen. 
 
För: Mer som förenar än skiljer 
”Förtroende och tillit. I ett enbefälssystem har alla på högre nivåer tjänstgjort på samtliga ni-
våer som föregår deras egen. Det innebär, att de har en mer realistisk uppfattning, om vad 
som är möjligt att genomföra på de lägre nivåerna. I hela organisationen vet man, att ingen 
kan hoppa över en grad eller nivå. Det ökar förtroendet för högre befäl. De senare vet i högre 
utsträckning, vad de är chefer över, än som skulle ha varit fallet, om de kunde direktrekryteras 
till de högre befattningarna.” 142 
 
God kåranda blir bättre i ett system, där allt befäl tillhör samma kategori, ett system där alla är 
officerare. I tvåbefälssystem utvecklas alltid mer eller mindre tydliga ”vi och dom” relationer. 
Officerare tenderar att tänka i ”A-” och ”B-lags” termer, där de själva givetvis är ”A-laget”. 
Underofficerare tenderar att tänka i termer av ”praktiker/realister” respektive ”teoreti-
ker/drömmare”.143 
Anm. Argumentet återfinns i ytterligare källor. 144 
 
Emot: Den gamla kårkänslan försvann 
[Vad ansåg de gamla underofficerarna om reformen?] Det negativa är att den gamla kåren och 
den starka kårkänslan försvann, liksom mässen och den egna kulturen.145 

5.3.5 Praktiker, experter och eliter 
Inom denna begreppsgrupp återfinns det vanligaste argumentet av dem som återfunnits i ma-
terialet, dvs att Försvarsmakten gynnar en generalistkarriär på bekostnad av specialister. Även 
                                                 
137  Personlig kommunikation med överste Johan Fölstad, projektledare för Arbetsgruppen Personalförsörjning, 
2006-04-25 
138 Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003 (2003) sid 65 
139 Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform? (2004) sid 35. 
140 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
141 Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform? (2004)) sid 35. 
142 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
143 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
144 Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform? (2004)) sid 36. 
145 von Knorring, Göran, Regementets medelklass. (2003) sid 73. 
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om detta inte är en kvantitativ analys så kan det vara värt att veta att det finns inalles 16 citat 
från sex olika källor. Detta argument sticker därför ut i materialet. Argumenten för enbefäls-
systemet har teman som att karriärmöjligheterna är goda, att enbefälssystemet redan har de 
verktyg som behövs och att i Flygvapnet är det attraktivt att stanna i yrkesrollen.  
 
För. Goda karriärmöjligheter 
”Goda karriärmöjligheter. I ett enbefälssystem sägs alla ha chansen att sluta som ÖB. Det 
kanske inte är så många, som tror på detta i bokstavlig mening, men det är i varje fall enklare 
att gå vidare i karriären i en rent praktisk mening i ett en- jämfört med ett flerbefälssystem. 
Att som underofficer söka vidareutbildning som officer blir lätt kringgärdat av höga formella 
såväl som informella hinder.”146 
 
För: Enbefälssystemet innehåller de verktyg som behövs 
“Vi har tittat på att slussa in flera GB-vpl. för att skapa ett mer differentierat befälssystem. 
Inte tvåbefälssystem. Man kan faktiskt med dagens verktyg differentiera intagningen så att vi 
får fler som vi inriktar mot en karriär till nivå fem och sex. Det är förbandschefernas ansvar 
att differentiera intagningen till MHS. Det finns inga formella hinder i detta avseende.”147 
Anm. Informant citerad. 
 
För: I Flygvapnet är det attraktivt att specialisera sig 
”Ett problem är att rekrytera det antal officerare till FHS chefskurs som behövs för att täcka 
upp flygvapnets totala behov av chefer. Inom flygvapnet är det attraktivt för yngre officerare 
att behålla sin yrkesroll och därmed vilja vara kvar på sitt hemmaförband. Detta gäller speci-
ellt för kategorin flygförare. Företrädare för flygvapnet menar att officerare som börjar i flyg-
vapnet är mer intresserade av en speciell verksamhet (t.ex. flygning, teknisk tjänst) än vad de 
är av att bli officerare i stabstjänst.”148 
 
Emot: Generalister premieras på bekostnad av specialister 
”Utan förändringar i befälssystemet skapas inga tydliga karriärvägar varför det finns en fara 
att, mot bakgrund av dagens kultur, en individ i sin karriärsträvan inte vill kvarstå i nivå 6 res-
ten av karriären. Ag PERS bedömning är vidare att en modell med oförändrat befälssystem 
ger utslagning av individer på ett hårdare sätt än det av Ag PERS föreslagna.”149 
Anm. Med ”dagens kultur” avser synen att karriär är lika med befordran. Med ”utslagning” 
avses att man inte bekräftas som individ om man stannar som löjtnant utan felaktigt utmålas 
som misslyckad.150 
 
”Specialistkunskaper undervärderas, de ”praktiska” specialistkunskaperna i synnerhet. Vägen 
till högre lön och status går via den nivåhöjande utbildningen och till denna kopplad beford-
ran. Den som blir kvar i de lägre graderna måste själv vårda sin yrkesstolthet, men det är inte 
alltid så lätt, i ett system som så tydligt haussar befordran. Några känner sig rent av tvingade 
att göra karriär.”151 
 
”Det är nödvändigt att belöningar, uppmuntran och befordransmöjligheter fördelas relativt 
jämt mellan specialister och generalister. Så är inte fallet inom Försvarsmakten idag om belö-
                                                 
146 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
147 Hedlund Erik, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet (2004) sid 144. 
148Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret (1998) sid 251. 
149 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut…(2006) bilaga 1, sid 47. 
150 Personlig kommunikation med överste Johan Fölstad, projektledare för Arbetsgruppen Personalförsörjning, 
2006-04-25 
151 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
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ningar och uppmuntran definieras i ekonomiska termer. Vad gäller befordransmöjligheter är 
de i hög grad kopplade till chefsmeriter. 23,5 % av dem som svarat på RRVs KF-enkäter upp-
ger i öppna svarsalternativ att specialisering inte uppmuntras. Karriärviljan beskrivs som stark 
och ett uteblivet stigande ses som ett misslyckande.” 152 
 
Anm. Argumentet återfinns i ytterligare källor.153 154 155 156 157 

5.3.6 Övriga argument 
De argument som inte inryms bland de valda professionsteoribegreppen är naturligt nog av 
blandad karaktär. Argument med teman som är emot enbefälssystemet är betydligt fler än de 
som är för. 
 
För: Problem med enbefälssystemet beror inte på systemet i sig 
”Ingen ifrågasätter väl att vi har en obalanserad struktur inom försvaret med för många office-
rare i stabsfunktioner och för få ute på ’fältet’. Men vi bör passa oss innan vi drar allt för 
långtgående slutsatser av denna skeva struktur. Den är ett resultat av tjugo års neddragningar 
och det därför är ofrånkomligt att vi befinner oss i det läge där vi är idag.”158 
 
För: Mindre alkoholproblem 
 ”Erfarenheterna från det gamla befälssystemet ansågs innehålla en stor del negativa aspekter 
såsom exempelvis alkoholproblem”159 
 
Emot: Utbildningen är dyr 
”När ”Ny befälsordning” utreddes arbetade den utsedda arbetsgruppen med två strukturer, den 
horisontala och den vertikala. Den befälsordning som genomfördes överensstämde i huvudsak 
med den vertikala strukturen. Arbetsgruppen noterade emellertid att den vertikala strukturen 
kunde leda till ett bristande resursutnyttjande eftersom förhållandet mellan utbildningsinve-
stering och nyttjandetid blir ogynnsamt ur ekonomisk synvinkel. Den pekade också på den 
ogynnsamma åldersfördelning som kunde uppstå, vilket i sin tur leder till problem i de fall där 
uppgifter kräver både kvalificerad utbildning, tillräcklig erfarenhet och relativt ung ålder. 
RRV har i sin granskning kunnat konstatera att dessa konsekvenser allmänt förekommer.”160 
Anm. RRV talar om den vertikala strukturen men tar upp de nackdelar som 1973 år proposi-
tion kopplade till den horisontella strukturen.161 
 
”Med en utbildningsgång som medger ett differentierat utbildningstempo kan stora delar av 
tidigare så kallade nivåhöjande utbildningar av typen taktiskt- och stabsprogram ges redan 
under den grundläggande utbildningen för officerare, vilket kan ge utrymme för kostnadsre-
duceringar inom utbildningssystemet.”162 
 

                                                 
152 Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret (1998) sid 169. 
153 Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret (1998) sid 18, 19, 20, 23, 169 
154 Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform? (2004) sid 35. 
155 Hedlund Erik, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet (2004) sid 144. 
156 Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003 (2003) sid 65. 
157 Berglund, Lars Rätt människa på rätt plats – under rätt tid (C-uppsats, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005) 
sid 47. 
158 Fresker, Lars, ”Flerbefälssystemet är ett olyckligt vägval”, Officerstidningen 2/2006, sid 3. 
159 Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform? (2004) sid 36. 
160 Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret (1998) sid 22-23. 
161 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 7-8. 
162 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut…(2006) bilaga 1, sid 46. 
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”Kvoten mellan skolgång och tjänstgöring är inte rimlig i det svenska enbefälssystemet, i var-
je fall ur ett skattebetalar perspektiv. För hög andel av officerskåren befinner sig i utbildning. 
Det är för kort återbetalningstid på gjorda utbildningsinvesteringar, dvs enbefälssystemet är 
slösaktigt.”163 
 
Emot: Kort tid i befattning 
”Den nya personal försörjningsmodellen [dvs ett enbefälssystem med flera karriärvägar] ska-
par även förutsättningar för ackumulerad erfarenhet som kompetens och längre tid i befatt-
ning.”164 
Anm. Med ”längre tid i befattning” avses att tiden i utbildning blir kortare för den anställda 
befälspersonalen totalt sett. Några får längre utbildning än i dag och några får kortare. Det in-
nebär inte nödvändigtvis att alla innehar samman befattning under lägre tid än i dag.165 
 
”Möjligheten till tidig befordran tvingar fram korta tjänstgöringsperioder i de befattningar 
som är formellt nödvändiga före befordran. Detta leder till att den reglerade lägsta tiden mel-
lan skolsteg och vissa befattningar ofta även blir den längsta tiden.”166 
 
”Karriäristerna premieras, framom de som är dugliga i viss befattning. För att hinna passera 
alla grader i ett enbefälssystem kan inte ”spjuten” tjänstgöra länge i viss befattning. Två år 
eller mindre per befattning är regel snarare än undantag. Med så kort tjänstgöringstid per be-
fattning tenderar man att bli en evig amatör, bred men utan djup. Spjuten har visserligen hun-
nit se mycket men sällan haft tid att bli riktigt duktiga i de befattningar de passerat. Å andra 
sidan blir man som karriärist skicklig på att dra igång verksamhet, verksamhet vars resultat 
någon annan får ta hand om. Man blir snabb i starten, långsam och oövad i målgången.”167 
 
Anm. Argumentet återfinns i ytterligare källor. 168 169  
 
Emot: Avvecklingsinstrument saknas 
”Införandet och tillämpningen av befälsordningen medförde fler icke förutsedda problem som 
kan betecknas som strukturella. Det kanske allvarligaste är att befälsordningen saknar en fun-
gerande avvecklingsfunktion för en del av de officerare som uppnått åldern 40-45 år.”170 
 
Emot: Kan ge ogynnsam åldersfördelning 
”Ag PERS har i arbetet analyserat och klarlagt att Försvarsmakten har strukturella fel i perso-
nalförsörjningen. Det är främst försörjningen med anställda befäl (yrkes- och reservofficerare) 
som innehåller strukturproblem. Problemen består kortfattat i en felaktig åldersfördelning, 
vilket i sin tur leder till att alltför stor andel av de anställda befälen inte kan disponeras för den 
förbandsknutna insats- och utbildningsverksamheten.”171 
Anm. Detta argument beskrivs som det enskilt viktigaste motivet i Ag PERS förslag.172 
 
                                                 
163 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
164 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut…(2006)) bilaga 1, sid 46. 
165 Personlig kommunikation med överste Johan Fölstad, Högkvarteret, projektledare för Arbetsgruppen Perso-
nalförsörjning, 2006-04-25 
166 Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret (1998) sid 26. 
167 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
168 Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform? (2004)) sid 35-36. 
169 Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret (1998) sid 17 
170 Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret (1998) sid 23. 
171 Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut…(2006) bilaga 1, sid 3 
172 Personlig kommunikation med överste Johan Fölstad, projektledare för Arbetsgruppen Personalförsörjning, 
2006-04-25 
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Emot: Avhopp 
”Avhopp. Den långa väntan på mer övergripande och strategiska uppgifter i organisationen 
gör att några av de kanske mest lämpade för högre befäl hinner tröttna på vägen och söker sig 
till civil verksamhet i stället.”173 
 
Emot: Generationsmotsättningar 
”Generationsmotsättningarna är tydligare än i ett flerbefälssystem, främst för att det är så 
stark korrelation mellan grad och ålder. I ett flerbefälssystem, som t.ex. sjukvårdens, finns det 
en generationsspridning i varje yrkeskategori; biträden, undersköterskor, sjuksköterskor, läka-
re.”174 
 
Emot: Stämmer inte med dagens målbild 
”En kritisk reflektion i detta sammanhang är att undersökningen har gett vid handen att FM 
lider av ett förlegat befälssystem. NBO är inte framtaget mot den målbild och uppdrag som 
FM har idag.”175 

5.4 Analys av 2000-talets argument 
I den nutida argumentsamlingen kommer officersprofessionens yrkesutövare till tals på ett 
annat sätt än i den förra perioden. Också professionens myndighet, Försvarsmakten, framträ-
der med argument emot enbefälssystemet. Här saknas i stället i stort sett de politiska doku-
menten.  
 
Även i denna tidsperiod är argumenten många inom begreppet expertis. Precis som Burk på-
pekat så påverkar de teoretiska begreppen varandra, men vi ser det inte bara inom gruppen 
expertis, jurisdiktion och legitimitet. Man kan se anknytning även till andra begrepp. Ett ar-
gument som anknyter till både expertis och kåranda är det att chefer själva har gjort det de 
underlydande gör. Ett argument som anknyter till expertis och praktiker - experter - eliter be-
greppet är att vi har brist på specialister. Argumentet rörande konflikten mellan akademise-
ring och funktionskompetens anknyter till legitimitet genom att den vetenskapliga grunden är 
en del av legitimiteten. Samtidigt är tillämpningen av abstrakt kunskap en grundsten i be-
skrivningen av expertis. Inom expertisbegreppet är meningarna mycket delade. Vissa argu-
ment står till och med direkt emot varandra. Förutom de som säger att Försvarsmakten har fått 
sänkt kompetens så finns det de som säger att chefer fått både bättre och sämre erfarenhet. Det 
finns också skilda åsikter om huruvida officerarnas individuella kompetens tas tillvara. Flera 
argumentgrupper kritiserar enbefälssystemet för att det är svårt att kombinera alla krav i en 
grupp; akademisering eller funktionskompetens, snabb karriär eller erfarenhet. Vissa argu-
ment tar fasta på avsikten med NBO, men anser att man aldrig levde upp till intensionerna. 
 
