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Den militära professionens förändring i dagens Sverige med särskilt fokus på 
Försvarsmaktens framtida internationalisering. (1 Bilaga) 

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva hur attityder avseende internationell tjänstgöring och 
utbildningen av officerare har förändrats och anpassats till det framtida kravet på internationella 
åtaganden. Utifrån syfte och problemformulering skulle uppsatsen ge svar på om officerens attityd 
och vilja att tjänstgöra internationellt förändrats och om utbildningen av officerare på bästa sätt 
har anpassats till den utökade uppgiften att bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Inledningsvis 
har den utveckling som skett sedan 1989 av Försvarsmaktens internationella uppgifter beskrivits. 
Därefter har en översiktlig bild av viljan och synen på internationell tjänst bland officerare 
beskrivits. Detta har kompletterats med Officersförbundets syn på internationell tjänst. 
Avslutningsvis har en analys gjorts av det insamlade materialet där de huvudsakliga slutsatserna är 
att Försvarsmakten tidigt måste analysera vilka kompetens- och utbildningsbehov som finns för att 
matcha den utökade internationaliseringen som i framtiden kommer att krävas av Försvarsmakten. 
Detta för att implementera behoven i utbildningen av officerare så att kompetensgapet mellan 
personal och uppgifter inte skall öka.  
 
Nyckelord: Professionell, kompetens, internationalisering och utbildning. 
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Abstract 
 
Title 
The changes of the military profession in today’s Sweden with a specially 
focus on the Armed Forces future internationalisation.  
 
Summary 
The main purpose of this essay has been to describe if the education of officers 
has changed and whether it has been adapted due to the future demand on 
international commitment that the Swedish government has given to the Armed 
Forces. Another purpose has been to answer the question if the attitude and will 
to serve abroad among the officers has changed during the last couple of years. 
The main sources that have been used come from the Swedish government, the 
Armed forces headquarter, and official books. The method used in the essay is 
a qualitative, investigational and textual analysis. The overall conclusions are 
that the Armed forces must early identify and analyse what competence and 
educational requirements, both practical and theoretical that are needed in the 
future to match the escalating internationalisation that is required of the 
Swedish officers. These requirements are most important to implement in 
military schools and to reduce the “gap” between the officer’s profession and 
the overall international tasks.  
 
Keywords: Professional, competence, internationalisation and education.  
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2038 
ChP 01-03 2003-07-21 Sid 4(42) 
Örlkn Anders Kallin 
 
 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
”Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands fred och 
självständighet. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen, och i former som 
vi själva väljer, trygga en handlingsfrihet att både som enskild nation och i 
samverkan kunna utveckla vårt samhälle. Internationellt skall vi i samverkan 
med andra stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet.”1  
 
Upplösningen av det ”kalla kriget” ledde till att omvärldsbilden förändrades 
och den tydliga hotbilden mot Sverige försvann. Många europeiska 
försvarsmakter, liksom Sverige, har under 1990-talet tvingats att reducera sina 
militära styrkor för att kunna bibehålla en hög kvalité anpassad till det rådande 
ekonomiska läget och den aktuella hotbilden. Mot bakgrund av 
omvärldsutvecklingen de senaste åren har Försvarsberedningen ändrat sin 
uppfattning om risken för ett militärt väpnat angrepp. Ett sådant angrepp från 
en annan stat direkt mot Sverige bedöms nu – i alla dess former - som 
osannolikt under minst en tioårsperiod. Det nya försvaret har blivit radikalt 
annorlunda mot det tidigare invasionsförsvaret eftersom det ska kunna 
genomföra snabba och flexibla insatser både inom och utanför Sverige. Det nya 
insatsförsvaret och dess förmågor ska vara anpassade mot ett brett spektrum av 
hot.2 Därför har Försvarsmakten under de omstruktureringar och 
ominriktningar som genomförts under 1990-talet omvandlats från ett 
invasionsförsvar till ett insatsförsvar.  
 
Den tidigare styrande och prioriterade uppgiften, försvara Sverige mot 
väpnat angrepp, har under senare år tonats ner vilket rimmar med de 
säkerhetspolitiska slutsatser som regeringen och Försvarsmakten har kommit 
fram till med anledning av den förändring som har skett och sker i omvärlden 
och vårt närområde. Samtidigt har uppgiften, bidra till fred och säkerhet i 
omvärlden, fått en högre prioritet än tidigare. Uppgiften förtydligas med att 
Sverige i samverkan med andra länder aktivt ska delta i internationell 
fredsfrämjande och humanitär verksamhet. Eftersom militära konflikter alltid 
riskerar att utvidgas, ligger det i Sveriges intresse att bidra till att lösa 
konflikter i vår omvärld.3 I regleringsbrevet 1989 stod det skrivet att 
Försvarsmakten skall kunna medverka i FN:s fredsbevarande operationer.4 Det 
stod vidare att Sverige i fred skall främja våra säkerhetspolitiska mål genom att 
verka stabiliserande i vår del av världen och genom att bidra till att 
uppkommande kriser kan dämpas och avvecklas.5 
 

                                                 
1 Prop. 2001/02:10 s 13 http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/propositioner/index.htm 
2003-04-29 
2 http://www.mil.se/article.php?id=915 2003-02-28 
3 http://www.mil.se/article.php?id=403 2003-02-28 
4 Statsliggaren 89/90 regeringsbeslut 1989-06-21 s 10  
5 Ibid. s 9 
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Den snabba utvecklingen av uppgiften internationella insatser har också 
inneburit att antalet officerare som deltar i internationella operationer har ökat 
markant. Sveriges deltagande i internationell fredsfrämjande verksamhet har 
under 1990-talet i huvudsak utgjorts av bl.a. en mekaniserad skyttebataljon på 
västra Balkan (först i Bosnien och nu i Kosovo), militärobservatörer till FN:s 
missioner, samt civil personal. Bataljonens totala styrka har varierat över tiden, 
men i början av 1990-talet uppgick Sveriges totala deltagande i fredsfrämjande 
insatser som mest till cirka 2500 personer. I dagsläget är siffran mellan 800 och 
900 personer6. Det är nu lagt ett förslag till Riksdagen att det från 1 juni, 2003 
skall vara obligatoriskt att delta i internationella operationer.7  
 
Under förutsättning att regeringens proposition 2002/03:26 rörande åtgärder för 
att möjliggöra tjänstgöringsskyldighet för yrkesofficerare vinner laga kraft, 
medför detta förbättrade förutsättningar att öka den internationella ambitionen. 
Om politiska beslut tas under 2003 är Försvarsmaktens bedömning att dessa 
åtgärder kan ge effekt med början under 2004.8 
 
Den internationella verksamheten för Sverige och Försvarsmakten ökar i 
betydelse samtidigt som samarbetsformerna länder emellan förbättras. 
Försvarsmaktens internationella engagemang är inget nytt. Sedan FN 
grundades efter andra världskriget, har Sverige skickat enskilda individer och 
förband på fredsfrämjande FN-uppdrag till oroshärdar runt om i världen.9 
 
Sedan det svenska EU-inträdet 1995 har även EU blivit en viktig plattform för 
internationellt säkerhetssamarbete. Medlemsländerna arbetar numera 
tillsammans med krishanteringsfrågor. Det ger Sverige full delaktighet och 
insyn i EU:s beslutsprocesser men ställer samtidigt krav på engagemang i det 
gemensamma arbetet.10 
 
Försvarsmakten uppfattar att Sverige som medlem i den Europeiska unionen 
har en del i det totala ansvaret för utvecklingen av EU:s militära 
krishanteringsförmåga. De krav som följer av Sveriges medlemskap i EU och 
den säkerhetsgemenskap som Sverige tillhör är de som utgör den viktigaste 
påverkansfaktorn för Försvarsmaktens internationalisering och internationella 
åtaganden. Medlemskapet innebär även deltagande i den gemensamma 
förmågeutvecklingen, d v s procedurer, kravsättning, bemanning av den fasta 
ledningsorganisationen och anmälan av förband och personal till ett 
gemensamt styrkeregister. Att vara fullvärdig medlem av unionen ställer krav 
på nationella bidrag. Att inte bidra har ett politiskt pris och leder på sikt till ett 
minskat inflytande.11 Ett arbete har nyligen också påbörjats som på sikt bedöms 
leda till samarbete inom försvarsmaterielområdet. När det gäller 
förmågeutvecklingen, har medlemsstaterna hittills tillfrågats om nya 
                                                 
6 Ds 2003:8, Säkrare grannskap – osäker värld, s 271 
http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/ds/index.htm  
7 2002/03:FöU2 http://www.riksdagen.se/debatt/200203/utskott/FoU/FöU2/htframe.htm  
8 Försvarsmakten, BU 2004, bil 15.4 s 3 
9 http://www.mil.se/article.php?id=416 2003-02-28 
10 http://www.mil.se/article.php?id=416 2003-02-28 
11 HKV 16100:628 80 bilaga 1 s 1 
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styrkebidrag till Helsinki Headline Goal (HHG) en gång per år. Vidare 
uppfattar Försvarsmakten att EU utformar krav på beredskap och tillgänglighet 
på förband och personal för planering, ledning och genomförande av 
övningsverksamhet och krishanteringsoperationer. Detta grundar sig på de sk 
Petersbergsuppgifterna där Sveriges bidrag återfinns i bilaga 1. En rad koncept 
utvecklas för genomförande av militär krishantering och hur funktioner därmed 
skall hanteras. Försvarsmakten medverkar i detta arbete och överenskomna 
koncept måste i erforderlig utsträckning inarbetas som grundvärden också i den 
nationella verksamheten.12 
 

1.2. Problemformulering 
Med ovanstående som grund kommer Sverige i framtiden sannolikt inte att få 
minskade internationella åtaganden. Snarare är det så att de kommer att öka 
markant de kommande åren. Förband och personal kommer kontinuerligt att 
finnas ute på olika missioner och arbeta i staber över hela världen. Även 
stående styrkor som är anmälda till EU:s styrkeregister kommer att finnas för 
att med kort varsel kunna sättas in i krishärdar. Allt detta ställer stora krav på 
att personalen får rätt och ändamålsenlig utbildning redan från starten som 
officer vid Militärhögskolorna.  
 
I den efterkrigsperiod som nu råder förväntar sig våra politiska uppdragsgivare 
att Försvarsmakten skall kunna uppträda och verka i olika krishärdar på olika 
platser runt om i världen. I och med dessa förändringar av samhällets 
förväntningar krävs en utökning av officerens kunskapsbas för att kunna 
hantera nya uppdrag och uppgifter. De nationella resurser som ska finnas 
omedelbart gripbara i Sverige ska också kunna användas i internationella 
insatser och omvänt. Detta borde sedan en tid tillbaka ha renderat i en ökad 
utbildning för de nya och utökade uppgifterna i internationella uppdrag.  
 
Fortlöpande utbildning måste också ske under kommande skolsteg och när 
officeren tjänstgör på förband. När kravet på Sverige och Försvarsmakten ökat 
i och med ett ökat internationellt åtagande och att det kommer att bli ett 
obligatorium att delta i internationella insatser är det intressant att undersöka 
vilken utbildning som nu ges till den enskilde officeren vid Militär- och 
Försvarshögskolan. Är den tillräcklig för att individen skall känna sig trygg i 
sin roll eller anser han att utbildningen känns bristfällig? Vad som också är 
intressant att undersöka är om inställningen och attityden till att delta i 
internationella insatser har förändrats i takt med att uppgiften, bidra till fred 
och säkerhet i omvärlden, har blivit mer uttalad och omfattande de senaste 
åren.  

                                                 
12 Försvarsmakten, BU 2004, bil 15 s 7 
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1.3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i Försvarsmaktens uppgift 
”Internationella insatser” - Bidra till fred och säkerhet i omvärlden – beskriva 
hur attityder avseende internationell tjänstgöring och utbildningen av officerare 
har förändrats och anpassats till det framtida kravet på internationella 
åtaganden.  
 

1.4. Frågeställningar 
Med denna uppsats skulle jag vilja besvara följande frågeställningar:  
 

• Hur har officerens attityd och vilja att tjänstgöra internationellt 
förändrats när uppgiften internationella insatser har blivit mer uttalad? 

• Hur har ”hotet” om obligatorium att tjänstgöra internationellt förändrat 
synen på rollen som officer?  

• Hur värderas den insats som officeren gör vid internationella insatser av 
Försvarsmakten? 

• Hur kan utbildningen av officerare på bästa sätt anpassas till den 
utökade uppgiften bidra till fred och säkerhet i omvärlden? 

 

1.5. Avgränsningar 
I uppsatsen kommer endast uppgiften bidra till fred och säkerhet i omvärlden 
att behandlas. Motivet till detta är att det är den uppgiften som förändrats mest 
de senaste åren och påverkat den enskilde officeren i stor utsträckning.  
 
Tidsperspektivet i uppsatsen kommer att vara från 7 nov 1989 till dags dato.  
 
Den begränsade tillgången på material vad gäller undersökningar av officerares 
attityd till internationell tjänstgöring gör att denna del omfattar tidsperspektivet 
1998-2002. 
 

1.6. Material och källkritik 
I huvudsak har fakta från böcker, andra tryckta källor och samtal med individer 
använts som underlag till denna uppsats. De tryckta källorna utgörs framför allt 
av dokument utgivna av Regeringen, Försvarsmakten och Officersförbundet. 
För att kunna besvara de frågeställningar som är formulerade i uppsatsen har de 
tryckta källorna från Regeringen varit regleringsbrev och utredningar och 
material utgivna av Försvarsberedningen som behandlat de områden som jag 
har för avsikt att behandla i uppsatsen. De tryckta källorna från Försvarsmakten 
är till största delen underlag från officiella rapporter och Hpers. Från 
Officersförbundet (OF) har samtal via e-mail genomförts och några rapporter 
erhållits. Dessutom har material från tre SIFO-undersökningar delgivna av OF 
använts. Vidare har intervjuer genomförts med psykologer tjänstgörande vid 
FM Rekryteringscentrum. Slutligen kontaktades SWEDINT och 
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Militärhögskolan Karlberg där samtal genomfördes per telefon och 
kompletterande frågor via e-mail gjordes.  
 
De tryckta källorna från Regeringen och Försvarsmakten valdes med hänsyn 
till att den officiella synen på den internationalisering som Försvarsmakten 
genomgår styrs från just Regeringen/Riksdagen och Högkvarteret. Eftersom 
uppsatsens syfte är att undersöka om utbildningen av officerare har förändrats 
och anpassats till det framtida kravet på internationella åtaganden måste jag 
utgå ifrån vad som beslutas från uppdragsgivarna. Officersförbundet företräder 
officerarna i denna fråga och valdes för att få en motpol till den officiella synen 
på obligatorium och attityder. Inledningsvis tänkte jag genomföra en enkät och 
djupintervjuer med ett antal officerare som underlag till undersökningen. 
Emellertid erhölls från Officersförbundet i stället utdrag av tre SIFO-
undersökningar som berörde detta ämne vars procentuella svarsfrekvens får 
anses vara hög och kunde således bidra till resultatet i uppsatsen. De 
psykologer som intervjuades vid FM Rekryteringscentrum valdes dels därför 
att Rekryteringscentrum ansvarar för alla intervjuer med sökande till officer 
och dels för att de utvalda har en lång erfarenhet av intervjuer av prövande. De 
bedömdes därför kunna bidra till uppsatsen med en syn på om attityden till 
officersyrket och internationell tjänstgöring har förändrats över tiden hos de 
sökande, men även hos de som anställs som officerare. Underlaget från 
SWEDINT är inte ett officiellt svar utan ett svar från en handläggare. 
Handläggaren har dock en god inblick i den utbildning som genomförs vid 
SWEDINT och kunde därför ge ett godtagbart svar som har använts som 
underlag i uppsatsen. Underlaget från Internet är i sin helhet hämtat från 
Regeringens, Riksdagen och Försvarsmaktens officiella hemsidor. Underlaget 
kan därför anses som trovärdigt. Slutligen har material erhållits från 
Militärhögskolan Karlberg som ansvarar för utbildningen vid 
Yrkesofficersprogrammet och Taktiska programmet. Det materialet anses som 
tillförlitligt då det utgörs av en beskrivning av utbildningsinnehållet i de olika 
programmen. Sammantaget skiftar källorna i karaktär från officiella dokument 
från Regeringen till mer inofficiella intervjuer med individer. Detta till trots 
anses sammantaget valet av källor som grund i uppsatsen vara av god kvalitet 
och validitet.  

1.7. Centrala begrepp 
Profession: Ett yrke vars medlemmar (a) besitter en hög grad av specialiserad, 
teorietisk kunskap, plus vissa metoder och tekniker för att tillämpa dessa 
kunskaper i sin dagliga yrkesverksamhet, (b) förväntas utföra sina 
arbetsuppgifter under hänsynstagande till vissa etiska regler, och (c) hålls 
samman av en hög grad av kåranda som härstammar från gemensam utbildning 
och gemensam uppslutning kring vissa doktriner och metoder.13 
 
Förmåga: Är ett sammanfattande begrepp för en officers kunskap, färdighet 
och vilja till duglighet i sitt yrke och sin funktion.14 
 
                                                 
13 Abrahamsson Bengt, Militärer, makt och politik, 1972 s 12 
14 Skolreformutredningen 2002-10-23 s 7 
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Kompetens: Kompetens definieras här som en individs förmåga i förhållande 
till en viss uppgift/situation. Denna förmåga kan indelas i tre dimensioner.  
 

• Den första är kunskap av olika slag, dvs. att veta och förstå.  
• Den andra är olika slags färdigheter, dvs. att kunna utföra 

arbetsuppgifter och aktiviteter.  
• Den tredje är vilja och förmåga, dvs. att vilja och att våga omsätta 

kunskaper och färdigheter i praktisk handling.15 
 
Kompetens är en egenskap som förändras över tiden, dels beroende på 
utbildning, men också genom praktisk träning. Sker ingen kompletterande 
utbildning eller träning avklingar kompetensen efterhand. 
 
Med kompetensutveckling avses åtgärder för utveckling och nyförvärv av 
kunskaper, färdigheter samt vilja och förmåga som ger individen nödvändiga 
kvalifikationer för nuvarande och framtida arbetsuppgifter och som ligger i 
linje med hans/hennes förutsättningar, intressen och ambitioner och 
Försvarsmaktens behov. 
 
Kompetensutvecklingen inom Försvarsmakten syftar ytterst till att upprätthålla 
en så hög personalkompetens som Försvarsmaktens behov kräver och som den 
enskildes förutsättningar medger.16 
 
Fredsfrämjande verksamhet: är ett överordnat begrepp för fredsbevarande och 
fredsframtvingande verksamhet. Fredsbevarande verksamhet leds av FN eller 
OSSE för att opartiskt biträda tvistande parter att upprätthålla vapenvila 
(motsv.). Fredsframtvingande verksamhet leds av FN eller OSSE för att 
åstadkomma vapenvila mellan tvistande parter. Ytterst kan därvid även militärt 
våld användas. Från svensk sida används begreppet fredsfrämjande insatser.17 
 

1.8. Uppsatsens disposition 
Inledningsvis kommer jag att beskriva de teorier som jag ansett vara relevanta 
att använda som verktyg för att besvara de frågeställningar som jag har 
formulerat. Därefter kommer jag att beskriva den metod som jag utnyttjat för 
att kunna nå ett resultat med uppsatsen och dessutom motivera val av metod. 
Efter det kommer jag att redovisa resultatet av den undersökning av material 
som jag genomfört där jag inledningsvis beskriver utvecklingen av 
Försvarsmaktens internationella uppgifter och avslutar med en internationell 
jämförelse. Närmare beskrivning av undersökningens disposition finns i kap 4. 
Slutligen kommer jag att genomföra en analys av det resultat som 
undersökningen givit med slutsatser. Avslutningsvis avser jag diskutera 
resultatet i uppsatsen och ge förslag till fortsatt forskning i ämnet. 
 

                                                 
15 Bilaga 1 till HKV PERS Info 2000-10-20 s 1 
16 Ibid. s 1 
17 Militärstrategisk doktrin 2002, s 107 
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2. Teori 
I ett försök att beskriva begreppet professionalism och profession har jag valt 
att använda tre olika alster. Den första är ”The Future of the Army Profession” 
av Snider & Watkins. Den andra är Bengt Abrahamssons bok ”Militärer, Makt 
och Politik”. Slutligen avser jag använda en del av vad skolreformutredningen 
skriver om profession hos en officer.  
 
Försvarsmakten står inför nya omfattande uppgifter som om de inte hanteras på 
rätt sätt kan äventyra trovärdigheten även för att utföra uppgifter på 
hemmaplan. I den amerikanska armén har undersökningar gjorts som beskriver 
att de generationer som växer upp idag har andra förväntningar och mål än de 
som växte upp tidigare. Utifrån dessa resultat har också framkommit att dagens 
unga är mindre benägna att tjänstgöra i det militära. Hotet mot nationen har 
också upphört att existera så varför välja en karriär och profession som officer? 
 
Denna stora förändring ger upphov till en identitetskris både inom 
organisationen och bland officerare. På det individuella planet måste officeren 
göra klart för sig själv vem han/hon är (krigare eller fredsfrämjare) och skapa 
en förståelse för varför gör jag detta. Den osäkerhet som finns i utövandet av 
officersyrket och det kaos som kan uppstå vid militära operationer t ex vid en 
internationell mission måste förstås. Interna värderingar, traditioner, 
förtroende, och kåranda förser det mest kraftfulla medel som vi har att uppnå 
en hög nivå av kontroll på de som är medlemmar i denna organisation.18  
 
Slutet på kalla kriget har drastiskt förändrat synen och förväntningarna på när 
och var Försvarsmakten skall kunna utnyttja sin specifika profession. Idag 
förväntas Försvarsmakten kunna operera och effektivt kunna sätta in styrkor 
över hela konfliktskalan och globalt. Det nya samarbetet inom EU där 
snabbinsatsförband är planerade att sättas upp skall det dessutom kunna ske 
med mycket kort varsel. Med dessa nya förväntningar på Försvarsmakten från 
statsmakten och samhället i övrigt har ett behov för en kraftig utökning av 
officerens kunskapsbas och hantering av nya och oväntade situationer i nya 
miljöer ökat i betydelse. En sådan utökning av uppgifter borde ha genererat 
förändringar genom Försvarsmaktens ledarskaps- och managementsystem från 
organisationsstruktur till ny teknologi, från beredskapsdimension till 
effektivitetsdimensionen och från militära övningssystem till professionell 
militär utbildning.19 Sådana kraftiga förändringar i uppgifter och mål är särskilt 
kritiska för en Försvarsmakt därför att, till skillnad från många andra 
organisationer, Försvarsmakten inte själv väljer sina uppgifter.20 
Försvarsmaktens utformning av sina uppgifter är i stället en ”förhandling” med 
dess uppdragsgivare; Regeringen och i slutändan det svenska folket.  
 
I och med att uppgifterna har utökats och omfånget av dessa har växt har även 
Försvarsmaktens kontaktytor och samarbetspartners utökats. Samarbetspartners 
                                                 
18 Snider and Watkins, “The future of Army profession” s 78 
19 Snider and Watkins, “The future of Army profession: A need for renewal and redefinition”, s 
1 i utdelat särtryck. 
20 Ibid. s 9 
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i så måtto att de organisationer som Försvarsmakten vid internationella insatser 
behöver agera och samarbeta med samt ha förståelse för har ökat i antal. Det är 
inte bara FN som är rådande på den internationella arenan idag. Det är även 
NATO, andra länder ingående i en internationell styrka, länder som är motpart 
i en konflikt och även NGO:s.21 
 
Hur har Försvarsmakten agerat på dessa förändringar i omvärlden och på våra 
nya mål och uppgifter som vi fått från våra uppdragsgivare? Som kommer att 
beskrivas senare i uppsatsen har Försvarsmaktens uppgifter i regleringsbrev 
varit i stort sett desamma från 1989 fram till 1996. Från 1997 och framåt har en 
markant förändring skett av framförallt uppgiften som talar om internationella 
insatser. Kan vi då i en period av förändring och utökning av uppgifter förlita 
oss på vad vi kan kalla traditionella utbildningsmetoder med ett traditionellt 
utbildningsinnehåll? Om Försvarsmakten och statsmakterna vill att de nya 
uppgifterna skall vara förhärskande och organisationen och personalen vill 
fortsätta vara en professionell sådan måste en ny profession bli den 
dominerande. I framtiden kommer allt större personalvolymer att efterfrågas 
för internationella insatser och därför är det väsentligt att internationell 
utbildning genomförs inom ramen för samtliga militära skolsteg.22 
 
Framtidens officer måste kunna uppträda i flera olika roller. Förutom att 
officeren skall kunna verka nationellt, vilket är grunden för utbildningen, skall 
officeren också kunna verka i en internationell miljö där insatsen och 
uppgifterna växlar mellan att ge humanitär hjälp respektive att avvärja eller 
skydda någon eller något mot ett angrepp.23 Officeren skall kunna verka i ett 
annat land där det finns oskyldiga respektive skyldiga människor. Problem 
uppstår då hur människor från en annan kultur skall bemötas. Det är inte alltid 
klart för officeren eller de underställda vad som är syftet eller varför man är 
där. Övergången till peace enforcement när det skall föras ett ”krig” i ett annat 
land kan bli svår. 
 
Som figuren nedan skall visa har de senaste årens mål och uppgifter förändrats. 
Å ena sidan har PerP processen i olika stadier tittat på förmågor mm och å 
andra sidan har personalramar och de ekonomiska förutsättningarna förändrats 
radikalt. Människorna i organisationen har fått ändrade ingångsvärden för att 
betjäna Försvarsmakten. Det ”gap” som bildas när uppgifterna förändras i en 
takt och människorna i organisationen i en annan takt, framförallt när det gäller 
de internationella uppgifterna, har inte slutits.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Nongovernmental organisations t ex Läkare utan gränser, Röda korset. 
22 HKV 16 100:62880 2003-02-11 bil 1 s 5 
23 ”Officer i framtiden” skrift framtagen av Officersförbundet 2000 s 4(13) 
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Figur 1: Kompetensförsörjningssystemet 
 
Kompetensförsörjningsstrategin beskriver arbetssättet där tillgång på befintlig 
kompetens och behov av kompetens för nuvarande och framtida uppgifter 
jämförs, den s.k. gapanalysen. Den reglerar också hur prioriteringar görs 
mellan olika kompetensgap som ovanstående figur visar, till dess att nya 
gapanalyser genomförs.24 
 
Det viktiga i ovanstående figur är att se vilka prioriteringar och åtgärder som 
görs och vad det får för effekt och hur utvärderingen genomförs av detta. 
Sammantaget ska det ske en återkoppling mot kompetensgapet för att minska 
detta. Syftet med denna rundgång måste vara att gapet till sist blir i stort sett 
noll. 
 