Jurisdiktionsargumenten går åt två håll. Den ena riktningen är att kompetensen breddas, vilket 
antyder möjligheten till en utvidgad jurisdiktion. Detta argument berör visserligen inte ut-
tryckligen förhållandet till andra professioner. I förlängningen antyder det dock en kompetens 
som gör det lättare att lösa uppgiften tillsammans med andra professioner i till exempel en 
fredsfrämjande operation genom att ha officerare som är överkvalificerade på lägre nivåer. 
Den andra riktningen berör en otydlig kärnkompetens vilket kan ses som problematiskt ur ju-
ristdiktionsaspekten. Argumenten visar på synen att i stället för att få officerare som både är 

                                                 
173 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
174 Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. (2004) 
175 Berglund, Lars Rätt människa på rätt plats – under rätt tid (2005) sid 48. 
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dugliga som chefer, fackmän och utbildare så är man inte bra på något. Framför att så ställs 
trupputbildning emot truppföring (utbildare kontra chef). 
 
Legitimitetsargumenten är frekventa även i denna tidsperiod. Burk ta sin utgångspunkt i sta-
tusbegreppet när han beskriver legitimitet. Därför finns statusargumenten med här. Ett stort 
tema är legitimiteten i förhållande till andra nationers försvarsmakter där argumenten vill på-
visa ett problem med vårt avvikande system. Argumentet att vårt enbefälssystem är en försvå-
rande faktor vid internationell verksamhet uppträder relativt frekvent i materialet. Uppfatt-
ningen förefallet tämligen spridd och några motargument framträder inte. Argumentet rörande 
värdet av den förbättrade politiska legitimiteten lever kvar. Åsikten att enbefälssystemet inte 
infördes av omsorg om den militära förmågan utan av jämlikhetsskäl väcker frågan om hur 
den politiska nivån i så fall ser på officersprofessionen.  
 
Argument som rör kåranda är generellt sett positiva till enbefälssystemet. Det enda motargu-
mentet visar på en saknad efter befälskårerna i det förra systemet. 
 
Även om antalet argumentgrupper inom praktiker - experter – eliter begreppet inte sticker ut 
genom sin variation så avviker det på ett annat sätt. Argumentet att generalister premieras på 
bekostnad av specialister är det mest återkommande av alla argument i hela materialet. Enlig 
argumenten ges specialister vare sig ekonomisk ersättning eller prestige. Med tanke på hur 
spritt argumentet är i materialet så förefaller uppfattningen vara mycket utbredd. Samtidigt 
finns det motsatta argumentet att det i Flygvapnet är svårt att rekrytera chefer för att persona-
len hellre vill stanna kvar i sin yrkesutövning. Bland argumenten finns också uppfattningen att 
instrumenten redan finns i enbefälssystemet, men inte har använts. Dessutom finns synen att 
enbefälssystemet ger alla bättre karriärmöjligeter. Även om åsikten att specialister inte pre-
mieras framträder starkt, så finns det ändå i någon mån andra vinklingar. Bilden är därmed 
inte helt entydig. 
 
Argumentet att officerarna har för kort tid i befattning är det som förekommer i flest källor 
bland argumenten som inte har placerats inom de teoretiska begreppen. När argumenten rör 
tid i befattning finns det två olika aspekter. Dels den tid som chefer stannar i befattning, dels 
arbetad tid i förhållande till tid på skolbänken totalt sett. Det första synsättet avspeglar synen 
på just chefer och det andra effekten i utnyttjandet av hela befälskåren. Av de övriga argu-
menten är det bara kostnadsargumentet som återfinns i mer än en källa. Man kan vidare notera 
att RRV beskriver enbefälssystemet som vertikalt, tvärt emot avsikten i 1973 års principbeslut 
(som man hänvisar till). Det är dock osäkert i vilken omfattning RRV har fördjupat sig i inne-
börden av principbeslutet då man blandar ihop motargumenten för den vertikala strukturen 
och den horisontella.176 Argumentet att man inte kan skylla alla felen på enbefälssystemet 
som sådant ansluter till diskussionen i denna uppsats avsnitt om intern giltighet (3.3). Mycket 
har hänt i Försvarsmakten sedan 1983, och inte bara införandet av NBO. 
 
Slutsatser 
Expertisbegreppet innehåller två olika diskussioner om erfarenhet. När det gäller chefers stör-
re eller mindre erfarenhet talar man om olika saker - erfarenhet av lägre nivåer kontra erfaren-
het i sin egen nivå. De uttalat olika meningarna inom expertisbegreppet gör att detta område 
skulle vara extra angeläget att studera i framtiden. De många gånger diametralt motsatta åsik-
terna gör dessutom att en argumentation för en nydaning av befälsordningen med den här ut-
gångspunkten kan komma att tas emot på mycket olika sätt. En diskussion inom Försvarsmak-
ten skulle vara mycket välgörande om en mer ensad bild av förhållandena kunde bli resultatet. 

                                                 
176 Se avsnitt 4.3.1. 
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Just nu är bilden av expertisen splittrad. Här finns också en koppling till argumenten inom 
praktiker - experter – eliter begreppet. Detta komplicerar bilden av argumenten. Frågan är om 
man menar abstrakt kunskap (såsom i definitionen av profession) när man talat om expertis 
och specialister i samma mening. Det kan vara så att vad man menar är den kunskap som för-
knippas med ett kvalificerat yrke, men inte med profession. Frågan om vad detta i så fall be-
tyder för synen på officersprofessionen väcks.  
 
Inom jurisdiktionsbegreppet berörs en otydlighet avseende vad som är yrkesutövarnas kärn-
kompetens. Otydligheten kopplas bland annat till en konflikt mellan kompetens för truppfö-
ring och trupputbildning. Generellt sett skulle en sådan otydlighet kunna vara skadlig för ju-
ristdiktionen och yrkesmonopolet. Den inriktning som NBO har där alla ska utbildas för de tre 
rollerna chef, fackman och utbildare har genererat två helt olika synsätt. Det som företräder 
den positiva synen hyllar bredd och kompetens på även lägre nivåer. Det andra synsättet an-
sluter till den redan redovisade konflikten mellan trupputbildare och truppförare. Officerarna 
blir inte bra på något. Effekterna för jurisdiktionen pekar år olika håll. Å ena sidan kan en bre-
dare jurisdiktion ge bättre förmåga att lösa fredsfrämjande operationer, å andra sidan kan en 
betoning av förmågor som personaltjänst eller ekonomitjänst ge mindre tonvikt åt yrkesmo-
nopolets kärna, dvs våldsanvändning i form av väpnad strid. 
 
Inom kårandabegreppet står saknaden efter den gamla befälskåren med en egen mäss som 
kontrast till den politiska vilja att ta bort just sådana skillnader. Man kan notera att även efter 
NBO:s införande har traditionen med flera mässar och mässföreningar ändå levt kvar på sina 
ställen. F7 är ett sådant exempel. 
 
Analysen av praktiker - experter – eliter begreppet visar att åsikten att specialister inte pre-
mieras är mycket spridd. Detta argument torde kunna vara ett av dem som får starkast medhåll 
i organisationen vid en förändring till ett befälssystem med flera karriärvägar. Argumenten 
inom begreppet berör och engagerar officersprofessionens yrkesutövare. Detta kan bero på 
den av tradition hierarkiska karaktären inom professionen. Brints modell med praktiker, ex-
perter och eliter förefaller innehålla begrepp som är väl värda att ha i åtanke vid studier av 
officersprofessionen.  
 
Ett av behoven som fanns med i resonemanget kring principerna inför NBO:s införande var 
att yrket skulle vara ett livstidsyrke.177 När sedan RRV 1998 kritiserar bristen på ett avveck-
lingsinstrument är det nya signaler som sänds. Ett annat effektivitetstänkande har kommit in 
där äldre officerare inte nödvändigtvis bedöms passa in i Försvarsmakten. Det tidigare beho-
vet kopplades till det stora personalbehovet i invasionsförsvaret. 
 
Även i den här tidsperioden borde lejonparten av argumenten gå att avgöra empiriskt. Det kan 
vara en utmaning att avgöra om Försvarsmakten har vunnit eller förlorar kompetens. Man 
måste enas om vilken måttstock som ska användas. Vilken kompetens avses? Vad menar man 
med en specialist? Det finns dock gott om forskning om officersprofessionens kompetens att 
luta sig mot.178 Vidare torde en löneöversyn kunna ge svaret om Försvarsmakten inte ekono-
miskt premierar sina specialister. Med tanke på att specialister (åtminstone enligt definitionen 
i denna framställning) oftast återfinns i graderna löjtnant och kapten så är det är emellertid 
ingen allt för vild gissning att det stämmer. Lön och grad brukar följas åt. Argumentet att offi-
cerskåren har mindre alkoholproblem än befälskårerna i det gamla systemet borde kunna gå 

                                                 
177 Regeringen, Proposition 1973:128 (1973) sid 4. 
178 Se till exempel Rolf, Bertil, Militär kompetens, Traditioners förnyelse 1500-1940 (Bokförlaget nya Duxa, 
Nora, 1978.) 
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att avgöra. Det finns rimligen mycket forskning om förekomst av alkoholproblem. Den intres-
santa frågan är i så fall om Försvarsmakten uppvisar en egen trend eller bara följer den all-
männa samhällsutvecklingen. 
 
Ag PERS identifierar en felaktig åldersstruktur inom Försvarsmakten som det mest angelägna 
att korrigera. Problemet identifieras som ett strukturproblem. Kopplingen till just enbefälssy-
stemet är (som så ofta när det gäller argumenten) inte entydig. De kan också bero på effekter 
av förbandsnedläggningar, m m. Problemet framhölls dock som en möjlig konsekvens av en 
horisontell struktur redan 1973. Kopplingen till enbefälssystemet skulle därför vara värd att 
studera mer i detalj i framtiden. 
 

5.5 Analys av skillnader mellan 1980-talet och 2000-talet 
Ur materialet framträder bilden av två perioder med sinsemellan olika diskussioner och en 
lugn period däremellan. Argumenten vid tiden för NBO:s införande kommer företrädesvis 
från den politiska nivån medan Försvarsmakten och officersprofessionen står för diskussionen 
numera. Argumenten från den tidigare perioden är generellt positiva till enbefälssystemet me-
dan mera kritiska röster hörs under den senare. Gemensamt för båda perioderna är att bredden 
argument är stor inom expertisbegreppet. Däremot framträder även argumenten inom prakti-
ker – elit med en stor bredd under 2000-talet. Jurisdiktionsbegreppet dyker upp först i det se-
nare materialet med några få argumentteman.  
 
Inom expertisbegreppet har argumentet att förvarsmakten förlorat kompetens i form av speci-
alister tillkommit. Att officerarna skulle ha nytta av erfarenheter från lägre nivåer lever kvar 
som argument, medan motargumentet att vi får chefer som är dåligt tränade i att leda förband 
har tillkommit. Att vi har fått en sämre urvalsprocess och att det är svårt att förena både aka-
demiseringen och kompetens i funktionerna är nya argument.  
 
Jurisdiktionsbegreppet framträder med två huvudlinjer utkristalliserad redan i 1980-talets ar-
gument. Synen på en allmänt bredare förmåga som något positivt kontra synen att officerarna 
inte blir bra vare sig på trupputbildning eller på truppföring. Synen att det kan vara svårt att 
förena alla kompetenser (chef, utbildare, fackman) i en person lever kvar, men beskrivs tydli-
gare i det senare materialet.  
 
Argumenten kring kårandabegreppet är i stort sett det samma i båda tidsperioderna dvs å ena 
sidan att officersprofessionen har fått en bättre kåranda, men å andra sidan att det var bättre 
kåranda förr inom de gamla befälskårerna. 
 
Att enbefälssystemet förbättrade den politiska legitimiteten är ett argument som är gemensamt 
för båda perioderna. Argumentet att vårt enbefälssystem försvårar vid internationella insatser 
står däremot i bjärt kontrast till 1973 års principbeslut som i ett enda kort stycke avfärdade 
betydelsen av jämförelse med andra länder. Andra argument som tillkommit inom legitimi-
tetsbegreppet är upplevelsen av statusförlust bland alla grupper och att en brist på specialister 
i sig påverkar trovärdigheten negativt. 
 
En stor skillnad framträder om vi betraktar det två tidsperioderna ur ett praktiker - experter – 
eliter synsätt. Medan argumenten var enbart positiva när NBO infördes finns det numera en 
bredd av både positiva och negativa argument. Här återfinns det talrikaste negativa argumen-
tet, det att specialister missgynnas.  
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Bland de argument som inte har sorterats in bland professionsteorins begrepp finns de två all-
varligaste farhågorna från 1973 som kom att bli besannade, de att det fanns en risk för felaktig 
ålderstruktur och höga utbildningskostnader. Att kostnaden skulle öka var känt redan 1978, 
men i beslutet att införa NBO diskuterades inte ålderstrukturen utan det togs bara upp i prin-
cipbeslutet 1973. 
 
Slutsatser 
Den senare diskussionen handlar mestadels om NBO som det blev. Dagens argument vägs 
inte emot avsikten med NBO och därmed är det inte avsikten utan utfallet som diskuteras. En 
diskussion om avsikten kan måhända tillföra ny insikt om vårt system och hur det kan utveck-
las. Det är inte entydigt så att effekterna som argumenteras har med befälssystemets konstruk-
tion att göra. Effekterna kan komma ur något annat, vilket inte innebär att eventuella negativa 
effekter inte är högst verkliga och behöver åtgärdas. Enligt argumenten inom legitimitetsbe-
greppet har både de tidigare regementsofficerarna och plutonsofficerarna förlorat i status. Den 
upplevda statusförlusten skulle kunna vara en av förklaringarna till att argumenten mot enbe-
fälssystemet till sist framträder.  
 
Jurisdiktionsargumenten är huvudsakligen de samma i perioderna, men visar två olika synsätt 
på hur professionen kan gynnas. Den ena ser positivt på en bred jurisdiktion medan den andra 
vill fokusera på kärnan i form av väpnad strid. Den trupputbildarroll (utbildare) som blev en 
grundplatta för alla officerare med NBO:s införande betraktas numera av vissa som något av 
ett hinder för att få dugliga truppförare (chef). Däremot ställs inte fackman i motsatsställning 
till de andra två. Det förefaller som det finns en koppling till praktiker – experter – eliter ar-
gumenten och att fackmannarollen är förbehållen specialisten, medan truppförarrollen ses som 
generalistens domän. Frågan är då vem som ska vara trupputbildare? Det kan vara så att utbil-
darrollen ses ur en tidsaspekt, dvs det man gör först i sin karriär och som möjligen bara stjäl 
tid från chefs- och fackmannarollen. 
 
Legitimitetsdiskussionen angående problem i utlandstjänst säger något om yrkesutövarnas syn 
på officersprofessionen. Svenska officerare förefaller inte acceptera tesen att våra svenska 
förhållanden är så unika att de rättfärdigar ett eget system. Åsikten förefaller vara att office-
rarna snarast jämställer sig med officerare i andra länder och inte bejakar en svensk särlös-
ning. 
 
En förbättrad kåranda är en av de avsikter med NBO som förefaller att ha infriats. Detta är 
sannolikt en viktig utgångspunkt att beakta om vi ska förändra befälssystemet. En medveten-
het om frågan skulle kunna ge en startpunkt för att ändå värna om kårandan. Det är rimligt att 
anta att det måhända är något som människorna i officersprofessionen tar för självklart, men 
inte vill mista. 
 
Praktiker - experter – eliter begreppet visar på det mest framträdande argumenten, att För-
svarsmakten inte premierar specialister. Uppfattningen är grundmurad i Försvarsmakten. Det 
är värt att notera att redan i den utvärderingen av NBO som gjordes 1988 så identifierades ett 
bekymmer såtillvida att rekryteringen då mest hade gynnat generalister. Man ansåg visserli-
gen att problemet var på väg att lösas, men det pekar ändå på att Försvarsmakten har levt med 
problemet i princip sedan NBO:s införande. Trots detta har uppenbarligen aldrig en nöjaktig 
lösning infunnit sig! 
 
Inför NBO införande fanns en medvetenhet att det skulle bli högre utbildningskostnader. Nu-
mera finns inte längre beredvilligheten inom Försvarsmakten att bära den kostnaden. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-06-09 FHS Beteckning 675/6:1  
  Sida 47 av 56 
 
5.6 Argumenten prövade mot Flygvapnet 
Detta avsnitt syftar till att se om ett urval av argument utifrån kategoriseringen i avsnitten 
ovan upplevs som relevanta i Flygvapnet. Respondenterna tjänstgör alla på Skaraborgs flyg-
flottilj, F7 och tillhör inom officersprofessionen yrkesgrupperna flygförare och flygtekniker. 
Listan på respondenterna finns redovisad i avsnitt 3.2. Argumenten att vårt system skapar 
problem i kontakt med andra länder (se avsnitt 5.3.3) är valt för att det förefaller väl spritt och 
är ett av dem som nämns redan i PERP 7. Argumentet att generalister premieras på bekostnad 
av specialister är valt av liknande skäl (se avsnitt 5.3.4). Det är det enskilt mest förekomman-
de argumentet i materialet. Till sist så är argumentet att kårandan ökar valt för att det är ett av 
de ursprungliga syftena med NBO (se avsnitt 4.3.1, 5.1.4 och 5.3.4). Dessutom bedömde jag 
det som intressant utifrån min egen förförståelse. 

5.6.1 Kontakt med andra länders system är problematiskt 
Påstående: Idag harmoniserar inte vårt enbefälssystem med andra nationers system, vilket 
ibland kan leda till besvärliga situationer. 
Alla respondenter är av samman mening. Ingen kan se, eller har upplevt något väsentligt pro-
blem med att vi har ett annat system än i utlandet. Man tar bara fram vad man beskriver som 
mindre nackdelar. Då nämns saker som att man tidigt kan få reaktionen som ”Gråhårig och 
löjtnant, vad är det för fel på dig?” (C) eller att en del utländska underofficerare drar sig för att 
komma fram och ta kontakt. Respondenterna uppfattar att sådana trösklar försvinner snabbt 
när man fått bevisa sin kompetens. Många respondenter anser att personal ur Flygvapnet över-
lag uppfattas kom dugliga och kompetenta när de är utomlands och kan ha en bredare kompe-
tensbas än sina utländska motsvarigheter.  
 

”Det är min bestämda uppfattning att den person vi skickar utomland, oavsett nivå, gör ett jät-
tebra jobb och vi är högt ansedda ute i världen och kända för att var ärliga, lojala och duktiga 
på alla sätt.” (F) 

 
Det framgår också hos flera respondenter att man anser att man som svensk inte tar så allvar-
ligt på vilken grad man har. En av respondenterna som regelmässigt tjänstgjorde utomlands 
(en flygförare) förklarade att han normalt sett aldrig visste vad folk hade för grad. En annan 
uttryckte det som att: ”I Flygvapnet påstår jag att vi har en lättsam attityd till rang och till gra-
den.” (D) Det svenska systemet beskrevs i jämförelse med utländska med ord som lättsamt 
och mer demokratiskt eller mindre tungrott. Ett positivt exempel som lyfts fram av flera av 
dem som tjänstgör i en transportflygbesättning, oavsett om de är flygförare eller tekniker, är 
att hela besättningen kan äta tillsammans. ”Många gånger har vi en fördel /…/ när vi kommer 
som en besättning. Vi kan ju gå till samma mäss och sådan saker.” (C)  

5.6.2 Specialisering belönas inte 
Påstående: Karriärsystemet och rekryteringen i enbefälssystemet är uppbyggt för att få bra 
högre chefer och specialisering belönas inte. 
I detta fall är bilden inte entydig. Inledningsvis anser alla utom en av respondenterna att vi 
generellt sett inte ger specialister den erkänsla de borde ha. Brist på erkänsla genom lön tas 
som ett exempel. Även andra exempel är frånvaron av synliga tecken som facktecken eller 
den lila färgen som flygtekniker hade när de var civilmilitärer. När man sedan diskuterar det 
egna yrkesfacket blir däremot bilden annorlunda. Alla flygförare anser att inom skrået är det 
helt accepterat att vara specialist. Som ett ideal lyfts de gamla fältflygarna fram, eller deras 
nutida efterföljare i form av de erfarna kaptenerna. Som en av respondenterna uttryckte det: 
”Ska man flyga ett gruppföretag i skarpt läge är det en kapten man vill ha längst fram, som 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-06-09 FHS Beteckning 675/6:1  
  Sida 48 av 56 
 
kan det här i ryggmärgen, som är jäkligt duktig på just de här bitarna.” (D) Man anser också 
enhälligt att det finns goda möjligheter att utvecklas som specialist.  
 

”Sen i mitt yrke tycket jag det finns jättebra möjligheter att utvecklas utan att gå skola. Det är 
ju positivt. Man behöver inte kännas att man står och stampar bara för att man inte ska gå ni-
våhöjande utbildning, utan man kan utbilda sig ändå.” (F) 

 
Flygteknikerna lyfter på liknande sätt fram fackmannen som ett ideal och man använder då 
uttryck som ”skruvartänkande” (C) eller ”mekfingrar” (B). Flygteknikerna anser också med 
viss tvekan att deras status och anseende har ökar i Flygvapnet. ”Här på F7 känns det att vi är 
uppskattade medarbetare” ansåg en av respondenterna. (Ab). En Systemingenjörsutbildning 
framhölls av flera av respondenterna som exempel på ett sätt att bli en erkänt duktig specia-
list. Inom båda yrkesfacken fanns det uppgiftslämnare som ansåg att det var i och för sig vär-
defullt att det fanns de som gjorde karriär, men det bästa var om den personen i så fall främst 
var en duktig fackman. En av respondenterna besvarade frågan på hur han såg på vikten att 
man bland flygteknikerna kunde göra karriär med: ”Varför börja som tekniker i så fall?” (B). 

5.6.3 Kårandan ökar 
Påstående: Enbefälssystemet ökar sammanhållningen och kårandan inom officerskåren. 
Bland svaren finns en skillnad beroende om man anställts i Flygvapnet före eller efter NBO:s 
införande. Bland de yngre, dvs de som anställts inom NBO, är åsikten enhälligt att det har bli-
vit bättre. Hos en av respondenterna fanns reservationen att det gällde inom Flygvapnet men 
inte hela Försvarsmakten. Man anser att det var större skillnader förr och att kårandan ökat. 
Bland de äldre som varit med om båda systemen är bilden mer splittrad. Man ser även förde-
lar i detta avseende med flerbefälssystemet. Man framhåller genomgående att sammanhåll-
ningen var bättre förr i den mindre gruppen som den egna befälskategorin utgjorde. Två av 
respondenterna som anställts före NBO tar upp den egna mässen som en symbol för grupptill-
hörigheten. Men, en av dessa respondenter avslutar trots allt resonemanget med att samhället 
utvecklas: ”Med facit i hand så har jag nog kommit till insikt om att det är nog inte så dumt 
[med NBO]. Det gäller ju att alla är med i båten och drar åt samma håll”. (B) 

5.7 Analys av argumenten prövade mot Flygvapnet 
Man förfaller inte se några problem ur just den legitimitetsaspekt som förhållandet till ut-
ländsk flygvapenpersonal innebär. Ingen skillnad märks i uppfattning beroende på om man 
har tjänstgjort utomlands eller inte. Under intervjuerna framgick dock att alla var tämligen 
vana vid att umgås med utländsk flygvapenpersonal. En orsak är att på F7 utbildas eller har 
utbildats både flygförare och flygtekniker från Ungern och Tjeckien. Det framgår att det är 
både viktigt att vara kompetent och att uppfattas som sådan av personal från andra länder. 
Man anser också att det är så man betraktas. 
 
Bilden ovan förstärks av att inom det egna yrkesfacket framhåller både flygtekniker och flyg-
förare att praktiker är viktiga och de anförs som ett ideal, snarare är experter eller eliter. Det 
förekommer också att det inte ses som självklart att de två senare grupperna har tillräckliga 
fackkunskaper. En förklaring skulle kunna vara att de flesta av respondenterna ser sig själva 
som just praktiker. Under intervjuerna ställdes inte den direkta frågan om respondenten såg 
sig själv som specialist. Avsikten var att inte tvinga fram ett ställningstagande som skulle 
kunna styra svaren under resten av intervjun. Jag uppfattar att man i varje fall känner starkt 
för bilden av fackmannen. Någon märkbar skillnad mellan indelningsvariablerna syns inte. 
 
Kårandabegreppet är levande för respondenterna genom att alla hade tankar och reflektioner 
om just kårandan. Indelningsvariablerna ”NBO eller tidigare” har olika utfall såtillvida att de 
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som tillhör det tidigare systemet snarare ger bilden av att kårandan var bättre förr. Denna bild 
är dock inte entydig genom att det inom variabeln finns olika meningar. Dock är skillnaden 
tydlig mot dem som anställts efter att NBO infördes.  
 
Slutsatser 
Påståendet att vårt system ger problem vid utlandstjänst förefaller inte stämma ur en flygva-
penaspekt. Möjligheten att kunna umgås genom att till exempel kunna äta tillsammans fram-
kommer ofta som ett positivt exempel och är uppenbarligen viktig. Man kan ana att man näs-
tan är demonstrativt intresserad av att vara tillsammans. Med tanke på att alla respondenter 
var vana vid att arbeta med utländsk personal så blev indelningsvariabeln ”utlandstjänst eller 
inte” mindre användbar i denna fråga. Synen på den egna delen av officersprofessionen defi-
nieras till stor grad genom expertisbegreppet och indelningen i praktiker, experter och eliter. 
Det är viktigt att vara och uppfattas som en fackman medan generalistkarriären ses med viss 
skepsis, i varje fall från respondentgruppen som skulle kunna definieras som praktiker och i 
några fall som expert. 
 
Bilden att specialister missgynnas är inte entydig. Båda de intervjuade yrkesgrupperna har 
stark prägel av specialister såtillvida att praktiker är ett ideal. Jag tolkar budskapet med speci-
alisten som ideal och skepsisen inför karriär utan goda fackkunskaper som att statusen hos 
specialisten inte är så dålig som de redovisade argumenten ger vid handen. Att rekryteringen 
inte gynnar specialister förefaller inte heller stämma med tanke på att jag tolkar svaren som att 
de flesta respondenterna ser sig som specialister/praktiker. Vad avser bristen på ekonomisk 
erkänslan så stämmer bilden bättre med de tidigare argumenten. Även här är expertisbegrep-
pet viktigt för att förstå självbilden hos dessa grupper inom officersprofessionen.  
 
Diskussionen inom Flygvapnet stämmer väl med de två olika synsätt på kåranda som fram-
kommit i de beskrivna argumenten. Det förefaller vara så att de som faktiskt arbetade i flerbe-
fälssystemet upplever att åtminstone just kårandan var bättre förr. Den mindre gruppen fram-
hålls som motiv. Till bilden hör dock att det fanns andra befälsgrupper som inte var del av den 
egna gruppen och dess kåranda. När de yngre diskuterar kåranda ser de till ett större kollektiv. 
Med den utgångspunkten ser jag det som att kårandan totalt sett är större. En förändring till ett 
befälssystem med flera karriärvägar skulle dock kunna innebära en återgång till det tidigare 
systemet. Det behov av medvetenhet om frågan som har framhållits i tidigare slutsatser för-
stärks. I varje fall om man vill värna om kårandan. 

5.8 Sammanfattning 
I granskningen av argumenten framträder en bild av delvis olika argumentuppsättningar när 
NBO infördes och i nutid. Argumenten vid tiden för NBO:s införande härstammar företrädes-
vis från politisk nivå och är generellt sett positiva till ett enbefälssystem. Legitimitetsaspekten 
i form av anpassning till det övriga samhället är tydlig. Dagens argument kommer från För-
svarsmakten och dess officerare och innehåller betydligt mer kritik. Här återfinns bland annat 
praktiker - experter – eliter argumentet att Försvarsmakten inte belönar specialister och legi-
timitetsargumentet att vårt avvikande system ger problem vid utlandsoperationer. Det två sist-
nämnda argumenten förefaller dock ha en sämre giltighet i Flygvapnet än vad man skulle 
kunna tro när man ser hur ofta de förekommer i materialet. 
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6 Diskussion 
Avsikten med detta kapitel är att kontrollera om uppsatsen har svarat på sin frågeställning. 
Detta görs i det första avsnittet. I nästa avsnitt redovisas ytterligare argument för och emot 
enbefälssystemet som har framkommit under arbetet, men som inte fanns i de valda texterna. 
Därpå följer en utvecklad diskussion baserad på de reflektioner som växt fram under arbetet. 
Efter en redovisning av förslag till framtida forskning följer ett avslutande avsnitt. 

6.1 Är syftet med uppsatsen uppnått? 