Officer är inte ett yrke. De tjänster som bestrids och sysslor som utförs, skiljer 
sig i sådan stor omfattning att ett militärt system sammansätts av företrädare 
för helt olika branscher eller yrken. Officer är således många yrken. Det som 
konstituerar officeren måste därför härledas ur vad som är (eller måste vara) 
gemensamt för alla officerare. Gemensamma faktorer är för svenska officerare 
dels organisatoriska och dels personliga egenskaper/förhållningssätt:25 
 
Organisatoriska 
 

• Anställning inom Försvarsmakten 
• Militär uniform med grad- och andra beteckningar 
• Ett med uniformen kopplat folkrättsligt förhållande 
• Rätt att i tjänsten bruka militärt våld 

 
 
 
 

                                                 
24 Försvarsmakten, BU 2004, bilaga 10 s 10 
25 ”Det militära försvarets långsiktiga kompetensbehov”, utlåtande från skolreformutredningen 
2002-10-23 Dnr 2002/07 s 3  
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Personliga 
 

• På demokratisk grund vilande värderingar 
• Moralisk resning och etiskt förhållningssätt inom för samhället 

accepterade normer 
• Bildningsnivå samt förmåga att tillgodogöra sig utbildning 
• Fysiska förutsättningar som fyller stipulerade krav för tjänsten 
• Förändringsbenägenhet för att kunna inskolas i den anda som krävs för 

tjänsten 
• Mod och personlig kapacitet att utöva militärt våld 

 
Ovanstående personliga egenskaper kan delas in i tre områden eller fack 
nämligen; Etik, teori/praktik och kåranda. Slutsatser av detta blir att en officer 
är en medlem i en professionell yrkeskår, som är legitimerad eller auktoriserad 
av samhället. För inträde i kåren ställs krav, dels på egenskaper (enligt 
ovanstående), och dels på kompetens.  
 
En officer som i framtiden skall tjänstgöra i en Försvarsmakt med utökade 
internationell åtaganden måste bli professionell i sin roll som officer. 
Ovanstående egenskaper är en del i denna professionalism. Kompetens är 
något som hos individen byggs upp främst av en individs kunskaper, 
färdigheter samt vilja och förmåga att använda kunskaper och färdigheter i 
praktiken.26 Försvarsmakten skall såsom en kompetensorganisation bygga 
mycket av sin sammantagna förmåga på individers kompetens. Kompetens hos 
individer byggs upp och utvecklas genom lärande, träning och praktisk 
tillämpning av kunskaper.  
 
De generella kompetenserna karaktäriseras av att de är gemensamma för stora 
grupper av officerare. Kärnkompetenserna är gemensamma för alla officerare, 
medan andra generella kompetenser kan vara gemensamma för t ex officerare 
inom en viss försvarsgren. De generella kompetenserna förändras endast 
långsamt över tiden. Vidare varierar de i bredd och djup beroende på i vilken 
befattning och på vilken nivå i organisationen officeren tjänstgör. De ingår som 
en återkommande del i officerens livslånga lärande och förutsätts lagras 
efterhand som vidare utbildning genomförs. En del av dem utgör kärnan i 
officerskompetensen. Vid den grundläggande officersutbildningen ges 
fundamenten i dessa kompetenser. De generella kompetenserna skall utgöra 
basen för officerens mandat att verka inom det givna regelverket, i såväl fred, 
kris som krig. De generella kompetenserna som förmedlas i den teoretiska 
utbildningen förutsätts befästas i den praktiska tillämpningen i tjänsten vid 
förband och under insatser inom och utom riket och de kan benämnas och 
grupperas på olika sätt. Någon klar och entydig uppdelning finns inte. De 
generella kompetenserna kan presenteras enligt nedanstående indelning;27 
 
 
                                                 
26 ”Det militära försvarets långsiktiga kompetensbehov”, utlåtande från skolreformutredningen 
2002-10-23 Dnr 2002/07 s 6 
27 Ibid. s 13 
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1. Förmåga att delta i och leda väpnad strid 
2. Ledarskaps- och utbildarförmåga 
3. Förståelse och kunskap om Försvarsmaktens roll och uppgifter i ett 

demokratiskt samhälle 
4. Förmåga och kunskap inom internationell verksamhet och 

internationella förhållanden 
5. Kunskap om samhället, säkerhetspolitik och folkrätt 
6. Insikt om vikten av moral, etik, värderingar, jämställdhet, etnisk och 

religiös mångfald och könsrelaterade förhållanden mm 
7. Kunskap om militärteknik och informationsteknologi 
8. Förhållningssätt baserat på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund 
9. Förtrogenhet med specifika verksamhetsmiljöer; mark, sjö och luft 
10. Övriga baskunskaper, nödvändiga främst i övnings- och 

utbildningsverksamheten 
 
Alla dessa punkter är naturligtvis viktiga för att en officer i dagens 
Försvarsmakt skall kunna anses som professionell. För uppsatsens del är det 
främst punkterna 3-6 som jag anser vara av intresse och som kommer att 
undersökas vidare.  
 
Chefskompetensen kan ses som sammansatt av flera av ovannämnda 
kompetenser; förståelse för Försvarsmaktens roll, förmåga att leda väpnad 
strid, ledarskaps- och utbildarförmåga, en insikt om moral, etik, värderingar 
osv. På grund av denna komplexa bild är chefsutveckling ej upptagen som en 
separat kompetens ovan. 
 
Kompetens är inte primärt ett antal specifika egenskaper såsom kunskaper och 
färdigheter som en person förfogar över i relation till sitt arbete. Kunskaper och 
färdigheter föregås av, och är baserade på, en persons förståelse av sitt arbete.28 
Det är sättet att förstå sitt arbete som utvecklar, formar och organiserar 
individens kunskaper till en specifik kompetens i arbetsutförandet.29  
 
Dagens officerare skall vara professionella. Komponenter som skall ingå i det 
begreppet är inte bara kompetens, färdigheter, kunskaper, vilja och förmåga, 
erfarenheter och värderingar. Till dessa begrepp måste också en individs 
förståelse för helheten läggas. För att få detta måste kontinuerlig utbildning och 
träning genomföras inte bara på skolor utan också i förband. Varvningen av 
teori och praktik måste spegla en officers vardag för att kompetensgapet skall 
minska så att anpassningen till utökade internationella uppgifter skall förstås av 
alla individer i organisationen.  
 
Abrahamsson använder i sin bok en metod som han kallar kvantitativ eller 
gradualistisk där alla yrken ses som mer eller mindre professionaliserade.30 
Med denna metod får professionaliseringsdimensionen representera ett litet 

                                                 
28 Sandberg & Targama s 77 
29 Ibid. s 88 
30 Den andra metoden som Bengt Abrahamsson använder i sin bok Militärer, Makt och Politik 
är klassifikatorisk och avses inte användas i denna uppsats. 
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antal variabler som alla kan appliceras (mer eller mindre) på alla yrken. 
Variablerna är sådana som antas vara av betydelse för en analys av ett yrke 
överhuvudtaget. Tre variabler används: 31 
 

1. Grad av teoretisk bas 
2. Förekomst av etiska regler 
3. Kåranda 

 
Fördelen med den gradualistiska ansatsen är (1) att den gör professionalisering 
oberoende av professionsmedlemmarnas aspirationer, (2) att klassificeringen är 
oberoende av auktoritetsrelationer inom yrket, och (3) att klassificeringen kan 
göras oberoende av vilka attityder befolkningen har till professionen ifråga.32  
 
Abrahamsson använder vidare två betydelser av begreppet professionalisering. 
Den ena är professionell socialisering, dvs. den process genom vilken individer 
påverkas och förändras, från ett tillstånd där de är relativt omedvetna om 
professionens teoretiska och praktiska problem, till ett tillstånd där de är 
mycket starkt medvetna om dem. En del av denna socialisering kan äga rum 
före rekryteringen, en del åstadkoms genom utbildning, träning, umgänge med 
kollegor under vardagliga former. I den andra betydelsen används begreppet 
professionalisering för att beskriva de historiska förändringar som en viss 
yrkesgrupp genomgår under påverkan av t.ex. politiska, ekonomiska och 
teknologiska förändringar i samhället.33 För Försvarsmakten har de politiska 
förändringarna varit stora då hotet om ett väpnat angrepp har upphört och 
politiker anser att det inom en överskådlig framtid inte existerar något hot mot 
Sverige. Försvarsmakten har genomgått en förändring från ett invasionsförsvar 
till ett insatsförsvar där inriktningen är att mer än tidigare delta i internationella 
operationer.  
 
Sammantaget kommer jag i uppsatsen att använda mig av båda betydelserna 
för att beskriva den profession som dagens officer måste ha för att kunna verka 
i internationella insatser. Viktiga påverkansfaktorer är också de jag beskrivit 
tidigare i den modell som visas på sidan 12.  
 

3. Metod 
I uppsatsen har jag valt att använda en kvalitativ undersökande textuell analys 
av officiella dokument utgivna av regeringen och Försvarsmakten. Vidare har 
en genomgång gjorts av regleringsbrev från 1990 och fram till dags dato som 
behandlat Försvarsmaktens uppgifter och då främst uppgiften internationella 
insatser. Jag har valt att komplettera det empiriska materialet med att ta kontakt 
med organisationer, myndigheter och enskilda personer som jag har ansett 
kunna tillföra uppsatsen kunskap. Dessa utgörs av Officersförbundet, 
SWEDINT och Försvarsmaktens Rekryteringscentrum. De enskilda personerna 
vid Officersförbundet och Rekryteringscentrum har valts utifrån 
                                                 
31 Bengt Abrahamsson, Militärer, makt och politik, 1972 s 10 
32 Ibid. s 11 
33 Ibid. s 13 
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personkännedom och vid SWEDINT efter en rekommendation från en 
kurskamrat vid Chefsprogrammet.  
 
Officersförbundet har sedan många år haft en betydande roll vid framtagandet 
av bl. a avtal för officerare som skall tjänstgöra internationellt. De har också 
genomfört attitydundersökningar bland officerare där de ställt frågor om 
inställning och vilja till att delta i internationella operationer. Vidare har 
Officersförbundet genomfört en studie av framtidens officer och den 
kompetens som denne måste ha för att delta i internationella insatser. Jag anser 
det viktigt att ta med den syn som Officersförbundet representerar i denna 
uppsats då de betraktar officeren från en annan synvinkel. Underlaget utgörs av 
SIFO-undersökningar, utredningar och en intervju med en ombudsman.  
 
SWEDINT är mer naturligt att ta med då de har en grundsyn på och erfarenhet 
av vilken kompetens en officer måste ha för att kunna göra en bra insats i sin 
internationella befattning. Jag har samtalat med en representant vid SWEDINT 
och bett honom beskriva vilka kompetenser och förmågor som officerare 
saknar när de kommer till SWEDINT för den missionsinriktade utbildningen. 
 
Försvarsmaktens Rekryteringscentrum kontaktades och en intervju 
genomfördes med tre psykologer som hade som syfte att undersöka om 
attityden och inställningen till att delta i internationella insatser förändrats de 
senaste 10 åren. FM Rekryteringscentrum genomför intervjuer med samtliga 
individer som söker till militärhögskolan. Även om många av de intervjuade 
inte blir officerare ansåg jag det värdefullt att ta reda på hur blivande officerare 
(vid intervjutillfället företrädesvis värnpliktiga) ser på sin framtida roll som 
”internationell officer” och vad det är som gör att de söker till officer. 
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4. Undersökning 
I det föreliggande kapitlet är min avsikt att inledningsvis beskriva den 
utveckling som har skett av Försvarsmaktens uppgift Internationella insatser 
genom att studera regleringsbreven från 1989 och fram till 2002. Därefter 
kommer jag att ge en överskiktlig beskrivning av viljan och synen på 
internationella uppgifter där innehåll i utbildning vid MHS och FHS 
översiktligt visas för att därefter ge Officersförbundets syn på internationell 
tjänst. Slutligen diskuteras rollen som internationell officer och vad det innebär 
där även SWEDINT representeras. Avslutningsvis ges en internationell 
jämförelse. 
 
När muren föll och Sovjetunionen och Warszawapakten upphörde att existera 
som stormakt ändrades Europas säkerhets- och politiska karta radikalt. Det hot 
som under det kalla kriget hade funnits från öster upphörde över en natt. Ändå 
dröjde det ca 6 år innan uppgifterna till Försvarsmakten förändrades. Sverige 
blev en aktör i det europeiska krissamarbetet som startade inom EU. Ett utökat 
antal förband, insatser och officerare som skulle engageras vid internationella 
fredfrämjande insatser blev följden av denna händelse. 
 
För svensk del är medverkan i internationell fredsfrämjande verksamhet t ex 
fredsbevarande, fredsframtvingande och humanitära operationer en viktig del 
av säkerhets-, utrikes- och försvarspolitiken. Genom att delta i insatser inom 
FN:s, EU:s, OSSE:s och Natos ram utvecklas vår förmåga till samverkan i 
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Därtill stärker 
internationella insatser den egna säkerheten och nationella försvarsförmågan. 
Till de säkerhetspolitiska skälen för ett svenskt deltagande i denna typ av 
insatser räknas också Sveriges vilja att få genomslag för våra värderingar och 
intressen i de olika organ där Sverige deltar, framför allt inom FN, EU, OSSE 
och Nato/PFF. Genom att lämna bidrag och samverka med andra länder kan 
Sverige spela en viktig roll och uppnå trovärdighet i det internationella 
samarbetet.34 Det har skett, sker och kommer att ske en förändrad syn på att 
använda Försvarsmakten som ett politiskt instrument. Morgondagens 
Försvarsmakt kommer att behöva hantera både traditionella uppgifter som att 
försvara landets gränser och att verka stabiliserande i vårt närområde. Men en 
Försvarsmakt måste också vara beredd att hantera nya uppgifter och verka 
inom nya funktioner som traditionellt inte är uppgifter för en försvarsmakt.35 
Detta kommer att bli en organisatorisk utmaning för Försvarsmakten att 
hantera. Den blir ännu tydligare då gapet mellan gamla och nya uppgifter å ena 
sidan och minskning av personalen och ekonomin å andra sidan tenderar att bli 
större i framtiden.  
 

                                                 
34 Ds 2003:8, Säkrare grannskap – osäker värld, s 270 
35 von Bredow Wilfred, The profession of arms as social work, 1993 s 2 
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4.1. Utveckling av Försvarsmaktens uppgift 
internationella insatser 

För att kunna fastställa när en förändring av Försvarsmaktens uppgift 
internationella insatser skedde har en genomgång gjorts av regleringsbrev från 
1989/90 och fram till 2002. Nedan beskrivs kort innehållet i dessa 
regleringsbrev. 
 