6.1.1 Den första delfrågan samt giltighet och tillförlitlighet 
Syftet med denna uppsats är att kategorisera argumenten för och emot enbefälssystemet och 
diskutera argumentens relevans utifrån en tids- och professionsaspekt. För att uppnå detta syf-
te ställdes fyra delfrågor. Den första var frågan om vilka argument som förekommer i reso-
nemang för och emot enbefälssystemet. För att besvara denna fråga har skriftliga källor an-
vänts och bredden av argument har redovisats i avsnitt 5.1 till 5.4. Den politiska nivåns källor 
ger generellt sett en mer positiv bild av NBO, medan de övriga är mer varierade. NBO rättfär-
digades med att all befälspersonal hade samma uppgifter, chef, fackman och utbildare. Utbil-
darrollen kom dock att bli en bas för professionen. Rollerna chef (truppförare) och utbildare 
(trupputbildare) ställs emot varandra. På ett liknande sätt beskrivs ett problem i att generalis-
ter gynnas på bekostnad av specialister. Har då källorna kunnat ge en rättvisande bild av bred-
den? Jag bedömer att urvalet källor med anknytning till den politiska nivån, Försvarsmakten 
och Försvarshögskolan kompletterat med etnologiska texter ger en god giltighet och relevans. 
Källorna har alla anknytning till den nya befälsordningen och det är rimligen inom den angiv-
na kategorin texter som huvuddelen av argumenten torde bli framförda. Det går inte helt att 
utesluta att det finns ytterligare källor inom den angivna typen. Urvalet kan dock ses som re-
presentativt och tämligen uttömmande. För att kunna låta läsaren bedöma tillförlitlighet och 
trovärdighet har argumenten redovisats i form av citat. Källornas tillförlitlighet och trovärdig-
het bedöms som god med tanke på att det dels är officiella källor som speglar respektive 
myndighets officiella syn, dels utgörs av vetenskaplig arbeten. 

6.1.2 Den andra delfrågan och teorins lämplighet 
Den andra frågan var hur argumenten för och emot enbefälssystemet kan kategoriseras. För 
att besvara frågan har professionsteoretiska begrepp använts. Dels Burks tre element expertis, 
jurisdiktion och legitimitet, dels kåranda och praktiker, experter och eliter. Begreppen har 
gjort att argumenten har kunnat kategoriseras. Det problem som uppstår är att precis som 
Burk skriver så påverkar elementen varandra. Det är inte bara Burks tre element som påverkar 
varandra utan även de övriga valda begreppen. Ett tydligt exempel är expertis och Brints tre 
nivåer praktiker, experter och eliter som alla har koppling till kompetens. Detta gör att det 
flera gånger är vanskligt att med säkerhet avgöra ett arguments entydiga koppling till ett enda 
begrepp. Exempel på problemet har redovisats i analyserna. Redovisningen i form av citat gör 
att läsaren kan själv kan värdera kategoriseringen. Brints teori om praktiker, experter och eli-
ter som har använts som ett komplement till Burks teori kom att vara mer användbar än vad 
jag hade förväntat mig. Den är väl värd att ha i minnet om officersprofessionen ska avhandlas 
ur en aspekt liknande den i den här uppsatsen. En samtidig användning av Burks och Brints 
teorier på officersprofessionen torde kunna öka förståelsen för en profession som har sådana 
hierarkiska drag. Valet av teori har visat sig lyckosam genom att det antal argument som inte 
har kunnat sorteras under något teoretiskt begrepp är relativt litet. En krigsvetenskaplig grund 
för dessa argument får sökas någon annanstans än inom teorier om officersprofessionen.  
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6.1.3 Den tredje delfrågan och skillnaderna mellan tidsperioderna 
Den tredje frågan var om det finns en skillnad mellan argumenten från tiden för NBO:s infö-
rande och dagens argument. Frågan har besvarats i avsnitt 5.5 och det korta svaret är ja. Det 
finns skillnader, inte minst eftersom att det företrädesvis är källor från den politiska nivån 
som är positiva till NBO i den första perioden, och ett blandat källmaterial med mer skiftande 
syn i den andra. Argumenten mot NBO som måhända fanns redan när systemet infördes 
kommer inte fram i materialet från den tiden. En möjlig förklaring är att officerarna bara lojalt 
verkställde det politiska beslutet. De tidiga argumenten speglar en avsikt och förhoppning 
medan de nutida bygger på hur det blev. Ett dilemma är att de effekter som diskuteras i argu-
menten inte nödvändigtvis har en kristallklar koppling till just NBO. Effekterna (både bra och 
dåliga) kan bero på något helt annat, som till exempel någon av Försvarsmaktens omstruktu-
reringar. 

6.1.4 Den fjärde delfrågan samt giltighet och tillförlitlighet 
Den sista frågan var om ett urval av argumenten upplevs som relevanta i Flygvapnet. Här an-
vändes intervjuformen för att ge empiri. Syftet var att få svar med hjälp av en tämligen öppen 
frågeform. Valet av intervjufrågor gjordes bland annat baserat på min erfarenhet och förförs-
tåelse av Flygvapnet. Vissa ställda frågor gav dock tveksamt utfall. Frågan om befälssystemet 
påverkade krigsdugligheten uppfattades som svår att svara på. Frågan om man någon gång 
valt mellan att specialisera sig eller gå nivåhöjande utbildning kunde besvaras med ja och till-
förde sällan något för att öka förståelsen avseende synen på karriär kontra specialisering. Ge-
nerellt sett ställdes dock rätt typ av frågor som i sin tur gav svar på de avsedda frågorna. Var 
då valet av Indelningsvariablerna felaktig som nästan inte gav några skillnader? Jag tolkar 
bristen på skillnad som att enigheten bland grupperna var stor, trots olika bakgrund i befälssy-
stem. Alla hade relativt stor erfarenhet att arbeta med utländsk flygvapenpersonal, så den va-
riabeln föll i princip bort. Jag hade måhända kunnat vara tydligare i mina önskemål i min dia-
log med chefer på F7 före intervjuerna. I efterhand inser jag emellertid att förhållanden var 
sådana att inte bara tjänstgöring i insatta förband utomlands gav den efterfrågade erfarenhe-
ten. Å andra sidan ökar respondenternas erfarenhet bara trovärdigheten i svaret på frågan om 
vårt system ger problem utomlands. 

6.2 Ytterligare argument för och emot enbefälssystemet 
Under arbetet med denna uppsats har också några argument framkommit som inte funnits 
med i de skrivna källorna. Under en av intervjuerna framkom argumentet emot NBO att vi har 
fått en inflation i grader. Den lägsta accepterade nivån ökar när man inte har något annat sätt 
att visa uppskattning på. (F) Jag tolkade respondenten som att vi sänder personal på nivåhö-
jande utbildning när vi inte har något annat sätt att belöna på, vare sig organisationen har be-
hovet eller ej. I diskussioner i samband med arbetet på uppsatsen har ytterligare argument för 
enbefälssystemet framkommit. Ett är att vi inte har råd att splittra oss i olika befälskårer när 
Försvarsmakten bara krymper. Vi skulle bara få sämre redundans med olika karriärvägar. Ett 
annat argument för enbefälssystemet är att en officerskår med riklig erfarenhet av leda, plane-
ra och genomföra utbildning har bättre förutsättningar för att självständigt utbilda sitt eget för-
band om behov uppstår under en operation. Detta jämfört med en officer som företrädesvis 
leder sitt förband och har överlåtit utbildningen till underofficerare. För egen del har också 
några argument kristalliserats under arbetet. Ett argument för enbefälssystemet är att en trans-
formering av Försvarsmakten går lättare med likformig befälskår utan ännu fler grupper än i 
dag som har intressen att bevaka gentemot andra grupperingar. Det kan också tänkas att 
mångsidigt utbildade officerare lättare accepterar förändring. Ett argument mot NBO är att vi 
har så kort gradspann att många aldrig kan manifestera sin utveckling i en befordran. För fler-
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talet blir den enda befordran efter officersexamen den till löjtnant som kommer med automa-
tik efter några år. 

6.3 Utvecklande diskussion 
Det viktigaste resultatet av uppsatsen är att visa att bredden av argument är större än vad som 
normalt sett framkommer i debatten. Denna bredd ger ökad insyn i hur både officersprofes-
sionens yrkesutövare och den överordnade politiska nivån ser på befälssystemet. Inte minst 
kännedom om den ursprungliga politiska avsikten med NBO är värdefull. Den ger en insikt 
om motivet med systemet som måhända inte framträder tydligt i dagens debatt. Med tanke på 
att det ofta är nackdelarna som beskrivs så är exposén av argument både för och emot viktig. 
Vill Försvarsmakten förändra sitt nuvarande system så är en viktig utgångspunkt att identifie-
ra de fördelar som man vill värna om. På så sätt ökar sannolikheten att man utvecklar något 
nytt (vilket jag uppfattare att avsikten är) och inte bara tittar bakåt. Det man ser när man tittar 
bakåt, eller utomlands, är ett system som de flesta av officerarna inte förstår i sin helhet för de 
har inte själva upplevt det. 
 
När man talar om argumenten som något som skulle kunna värnas, eller, som jag gör, om-
vandlar dem till påståenden (se avsnitt 5.6), finns en fara i att man uppfattar dem som san-
ningar. Man måste då ha klart för sig att lejonparten av argumentens riktighet återstår att bevi-
sa. De flesta argumenten står obevisade. Man kan till exempel tycka att chefer är för kort tid i 
befattning. Vilken tilltro ska man ha till ett sådant påstående? Vilken nivå av chef menar 
man?  Hur lång tid är i så fall tillräcklig? Vilket värde har tid i befattning kontra erfarenhet av 
olika befattningar för Försvarsmakten? Vad man kan göra är att utreda de argument som man 
tycker är intressanta för att klarlägga förhållandena. 
 
En av slutsatserna i uppsatsen är att det i huvudsak handlar om två olika diskussioner med en 
lugn period emellan. Mycket av dagens diskussion handlar om tillämpningen av befälssyste-
met, inte hur det är konstruerat. Vilka är effekterna kontra vilka var intentionerna? Speciellt 
argumenten rörande Försvarsmaktens förmåga att ta vara på specialister hör dit. Måhända är 
det en onödig kunskap att söka orsaken om vi tror oss veta vad problemet är och söker en bot 
på det. Det är ända svårt att frigöra sig från känslan av ett en analys av varifrån dagens struk-
turproblem kommer skulle vara värdefull. Inte minst som man 1973 förutspådde problem i en 
formalistisk tillämpning av NBO. Dessa farhågor ses i dag som besannade. En felaktig ålders-
struktur är ett sådant exempel. Om Försvarsmakten inte på allvar försöker förstå varför effek-
terna av NBO skiljer ifrån dess intentioner, hur ska man då kunna undanröja möjliga fel i ett 
nytt, annorlunda system? 
 
NBO bygger i grunden på en horisontell struktur. Motsatsen, den vertikala beskrevs i negativa 
ordalag i 1973 års principbeslut. Om nu strukturen betraktades som så förkastlig, varför var 
det bara Försvarsmakten som blev föremål för en omdaning? Varför inte vårdsektorn? Varför 
inte räddningstjänsten? Var det så att Försvarsmakten stack ut så i den politiska ledningens 
ögon att där krävdes åtgärder medan det är fullt rimligt att en läkare inte börjar sin karriär som 
undersköterska? (Under- dessutom, uttrycket som togs bort i Försvarsmakten redan 1972!) 
Beslutet om att införa NBO togs av en borgerlig regering, så den förefaller i varje fall ha rått 
enighet över blockgränserna. 
 
Under arbetet med uppsatsen har en fråga växt fram. Hur mycket enbefälssystem har vi egent-
ligen i praktiken? Generalist – specialist resonemanget indikerar en uppdelning i tanken som 
motsvarar officerare och underofficerare. Men vi har också högst påtagliga variationer bland 
alla dem som utövar befäl. Vi har yrkesofficerare, reservofficerare och värnpliktiga officerare. 
Vi har grupp- och plutonsbefäl bland värnpliktiga inklusive de som har vidareutbildat sig 
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inom frivilligrörelsen. Vi har anställda enligt befälsförstärkningsavtalet likväl som civila me-
kaniker och tekniker (i uniform) vid flygunderhållskompanier som ibland har en arbetsledan-
de roll. Vi har de officerare som har en civil examen i botten såsom ingenjörer, läkare och me-
teorologer. Vårt så kallade enbefälssystem är måhända inte så enhetligt? Vi förefaller att ha en 
stor variation av befälspersonal i Försvarsmakten. Bredden är på det sättet stor och inget av 
argumenten tar upp det som ett problem. Vårt nuvarande system innehåller en variation som 
borde borga för flexibilitet och utvecklingspotential oavsett hur vi önskar utveckla befälssy-
stemet.  
 
En annan bild som framträder är att det kan finnas anledning att studera förhållanden inom 
Flygvapnet om vi vill utveckla vårt befälssystem. Vill man studera hur flera karriärvägar kan 
påverka officersprofessionen skulle ett alternativ vara att studera vad införandet av civila tek-
niker i Flygvapnet har inneburit i det hänseendet. Systemet med civila tekniker har funnits i 
några år och det finns civila tekniker som har fått samma tekniska utbildning som en flygtek-
niker, men ingen officersutbildning. Här finns frågor om överlappande kompetenser, liknande 
uppgifter men olika kompetensspann, eventuella löneskillnader osv. Vidare förefaller specia-
listens roll vara värd att studera. Om Flygvapnet tillmäter specialister en betydelse och status 
som avviker från normalbilden är det i sig intressant. Vad betyder det för specialistens själv-
bild? Det finns också äldre anställningsformer som förefaller vara av intresse. Fältflygarnas 
anställningsform innehöll element som tidsbegränsad anställning, ett utvecklat avvecklingsin-
strument och en accentuerad specialistinriktning. En bild av en eventuell skillnad av tillämp-
ningen av NBO ger Gustaf Wallerfeldt som relaterar till en intervju med dåvarande ordföran-
den i försvarsutskottet: 
 

”Landerholm säger vidare att FV och M tillämpat NBO på ett annat sätt än vad armén gjort. 
FV och M har ett mer utvecklat befälssystem med tidigare karriärsuppdelning mellan office-
rarna. Armén skulle kunna kopiera FV och M modell men utan att ge avkall på att alla arméof-
ficerare får grundläggande förmåga i truppföring i inledningen av sin officerskarriär.”179 

6.4 Förslag till framtida forskning 
Denna uppsats tar upp några frågor som kan vara värda att bevara att besvara. En av dessa är 
om den allmänna synen på specialist stämmer med Brints begrepp praktiker, eller är det sna-
rare någon med en kvalificerad yrkesutbildning? En annan sådan fråga är de uttalat olika ar-
gumenten inom expertisbegreppet som gör att detta område skulle vara extra angeläget att 
studera i framtiden. En tredje är att det av Försvarsmakten identifierade strukturproblemet 
med en felaktig åldersstruktur. Kopplingen till just enbefälssystemet är inte entydig utan även 
de neddragningar som har genomförts inom Försvarsmakten framförs som anledning. Pro-
blemet framhölls dock som en möjlig konsekvens av en vertikal struktur redan i 1973 års 
principbeslut. Kopplingen till enbefälssystemet skulle därför vara värd att studera mer i detalj.  
Andra frågor som inte finns redovisade tidigare i uppsatsen men ändå skulle kunna vara av 
intresse att studera är: 

• I vilken omfattning var NBO:s införande en fråga om politisk legitimitet snarare är 
omsorg om försvarsförmågan? 

• Hur har officersprofessionens politiska legitimitet förändrats sedan NBO infördes? 
• Hur påverkas officersprofessionen av att alla officerare har gjort värnpliktstjänstgö-

ring?  

                                                 
179 Wallerfelt, Gustaf, Finns det några (dugliga) ”stridspiloter” i armén? (2002) sid 73 
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6.5 Avslutning 
Denna uppsats kom att få en aktualitet som inte var förväntad när arbetet påbörjades. Detta på 
grund av att Överbefälhavaren i januari 2006 beslutade om en fortsatt detaljutveckling av ett 
befälssystem med flera karriärer. I 1973 års principbeslut hävdas att grunden till det svenska 
enbefälssystemet är en syntes av två olika principiella strukturer, det vertikala och det hori-
sontella. Syntesen benämndes en horisontell grundstruktur med successivt urval. Detta inne-
bar att alla skulle starta på samma nivå och utbildning och därefter med hänsyn till praktisk 
förmåga och tidigare studieresultat väljas ut för utbildning till högre nivåer. Även personal-
försörjningsutredningen från 2001 uttrycker sig på ett sätt som kan tokas som kontinuitet i 
befälssystemets struktur. Man vill dock i rapporten öppna för ett system där man på civila me-
riter skulle kunna anställas och efter en kortare militär utbildning få en lämpig tjänstegrad. Ett 
exempel som anförs är en civil IT-expert som efter några veckors eller månaders utbildning 
befordras till major.180 Det kan diskuteras om ett sådant system verkligen lever upp till idén i 
en horisontell grundstruktur. Med samma utgångspunkt anser jag att NBO, åtminstone till del, 
inte har en helt horisontell grundstruktur där till exempel de som har en civil akademisk exa-
men såsom ingenjörer har en annan utbildningsgång. 
 
Med ett befälssystem med flera karriärer förefaller det som om Försvarsmakten nu avser ska-
par en ny syntes. En syntes som inte längre ens i teorin bygger på den horisontella strukturens 
gemensamma grundplattform, utan snarare en som har en mer vertikal uppbyggnad. Som ex-
empel kan tas utbildning som är olika till innehåll och längd för olika kategorier. Om man så 
vill kan man se NBO som en kompromiss mellan två strukturer. Frågan är om ett nydanat be-
fälssystem kommer att bli en mer lyckad kompromiss (eller utveckling) än NBO var? Även 
om avsikten är att se framåt så finns fallgroparna där. En fördel är dock att i de fall ett nytt 
system skulle påminna om de äldre så går fallgroparna att identifiera. Att känna till problemet 
ger däremot inte lösningen. Försvarsmakten förefaller ha brottats med den spänning som ska-
pats av en obalans mellan generalister och specialister i 20 år. Ändå lever frågan kvar. 
 
Det kan vara värt att påminna om att avsikten med NBO var att få en breddad rekrytering (inte 
minst socialt) med sin bas i värnpliktssystemet, en gemensam yrkesidentitet för allt befäl och 
att göra Försvarsmakten mer lik resten av samhället. Enligt min mening har NBO levt upp till 
att detta och det kanske har varit NBO:s största fördel. Samtidigt vittnat många argument om 
att vi upplever brister, ibland stora sådana, med befälssystemet. I vår strävan att rätta till bris-
terna kommer vi sannolikt att begå misstag. Inget av de tidigare befälssystemen har i varje fall 
undgått kritik i efterhand. En studie av tidigare befälssystems tillkortakommanden och styrkor 
kan ge värdefull kunskap inför framtiden. 
 
Efter att har studerat tre svenska befälssystem slås jag av att det mest förlåtande draget hos 
alla har varit sneddningsmöjligheten. Det har varit det viktigaste instrumentet för att kunna ta 
tillvara individens kompetens, åtminstone för de som hade begränsade möjligheter till karriär 
på grund av civil skolbakgrund. NBO:s införande tog bort spärrarna (verkliga eller upplevda) 
som fanns kvar i 1972 års system. Ett tydligt, uppmuntrat och flitigt använt sneddningsin-
strument är enligt min mening den viktigaste förutsättningen för att ta vara på fördelarna från 
NBO in i ett nytt system. 

                                                 
180 Regeringskansliet, Personal för ett nytt försvar, SOU 2001:23(2001) sid 91, 96 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-06-09 FHS Beteckning 675/6:1  
  Sida 55 av 56 
 
7 Käll- och litteraturförteckning 

7.1 Källor 
Berglund, Lars Rätt människa på rätt plats – under rätt tid (C-uppsats, Försvarshögskolan, 
Stockholm, 2005) 
Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. Generella kommentarer till salskrivning-
ens deluppgift 2, frågan om ”Professionsteori”, (Försvarshögskolan, Stockholm 2004-11-26) 
Fresker, Lars, ”Flerbefälssystemet är ett olyckligt vägval”, Officerstidningen 2/2006 
Försvarsdepartementet, Utvärdering av befälordningen, Ds 1988:47 (Försvarsdepartemen-
tet, Stockholm 1988) 
Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar 
inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 7, HKV 2003-02-28, 23 210:63182 (Försvarsmakten, 
Stockholm, 2003) 
Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut avseende en reformerad personal-
försörjning, HKV beteckning 16 100:61401, 2006-01-20 (Försvarsmakten, Stockholm 2006) 
Hedlund Erik, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet. (Lärarhögskolan i 
Stockholm, 2004)  
Högskoleverket, Rapport 2005:52R Officersutbildning i Sverige (Högskoleverket, Stockholm 
2005) 
Kilvik Janne, Officersyrket. Tids och nivårelaterade förändringar i officerares syn på framti-
da officersyrket. (C-uppsats, Försvarshögskolan, Stockholm 2004) 
von Knorring, Göran, Regementets medelklass. En etnologisk undersökning av arméns offi-
cerare 1850-1983. (Statens försvarshistoriska museer, Stockholm, 2003) 
Regeringen, Proposition 1973:128 förslag till principer för en enhetlig befälsordning inom 
det militära försvaret. (Stockholm, 1973) 
Regeringen, Proposition 1977/78:24 om ny befälsordning (Regeringen, Stockholm, 1978) 
Regeringskansliet, Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten, SOU 2003:43 (Regerings-
kansliet, Stockholm 2003) 
Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och kompetens, RRV 
dnr 23-97-4152 (RRV, Stockholm, 1998-06-18) 
Wallerfelt, Gustaf, Finns det några (dugliga) ”stridspiloter” i armén? (C-uppsats, Försvars-
högskolan, Stockholm 2002) 
Weibull, Alise, ”Yrkesofficer i teknisk tjänst”(1985) i Weibull, Alise Fyra yrkesgrupper i det 
svenska flygvapnet. Samlingsvolym 1985-1997 (Försvarshögskolan, Karlstad, 2003) 
Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform? (C-uppsats, 
Försvarshögskolan, Stockholm 2004) 

7.2 Litteratur 
Björkman, Torsten, ”Den svenska officersutbildningens omvandling och Försvarsmaktens 
nygamla uppgiftsstruktur!”, i Helkama-Rågård, Anna och Wedin, Lars (red) Svenska intres-
sen, Strategisk årsbok 2000 (Försvarshögskolan, Stockholm, 1999) 
Burk, James, “Expertise, Jurisdiction, and Legitimacy of the Military Profession” i Snider, 
Don M, och Matthews, Lloyd J (red) The Future of the Army Profession (McGraw-Hill Cus-
tom Publishing, Boston, 2005) 
Darwall, Bjarne, Luftens dirigenter (Air Historic Research, Nässjö, 2004) 
Esaiasson, Peter m fl, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad 
(Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2004) 
Försvarsdepartementet, Tjänsteställning inom krigsmakten, betänkande avgivet av tjänste-
ställningsutredningen, SOU 1967:15 (Försvarsdepartementet, Stockholm 1967) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-06-09 FHS Beteckning 675/6:1  
  Sida 56 av 56 
 
Hellberg, Inga, ”Expertkunskaper; specialisering och differentiering” i Abrahamson, Kenneth 
m fl (red) Utbildning, kompetens och arbete (Studentlitteratur, Lund, 2002) 
Jacobsen, Dag Ingvar, Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra sam-
hällsvetenskapliga ämnen. (Studentlitteratur, Lund, 2002) 
Jansson, Sören, Biggles i folkhemmet, Historien om ett flygvapen och dess officerskår, Veten-
skaplig rapport nr 1 Flygvapenmuseum (Flygvapenmuseum, Linköping, 1996) 
Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap (Studentlitteratur, Lund, 1993) 
Larsson, Ronnie, ”Införande av fältflygarkategorin”, i Hugemark, Bo och  Böhme, Klaus-
Richard (red) Militärhistorisk Tidskrift 1986 (Kungl. Militärhögskolan, Stockholm, 1986) 
Olovsson, Åsa ”För många hövdingar…? Ny befälsordning 1983” i Pernstam, Lennart och 
Molin, Johan Facklig verksamhet för officerarna (Statens Försvarshistoriska Museer, Stock-
holm, 2001) 
Owens,  Dallas D, “From Reserve to Full Partner: Transforming Reserve Professionals.” i 
Snider, Don M, och Matthews, Lloyd J (red) The Future of the Army Profession (McGraw-
Hill Custom Publishing, Boston, 2005)  
Regeringen, Officersförordningen, SFS 2004:148 (Regeringen, Stockholm, 2004) 
Regeringen, Proposition 1972:44 med förslag till lag om ändring i värnpliktslagen 
(1941:969) mm (Regeringen, Stockholm 1972) 
Regeringskansliet, Personal för ett nytt försvar, SOU 2001:23 (Regeringskansliet, Stock-
holm, 2001) 
Rolf, Bertil, Militär kompetens, Traditioners förnyelse 1500-1940 (Bokförlaget nya Duxa, 
Nora, 1978. 
Schedin, V E, Svenska Underofficersförbundet 1907-1957. Minnesskrift (Svenska Underoffi-
cersförbundets förlag, Stockholm, 1957)  
Skarstedt, Carl-Ivar, Den nya befälsordningen, Försvar i nutid nr 3 1978 (Centralförbundet 
Folk och Försvar, Stockholm, 1978) 
Warpman, Ulf och Barke, Stig (red), Arméns Kompaniofficersskola 1926 – 1983. En min-
nesskrift. (Arméns Kompanioffisersskola, Uppsala 1983) 
Weibull, Alise, Yrkeskunnande i beredskap Om strukturella och kulturella inflytelser på ar-
bete i det svenska flygvapnet. (Försvarshögskolan, Stockholm 2003) 
Wigstrand, Hans, ”Kulturskillnader påverkar säkerheten”, Framsyn 6/2005 

7.3 Personlig kommunikation 
Eriksson, Fritz, överstelöjtnant, Högkvarteret, 2005-11-08. 
Fölstad, Johan överste, Högkvarteret, 2006-04-25 

7.4 Föreläsningar 
Abrahamsson, Bengt, ”Militär professionalisering” Föreläsning vid Försvarshögskolan 
Stockholm, 2005-10-12 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-06-09 Bilaga 1 till 
  FHS Beteckning 675/6:1 
  Sidan 1 av 2 
 

Bilaga 1. Översikt av tjänstgrader i de olika befälssystemen 
och övergången mellan systemen 
 

 
Tablån visar dels tjänstegraderna i de olika befälssystemen, dels överlappningen i 
tjänsteställning i systemet före 1972.1 Lägg till exempel märke till att en förvaltare har högre 
tjänsteställning än en fänrik. 
 

                                                 
1 Åsa Olovsson ”För många hövdingar…? Ny befälsordning 1983” i Pernstam, Lennart och Molin, Johan 
Facklig verksamhet för officerarna (Statens Försvarshistoriska Museer, Stockholm, 2001) sid 89. 
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Skissen visar övergången till 1972 års tjänsteställningsform och vidare till NBO. Skissen visar 
bland annat hur man befordrades vid övergången till ett nytt system. Kravet på civil 
skolutbildning framgår också.2 

                                                 
2 Försvarsdepartementet, Utvärdering av befälordningen, Ds 1988:47 (Försvarsdepartementet, Stockholm 1988) 
sid 4. 
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Regeringen, Proposition med förslag till principer för en enhetligbefäls-
ordning inom det militära försvaret, Prop. 1973:128 (Regeringen,  Stock-
holm, 1973) 
 
”Arbetsgruppen understryker sammanfattningsvis att uppgifterna inom såväl krigs- som freds-
organisationen för yrkesbefälen, oavsett nivå eller nuvarande militära eller civilmilitära tjäns-
teställning, kräver att de skall vara chefer och ledare, yrkesspecialister samt lärare och instruk-
törer. De tre huvudkraven visar enligt arbetsgruppen att det idémässigt och praktiskt är mera 
som förenar än som skiljer uppgiftsinnehavarna åt.”  
 
”Vid jämförelse av nuvarande förhållande med den ideala befälsstrukturen konstaterar arbets-
gruppen bl. a. Att dagens yrkesbefäl inte har sådan utbildning att de fyller kraven för att kun-
na verka i de tre rollerna.” 
sid 7 samt 14-15 
 
”Den vertikala strukturen kan ha vissa fördelar. Utbildningen för varje nivå kan strikt målin-
riktas. Urvalsprocessen underlättas om klara kriterier på grundkompetens före utbildningen 
kan definieras. Strukturen är i begränsad mening ekonomiskt fördelaktig i fråga om både 
kostnaderna för själva utbildningen och relationen mellan utbildningsinvestering och nyttjan-
detid. Strukturen har dock bestämda nackdelar. Den hindrar eller försvårar avsevärt strömning 
mellan kompetensnivåerna. Erfarenhet och skicklighet från en nivå är svår att utnyttja på an-
nan nivå. Planering och utveckling inom ett sådant system kan riskera att fjärma sig från den 
praktiska verkligheten.” 
sid 8 
 
”Denna [syntesstrukturen] innefattar de vertikala och horisontella strukturernas positiva drag. 
Syntesstrukturen skapar enligt arbetsgruppen garantier för en tillräcklig erfarenhetsgrund ge-
nom att varje högre nivå bygger på erfarenhet från en lägre. Systemet präglas av en successiv 
urvalsprocess, som vid sidan av resultaten från en kompetensgivande utbildning tar till vara 
den enskildes förmåga att på rätt sätt utnyttja inhämtade kunskaper i praktisk verksamhet.” 
sid 8 
 
”Om syntesstrukturen används på ett formalistiskt sätt, kan den emellertid bli ogynnsam med 
hänsyn till utbildningskostnaderna. Man kan också få en ogynnsam åldersfördelning.” 
sid 8 
 
/…/ denna [verksamheten inom försvaret] måste ta intryck av och anpassas till utvecklingen 
inom det civila utbildningsväsendet.  
Sid 10 
 
”För att yrkesbefälet /…/ skall kunna handleda de värnpliktiga på ett riktigt sätt måste befälets 
egen kunskapsnivå inom allmänna ämnen vara god.” 
sid 10 
 