I uppgifterna till Totalförsvaret 1989/90 står det bl a att Totalförsvaret skall 
vara fredsbevarande genom att ha sådan styrka, sammansättning, ledning och 
beredskap att det avhåller från varje försök att utnyttja vårt land.36 
Fredsbevarande i detta fall var således inom Sveriges gränser. Vidare står att 
Totalförsvaret i fred skall främja Sveriges säkerhetspolitiska mål genom att 
verka stabiliserande i vår del av världen och genom att bidra till att 
uppkommande kriser kan dämpas och avvecklas. Totalförsvaret skall motverka 
att Sverige dras in i krig eller kriser i omvärlden, skydda landet mot 
verkningarna och trygga för landet nödvändig försörjning. Vad som renodlat 
står om internationella insatser är att totalförsvaret utöver vad som sagts 
tidigare därutöver skall kunna medverka i FN:s fredsbevarande operationer.37 
 
Fram till 1992 finns inga skillnader i ordalydelsen om de mål för Totalförsvaret 
som är skrivna i Statsliggaren. I Regleringsbrevet 92/93 skrivs att 
Totalförsvaret i första hand skall vara fredsbevarande genom att ha sådan 
styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet (nytt) att en 
angripares förluster och andra uppoffringar i samband med försök att utnyttja 
vårt land inte ter sig rimliga i förhållande till fördelarna. Ett så utformat 
totalförsvar utgör ett väsentligt bidrag till lugn, stabilitet och begränsad 
stormaktsnärvaro i det nordiska området i fred och i internationella kriser.38 

Fortfarande är inte uppgiften internationella insatser så uttalad. Ordalydelsen är 
som tidigare. 
 
93/94 kommer en ny skrivning in i Regleringsbrevet. Nu står att ökad vikt skall 
läggas vid totalförsvarets förmåga att medverka i humanitära insatser och 
fredsbevarande operationer under FN:s eller ESK:s ledning. Denna skrivning 
har lagts till i efterhand i prop 1992/93:100, bil 5.39 I Regleringsbrevet för 
94/95 är innehållet och betydelsen detsamma som tidigare. 
 
95/96 är skrivningarna tillbaka till Väpnat angrepp och ett nytt begrepp läggs in 
nämligen ”kort militär förvarning”.40 Det som nu skrivs om internationella 
insatser är att stor vikt skall läggas vid Försvarsmaktens förmåga att medverka 
i fredsfrämjande insatser.41  
 

                                                 
36 Statsliggaren 89/90 regeringsbeslut 1989-06-21 s 9 
37 Ibid. s 10 
38 Statsliggaren 92/93 regeringsbeslut 1992-06-18 s 4 
39 Statsliggaren 93/94 regeringsbeslut 1993-06-10 s 8 
40 Statsliggaren 95/96 regeringsbeslut 1995-06-08 s 9 
41 Ibid. s 11 
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1997 blir för första gången sedan 1990 uppdelningen av Försvarsmaktens 
uppgifter skrivna som fyra separata.  
 

• Det väpnade angreppet  
• Territoriell integritet 
• Internationella insatser samt  
• Stöd till samhället 

 
Uppgiften om internationella insatser preciserades med att Försvarsmakten 
skulle kunna ställa kvalificerade förband och andra resurser till förfogande för 
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Nu skrivs också att de 
militära hoten mot Sverige är starkt begränsade men Försvarsmakten måste ha 
en förmåga att anpassa sig till förändrade krav och förutsättningar i detta 
avseende.42 Nytt i detta regleringsbrev är att det nu preciseras vilka krav på 
förmågor som ställs på Försvarsmakten under de olika uppgifterna. När det 
gäller de internationella fredsfrämjande insatserna skrivs följande: 
 

• Genomföra humanitära insatser 
• Genomföra fredsbevarande insatser 
• Genomföra fredsskapande insatser i samverkan med andra stater 

 
Riksdagen beslutade i mars 2000 om en ändrad inriktning av Totalförsvaret.43 
Försvarsmakten omstruktureras nu från ett traditionellt hotstyrt 
invasionsförsvar till ett förmågestyrt insatsförsvar. Insatsförsvaret skall kunna 
lösa ett bredare spektrum av uppgifter såväl nationellt som internationellt. 
Grunden för det militära försvaret är förmågan till väpnad strid. När det gäller 
Försvarsmaktens långsiktiga beredskap innebär omvärldsutvecklingen att det 
för närvarande föreligger goda möjligheter att differentiera och anpassa 
beredskapen till vad som efterfrågas för hävdande av den territoriella 
integriteten, inklusive hot om eller insatser av terrorkaraktär, deltagande i 
multinationella fredsfrämjande insatser, samt att utveckla förmågor som 
bedöms efterfrågas i framtiden. Av betydelse för Försvarsmakten är vilka 
vägval som görs avseende karaktären och storleken på förmågor, funktionskrav 
och kompetenser. Härvidlag är den av statsmakterna fastställda inriktningen att 
det i huvudsak är de resurser som erfordras för Försvarsmaktens nationella 
uppgifter, inklusive förmåga till väpnad strid på längre sikt, som skall nyttjas 
för såväl nationella som internationella uppgifter. 
 
Det svenska deltagandet i internationella fredsfrämjande insatser har kommit 
att innebära ökade krav på Försvarsmaktens personalförsörjning44. Fler 
officerare och soldater engageras, kraven på tillgänglighet och specifika 
kompetenser tilltar. Det är väsentligt att i takt med utvecklingen anpassa 
grundläggande avtal samt utarbeta processer och instrument som främjar 
rekrytering till internationella åtaganden. Internationell tjänst kommer att vara 
en allt viktigare del av officersyrket.  
                                                 
42 Statsliggaren 1997 Regeringsbeslut 1996-12-17 s 1 
43 Försvarsmakten, BU 2004, bil 15 s 20-21 
44 Ibid. s 22 
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I regleringsbrevet 2002 skrivs att Försvarsmakten skall lösa de uppgifter som 
framgår av förordningen 2000:555. Där står följande om den internationella 
uppgiften: 
 
”Försvarsmakten skall bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna 
genomföra och lämna stöd till fredsfrämjande operationer och 
säkerhetsfrämjande samarbete samt kunna lämna stöd till humanitär 
verksamhet.”45 
 
Denna genomgång av regleringsbreven visar att den stora brytpunkten för 
Försvarsmaktens uppgifter var 1997. Fyra uppgifter blev uttalade och den 
internationella uppgiften blev tydligare. Vidare beskrivs förmågorna tydligare 
än tidigare och även att hoten mot Sverige är begränsade.  
 
Efter 6 år så torde en förändring av utbildning mot internationella insatser ha 
skett i Försvarsmakten. Innehållet i utbildningen vid MHS och FHS borde ha 
inriktats mot att förbereda officerare för den nya uppgiften som nu blev 
tydligare. Ändå har en diskussion skett huruvida det skall vara obligatoriskt 
eller inte att delta i internationella insatser. Det är först nu 1 juni, 2003 som ett 
lagförslag kommer som gör det möjligt för Försvarsmakten att införa en utökad 
arbetsskyldighet för de officersaspiranter som slutför sin utbildning under 
2003.46 Lagändringen kommer således inte att gälla för de officerare som redan 
finns i systemet då de påbörjade sin anställning under andra förutsättningar. 
 

4.2. Rekrytering 
Förutom att uppgifterna har förändrats har också de ekonomiska 
förutsättningarna förändrats för Försvarsmakten sedan kalla krigets slut. Det 
genomförs färre övningar idag än tidigare och förbands- och 
personalminskningarna har varit omfattande. Har detta påverkat inställningen 
till att bli officer eller att stanna kvar i yrket? Vid samtal47 med psykologer vid 
Försvarsmaktens Rekryteringscentrum som intervjuar de som söker till MHS 
idag gavs förklaringen att upplevelsen under värnplikten är avgörande för 
många som söker. Dessutom har befälens agerande en stor påverkan på 
soldaterna. De senaste 2 åren har inte neddragningarna och den minskade 
ekonomin inom FM haft så stor inverkan på viljan att söka. Det kan bero på att 
det skrivs mindre negativt om FM idag än för 3-4 år sedan då debatten om FM 
svarta hål dominerade tidningsrubrikerna. Många ser också 
officersutbildningen som meriterande trots att den i sig inte ger några ”riktiga” 
högskolepoäng. De flesta sökande ser inte heller officersyrket som ett 
livstidsyrke utan ser det som en bra start på arbetslivet. Ytterligare motiv till att 
söka och även stanna kvar som officer har att göra med livsstil, kåranda, 
kamratskap samt variationen av teori och praktik som ändå är en stor del av en 
officers vardag. 
 
                                                 
45 Förordning 2000:555, 2000-06-05 http://62.95.69.15/  
46 Betänkande från Försvarsutskottet 2002/03:FöU2 s 8 
47 Genomfördes 030305 med tre psykologer 
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Vid den lämplighetsbedömning som idag görs vid tester och intervjuer vid 
Rekryteringscentrum finns inga riktlinjer eller kravprofiler för individen som 
svarar mot den internationalisering som Försvarsmakten står inför. Ingen 
styrning har givits från Högkvarteret men däremot ställer psykologerna en 
fråga om hur individen ställer sig till internationell tjänstgöring. Är svaret 
tvekande eller nej på den frågan kan det inverka på den kommande 
uttagningen. Det är naturligtvis ingen färdig produkt som tas ut utan individer 
som blir officerare har en lång väg att vandra innan de blir aktuella för 
internationell tjänstgöring. För individen betyder det mycket vad de får med sig 
under resans gång. Här är teori och praktik samt inskolning i kåren viktig.  
 
Dagens generation ungdomar tillhör ”Generation I”.48 Bokstaven ”I” står i 
detta fall för: 
 

• Informationsmedvetna 
• IT-mognad 
• Individualister 
• Internationella 

 
Dagens ungdomar och således den kommande officersgenerationen ser det inte 
som konstigt eller främmande att jobba internationellt. De är väldigt beresta 
och via sin IT-mognad och informationsmedvetenhet har de också en vana i att 
möta andra kulturer. Den stora skillnaden för de som väljer att bli officerare är 
att de kommer att möta en annan verklighet där yrkesrollen medför att det i 
yttersta fallet kan leda till en skada eller dödsfall för den enskilde.  
 

4.3. Viljan att tjänstgöra i internationella insatser 
Sveriges riksdag har fastslagit att det inte existerar något hot mot Sverige och 
att det inte kommer att göra det inom den närmaste perioden heller. 
Försvarsberedningen har i en rapport skrivit att ett angrepp från en annan stat 
direkt mot Sverige bedöms nu – i alla dess former – som osannolikt under 
minst en tioårsperiod.49 Påverkar det synen och viljan att delta i internationella 
insatser eller är det så att officeren tolkar omvärlden på annat sätt och ser andra 
hot t ex terrorism och etniska konflikter som ett motiv till att bidra till 
säkerheten i omvärlden? 
 
Uppgiften Internationella insatser har de senaste åren aktualiserats mer och mer 
i debatten bland officerare. Frågan har ställts om det skall vara obligatoriskt 
eller inte att tjänstgöra internationellt. Från officersförbundets sida har 
frivilligheten eller möjligheten att på egna villkor och när det passar in i den 
enskildes privatliv varit styrande för tillfället att medverka i internationella 
insatser. Det har bland officerarna varit en blandad inställning till internationell 
tjänstgöring och en debatt har förekommit där det har varit åsikter både för och 
emot ett obligatorium att delta i internationella insatser.  

                                                 
48 Örlkn Peter Palm, chef marknadsenheten FM Rekryteringscentrum, 2003-04-24 
49 Ds 2003:8 ”Säkrare grannskap – osäker värld” 2003-03-05 s 27 
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I en SIFO undersökning som Officersförbundet50 gjorde 1999 och 2000 ställdes 
frågan om deltagande i internationell verksamhet skulle vara frivilligt eller om 
det som en skyldighet skall ingå i anställningen för yrkesofficerare som nu är 
anställda i Försvarsmakten. Av respondenterna (745 st 1999 och 757 st 2000) 
svarade 82 % 1999 och 87 % 2000 att det skulle vara frivilligt. Däremot 
svarade i samma undersökningar 48 % 1999 ja och 40 % 2000 ja på frågan om 
de ansåg att internationell tjänstgöring skulle bli en skyldighet i anställningen 
för officerare som anställs i framtiden. Motsvarande siffror för ett nejsvar på 
samma fråga var 46 respektive 53 %. 
 
I juni 2002 genomförde Officersförbundet en ny undersökning51 hos 
medlemmarna. Denna gång fanns inte frågan om ett obligatorium med. 
Däremot fanns en fråga om hur viktig var och en av Försvarsmaktens fyra 
huvuduppgifter är för medlemmen. För uppgiften ”Bidra till fred och säkerhet i 
omvärlden” ansåg 82 % att den var mycket eller ganska viktig. Motsvarande 
siffra för uppgiften ”Försvara Sverige mot väpnat angrepp” var 98 % och för 
uppgiften ”Hävda vår territoriella integritet” var 97 %.  
 
Siffran 82 % kan synas relativt hög, det är trots allt en majoritet som anser det 
viktigt att vi skall delta i internationella insatser. Jämfört med synen på de två 
andra uppgifterna är det dock en markant skillnad. Vid en jämförelse med de 
två tidigare undersökningarna 1999 och 2000 där frågan om frivillighet ställdes 
så är deltagandet i internationella insatser en viktig fråga för dagens officerare 
men de tycker att det endast skall vara obligatoriskt för blivande officerare.  
 
Ett förslag har lagts till Riksdagen att det från 1 juni, 2003 skall vara 
obligatoriskt att delta i internationella insatser från och med att officeren 
anställs. Det är inte bara statsmakterna som ställer större krav på att 
Försvarsmakten ska delta internationellt och ställa upp med förband. I och med 
att Sverige anslöt sig till EU 1995 och den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (GUSP) ställer hela samfundet krav på att Sverige bidrar 
med soldater och förband.  
 