”I fråga om utbildning av blivande yrkespersonal anser gruppen, att en sammanläggning med 
utbildningen av värnpliktiga ger klara fördelar inte minst från utbildningsekonomiska syn-
punkter. Utbildningen av det aktiva befälet får med rekrytering genom värnpliktsutbildningen 
även en pedagogisk betydelse. Den grundläggande utbildningen tillsammans med övriga 
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värnpliktiga ger den blivande yrkesmannen värdefulla sociala miljöerfarenheter för den fram-
tida yrkesutövningen.  
Även från rekryteringsmässiga synpunkter är enligt gruppen vägen genom värnplikten av stor 
betydelse./…/ Som den tredje aspekten noteras idéaspekten. Denna aspekt anser arbetsgrup-
pen vara den väsentligaste. Enligt arbetsgruppens mening är det av största vikt att också den 
aktiva personalen är ett med värnplikten,/…/” 
Sid 11 
 
”Rekryteringen genom värnplikten och principen om successivt urval inom en horisontell 
struktur ger här speciella möjligheter att beakta och värdera praktisk tjänst och praktisk livser-
farenhet.” 
sid 13 
 
”Mycket återstår emellertid att göra för att det militära utbildningssystemet i praktiken skall 
motsvara moderna ideal.” 
sid 15 
 
”De tre huvuduppgifterna som yrkesbefälet har i krig och fred — att vara chef, fackman och 
utbildare — förenar dem som utövar dessa uppgifter i sådan grad att en ny grundsyn på be-
fälsstrukturen är motiverad. Yrkesbefälet bör i fortsättningen ses som en enda grupp med ge-
mensam identitet.” 
Sid 20 
 
”Det är emellertid enligt min mening [försvarsministern] självklart att även förhållandena 
inom samhället i övrigt – nu och i framtiden – på ett avgörande sätt måste påverka befälssy-
stemet i olika avseenden, t. Ex. i fråga om rekrytering, utbildning och arbetsmiljö.” 
Sid 20 
 

Regeringen, Proposition 1977/78:24 om ny befälsordning (Regeringen, 
Stockholm, 1978) 
 
”Allt yrkesbefäl skall i den nya befälsordningen ha kompetens att fullgöra uppgifter som chef, 
fackman och utbildare i såväl krigs- som fredsorganisationen. Alla officerare skall efterhand 
vidareutbildas till uppgifter på plutonchefsnivån i krigsorganisationen och till uppgifter i 
fredsorganisationen som kvalificerade utbildare vid pluton eller som kvalificerade delsystem-
ledare. Ungefär hälften av varje årsklass officerare vidareutbildas till befattningar på högre 
nivåer.” 
sid 1 
 
”Urval till vidareutbildning i yrkeskarriären kan ske så att alla har i princip samma möjlighe-
ter att efter sina förutsättningar efter hand kunna få alltmer kvalificerade uppgifter i krigs- och 
fredsorganisationen. En höjning av yrkesbefälets standard på den grundläggande nivån har 
visat sig nödvändig. Detta gäller även personal i teknisk tjänst.” 
sid 32 
 
”Det är enligt min [försvarsministerns] mening angeläget att försvarsmaktens behov av förhål-
landevis unga officerare på vissa högre befattningar i krigsorganisationen säkerställs. De som 
tidigt visar goda förutsättningar för en snabb karriär bör därför beredas möjlighet att förhål-
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landevis snabbt gå genom utbildning som kvalificerar för högre befattningar. En sådan ord-
ning verkar också rekryteringsfrämjande.” 
sid 37-38 
 
”Utbildningen enligt den nya befälsordningen medför ökade kostnader. En mindre del av ök-
ningen kan hänföras till den kompletterande utbildning som måste meddelas befäl utbildat 
enligt den nuvarande befälsordningen. Överbefälhavaren har beräknat dessa merkostnader till 
närmare 10 milj. kr. per år under en tioårig övergångsperiod.” 
sid 61 
 
 

Weibull, Alise, ”Yrkesofficer i teknisk tjänst” (1985) i Weibull, Alise, Fyra 
yrkesgrupper i det svenska flygvapnet. Samlingsvolym 1985-1997 (För-
svarshögskolan, Karlstad, 2003) 
 
Anm. undersökningen genomfördes 1985. 
 
”Införandet av ny befälsordning innebar för kompaniets personal en mängd förändringar, som 
övergång frän civilmilitär till militär yrkesgrupp och en ökad betoning på de lika rollerna som 
chef, utbildare och fackman. /…/. Ungefär samtidigt började man öva ”rörlig klargöring” 
inom ramen för Bas-90, där vikten av kunskaper i allmänmilitära ämnen betonades långt mer 
än tidigare. /…/ 
 
Förändringarna orsakade stort missnöje på kompanierna, och var vid tiden för FOA undersök-
ning det allt överskuggande samtalsämnet. Det en teknisk officer säger i en intervju samman-
fattar väl den allmänna inställningen till den ökade betoningen på rent ”militära” uppgifter. 
’Jag kan det inte, jag vill det inte och jag är inte utbildad för det’. ” 
Sid 41 
 
”En av orsakerna till det spridda missnöjet bland tekniska officerare är den förändring som 
inträtt i samband med införandet av den nya basorganisationen, Bas 90. I denna organisation 
har den tekniske officeren tilldelats ett befäl med helt annat ansvar och arbetsomfång än i tidi-
gare organisation. Detta ställer betydligt ökade krav på den enskilde som chef för ett kvalifi-
cerat förband inom ett vidsträckt flygbasområde.” 
sid 72 
 
”Möjligheterna att nå nivå III (kapten) i fredsorganisationen är sämst för personalen i det tek-
niska facket. Med andra ord, det tekniska facket har de sämsta befordringsmöjligheterna 
(sämsta löneutvecklingen) vilket skulle kunna tolkas sa, och säkert också görs av många inom 
och utom facket, att det tekniska facket har lägst status.” 
sid 79 
 
”De begränsade möjligheterna att nå nivå III är en faktor av stor betydelse för speciellt de 
yngre tekniska officerarna, som kommit in i NBO-systemet. Dessa ser inte de nuvarande möj-
ligheterna till utveckling som tillräckligt stimulerande.” 
Sid 79 
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Försvarsdepartementet, Utvärdering av befälsordningen, Ds 1988:47 
(Försvarsdepartementet, Stockholm 1988) 
 
”Utifrån den nivåfördelning som förutsätts i befälsordningen kommer en stor del av yrkesoffi-
cerarna att vara löjtnanter. Detta har inte inledningsvis beaktats vid rekryteringsarbetet i den 
meningen att en utveckling mot högre nivåer i första hand betonats. Detta har dock rättats till 
och rekryteringen sker nu på mer realistiska premisser.” 
sid 29. 

Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och 
kompetens, RRV dnr 23-97-4152 (RRV, Stockholm, 1998-06-18) 
 
”Faktisk tid i befattning för officerare är idag kort.”  
sid 17 
 
”Befordrings- och karriärsystemet är för ensidigt uppbyggt kring syftet att få fram bra högre 
chefer.  
sid 18 
 
”Rekryteringen har enligt Försvarsmakten missgynnat den som vill specialisera sig. Rekryte-
ringen blev i och med NBOs införande i huvudsak inriktad på rekrytering av chefsämnen. Det 
har varit svårt att upprätthålla en uppdelad rekrytering av både generalister och specialister. 
Formella regler för differentierad antagning har saknats.”  
sid19 
 
”Vitsordssystemet fokuserar till stor del på chefsegenskaper. En duktig specialist har svårt att 
få lika bra vitsord som en duktig chef, om han/hon inte dessutom är duktig chef. …I dagsläget 
är lönen dessutom i hög utsträckning kopplad till graden och alternativa karriärer för specia-
lister saknas.” 
sid s 20 
 
”När ”Ny befälsordning” utreddes arbetade den utsedda arbetsgruppen med två strukturer, den 
horisontala och den vertikala. Den befälsordning som genomfördes överensstämde i huvudsak 
med den vertikala strukturen. Arbetsgruppen noterade emellertid att den vertikala strukturen 
kunde leda till ett bristande resursutnyttjande eftersom förhållandet mellan utbildningsinve-
stering och nyttjandetid blir ogynnsamt ur ekonomisk synvinkel. Den pekade också på den 
ogynnsamma åldersfördelning som kunde uppstå, vilket i sin tur leder till problem i de fall där 
uppgifter kräver både kvalificerad utbildning, tillräcklig erfarenhet och relativt ung ålder. 
RRV har i sin granskning kunnat konstatera att dessa konsekvenser allmänt förekommer.” 
 
”Införandet och tillämpningen av befälsordningen medförde fler icke förutsedda problem som 
kan betecknas som strukturella. Det kanske allvarligaste är att befälsordningen saknar en fun-
gerande avvecklingsfunktion för en del av de officerare som uppnått åldern 40-45 år.” 
 
”Det ’nya befälssystemet’ kom också att innebära ett ’rättvisetänkande’ som grundar sig på 
enbefälssystemets tanke att alla ska ha samma chans att nå de högsta befattningarna. När pro-
positionen antogs avslog riksdagen Försvarsmaktens förslag om rekrytering inriktad mot en 
från början bedömd slutnivå, så kallad delad rekrytering. Avsaknad av en sådan komplette-
rande karriär kan antas ha förstärkt problemet med att de flesta som rekryterades ville och 
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trodde att de skulle kunna nå de högsta befattningarna. Detta i kombination med andra fakto-
rer som t.ex. generellt inriktade RYA- och ROY-insatser orsakade en alltför stark inriktning 
på chefskarriären, vilket har bidragit till att skapa problemen med den bristande specialise-
ringen bland officerarna.” 
 
”Det har även anförts från Officersförbundet att informationen om officerarnas reella karriär-
möjligheter var bristfällig, vilket fick till följd att officerarna fick intrycket att alla skulle kun-
na nå höga befattningar. Officersförbundet menar att det sätt på vilket befälsordningen presen-
terades samt oklar målsättning och oklart utbildningsinnehåll för specialistkursen när NBO 
infördes, ledde till att specialistkursen blev en reservplats för de officerare som inte gick vida-
re i karriären.”  
citaten ovan sid22-23 
 
”I samband med att NBO infördes skedde en åtstramning av rekryteringen, vilket innebar att 
de högsta ledningsnivåerna prioriterades. Den bredd i rekryteringen som NBO förutsatte, så 
att även specialistkompetensen skulle tillgodoses, förlorades till stor del. En bred rekrytering 
av specialistkompetens har kommit igång först under de allra senaste åren. …Möjligheten till 
tidig befordran tvingar fram korta tjänstgöringsperioder i de befattningar som är formellt nöd-
vändiga före befordran. Detta leder till att den reglerade lägsta tiden mellan skolsteg och vissa 
befattningar ofta även blir den längsta tiden.”  
sid 25-26 
 
”Det är nödvändigt att belöningar, uppmuntran och befordransmöjligheter fördelas relativt 
jämt mellan specialister och generalister. Så är inte fallet inom Försvarsmakten idag om belö-
ningar och uppmuntran definieras i ekonomiska termer. Vad gäller befordransmöjligheter är 
de i hög grad kopplade till chefsmeriter. 23,5 % av dem som svarat på RRVs KF-enkäter upp-
ger i öppna svarsalternativ att specialisering inte uppmuntras. Karriärviljan beskrivs som stark 
och ett uteblivet stigande ses som ett misslyckande. Detta beror, enligt de svarande, till stor 
del på lönebilden. Det uppmuntras inte ekonomiskt att ”stanna” på en nivå och specialisera 
sig. Alla vill stiga i graderna för att få högre lön och ansvar, och då är chefskarriären det enda 
alternativet. Dessutom finns det ingen status eller stolthet i att specialisera sig. Försvarsmak-
ten bedöms inte uppskatta specialkompetens utan uppges istället kräva att yrkesofficersrollen 
breddas. Det finns heller inga ekonomiska medel avsatta for specialkompetensutbildning. 
Främst saknas, enligt de svarande, specialister på nivå 5 och 6. Vissa har angett att de vill 
göra karriär och stiga i graderna, men att de inte vill göra det så fort. De vill stanna längre i ett 
lägre antal befattningar men är rädda att möjligheten till befordran då försämras. ”  
sid169  
 
”Ett problem är att rekrytera det antal officerare till FHS chefskurs som behövs för att täcka 
upp flygvapnets totala behov av chefer. Inom flygvapnet är det attraktivt för yngre officerare 
att behålla sin yrkesroll och därmed vilja vara kvar på sitt hemmaförband. Detta gäller speci-
ellt för kategorin flygförare. Företrädare för flygvapnet menar att officerare som börjar i flyg-
vapnet är mer intresserade av en speciell verksamhet (t.ex. flygning, teknisk tjänst) än vad de 
är av att bli officerare i stabstjänst.” s251 
 

Wallerfelt, Gustaf, Finns det några (dugliga) ”stridspiloter” i armén? (C-
uppsats, Försvarshögskolan, Stockholm 2002) 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-06-09 Bilaga 2 till 
  FHS Beteckning 675/6:1 
  Sidan 7 av 16 
”I den nya FM kan inte utbildarrollen ha en lika stark ställning som tidigare om vi skall erhål-
la kompetenta truppförande chefer som efterfrågas i realtid. Detta medför i sin tur att det uni-
ka enbefälssystem som svenska FM är begåvat med, ånyo bör ses över till förmån för ett fler-
befälssystem för att kunna renodla och särskilja olika roller och kompetenser.” 
sid 46 
 
”En av de stora skillnaderna, som här måste påpekas, mellan USMC:s system och det svens-
ka, är att officeren i USMC går ut till en pluton (som saknar stridsfordon) som skall tränas till 
en krigspluton och sedan användas med samma manskap och allt, och samtrimmas under 
minst en 6 månaders period. En annan viktig skillnad är att officeren endast truppför sin plu-
ton. De som utbildar soldaten, efter att de genomfört grundläggande soldat- utbildning (Boot 
Camp) och anlänt till plutonen, är plutonens underofficerare (NCO).” 
sid 57 
 
”Kärnverksamheten för en USMC officer är att kunna leda sitt förband under krig (PE opera-
tion, jmf Kuwaitkriget). Kärnverksamheten för en svensk officer är något oklar om man ser 
till vad officeren defacto gör i under den praktiska tjänstgöringen samt lär sig under skolut-
bildningen.” 
sid 57 
 
”Ett dilemma som uppkommit är kraven på officeren såsom både truppförare och trupputbil-
dare. Detta dilemma är vi i stort sett ensamma om i västvärlden att ha, då övriga länder har ett 
flerbefälssystem med utpekade kärnkompetenser för respektive kategori. En vidare forskning 
kunde därför vara att ånyo studera hur ett sådant system skulle kunna införas i Sverige.” 
sid 74 
 

von Knorring, Göran, Regementets medelklass. En etnologisk undersök-
ning av arméns officerare 1850-1983. (Statens försvarshistoriska museer, 
Stockholm, 2003) 
 
”Det är det jag uppskattar i det militära jämfört med många andra. Träffar jag på en officer 
här, en chef, plutonchef eller kompanichef så vet man, att han i alla fall varit beväring och har 
grundutbildning. Kommer du ner och träffar polischefen här så har han ju aldrig varit polis, 
men han skall vara chef över poliserna (3).” 
sid 66  
En av informanterna citerad 3. (Bo Westling, Norrtälje, f. 1944. Kapten/styckjunkare. 20/7 
2000.) 
 