Idag genomförs utbildningen av officerare och civila som skall skickas 
utomlands på olika missioner till största delen av SWEDINT. Utbildningen är 
på ca 3-9 veckor beroende på vilken mission och befattning som är given och 
oftast räcker den. Men vilken utbildning saknas och är det så att utbildningen 
upplevs som tillräcklig vid övriga skolor som officeren går igenom? 
Statsmakterna ställer höga krav på Försvarsmakten och de internationella 
insatser som genomförs och därför måste Försvarsmakten anpassa sin 
utbildning av officerare efter dessa krav.  
 
Det handlar om att agera istället för att parera när nya uppgifter ställs till 
Försvarsmakten. Målbildsinriktning ”Z” som är föreslagen att utgöra grund för 

                                                 
50 Utdrag ur SIFO undersökningar gjorda 1999, 2000 och 2002 har erhållits från 
Officersförbundet. Urvalet 1999 var 1.115 st med en svarsfrekvens på 67%. Urvalet 2000 var 
1.023 st med en svarsfrekvens på 75%.  
51 Urvalet var 1.025 st med en svarsfrekvens på 77%. 
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fortsatt arbete inför försvarsbeslut 2004 presenteras i den senaste PerP 
rapporten. 52 Inriktningen i målbild Z är att de internationella insatserna bör ges 
en högre prioritet än vad som hittills varit fallet. Vidare skrivs i PerP att 
försvarsmaktens förband skall vara mångsidigt användbara, för såväl 
internationella insatser som uppgifter i Sverige och vårt närområde, och hålla 
hög kvalitet.53 I PerP föreslås också att tolkningen av Försvarsmaktens 
huvuduppgifter bör vidgas och att ambitionen dem emellan ändras samt att 
uppgiften att hantera storskalig terrorism riktad mot samhället bör tillföras.54 
 
Detta sammantaget ställer stora krav på att Försvarsmakten hanterar 
utbildningen och kompetensutvecklingen av den enskilde officeren på ett för 
både individen och organisationen kostnadseffektivt sätt. Nya inriktningar och 
prioriteringar får inte innebära att professionalismen hos individen urholkas när 
viljeinriktning hos uppdragsgivare och Försvarsmakten inte stämmer överens 
med den utbildning som genomförs.  
 

4.4. Innehåll i utbildningen vid MHS och FHS 
Till för några år sedan hade strukturen och innehållet på utbildningen och 
träningen av officerare varit densamma sedan 60-talet. Ett starkt fokus 
existerade på beredskap, taktikutbildning och fältövningar även inom den 
högre militära utbildningen. Detta var gällande inom samtliga försvarsgrenar 
även om utbildningssystemet har varit strikt separerat mellan dem. Traditionen 
lever vidare dock i mindre omfattning och är mindre uttalad idag.55 Mycket av 
utbildningen vid dagens Militär- och Försvarshögskola är dock integrerad 
mellan Försvarsgrenarna. 
 
Yrkesofficersprogrammet (från Hpers) 
Utöver den förmåga som anges i kap. 9§ första stycket i högskolelagen 
(1992:1434) skall utbildningen på yrkesofficersprogrammet ge 
yrkesofficersaspiranten kunskap och färdighet att på lägre förbandsnivå 
tjänstgöra: 
 
- som utbildare, 
- som chef eller delsystemledare i krigsorganiserat förband samt 
- i militär internationell verksamhet i svensk enhet. 
 
Taktiska programmet  
Utöver den förmåga som anges i kap. 9§ första stycket i högskolelagen 
(1992:1434) skall utbildningen på det taktiska programmet ge yrkesofficeren 
kunskap och färdighet att tjänstgöra: 
 
 

                                                 
52 Perspektivplanerapport nr 7 2003-02-28 bet 23 210:63182. Övriga målbildsinriktningar är X, 
W och Y och presenteras eller diskuteras ej närmare i denna uppsats. 
53 HKV 23 210:63182 2003-02-28 Bilaga 1 till PerP rapport 7 s 122 
54 Ibid. s 124 
55 Weibull och Danielsson, Selection and education of Swedish officers, 2000 s 185 
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- som utbildare i ett kompani eller på motsvarande förbandsnivå, 
- som chef för ett krigsorganiserat förband av ett kompanis storlek eller 
tjänstegrenschef eller systemledare samt 
- i militär internationell verksamhet i ett kompani eller på motsvarande 
förbandsnivå. 
 
De övergripande målen för den internationella utbildningen diskuteras nu vid 
Högkvarteret. I ett förslag som är inskickat från MHS till HKV 2003 föreslås 
den nya skrivningen bli:  
 
”Den studerande skall ha förvärvat grundlagd förmåga i att:  
- kunna verka som chef/utbildare för förband, tjänstegren eller system i 
internationell verksamhet”. 
 
Motivet i remissvaret till ovanstående (om)skrivning är att den internationella 
verksamheten i form av t.ex. PFF-övningar, FN-uppdrag och utbildning av 
förband i Baltikum har ökat för FM personal, därför är detta ett viktigt 
utbildningsmål.56 
 
Stabsprogrammet 
Utöver den förmåga som anges i kap. 9§ första stycket i högskolelagen 
(1992:1434) skall utbildningen på stabsprogrammet ge yrkesofficeren kunskap 
och färdighet att tjänstgöra: 
 
- som bataljonschef eller annan befattning på motsvarande nivå samt 
- vid staber och förband i militär internationell verksamhet. 
 
Utbildningen mot den internationella uppgiften för officeren ser vid MHS och 
FHS innehållsmässigt ut att följa en röd tråd. De utbildningsmål som är skrivna 
har i stort sett gällt sedan 1999. Det är först nu som diskussioner börjar föras 
om en förändring av innehållet i utbildningen mot internationell tjänstgöring. 
De områden som utbildning genomförs i på MHS TAP är bl a statsvetenskap, 
folkrätt, havsrätt och ROE. Vid MHS har även internationella scenarier och 
erfarenheter använts som utgångspunkt för utbildningen. Bl a har kriget vid 
Falklandsöarna 1982 använts som underlag. Vid MHS YOP är ämnet 
”Officersrollen” infört där diskussioner om etik och moral begrepp ingår. Här 
är emellertid krigarrollen grunden för utbildningen. Vad som inte framgår är 
hur mycket praktik som genomförs mellan skolstegen för att erhålla en 
godtagbar kompetens för en internationell uppgift. Att få fram vad varje 
förband gör i detta fall är ett omfattande arbete och ryms inte inom denna 
uppsats. Det skiljer sig dock mellan Försvarsgrenarna där Marinen i stor 
utsträckning årligen deltar i PFF övningar där den internationella rollen kan 
övas. Inom Armen deltar och övar officeren på lägre nivåer57 nästan inte alls i 
denna typ av övningar. Någon enstaka övning eller övningsmoment för några 
förband kan finnas men i jämförelse med Marinen så är det i mindre 
omfattning. För att få internationell erfarenhet för en arméofficer är alternativet 

                                                 
56 Svar från Dan Rasmussen MHS K 030428 
57 Fänrik, löjtnant, kapten 
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att delta i en mission i exempelvis Bosnien. Målsättningen är dock att ge 
officeren en tillräcklig baskunskap och ett intresse för att själv vid framtida 
tjänstgöringar ansvara för att ”uppdatera” sin kunskap. 
 

4.5. Officersförbundets syn på internationella 
insatser 

En klar majoritet av medlemmarna har sedan mitten av nittiotalet, när 
internationell verksamhet blev en av FM uppgifter tydligt sagt nej till 
obligatorisk tjänstgöring. Officersförbundet är därmed emot en sådan ordning. 
Officersförbundet ser inte heller att det krävs någon skyldighet. Det finns 
SIFO-undersökningar som visar att det finns engagemang och vilja hos 
medlemmarna men de vill ha friheten att själv planera när han eller hon ska 
delta. De uppgifter som möter officeren utomlands är ofta av sådan art att det 
krävs ett stort personligt engagemang, vilja, förståelse m.m. För att hantera 
denna situation krävs att man åtagit sig uppgiften frivilligt och inte behöver 
lägga tid och kraft på att fokusera på frågan om vad man egentligen skulle vilja 
göra istället.58  
 
Nu blir det förvisso så att åtagandet blir frivilligt genom att man kan välja att 
inte utbilda sig till officer. Officersförbundet är dock tveksamt till om den som 
i tjugoårsåldern väljer officersyrket också har den överblicken att han eller hon 
förstår den fulla innebörden av sitt val.  
 
Ett fortsatt system där man inför varje tillfälle ges möjlighet att själv välja om 
det passar mig och min situation att just nu delta i en mission är, enligt 
Officersförbundets uppfattning det som bäst säkerställer kvalitén hos de 
förband som åker iväg.  
 
Officersförbundet har hela tiden sagt att den internationella verksamheten är en 
uppgift för "alla" officerare. Det viktiga är dock att ordna så att alla har 
möjlighet att delta i denna verksamhet. Därmed menar de också att ett 
obligatorium inte löser eventuella problem. Är det så att individen inte vill åka 
kommer han eller hon inte heller att åka. Det finns knappast någon 
förbandschef som vill ta ansvar för ett förband med omotiverade individer eller 
ta ansvar för en individ som i tanke och hjärta befinner sig någon annanstans än 
där "kriget" just nu sker.  
 
Lösningen på personalförsörjningen av internationell verksamhet är istället att 
villkoren blir sådana att individen känner att det ansvar han åtagit sig mot 
andra människor kommer han att kunna stå för under den tid han är borta eller i 
värsta fall inte återkommer mer.  
 
Officersförbundet hävdar också att dagens system med frivilliga 
beredskapskontrakt, där individen för en begränsad tid förbinder sig för en 
skyldighet att delta i internationell verksamhet bättre tillgodoser 

                                                 
58 Punkt 4.5 är i huvudsak e-post svar från Officersförbundet Peter Löfvendahl 030311 
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Försvarsmaktens - samhällets, behov av förutsägbarhet och beredskap. En 
individ som har åtagit sig en sådan beredskap har svårare att backa ur den än en 
som i sin anställning "bara" har en "allmän" skyldighet att ställa upp.  
 
Oavsett vilka instrument Försvarsmakten får tvingas Försvarsmakten ändå till 
någon form av beredskapsplanering för att säkerställa att individen är gripbar 
när han eller hon behövs. Den enda fördelen är att Försvarsmakten på kort sikt 
inte behöver försöka stimulera de som ändå är skyldiga att åka. På lite längre 
sikt leder nog trots allt ett utnyttjande, från FM sida, av möjligheten att tvinga 
någon till att alla "aktuella" officerare måste stimuleras annars väljer de en 
annan arbetsgivare. 
 

4.6. Rollen som internationell officer 
”Utredningen anser att framtidens officerare måste ha en solid kunskapsbas och 
i övrigt en gedigen kompetens, men också förmåga att snabbt inhämta och 
analysera ny information för att kunna fatta korrekta beslut. Vidare måste 
officeren kunna kommunicera på olika nivåer, aktivt samverka med andra 
människor oavsett bakgrund och förmedla de grundläggande värderingar som 
Försvarsmakten verkar utifrån. Således är det också viktigt att officeren har en 
grundlig kunskap om samhällsförhållanden i vid bemärkelse.”59 
 
Har kraven för att tjänstgöra internationellt ändrats eller är de desamma som i 
början av 90-talet? Rollen som den svenska officeren får när han/hon tjänstgör 
i internationella befattningar kan vara som diplomat, socialarbetare eller 
traditionell officer. För att officeren skall kunna agera utifrån en professionell 
plattform är det viktigt att möjligheten ges och att verktyg tillhandahålls över 
tiden för den enskilde individen. Denna kunskapsuppbyggnad och lärprocess 
måste starta redan då officeren börjar sin utbildning vid MHS för att fortsätta 
vid förband och kommande skolsteg. Det kan gälla allt ifrån kulturell 
utbildning i aktuella krisområden till språkutbildning. Språk ingår förvisso 
numera som en naturlig del i utbildningen redan från MHS. Lektioner, 
övningar och ordergivning genomförs och skrivs i större utsträckning idag än 
tidigare på engelska.  
 
Yttersta syftet med officersutbildningen är att utveckla förmågan att verka i 
väpnad strid som ledare för trupp och förband. Officerare utbildas därför för att 
leda människor under extrema förhållanden och för att kunna fatta beslut om 
legaliserad våldsanvändning med risk för eget, underställdas och andras liv. I 
detta avseende skiljer sig officersyrket från de flesta andra. Det innebär att 
utbildningen måste ge vissa kompetenser som är unika för yrket. Det ställer 
också krav på personliga anlag som inte kan läras in men väl övas upp.60 Detta 
innebär att ett av de främsta målen med all officersutbildning är att träna upp 
en förmåga i hur att förbereda sig för det okända. Den ”nya” officeren måste 

                                                 
59 SOU 1998:42 ”Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav” 
60 Utlåtande från Skolreformutredningen, Dnr 2002/07, 2002-10-23 s 7 
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alltså lära sig att analysera och förstå ny information och inte minst veta vilken 
information han behöver och var han kan få tag på den.61  
 
Som officer behöver man vara både ”välutbildad och bildad”, dvs. ha en 
förmåga att förmedla sina kunskaper i en ickemilitär miljö, ha kunskap om dem 
man samverkar med och en förmåga att kunna uppfatta och förstå andras 
argument. I den internationella verksamheten, i bl a fredsfrämjande insatser, 
tillkommer kulturskillnader och språkbarriärer som ställer ytterligare krav på 
officerens kompetens. I mötet med dessa nya och ibland okända krav måste 
officeren vara försedd med generella metoder för problemlösning.62 
 
Under kriser och krig är officerens chefs- och ledaregenskaper utsatt för 
extrema prövningar. Ytterst handlar det om beslut och handlingar som kan 
mätas i människoliv. Officeren måste därför kunna bära den psykiska och 
fysiska press som uppgiften innebär. Krav på egenskaper såsom 
målmedvetenhet, beslutsamhet och mod samt förmågan till överblick, handling 
och samordning ställs i en sådan miljö. Krav kommer också att ställas på att 
anpassa sig till helt nya förhållanden, att kunna improvisera och finna nya 
metoder för att lösa problem. Det krävs ingående kunskaper om människan, det 
egna förbandet och den miljö som officeren har att uppträda i för att 
framgångsrikt kunna leda verksamheten.63 
 
Officeren är en representant för statsmakten. Därmed ställs krav på ett etiskt 
förhållningssätt som överensstämmer med svensk lagstiftning och de 
grundläggande mänskliga rättigheterna enligt FN-stadgan. Ansvar för 
människor under pliktlag och för statens tillhörigheter ställer höga krav på 
omdöme, god hushållning med tilldelade resurser och tydlig återredovisning. 
Officeren behöver ha en öppen och accepterande attityd för att effektivt kunna 
leda människor med olika kulturell bakgrund och i främmande miljöer. Utöver 
militära kontakter kommer officeren i sin ledarroll även att samarbeta med 
representanter för politiska partier, offentlig sektor, näringsliv, föreningar, 
massmedia, internationella försvarsmakter och organisationer samt enskilda 
personer. 
 
De flesta uppgifter som ges ett fredsfrämjande förband och indirekt den 
enskilde soldaten/officeren avser inte strid eller minröjning. Istället rör 
uppgifterna flyktingmottagning, utväxling av fångar, överlämning av stupade 
och oändliga förhandlingar i anslutning därtill. Det kan gälla 
livsmedelstransporter till svältdrabbade byar, sjukvård, katastrofhjälp, 
reparation av broar och vägar. Inte minst den dagliga närvaron vid patrullering 
ute i byarna för att skapa trygghet och förtröstan inför framtiden görs bäst av 
soldater med en normal civil bakgrund. I den humanitära funktionen har 
militära enheter som rekryterats ur det fredssamhälle som Sverige utgör ett 
klart försteg. En ständig samverkan krävs med andra humanitära 

                                                 
61 Weibull och Danielsson, Selection and education of Swedish officers, 2000 s 186 
62 Utredningen (Fö 2002:02) om utveckling av det militära försvarets utbildningssystem, Dnr 
2003/05, 2002-10-25 s 9 
63 Rapport till Nordisk Offisersallianse (NOA) april 2000 s. 35 
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organisationer. Ofta får det militära förbandet och återigen den enskilde 
soldaten ta på sig rollen av samordnare i kraft av den bättre organisationen med 
de starkaste resurserna. 
 
Vad är det för utbildning som krävs för att tjänstgöra internationellt eller är 
dagens officerare tillräckligt professionella för att klara av alla typer av 
tjänstgöring? Multinationella operationer och andra nya uppdrag kan inte bli 
adekvat utförda av soldater och officerare utan en utbredd förståelse för den 
politiska och sociala komplexiteten inom vilken de agerar. Deras kunskap och 
medvetenhet om lagar och förordningar, deras kunskap om andra kulturer med 
andra värderingar och deras medvetenhet om militära begränsningar som en 
professionell dygd måste utvecklas.64 Detta är några saker som inte idag ryms 
inom den utbildningsplan som finns på MHS och FHS. Det nya uppdraget för 
soldater i framtiden är att skydda, hjälpa och rädda. Han måste bidra till 
inrättandet och återställandet av fred och till en säker och dräglig tillvaro för 
invånarna. Dessa termer av ett nytt paradigm för den militära professionen kan 
summeras av uttrycket ”soldaten som en beskyddare”.65  
 
För att alla skall få en gemensam bas och värdegrund att stå på är det naturliga 
och viktiga att teori varvas med praktik för att ett kontinuerligt och bestående 
lärande för alla skall ges.  
 

4.6.1. Vad läggs in i begreppet professionell?  
Om en sammanfattning görs av rollen som internationell officer med 
ovanstående som grund kan en indelning göras i de tre kategorier som 
Abrahamsson har gjort. Indelningen som användes var; Teori/praktik, etik och 
kåranda. Under rubriken ”teori och praktik” kan vi se kunskap om 
samhällsförhållanden, språkutbildning, förståelse för andra kulturer och 
miljöer, lagar och förordningar samt kunskap om andra organisationer och 
försvarsmakter. Under rubriken ”etik” är utbildning i och förståelse för det 
förhållningssätt som officeren måste ha för att det skall överensstämma med 
den svenska lagstiftningen och de grundläggande mänskliga rättigheterna i FN-
stadgan. Här är det viktigt att en gemensam bas ges för den fortsatta 
officerskarriären. Det är också viktigt att en förståelse ges för vilka etiska 
regler som gäller vid internationell tjänstgöring. När det gäller det sista 
området ”kåranda” kan det vara svårt att se hur det kan ske med utbildning. 
Kårandan kan hänföras till den socialisering som en nyanställd måste genomgå 
för att bli accepterad på sin nya arbetsplats. Tidigare har utbildning genomförts 
försvarsgrensvis och en djup kåranda utvecklades inom Marinen, Flygvapnet 
och Armén. Idag finns den kvar men är inte lika djup då utbildningen är mer 
integrerad mellan Försvarsgrenarna. Denna integrering har också en betydelse 
för den kåranda som måste utvecklas inom en utlandsstyrka där personalen 
består av individer från olika försvarsgrenar men även civila. Den processen 
går då snabbare och fokusering kan göras på vilken uppgift som skall lösas.  
 
                                                 
64 von Bredow, The profession of arms as social work?”, 1993 s 16 
65 Ibid. s 18 
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4.7. SWEDINT  
SWEDINT ger många infallsvinklar och områden där dagens officerare har 
behov av utbildning.66 Vid SWEDINT ges alltid en missionsinriktad utbildning 
på mellan 3 och 9 veckor beroende på mission och befattning till alla som skall 
skickas iväg på olika missioner. Enligt SWEDINT kan de sökande officerarna 
delas in i två kategorier redan vid ansökningstillfället.  
 
Den första kategorin är de som tidigare varit ute. Denna kategori har en 
ryggsäck oftast full med erfarenheter som är till nytta vid deras kommande 
missioner. Mycket av utbildningen och förståelsen för det internationella 
uppdraget går då på rutin. Repetition är kunskapens moder skall vi dock 
komma ihåg.  
 
Den andra kategorin är följaktligen de som inte tidigare varit ute vid en 
mission. Här visar det sig att kunskaperna brister inom många områden. Inom 
det kulturella området finns det brister. Det kan vara förståelsen för konfliktens 
ursprung och vad som ligger bakom de etniska diskussioner som de stridande 
parterna har. ROE67 och den omfattande juridiska diskussionen som är kopplad 
till denna handling är också ett område där mycket tid måste läggas in i 
utbildningen. ROE är oerhört viktigt att ha full förståelse för och kunskap om 
på den nivån den enskilde befinner sig så att inga missförstånd sker i en 
krissituation. Vilket mandat som är kopplat till missionen är en annan fråga 
som de som åker iväg också måste ha klart för sig innan avfärd. Vid MHS och 
FHS kan utbildning ges som ökar förståelsen och kunskapen om hur ett mandat 
kommer till och på vilka grunder det sker. Naturligtvis skall hela FN stadgan 
med de olika artiklarna som alltid ligger som en grund för missioner i FN:s regi 
också ges utbildning i. De olika typer av och framförallt skillnaden mellan de 
fredsfrämjande insatser som svensk personal kan delta i är vidare viktigt att ha 
förståelse och kunskap om.  
 
Avslutningsvis framhöll SWEDINT områden som hur att jobba med tolk, 
förhandlingsteknik och språkutbildning där det saknas eller är brister i 
förkunskaper hos dem som söker. Uppfattningen stöds av resultatet från en 
mindre enkätundersökning som genomfördes med SP elever (Marinen)68. De 
framhöll att utbildning inom områden som stresshantering, psykisk träning, 
förhandlingsteknik och hur att hantera hot och provoceringar saknas vid 
tidigare utbildningssteg. Det är för många en omfattande utbildning som 
genomgås innan det är dags att sätta sin fot i det främmande landet och göra en 
insats för FN och det internationella samfundet. Är förberedelserna inte 
grundligt gjorda kan det inträffa händelser eller reaktioner hos den enskilde 
som inte borde ha inträffat. En del händelser är naturligtvis svårare att 
förbereda sig på. I kölvattnet av den internationella miljön finns den 
omänskliga situationen som kan uppstå vid t ex en minsprängning med många 
skadade och döda. Hur det kan komma att se ut på den platsen är naturligtvis 
svårt att föreställa sig på skolbänken hemma i det trygga Sverige. Emellertid 
                                                 
66 Telefon intervju med SWEDINT 030310 och även senare kompletterande frågor med e-post. 
67 Rules of engagement 
68 Enkäten genomfördes 2003-04-23 via e-post 
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kan officeren i gemen förberedas redan från start på yrkesofficersprogrammet 
genom att samtala i grupp om döden, lyssna på föredrag av de som varit med 
om liknande händelser etc. Oavsett hur mycket utbildning som genomförs är 
det svårt för den enskilde att veta hur han eller hon reagerar i den uppkomna 
situationen men de kan bli bättre förberedda på att hantera situationen och 
förhoppningsvis har något av utbildningen etsat sig fast i ryggmärgen.  
 

4.8. Tidigare undersökning 
Sedan missionen som genomfördes i Bosnien har det skett en förändring i 
rekrytering, utrustning och förberedelse/träning av förband innan avfärd till ett 
krisområde.69 Mer energi har lagts på träning och förberedelser av 
skarpskjutning, patrulltjänst och hantering av ”worst-case” scenarier. En 
undersökning gjord med svenskar som just deltagit i en mission visade att de 
skulle ha gagnats om de fått mer träning och förberedelse innan de farit iväg. 
Önskemålen om förberedelser kunde i undersökningen delas in i fyra 
kategorier. Kategori ett omfattar verktyg för att få en bättre förståelse av den 
nya situationen som den enskilde kom att hamna i. Den andra kategorin 
omfattar verktyg för att bättre kunna hantera den nya situationen. Den tredje 
behandlade mer traditionella militära kunskaper och slutligen den fjärde 
kategorin som handlade om ledarskapsträning.70 Undersökningens resultat 
stärker SWEDINT:S teori inom vilka områden som utbildning och kunskap 
saknas. 
 
I både Eva Johanssons bok (Paper 4 s 8) och Lars Anderssons bok, ”Militärt 
ledarskap – när det gäller (2001)”, s 181-182 talas det om att officerare som 
genomför utlandsmissioner försvinner in i en ”svart låda” under 
tjänstgöringstiden och när de kommer ut i offentligheten igen så tar de också 
med sig sina erfarenheter och lärdomar. Numera finns ett verktyg för att 
hantera erfarenheter nämligen en lessons learned bank. Hur en återkoppling till 
MHS och FHS skall fungera finns idag inte centralt reglerat. Om det sker 
någon återkoppling sker det mer beroende på vilka lärare som finns på skolorna 
och deras erfarenhet och kontaktnät. Här kan det således skilja från år till år 
och från kurs till kurs om officerarna som genomgår utbildningen får en 
adekvat och likvärdig utbildning.  
 

4.9. Meritvärdering 
Meritvärdet71 vid olika typer av tjänstgöring måste tydliggöras för den 
enskilde, organisationen och omvärlden. Den som tjänstgör i internationell 
tjänst, eller som lärare skall veta vilket meritvärde tjänsten har vid befordran, 
lönesättning, uttagning till skola och för den fortsatta egenutvecklingen inom 
Försvarsmakten. Väl vitsordad tjänstgöring skall utgöra ett tydligt meritvärde 
och det skall vara en särskild merit att lösa för Försvarsmakten svårbemannade 
uppgifter.  
                                                 
69 Johansson Eva, ”The UNknown soldier” paper 5 s 17. 
70 Ibid. s 18 
71 ÖB 10-punktsprogram 2001 
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Försvarsmaktens deltagande i internationell verksamhet utgör en viktig del för 
Försvarsmakten. Intresse för internationell tjänstgöring skall uppmuntras samt 
påverkas i positiv riktning av vederbörande chef och/eller chef med 
individualplaneringsansvar. Internationell erfarenhet är värdefull för 
kompetensuppbyggnaden för såväl Försvarsmakten som för den enskilde. 
 
Internationell tjänstgöring skall vara meriterande vid ansökan till 
vidareutbildning och skall vägas in vid t ex lönesättning och framtida 
arbetsuppgifter. 
 
För vissa befattningar bör sådan tjänstgöring vara en avgörande merit för 
tillsättning72 av vissa tjänster och befattningar.  
 
För framtiden med det kommande obligatoriet måste implementeringen av 
meritvärderingen vara ännu tydligare för hur den internationella insatsen skall 
värderas.  
 
I den enkät som genomfördes med SP eleverna ställdes också en fråga om de 
ansåg att deras eventuella internationella tjänstgöring hade blivit värderad vid 
hemkomst till förbandet. Eftersom underlaget var litet kan inga säkra slutsatser 
dras men en tendens finns att deltagandet och erfarenheten inte används eller 
meriteras vid lönesättning eller ansökan om vidareutbildning.  
 

4.10. En internationell jämförelse (Irland) 
I mars 2003 genomfördes ett besök med ChP 01-03 profilering management 
vid UNTSI (United Nation Training School of Ireland) som är samlokaliserad 
med DFTC (Defence Forces Training Centre) vilket omfattar den övriga 
officersutbildningen för den irländska Försvarsmakten. Samlokaliseringen av 
utbildningen har en fördel av att den erfarenhet som personal som genomfört 
missioner utomlands skaffat sig direkt kan implementeras i utbildningen av 
kadetter och officerare som genomför nivåhöjande utbildning. I Irland är det, 
värt att notera, trots att landet har en yrkesarmé fortfarande frivilligt att 
tjänstgöra i internationella missioner. Med det utökade antalet missioner och 
antal deltagande personal samtidigt som Irland i likhet med andra länder 
reducerar ekonomi och resurser har det inneburit att de numera har problem att 
rekrytera personal till utlandsstyrkan. För framtiden kommer deltagandet i 
internationella insatser att bli obligatoriskt för de irländska officerarna. Detta 
för att kunna tillgodose Irlands vilja att följa vad de anmält till bl. a HHG och 
Petersberguppgifter. 