…/men bland de officerare jag träffat i olika sammanhang har det framkommit att de  åtmin-
stone ville ha kvar två befälskårer. Orsaken var att försvaret förlorade kompetens genom ska-
pandet av en officerskår. Den tekniska utvecklingen gör att det krävs mer och mer kompetens 
på truppnivå och då kan man inte ha en officerskår, där alla strävar efter att göra karriär.” 
sid 66 
 
”Någon ansåg att armén säkerligen kan få briljanta generaler, men de som inte blir generaler 
blir inte tillräckligt bra trupputbildare (Edström 2001:110 f.). Av mina meddelare anser de 
flesta – oavsett om de är officerare eller underofficerare – att försvaret förlorade kompetens 
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genom reformen. De gamla specialistkunskaperna, som fanns inom olika områden, finns inte 
längre.” 
sid 66 
 
”Uppfattningen om förlorad kompetens delas inte av en f.d. underofficer:  
’Visst försvann kompetensen att ropa givakt, vänster om och höger om, för det sysslade dom 
som var fänrikar inte med. Däremot kunde vi, som kunde ropa vänster och höger om, inte föra 
kompani utan föra pluton och grupp. Vi var ju urskickliga sa man då, men sen räckte inte 
kompetensen längre, men nu har det jämnats ut’ (10). ” 
En av informanterna citerad 10. Inge Bladström, Falun, f. 1925. Ed. kapten/förvaltare. 11/11 
2000. 
 
”Officerarna var inte enbart kritiska mot reformen på grund av att försvaret förlorade kompe-
tens. Det var den befälsgrupp som förlorare mest av sin tidigare status när den nya befälsord-
ningen infördes. Olovssons informant överste Bernroth anser att en stor del av regementsoffi-
cerskåren upplevde reformen ’som slutet på äran att vara en officer och gentleman’ (Olovsson 
2001:84).” 
sid 66 
(Olovsson, Åsa 2001: För många hövdingar och för få indianer? Ny befälsordning 1983. I: 
Pernstam, Lennart och Molin, Johan (red.): Facklig verksamhet för officerarna. Stockholm: 
Statens Försvarshistoriska Museer. Skrift nr 4.) 
 
 
”Olovsson menar att reformerna inte genomfördes för att förbättra försvarsmaktens operativa, 
taktiska eller stridstekniska förmåga. Det rådande samhällsklimatet med de allmänna jämlik-
hetssträvandena var avgörande (Olovsson 2001:85).” 
sid 68 
 
”Ett flertal av de gamla underofficerarna och underbefälen har upplevt det besvärande, att de 
stått kvar i samma grad ända sedan NBO infördes 1983 och aldrig blivit befordrade. Den 
gamla fanjunkaren har varit kapten i 20 år och sett yngre officerare passera honom på vägen 
uppåt genom graderna. Ännu värre är det för de f.d. underbefälen, som blev löjtnanter 1983 
och fortfarande står kvar i samma grad. Att vara närmare 60 år och fortfarande vara löjtnant 
uppfattas av många utländska officerare som märkligt. De tror oftast att de gamla löjtnanterna 
gjort något ”ruffens” och därför inte blivit befordrade.” 
Sid 69 
 
”Vad ansåg de gamla underofficerarna om reformen [NBO]? Det är mycket svårt att ge ett 
entydigt svar, då det inte finns en utan många sanningar. Trots allt kanske man kan säga, att 
de var positiva till att samtliga befäl i och med den nya befälsordningen hade samma utbild-
ningsbakgrund och samma möjligheter till en karriär. Det negativa är att den gamla kåren och 
den starka kårkänslan försvann, liksom mässen och den egna kulturen.  
Sid 73 
 
”Officerarna var mer kritiska till reformerna. Detta beror dels på att man förlorade i status – 
det blev slutet på äran att vara en ’officer och gentleman’ – och dels ansåg de att armén förlo-
rade kompetens då de gamla specialisterna, underofficerarna, försvann som en egen kår.” 
sid 74 
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Björkman, Torsten, Återföring från examinationen. Generella kommenta-
rer till salskrivningens deluppgift 2, frågan om ”Professionsteori”, (För-
svarshögskolan, Stockholm 2004-11-26) 
 
Uppgiften: 
 
Analysera för- och nackdelar med det svenska enbefälssystemet mot bakgrund av såväl egna 
erfarenheter som rön från forskningen om den militära professionen. 
 
Krav för godkänt 
 
1.   Såväl några för- som nackdelar skall identifieras. 
En egen uppfattning i sakfrågan om enbefälssystemets för – och nackdelar. 
Utnyttjande av forskningsrön, nationella och/eller internationella, om den militära 
      professionens utvecklingstendenser.” 
 
Bakgrund 
 
Merparten av världens forskning om den militära professionen avser två- eller trebefäls sy-
stem. I de flesta krigsmakter, t.ex. de anglosaxiska, spelar underofficerarna en central roll för 
soldatutbildningen, disciplineringen, de basala färdigheterna, hela systemets robusthet. En 
konsekvens kan vara, att några av de internationella forskningsrönen avseende den militära 
professionen, inte äger full relevans för svenska förhållanden. 
 
Enbefälssystemets för- och nackdelar. 
 
Era svar ger sammantaget en fyllig bild av enbefälssystemets för- och nackdelar. De flesta av 
er har besvarat deluppgiften på ett välstrukturerat sätt. Det har i allmänhet varit lätt att följa 
era resonemang, vilket underlättat bedömningen. Vad som förutom god struktur och tydliga 
argument ytterligare höjt läsvärdet är det engagemang, som präglar många av era analyser.  
 
Utan anspråk på fullständighet följer här en ”bruttolista” över de argument avseende enbefäls-
systemets för- och nackdelar som ni använt under skrivningen. Er lista innehåller något fler 
argument än som vanligen brukar framföras i debatten om lämpligaste befälssystem. 
 
 
A. Enbefälssystemets främsta fördelar: 
 
Förtroende och tillit. I ett enbefälssystem har alla på högre nivåer tjänstgjort på samtliga 
nivåer som föregår deras egen. Det innebär, att de har en mer realistisk uppfattning, om vad 
som är möjligt att genomföra på de lägre nivåerna. I hela organisationen vet man, att ingen 
kan hoppa över en grad eller nivå. Det ökar förtroendet för högre befäl. De senare vet i högre 
utsträckning, vad de är chefer över, än som skulle ha varit fallet, om de kunde direktrekryteras 
till de högre befattningarna. 
 
God kåranda blir bättre i ett system, där allt befäl tillhör samma kategori, ett system där alla 
är officerare. I tvåbefälssystem utvecklas alltid mer eller mindre tydliga ”vi och dom” relatio-
ner. Officerare tenderar att tänka i ”A-” och ”B-lags” termer, där de själva givetvis är ”A-



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-06-09 Bilaga 2 till 
  FHS Beteckning 675/6:1 
  Sidan 10 av 16 
laget”. Underofficerare tenderar att tänka i termer av ”praktiker/realister” respektive ”teoreti-
ker/drömmare”. 
 
Folklig förankring. Ett enbefälssystem speglar bättre värderingarna, i ett samhälle som det 
svenska, än ett två- eller trebefälssystem. I varje fall var det sant, när enbefälsreformen disku-
terades på 1970-talet och genomfördes 1982. De skilda befälsmässarna sågs då exempelvis 
som stötande otidsenliga rester av det gamla klassamhället. 
 
Goda karriärmöjligheter. I ett enbefälssystem sägs alla ha chansen att sluta som ÖB. Det 
kanske inte är så många, som tror på detta i bokstavlig mening, men det är i varje fall enklare 
att gå vidare i karriären i en rent praktisk mening i ett en- jämfört med ett flerbefälssystem. 
Att som underofficer söka vidareutbildning som officer blir lätt kringgärdat av höga formella 
såväl som informella hinder. 
 
Individuella utvecklingsmöjligheter utöver det vanliga. För den enskilde officeren är 
ett enbefälssystem ett rätt fantastiskt självutvecklingsprogram. I hur många andra system får 
man ägna ca en tredjedel av sitt yrkesverksamma liv åt utbildning och vidareutbildning? 
 
Generalister är generellt användbara. Systemet gynnar generalister och allroundare. Det 
är adekvata beteckningar som visar att enbefälssystemets officerare är mångsidigt användbara, 
av kårhumorn döpta till ”potatisofficerare” (potatis, som passar till det mesta).  
 
Positivt urval borgar för flexibilitet. Urvalet av officerare är i enbefälssystemet kvalita-
tivt tilltaget med råge, vilket i framtiden blir än en större fördel än det redan är idag. Det posi-
tiva urvalet borgar för flexibilitet och kreativitet och därmed hög förändringsförmåga. Om alla 
officerare väljs ut för att kunna tävla om de högsta befattningarna, är de i flera avseenden 
överkvalificerade under de inledande stegen i karriären (”Sveriges bästa arbetsledare”). Men i 
internationella missioner och i det kommande NBF förutsätts kraven på omdöme och förmåga 
att öka redan på de lägsta nivåerna i hierarkin. Agerandet vid en checkpoint kan snabbt bli till 
storpolitik. Även den uppdragstaktiska doktrinen gynnas av hög kompetens och kvalifikation 
så långt ut som möjligt i de organisatoriska kapillärerna. 
 
 
B. Enbefälssystemets främsta nackdelar: 
 
Specialistkunskaper undervärderas, de ”praktiska” specialistkunskaperna i syn-
nerhet. Vägen till högre lön och status går via den nivåhöjande utbildningen och till denna 
kopplad befordran. Den som blir kvar i de lägre graderna måste själv vårda sin yrkesstolthet, 
men det är inte alltid så lätt, i ett system som så tydligt haussar befordran. Några känner sig 
rent av tvingade att göra karriär. 
 
För många generalister, för få specialister, för många plandokument och för lite verk-
ställighet. Stabsnivåerna tenderar att bli överbefolkade, trupptjänstgöringen underförsörjd. FM 
och officerskåren tenderar att bli topptung, ”för många hövdingar och för få indianer”. 
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Karriäristerna premieras, framom de som är dugliga i viss befattning. För att hinna passe-
ra alla grader i ett enbefälssystem kan inte ”spjuten” tjänstgöra länge i viss befattning. Två år 
eller mindre per befattning är regel snarare än undantag. Med så kort tjänstgöringstid per be-
fattning tenderar man att bli en evig amatör, bred men utan djup. Spjuten har visserligen hun-
nit se mycket men sällan haft tid att bli riktigt duktiga i de befattningar de passerat. Å andra 
sidan blir man som karriärist skicklig på att dra igång verksamhet, verksamhet vars resultat 
någon annan får ta hand om. Man blir snabb i starten, långsam och oövad i målgången. 
 
”Direkt ledarskap” är paradgrenen, liksom yrkesutövningen i de små enheterna. För le-
darskap på högre nivåer (som numera börjar redan på bataljons-nivån) får man vänta för länge 
och när man väl är där, öva för lite. Den som inte vill göra karriär måste betala ett högt pris 
för den handlingsfriheten. På högre nivåer finns det många som tappat en del av sin forna 
glöd. För de som valt yrket bl.a. för att det innebär att man får flyga, gå till sjöss, vara ute i 
skog och mark, är en karriär som slutar vid ett skrivbord inte något starkt ”incitament” för att 
anstränga sig till det yttersta (flyga/segla/köra skrivbord – syndromet). 
 
Peters princip. I ett enbefälssystem är risken för att bekräfta Peters princip, att bli befordrad 
till sin inkompetensnivå, större än i ett flerbefälssystem, som inte ställer lika höga krav på för-
ändrings- och anpassningsförmåga. I enbefälssystemet finns även risken för inversen av Pe-
ters princip, trots att en officer av lägre grad har potential och kompetens för större uppgifter, 
så uteblir befordran. Det senare kan bero på att talangen för överordnade och strategiska upp-
gifter inte upptäcks i meriteringen som direkt ledare, men kan även ha samband med att man 
inte vill bli av med någon som sköter sina tunga ”operativa” uppgifter på ett bra sätt. 
 
Avhopp. Den långa väntan på mer övergripande och strategiska uppgifter i organisationen 
gör att några av de kanske mest lämpade för högre befäl hinner tröttna på vägen och söker sig 
till civil verksamhet i stället. 
 
Generationsmotsättningarna är tydligare än i ett flerbefälssystem, främst för att det är så 
stark korrelation mellan grad och ålder. I ett flerbefälssystem, som t.ex. sjukvårdens, finns det 
en generationsspridning i varje yrkeskategori; biträden, undersköterskor, sjuksköterskor, läka-
re. 
 
Brist på såväl officerare som underofficerare. Det är en välkänd kritik mot enbefäls-
systemet, att det saknar personella och kompetensmässiga motsvarigheter till tvåbefäls-
systemets sergeanter, fanjunkare, rustmästare och förvaltare. På motsvarande sätt diskuteras 
fel och förtjänster med den tidigare fältflygarkåren, som var uppdelad i såväl underbefäl som 
underofficerare. Men hur väl beställt är det i den svenska Försvarsmakten med tillgången på 
officerare som är vana att föra högre befäl? Det råder kanske inte bara brist på motsvarigheter 
till gamla tiders underofficerare utan även till gamla tiders officerare. 
 
Bristande kongruens vid internationella missioner. Svenska officerare utför i bety-
dande utsträckning vad som i andra försvarsmakter är underofficerares ansvar. Det skapar 
minst ett pedagogiskt problem, men kan också försvåra kommunikation och samordning. 
 
Kvoten mellan skolgång och tjänstgöring är inte rimlig i det svenska enbefälssyste-
met, i varje fall ur ett skattebetalar perspektiv. För hög andel av officerskåren befinner sig i 
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utbildning. Det är för kort återbetalningstid på gjorda utbildningsinvesteringar, dvs. enbefäls-
systemet är slösaktigt. 

Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003 Mål-
bildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 7 (FM HKV 2003-02-
28, 23 210:63182) 
 
Försvarsmakten har ett ökande behov av personal med djup kompetens inom speciella områ-
den. Fackmän och specialister är därför nödvändiga för den fortsatta utvecklingen av För-
svarsmakten. Dessa kategorier är också en förutsättning för att Försvarsmakten skall kunna 
nyttja nya och avancerade system på ett optimalt sätt. Det finns därför ett ökande behov av 
differentierade karriärvägar för olika typer av officerare. Karriärvägarna bör ha sin utgångs-
punkt i definierade behov och befattningar./…/ Den egentligen enda karriärvägen som en of-
ficer i dagens försvarsmakt kan gå är generalistvägen. Denna väg bör även i framtiden finnas 
kvar för att säkerställa Försvarsmaktens behov av officerare vars främsta uppgift är att leda 
förband i väpnad strid. Utöver denna karriärväg behövs dock kompletterande karriärvägar så-
som exempelvis en ”fackmannakarriär” och en ”specialistkarriär”/…/ Även Försvarsmaktens 
ökande internationella åtaganden motiverar en översyn av officerares karriärvägar. Idag har-
moniserar inte vårt enbefälssystem med andra nationers system, vilket ibland kan leda till be-
svärliga situationer (t.ex. när svenska officerare tjänstgör i befattningar som i andra länders 
styrkor innehas av ”non-commissioned officers”) 
 sid 65. 