                                                 
72 Bilaga 1 till HKV PERS Info 2000-10-20 s 6 
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5. Analys  

5.1. Inledning  
Officersrollen har förändrats radikalt under 1990-talet och kommer att 
förändras kontinuerligt även i framtiden. I takt med att den globala arenan som 
numera är den svenska Försvarsmaktens spelplan ändrar sig måste också den 
militära professionen anpassa sig. De ekonomiska och organisatoriska samt 
personella förutsättningarna kommer också att variera i framtiden. 
Försvarsmakten har under 90-talet gått från ett invasionsförsvar till ett 
insatsförsvar. Uppgiften internationella insatser som utökats de senaste åren 
ställer andra krav på officeren idag än den gjorde för 10 år sedan.  
 
Idag existerar inget hot mot Sverige och därför blir de internationella insatserna 
i framtiden betydelsefulla. Fredsbevarande och fredsframtvingande operationer 
har lyft fram en betydelse av dagens officerare som statsman/diplomat, en 
professionell yrkesman som förutom traditionella uppgifter också skall kunna 
hantera media och internationell diplomati. Politiska färdigheter får ökad vikt 
beroende på de komplikationer som följer av militär verksamhet över 
nationsgränserna. Militära chefer och officerare måste vara ytterst känsliga för 
olika åtgärders konsekvenser på den diplomatiska nivån. De senaste årens 
utökade internationella ambitioner har inneburit ett ökat krav både på officeren 
och på den utbildning som ges vid skolor och förband. Officeren som 
vetenskaplig analytiker krävs för att tänka igenom hur militär styrka skall 
kunna användas inom ramen för en ny säkerhetspolitik och den vidgade 
säkerhetsagendan, t.ex. för sådana operationer som ligger mitt emellan 
klassiska fredsbevarande uppgifter och krig. Den ”dagliga” sysselsättningen för 
den framtida officeren kommer sannolikt att vara att delta i s.k. Operations 
Other Than War (OOTW).  
 
Integreringen mellan stater i olika former gör att Sveriges säkerhetspolitik i 
större utsträckning än tidigare bedrivs utanför landets gränser genom fysisk 
närvaro av Försvarsmakten och därmed officeren. Den nya mindre 
Försvarsmakten gör att alla officerare kommer bli berörda av kraven på att 
Försvarsmakten ska kunna glida på konfliktskalan, både upp och ned med 
snabba omställningar och med kort förvarning. Dessutom ska det kunna ske i 
olika delar av världen, inte bara i Sverige. 
 
Samhällets utveckling till ett informationssamhälle ger en annan hotbild som 
kräver andra strategier än dagens för att möta dessa hot. Det är inte självklart 
längre vad som är svenskt och var det finns. Det är heller inte självklart att de 
värden som ska försvaras finns fysiskt på en plats som vi känner till i förväg. 
 
I det följande avser jag besvara de frågeställningar som ställdes i inledningen 
av uppsatsen. 
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5.2. Hur har officerens attityd och vilja att tjänstgöra 
internationellt förändrats när uppgiften 
internationella insatser har blivit mer uttalad? 

Uppgiften bidra till fred och säkerhet till omvärlden skrevs första gången i 
Regleringsbrevet 1997. Försvarsmaktens uppgifter blev hädanefter uppdelade i 
fyra separata delar och har sedan dess förblivit så. Den internationella delen har 
fram till dags dato blivit än mer uttalad och uppsatsen har därför haft som en 
fråga att besvara om viljan och attityden har förändrats sedan dess. Den 
politiska viljan att Sverige skall delta internationellt och bidra med resurser vid 
krishantering kommer sannolikt inte att minska. För att tillgodose denna vilja 
måste också fokus skifta under utbildningen av våra officerare från ren 
soldatträning till att utbilda på och i internationella frågor. Detta gäller inte 
bara på skolor utan också vid våra förband. Det görs i stor utsträckning redan 
idag men är mycket beroende av vad läraren och instruktören har för bakgrund 
och kompetens i internationell tjänstgöring. Åtgärden kan ses som ett led i att 
marknadsföra den ”nya” inriktningen som inleddes 1997. Viljan att delta i 
internationella insatser måste i framtiden bli en naturlig del av officerens 
profession. Officersförbundet har i sin SIFO undersökning låtit 
officersmedlemmar svara på frågor som rör viljan och attityden till att 
tjänstgöra i internationella insatser. I undersökningen framkom att av de redan 
anställda officerarna ansåg majoriteten att det skall vara frivilligt att tjänstgöra 
i internationella insatser medan det skall vara obligatoriskt för nyanställda. 
Attityden till internationella insatser är emellertid lägre än för uppgifterna 
”försvara Sverige mot väpnat angrepp” och ”Territoriell integritet”. Från och 
med 1 juni, 2003 skall det finnas en möjlighet för Försvarsmakten att kräva att 
officerare skall tjänstgöra utomlands. Denna åtgärd kan synas märklig då en av 
FM uppgifter är internationella insatser och borde gälla alla officerare. Viljan 
och attityden har varit positiv bland officerare men officeren vill själv ha 
friheten att planera när han eller hon skall delta. Tendensen som SWEDINT 
kan se är att antalet sökande till utlandsmissioner är färre idag än tidigare. De 
som söker är företrädesvis de som varit ute i tidigare missioner. Viljan och 
attityden kan också kopplas till att det i framtiden blir attraktivt att delta i 
utlandstjänstgöring. En ”morot” som talar om att jag som enskild är utvald och 
belönas för det jag gör. 
 

5.3. Hur har hotet om obligatorium att tjänstgöra 
internationellt förändrat synen på rollen som 
officer? 

Sedan obligatoriet att tjänstgöra i internationella insatser på allvar kom på tal i 
slutet på 90-talet har diskussionen gått fram och tillbaka om ifall det skall gälla 
alla eller bara de som nyanställs. I de SIFO-undersökningar som OF lät 
genomföra 99/00 framgår att antalet nejsägare mot ett obligatorium i framtiden 
ökade från 46 % till 53 %. Det förefaller inte orimligt att en stor del av dessa 
53 % inte heller kunde tänka sig att ikläda sig en internationell roll utan bara 
vill försvara Sverige vid landets gräns. Emellertid har uppsatsen visat att 
kommande generationers officerare dvs. dagens ungdomar redan i grunden är 
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mer internationella och kulturella i sitt levnadssätt jämfört med äldre 
generationer. Den inskolning i kåranda och socialisering som de kommer att 
genomgå från anställning med nya förutsättningar kommer det att bli lättare för 
FM i framtiden att få officerare att ta rollen som internationell officer. Det 
kommer att bli en naturlig del av officerens vardag. 
 

5.4. Hur värderas den insats som officeren gör vid 
internationella insatser av Försvarsmakten? 

Det empiriska materialet i uppsatsen angående denna fråga är enligt min 
mening inte tillräckligt omfattande för att ge ett entydigt och bra svar som 
vetenskapligt kan beläggas. Jag avser trots detta att ändå kommentera frågan 
något då jag anser att den har en viktig inverkan i den framtida internationella 
rollen som officerarna kommer att ha. Jag har genom några enkäter till elever 
på stabsprogrammet fått en indikation på att det varierar hur förbanden i 
Försvarsmakten utnyttjar den kompetens och erfarenhet som den enskilde 
officeren skaffar sig vid internationell tjänstgöring. Eftersom det även mellan 
försvarsgrenarna finns en kulturell skillnad i att delta i utlandsmissioner (för 
arméns officerare är det av tradition vanligast med deltagande) är det högst 
troligt att detta stämmer. Att meritvärderingen inte har varit tydlig, trots vad 
som framgår i Hpers och ÖB:s 10-punktsprogram, kan ha en koppling till att 
Försvarsmakten nu genomgår en omfattande förändring från invasionsförsvar 
till ett insatsförsvar. Om värderingen tidigare inte har varit tillräckligt bra 
måste den i framtiden vara tydligare. När det i framtiden blir en skyldighet för 
officerarna att delta i utlandsuppdrag måste meritvärderingen för detta i 
praktiken fungera lika bra och vara lika tydlig som all annan utbildning och 
tjänstgöring som genomförs nationellt.  
 

5.5. Hur kan utbildningen av officerare idag anpassas 
till den utökade uppgiften bidra till fred och 
säkerhet i omvärlden? 

Grunden för utbildningen skall även fortsättningsvis vara att ha förmåga att 
hantera den väpnade striden. Innehållet i utbildningen (teori och praktik) måste 
dock anpassas till Försvarets utökade internationella uppgifter. Nya uppgifter 
gör att kompetensgapet blir större och attityden och viljan att tjänstgöra 
internationellt kan bli lägre. En frustration över att inte lära sig tillräckligt och 
en hopplöshet att inte ha kontroll och inte komma ifatt i sin kompetens. Om 
dessutom ekonomin i Försvarsmakten blir sämre och personalförsörjningen 
inte är tillfredsställande kan det innebära att personalen visar en uppgivenhet 
och slutar. Åtgärden för att motverka denna utveckling är att utbildningen av 
framtidens officerare tidigt inriktas på att matcha de framtida uppgifter som 
ställs till Försvarsmakten. Det är också viktigt att en tydlig röd tråd finns 
mellan utbildningarna och den praktik som genomförs på förbanden. 
Kopplingen mellan de som ansvarar för rekrytering av officerare både till 
MHS, FHS och till internationell tjänstgöring när det gäller vilken kravprofil 
framtidens internationella officerare skall ha kommer att krävas. Den irländska 
Försvarsmakten har både den internationella utbildningen och grund- och 
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nivåhöjande utbildning på samma plats. Det underlättar både rekrytering och 
förståelsen för den röda tråden mellan teori och praktik.  
 
Basen i utformningen av kravprofil skall dels vara de kompetenser som 
skolreformutredningen beskriver i sitt utlåtande dels de tre variabler, 
teori/praktik, etik och kåranda, som Bengt Abrahamsson använder i sin teori 
för professionalisering. För den framtida internationaliseringen för 
Försvarsmakten blir det viktigt att också utbildningen följer och anpassar sig 
till den utvecklingen.  
 
Som uppsatsen visat finns idag ett embryo till röd tråd i utbildningen. Ett arbete 
pågår på MHS att förnya innehållet i den internationella delen av utbildningen 
för elever vid det Taktiska programmet. Teori och praktik måste i framtiden 
genomföras med inriktning mot den internationella arenan. Här skiljer sig 
utbildningsinnehållet mot den som genomförs i grundorganisationen dvs. 
nationellt. Den internationella delen av teori och praktik måste anpassas mot de 
krav som ställs på officeren och vilken miljö som han/hon kommer att möta vid 
utlandstjänstgöringen. Här kan utbildning redan från MHS YOP präglas av 
studier av t ex internationella erfarenheter, folkrätt och ROE. Praktiken vid 
förband efter skolan måste också till del präglas av internationella övningar 
som kan implementeras i den vanliga utbildningen av soldater och sjömän. 
Skall individen i framtiden med kort varsel skickas till ett internationellt 
krisområde måste förberedelserna ske över en lång tid. Även om inte alla 
områden täcks vid skolor eller förbandstjänst måste en grund läggas och vikten 
av detta i framtiden påtalas så att den enskilde individen tar ett större ansvar för 
sin egen fortbildning och repetition av sina kunskaper.  
 
Den etiska utbildningen för dagens och framtidens officerare måste ligga på en 
gemensam grund. Den måste också vara lika oavsett om vi tjänstgör nationellt 
eller internationellt. Förvisso kan andra etiska och moraliska förhållningssätt 
vara olika mellan olika kulturer men grunden för den svenska utbildningen 
måste vila på lika grunder. Det viktiga för den etiska utbildningen är att den 
överensstämmer med den svenska lagstiftningen och de grundläggande 
mänskliga rättigheterna i FN-stadgan. Har officeren den kunskapen och 
förståelsen i grunden är det lättare att anpassa sig till ett nytt etiskt 
förhållningssätt internationellt. 
 
För kårandan är det svårt att genomföra en regelrätt utbildning. Det har 
traditionellt varit så att utbildningen inom de lägre nivåerna genomförts 
försvarsgrensvis. Den kåranda som då etablerats har varit väldigt starkt knuten 
till t ex flottan. Idag är utbildningen ”joint” och kårandan för försvarsgrenarna 
naggas i kanterna. Det positiva med denna utveckling är att det blir lättare att 
anpassa sig för individen vid en internationell insats där det medverkar 
officerare från andra försvarsgrenar och även andra nationer. Kåranda ställer 
också krav på att den enskilde har en hög grad av social kompetens. Idag med 
en minskande personalvolym i Försvarsmakten är det en Försvarsmaktsofficer 
som rekryteras inte en officer till flottan eller P 10. Det tidigare tänkesättet av 
en förbandschef att ”jag rekryterar min personal till mitt förband och där skall 
de stanna” är något som vi i framtiden måste ändra vår inställning till. Oavsett 
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försvarsgrenstillhörighet i grunden måste individen, beroende på 
organisationens behov, kunna byta försvarsgren eller inriktning. Den nya 
kårandan dvs. ”jointkåranda” som då inpräntas i individen gör att de 
behovssammansatta förband som kommer att krävas för att lösa uppgifter i 
framtiden snabbare kommer att nå ett resultat. 

5.6. Kompetensgapet 
I min teoridel använde jag en bild som beskriver det kompetensgap som 
existerar mellan å ena sidan organisationen och personalen och å andra sidan 
mål och uppgifter för organisationen. I det följande beskriver jag närmare vad 
som kan göras för att minska det kompetensgapet.  

5.6.1. Prioriteringar 
Det kompetensgap som idag finns inom området internationella insatser måste 
minska. Vilka prioriteringar som skall göras vid skolor och förband och vilka 
styrningar som skall finnas måste komma från Högkvarteret. Grunden för 
utbildningen av officerare skall även i fortsättningen vara att kunna hantera den 
väpnade striden. Pendeln måste emellertid svänga över till förmån för den 
internationella verksamheten. Teori och praktik bör därför inriktas mot att möta 
de ökade krav på internationalisering som Försvarsmakten står inför. 
 

5.6.2. Utveckling 
De åtgärder som måste vidtas i framtiden är att utveckla samarbetet mellan de 
delar i Försvarsmakten som ansvarar för den internationella verksamheten och 
utbildningen och de som ansvarar för rekrytering och uttagning av framtida 
officerare.  
 

5.6.3. Avveckling 
En avveckling av de eventuella ”gamla” utbildningar som finns måste ske. 
Effekterna av detta blir att vi i framtiden kommer att bli bättre rustade för att 
hantera den kommande ökningen av andelen officerare som skall tjänstgöra 
internationellt. Dagens och blivande officerare kommer att ha en större 
förståelse för den avvecklingen om det finns en tydlig koppling till framtida 
uppgifter. 
 

5.6.4. Utvärdering 
Ytterligare en viktig del i hela denna cirkel är att en kontinuerlig utvärdering 
äger rum av den internationella tjänstgöringen och att viktiga lärdomar 
återkopplas till den framtida utbildningen av våra officerare. Nya mål och 
uppgifter måste kommuniceras till människorna och organisationen på ett 
tydligt sätt så att tillgången på kompetens och behovet av kompetens kan 
tillgodoses i framtiden. Efter alla de år som svenska officerare har tjänstgjort i 
internationell tjänst finns en bank av erfarenhet som måste återspegla sig i den 
utbildningen som vi ger blivande officerare och de officerare som befinner sig i 
karriären. I framtiden är rekryteringen och den kravprofil som vi rekryterar mot 
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viktig. Redan vid uttagning bör vi se till vilken personal vi vill och skall ha och 
vad de skall ha för kvaliteter.  
 
Detta sammantaget gör att Försvarsmakten måste vinnlägga sig om att den 
rekryterar rätt personal. Här måste cirkeln slutas så att de som ansvarar för 
rekrytering och antagning kommunicerar med Högkvarteret, SWEDINT och 
skolor och vice versa. Denna process kan bidra till att kompetensgapet mellan 
människorna i organisationen och mål och uppgifter för Försvarsmakten i 
framtiden minskar. Om det idag finns en röd tråd i utbildningen mot 
internationella insatser saknas den röda tråden mellan aktörerna för att ta 
tillvara och återkoppla erfarenheter från internationell tjänst till rekrytering och 
utbildning. 
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6. Slutord 
Som jag skrivit tidigare i uppsatsen har Sverige i och med medlemskap i EU ett 
ansvar och krav från övriga medlemsstater att i framtiden delta i det 
gemensamma krishanterings- och säkerhetssamarbetet. Därför är det viktigt att 
Sverige även i framtiden bibehåller ett internationellt gott renommé där våra 
soldater och officerare kan lösa sina uppgifter på ett bra och tillfredsställande 
sätt. De som bidrar till detta är de soldater och officerare som Försvarsmakten 
rekryterar, utbildar och sänder iväg på olika missioner. Den röda tråden måste 
genomsyra utbildningen inom FM skolsystem både när det gäller teori och 
praktik vid skolor samt vid övningar hemma på förbandet. Där den röda tråden 
också måste finnas är vid återkopplingen av erfarenheter till skolor och 
förband. Även till uttagning av officerare måste det finnas en återkoppling så 
att det i framtiden tas ut rätt personer med rätt bakgrund och som är tillräckligt 
motiverade för att också tjänstgöra vid internationella insatser. Ett samarbete 
mellan å ena sidan FM Rekryteringscentrum (RekryC) och å andra sidan 
SWEDINT bör i framtiden etableras så att erfarenheter från internationell tjänst 
kommer uttagning och rekrytering till del. Idag finns inte denna koppling och 
SWEDINT menar att för att placera rätt person på rätt plats och i rätt befattning 
måste ett förfinat rekryteringssystem finnas. När sedan några år tillbaka all 
uttagning och granskning av blivande officerare sker inom Försvarsmaktens 
väggar borde det också finnas en koppling mellan FM RekryC och SWEDINT 
då individer kan ha brister inom vissa områden som kan bli katastrofala i en 
skarp situation.  
 
Oavsett om tjänstgöringen skall vara obligatorisk eller inte är det motivationen 
och viljan som är det viktiga vid internationella insatser. För framtiden är det 
viktigt att en inventering görs av vilken kompetens som finns och vilket behov 
Försvarsmakten har för att tillgodose det ökade kravet från statsmakterna. 
Kompetensgapet som finns idag får inte öka utan måste minimeras. 
Försvarsmakten måste säkerställa att de vi sänder iväg till internationella 
insatser är professionella i sin roll och den professionaliteten skall de ha 
förvärvat genom teori, praktik och adekvat utbildning vid skolor och förband. 
Cirkeln måste slutas så att lessons learned kommer skolor och förband till del 
samt att utbildningen i framtiden är flexibel. Focus måste hamna på att vi 
utbildar och övar på rätt saker dvs. mot de mål och uppgifter som våra 
uppdragsgivare har sagt att vi skall sträva. 1997 blev uppgiften internationella 
insatser tydligt definierad. Sedan dess har den eskalerat i omfattning. Vid MHS 
har de utbildningsmål som är skrivna i stort sett gällt sedan 1999. Först efter 
ytterligare 4 år, 2003, ges förslag på ändring i utbildningsplanen för den 
internationella utbildningen. Nästa år kommer ett nytt försvarsbeslut som 
kanske medför att Försvarsmakten skall planera efter målbildsinriktning ”Z”. 
Dessutom kanske försvarsbeslutet medför utökade uppgifter nationellt med 
uppgiften att hantera storskalig terrorism riktad mot samhället. Tar det lika lång 
tid att förändra utbildningsinnehållet denna gång är vi framme vid år 2010 då 
det Nätverksbaserade Försvaret skall vara infört. Här finns en uppenbar risk att 
FM parerar i stället för att agera så att förändring eller utökning av uppgifter 
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går näst intill hand i hand med förändringen av utbildningsinnehåll. En röd tråd 
måste gå att tydligt identifieras av den enskilde soldaten och officeren. 
 
Hur skall utbildningen och kraven på framtida officerare se ut i framtiden? 
Skall vi liknas vid en skvader eller skall vi bli örnar på att vara krigare? Här 
finns i Försvarsmakten de som anser att en officer endast skall användas till det 
han/hon utbildas för dvs. en krigares roll. Polisverksamhet, förhandlingar och 
diplomati finns det andra som kan göra bättre och som de dessutom är 
utbildade för. Det är förvisso sant men i framtidens Försvarsmakt med utökade 
internationella uppdrag och en större andel officerare i internationell tjänst där 
Riksdagen och Försvarsmakten anser att så många som 3000 officerare, civila 
och soldater kommer att tjänstgöra i internationell tjänst krävs det att de är 
utbildade inte enbart på att vara soldater utan också förvärvar andra förmågor 
och kompetenser som är viktiga vid internationell tjänstgöring. Attityden och 
förståelsen för sin roll som internationell officer hos en enskild kan påverkas 
tidigt i utbildningen. Genom krävande elevarbeten tidigt i officersutbildningen 
i skilda ämnen - militära såväl som samhällsinriktade och ekonomiska, ren 
humaniora som historia, språk, litteratur och konst – ökas den intellektuella 
mognaden och vetgirigheten. Genom att främja den intellektuella öppenheten – 
nyfikenheten – skapas förutsättningarna för det ständiga lärande som är 
grunden till att kunna möta nya situationer i krig och fred, nationellt och 
internationellt.  
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7. Förslag till fortsatt forskning och utredning 
För att i framtiden anpassa utbildningen både på Försvarsmaktens förband och 
på skolor mot det framtida behovet av officerare som skall tjänstgöra i 
internationell tjänst skulle en fördjupad studie på inom vilka områden som 
officerare idag saknar eller har brist på kunskap genomföras. Studien skulle 
omfatta de officerare som nyligen genomfört internationell tjänstgöring och 
officerare som genomför utbildning på MHS och FHS. Eva Johansson har i sin 
bok ”The UNknown soldier” identifierat vissa områden som skulle kunna 
användas som grund. I föreliggande uppsats har vid samtal med SWEDINT 
och i den textuella analysen områden identifierats som kan ligga till grund för 
utformande av enkäter eller djupintervjuer. Syftet med undersökningen kan 
vara att finna områden som i framtiden måste bli mer omfattande i den röda 
tråden för utbildningen av officerare och att finna former för att implementera 
dessa i den teoretiska och praktiska tjänstgöringen som officerarna genomgår. 
Resultatet av undersökningen skulle kunna komplettera utformandet av nya 
kursplaner för internationell utbildning vid MHS och FHS. 
 
En annan undersökning skulle kunna behandla på vilket sätt den internationella 
tjänstgöringen i praktiken blir värderad av Försvarsmakten. I framtiden när den 
blir obligatorisk kommer det att blir viktigare att den verkligen blir 
meritvärderad på liknande sätt som alla annan tjänstgöring och utbildning. 
Uppsatsen som jag har genomfört har inte på ett tydligt sätt funnit belägg för 
att kunna säga att ÖB:s riktlinjer angående meritvärdering för internationell 
tjänstgöring som finns i Hpers stämmer med verkligheten. Studien skulle 
genomföras som en kvantitativ studie med officerare som nyligen är 
hemkomna från internationell tjänstgöring kompletterat med en kvalitativ 
studie på om tjänstgöringen varit avgörande för antagning till MHS eller FHS.  
 
Ett sista område som skulle kunna ägnas framtida forskning kring är vilka 
effekter det skulle få på den framtida internationella officeren och utbildningen 
om Försvarsmakten i framtiden minskar antalet skolor och placerar del av den 
internationella utbildningen som SWEDINT idag genomför vid eller i nära 
anslutning till MHS. Här skulle utredningen närmare kunna analysera 
erfarenheterna från Irland där ett sådant system finns. Undersökningen skulle 
syfta till att ta reda på vilka synergieffekter det skulle få på lärartillgång och 
kompetenser för en internationell utbildning och hur det påverkar den direkta 
återkopplingen till eleverna vid skolorna.  
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Bilaga 1 EU:s krishanteringsstyrka73 
 
I december 1999 enades EU om att inrätta en gemensam krishanteringsstyrka. 
Målet är att styrkan skall vara fullt utbyggd år 2003 och omfatta 60 000 
soldater, cirka 260 flygplan och omkring 100 örlogsfartyg. Styrkan skal kunna 
sättas in inom 60 dager inom ett område vars radie är 4000 km från Bryssel. 
Styrkan skall vara på plats under minst ett år. 
 
Uppgifter för styrkan  

• Uppgifterna grundar sig på de så kallade Peterbergsuppgiftern vilket 
innebär  

• Att styrkan skall säkra områden från våld så att civila 
hjälporganisationer skall kunna verka i aktuellt område.  

• Att krishanteringsstyrkan skall klara av att evakuera upp till 2 000 
civila personer.  

• Fredsbevarande (Peace keeping) Detta innebär bland annat att 
förhindra en konflikt bryter ut eller sprider sig eller efter en konflikt 
om parterna samtycker.  

• Fredsframtvingande (Peace inforcement)  

• Den fjärde uppgiften är möjlighet att använda militärt våld för att 
skilja stridande parter åt.  

Fakta om Sveriges bidrag:  

Sveriges bidrag till internationella insatser inom ramen för Nato, FN, det 
nordiska samarbetet Nordcaps och från och med 2003 även EU och som står 
i beredskap från 2003 är enligt nedan. En del av dem står sedan 1 januari 
2001 i beredskap.  

• 60 militärobservatörer från år 2001-01-04  

• Ledningsresurs bestående av 25 stabsofficerare från år 2001. Ökande 
till 50st år 2003  

• Stabspersonal för civil-militär samverkan från år 2002  

• Två mekaniserade bataljoner från år 2003  

• Ett ingenjörkompani med ammunitions- och minröjningsförmåga 
från år 2003  

                                                 
73 http://www.marinen.mil.se/article.php?id=7938 030410 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2038 
ChP 01-03 2003-07-21 Sid 2(2) 
Örlkn Anders Kallin 
 
 

• Ett militärpoliskompani från år 2003  

• Ett sjöminröjningsförband med totalt tre fartyg från 2001  

• Korvettförband med totalt tre fartyg från år 2003  

• En ubåt med stödresurs från år 2003  

• En maringemensam främre underhållsenhet från och med 2003  

• Spanings- och jaktflygförband (AJS 37 med spaningsförmåga från 
2001 och JAS 39 Gripen med spanings- och jaktförmåga från år 
2004  

• Transportflygförband från 2001 
 
EU:s styrkeregister är ett sätt att samordna vilka olika typer av militära förband 
som medlemsländerna kan bidra med i det fredsfrämjande arbetet. Sverige har 
flera enheter ur armén, marinen och flygvapnet anmälda till EU:s 
styrkeregister. Enheterna övar tillsammans och har hög beredskapsnivå för att 
snabbt kunna vara på plats i ett insatsområde. Detta är alltså inte en gemensam 
europeisk försvarsmakt, utan ett sätt att samordna medlemsländerna för att 
snabbt och effektivt kunna hjälpas åt vid en krissituation som berör EU.74 
 

                                                 
74 http://www.mil.se/article.php?id=416 2003-04-11 