Hedlund, Erik, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet. 
En studie av yrkesofficersprogrammet i spänningsfältet mellan föränd-
ring och tradition (Doktorsavhandling, Lärarhögskolan i Stockholm, 
2004) 
 
”Dagens system tillgodoser oss genom att vi får väldigt duktiga officerare som är på väg att 
göra stabskarriär. Men vi får inte tillräcklig bredd. Vi måste få större bredd. Jag tror att det 
räcker med att åstadkomma ett flerkarriärsystem. (a.a., s. 7)” 
Sid 144 
 
“Vi har tittat på att slussa in flera GB-vpl. för att skapa ett mer differentierat befälssystem. 
Inte tvåbefälssystem. Man kan faktiskt med dagens verktyg differentiera intagningen så att vi 
får fler som vi inriktar mot en karriär till nivå fem och sex. Det är förbandschefernas ansvar 
att differentiera intagningen till MHS. Det finns inga formella hinder i detta avseende. (a.a., s. 
8) ”  
sid 144 
 
“Ag OK var oroade over att det under senare tid hade varit svårt att rekrytera officerare till 
alla befattningskategorier och menade att det fanns två vägar för att åtgärda problemet:  
Antingen går vi till skolorna och informerar om yrket och kompletteringsbehov eller att sänka 
kraven, (a.a., s. 14) 
Äg OK förordade det senare vilket ansågs öppna möjligheter för införandet av ett flerbefäls- 
eller flerkarriärssystem.” 
Sid 114-115 
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Kilvik, Janne, Officersyrket. Tids och nivårelaterade förändringar i offi-
cerares syn på framtida officersyrket. (C-uppsats, Försvarshögskolan, 
Stockholm 2004) 
 
“Risken är dock att för många gör en snabb karriär vilket visserligen skulle innebära att vi får 
en föryngring på de olika nivåerna men samtidigt en praktiskt oerfaren officerskår. Möjligen 
skulle detta kunna uppvägas av ett flerbefälssystem med en kategori äldre specialister (se mer 
om detta nedan). Här ser vi då en tillbakagång till det Svenska försvarsmakten hade före 
1980-talet med de problem som denna typ av system hade. Här krävs en särskild studie för att 
inte bara hamna i pendelrörelse utan att ur denna tes och antites hamna i en för framtida kra-
ven lämplig syntes.” 
sid 34 

Wiklund, Peter, Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uni-
form? (C-uppsats, Försvarshögskolan, Stockholm 2004) 
 
Synen på dagens befälssystem 
 
”Den svenska officerskåren möter vissa problem i kontakten med utländska militärer.” 
 
 ”Huvuddelen av de intervjuade anser att dagens system sätter allt för stort fokus på nivåhö-
jande utbildning.”  
 
”Problematiken enligt nästintill samtliga är att kompetens och löneutveckling alltför ofta rela-
teras till nivå och grad vilket enligt respondenterna inte är till gagn för systemet.” 
 
”Huvuddelen anser även att nuvarande system skapar en otillräcklig kontinuitet i organisatio-
nen och stimulerar inte officerskåren att fördjupa sig inom vissa verksamhetsområden.” 
 
”En stor del av de intervjuade är av den uppfattningen att försvaret är på väg att urholka orga-
nisationen på skickliga yrkesmän (specialister) vilket upplevs som förödande för den framtida 
professionen och dess trovärdighet.” 
 
 ”Resultatet från intervjuundersökningen påvisar att en stor del av de intervjuade upplever att 
officerskåren idag, i alltför stor omfattning, fokuserar på en så snabb karriär som möjligt.” 
 
”Nuvarande utbildnings- och befälssystem anses också medföra svårigheter att motivera offi-
cerskåren att utveckla sig inom ett specifikt verksamhetsområde då en specialisering på något 
sätt blivit ett kvitto för en misslyckad militär karriär.” 
 
”Orsakerna till detta kan man enligt huvuddelen av respondenterna återfinna i följande 
orsaker: 
• Låg status och erkännande för specialister i dagens Försvarsmakt 
• Löneutvecklingen motsvarar inte den löneutvecklingen som kan möjliggöras genom nivåhö-
jande utbildning” 
allt ovan s36 
 
”Problemet enligt samtliga respondenter är att de anser att dagens befälssystem inte sätter 
kompetens i centrum och värdesätter organisationens behov av skickliga specialister.” 
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 ”Huvuddelen av de intervjuade ansåg att nuvarande situation är högst olycklig och är på sikt 
förödande för professionens framtida trovärdighet. Men problemet var inte enbart samman-
kopplat med de lägre nivåerna utan även relaterat till chefsnivåerna.” 
 
En stor del av de intervjuade var även av den uppfattningen att begreppen specialist och gene-
ralist inte ger en rättvis bild av systemets behov av kompetens. 
 
”En stor del av de intervjuade anser att dagens utbildnings- och befälssystem försvårar möj-
ligheterna att rekrytera rätt person till rätt plats. Processen anses vara för generell och tillvara-
tar inte kombinationen av den enskildes inneboende intressen och systemets behov.” 
 
”På den direkta frågan huruvida man förordar ett enbefäls- eller tvåbefälssystem ansåg mer-
parten av de tillfrågade att försvaret borde övergå till ett tvåbefälssystem. De bakomliggande 
motiven för en sådan förändring låg i huvudsak kring följande faktorer: 
 
• Ökad professionalitet på samtliga nivåer 
• En större kontinuitet i organisationen 
• Teknikutvecklingens komplexitet och krav på användaren 
• Möjligheten till segmenterad rekrytering 
 
De som förordade ett bibehållande av nuvarande enbefälssystem motiverade valet med följan-
de underliggande motiv: 
 
 • Två-befälsystem kan medföra en utveckling av två världar inom officerskåren vilket kan 
påverka sammanhållning och professionalitet i en negativ riktning 
 • Erfarenheterna från det gamla befälssystemet ansågs innehålla en stor del negativa aspekter 
såsom exempelvis alkoholproblem 
• Nuvarande enbefälssystem har större förutsättningar att skapa en gemensam värdegrund och 
målbild med professionen. 
 
”Samtidigt påtalade gruppen att det är nödvändigt att utveckla ett flerkarriärssystem i enbe-
fälssystemet som tillgodoser organisationens behov av specialister. En sådan utveckling anses 
vara nödvändig och kan endast motiveras med ett erkännande i form av status och relevant 
samt trovärdig lönesättning.”  
 
Allt ovan sid 37 

Berglund, Lars Rätt människa på rätt plats – under rätt tid (C-uppsats, 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2005)  
 
”NBO vill jag påstå är ett misslyckande med sin bakgrund i kalla krigets dagar och är alltför 
(chef) karriärs befrämjande i ett individ perspektiv och motverkar organisationens produktivi-
tet. Befordrings- och karriärsystemet är för ensidigt uppbyggt kring syftet att just få fram höga 
chefer, och specialister förfördelas.” 
Sid 47 
 
”En kritisk reflektion i detta sammanhang är att undersökningen har gett vid handen att FM 
lider av ett förlegat befälssystem. NBO är inte framtaget mot den målbild och uppdrag som 
FM har idag.” 
Sid 48 
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Högskoleverket, Rapport 2005:52R Officersutbildning i Sverige (Högsko-
leverket, Stockholm 2005) 
 
”En försvårande omständighet vad gäller uppläggningen av den grundläggande officersutbild-
ningen är att Sverige, till skillnad från andra länder, endast har en befälskategori. Ett system 
med skilda utbildningar för officerare med generell inriktning och specialistinriktning skulle 
lösa officersutbildningen från de delvis motstridiga kraven på högskolemässighet och funk-
tionskompetens.” 
Sid 62 

Fresker, Lars, ”Flerbefälssystemet är ett olyckligt vägval”, Officerstid-
ningen 2/2006 
 
”Bristen på lägre befäl och på specialister beror främst på omstruktureringen och på att det 
varit svårt för en specialist att göra karriär inom Försvarsmakten, inte på befälssystemet som 
sådant. Tvärtom så har befälssystemet underlättat omställningen genom att officerarna har 
varit väl rustade både för nya uppgifter inom försvarsmakten men också för uppgifter utanför 
Försvarsmakten.” 
sid 3 
 
”Ingen ifrågasätter väl att vi har en obalanserad struktur inom försvaret med för många office-
rare i stabsfunktioner och för få ute på ’fältet’. Men vi bör passa oss innan vi drar allt för 
långtgående slutsatser av denna skeva struktur. Den är ett resultat av tjugo års neddragningar 
och det därför är ofrånkomligt att vi befinner oss i det läge där vi är idag.” 
sid 3 

Försvarsmakten, Högkvarteret, Överbefälhavarens beslut avseende en 
reformerad personalförsörjning, HKV beteckning 16 100:61401, 2006-01-
20 (Försvarsmakten, Stockholm 2006) 
 
”Ag PERS har i arbetet analyserat och klarlagt att Försvarsmakten har strukturella fel i perso-
nalförsörjningen. Det är främst försörjningen med anställda befäl (yrkes- och reservofficerare) 
som innehåller strukturproblem. Problemen består kortfattat i en felaktig åldersfördelning, 
vilket i sin tur leder till att alltför stor andel av de anställda befälen inte kan disponeras för den 
förbandsknutna insats- och utbildningsverksamheten.” 
bilaga 1, sid 3 
 
”Ag PERS föreslår att Försvarsmakten närmar sig en åldersfördelning som svarar upp mot 
kraven på en reformerad Försvarsmakt med ökad insatsfrekvens och ökande krav på fysisk 
prestationsförmåga. Vidare skulle en sådan fördelning även stödja en ändamålsenlig och in-
teroperabel nivåfördelning.” 
bilaga 1, sid 44. 
 
”Med en utbildningsgång som medger ett differentierat utbildningstempo kan stora delar av 
tidigare så kallade nivåhöjande utbildningar av typen taktiskt- och stabsprogram ges redan 
under den grundläggande utbildningen för officerare, vilket kan ge utrymme för kostnadsre-
duceringar inom utbildningssystemet.” 
sid 46 
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”en utbildningsgång som medger ett differentierat utbildningstempo/…/ stödjer även akade-
miseringsprocessen, där det generellt akademiska kombineras med det specifikt militära.” 
sid 46 
 
”Den nya personal försörjningsmodellen skapar även förutsättningar för ackumulerad erfaren-
het som kompetens och längre tid i befattning.” 
sid 46 
 
”Utan förändringar i befälssystemet skapas inga tydliga karriärvägar varför det finns en fara 
att, mot bakgrund av dagens kultur, en individ i sin karriärsträvan inte vill kvarstå i nivå 6 res-
ten av karriären. Ag PERS bedömning är vidare att en modell med oförändrat befälssystem 
ger utslagning av individer på ett hårdare sätt än det av Ag PERS föreslagna.” 
sid 47 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 
 
Inledning: 

• C-uppsats ”Vilka är argumenten för och emot enbefälssystemet?” 
• Författaren har inventerat argument och söker intervjua både sådana som anställdes 

före och efter NBO infördes. (Författaren själv gjorde värnpliktsutbildningen 1980-
1981.) 

• Avgränsning till Flygvapnet i intervjuerna. 
• Förutom text används intervjuer som empiri. 
• Anonymitet: Inga namn i används i uppsatsen. 
• Intervjun spelas in för att ge bättre underlag.  
• Tidsram, 60 min, slutar inte senare än klockan… 
• Är det något du undrar över? 

 
Definition av befälssystem: 

• ”Med befälsordning menar man då ett system för indelning, rekrytering, utbildning 
och användning av befälspersonalen.”1 

 
Definition av Flerbefälssystem: 

• Olika kunskapskrav vid rekrytering. 
• Rekryteras mot olika befattningar (uppgift, nivå). 
• Militära utbildningen skiljer. 
• Olika anställningstid och anställningsvillkor. 
• Social åtskillnad kan förekomma. (mässar, umgänge) 
• Sneddningsmöjlighet finns oftast. 

 
Bakgrundsfakta:  

• Namn 
• Född år 
• Anställdes i Försvaret år 
• Befälssystem (plutoff, kompoff, regoff, NBO) 
• Yrkesfack 
• Nuvarande befattning 
• Utlandstjänst, vilken 
• Tid, Plats för intervjun 

 
Intervjufrågor: 

• Beskriv hur du ser på det befälssystem vi har i dag i Sverige. (Inledande allmän fråga.) 
• Hur ser du på karriär? Vad menar du med karriär? Karriärmöjligheter? Vilka är 

grunderna för karriär uppåt och i specialisering? 
• Hur ser du på rekrytering till ditt fack? (Indirekt fråga för att få fram synen på egna 

gruppen.) 
o vilka kvalifikationer?  

                                                 
1 Skarstedt, Carl-Ivar, Den nya befälsordningen, Försvar i nutid nr 3 1978 (Centralförbundet Folk och Försvar, 
Stockholm, 1978) sid 7 
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o [finns det olika rekryteringskriterier] 
• Hur ser du på ditt yrkesfacks status? 
• Hur ser du på sammanhållningen och kårandan inom officerskåren? 

o [värdegrund och målbild med professionen] 
o [förtroende och tillit.] 

• Tar vi vara på specialisering? 
• Hur är balansen mellan fackman och generalist? 
• Om du jämför med andra nationers system Hur fungerar det då? [Har vi problem?] 
• Har du valt mellan att läsa vidare eller att stanna inom yrkesrollen? 
• Finns det skillnad mellan systemen vad avser krigsduglighet? 
• Är det något som du vill tillägga? (Avslutande fråga.) 

 
Frågorna ställdes inte nödvändigtvis i den ordning som framgår av listan, förutom den första 
och den sista. 
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Bilaga 4. Förkortningar 
 
Ag OK Arbetsgruppen Officerskompetensutveckling (tillsatt 2000) 
Ag PERS Arbetsgruppen personalförsörjning (avlämnade rapport 2005, förkortningen har 

använts tidigare på andra arbetsgrupper)  
FHS Försvarshögskolan 
FM Försvarsmakten 
FV Flygvapnet 
NBO Nya befälsordningen (enbefälssystem som infördes 1983) 
PERP 7 Årsrapport från perspektivplaneringen Rapport 7 (Se under ”Försvarsmakten” i 

källförteckningen, avsnitt 7.1) 
STRIL Stridsledning och luftbevakning 
 


