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”Den svenska officeren – en krigare eller tjänsteman i uniform?” 
Sammandrag 

Uppsatsens syfte är att studera svenska officerares inställning till den militära professionen mot bakgrund av deras 
uppfattningar om den pågående förändringen av Försvarsmakten. Målsättningen är att undersöka om deras inställning till 
professionen, i relation till den nuvarande situationen i det svenska försvaret, ligger i linje med vad de anser skall utgöra 
Försvarsmaktens kärnverksamhet, roll och uppgift.  
 
Inledningsvis introduceras Bengt Abrahamssons teorier rörande militär professionalisering och Samuel P. Huntingtons samt 
Morris Janowitz synsätt på den militära professionen såsom radikalt respektive pragmatiskt varande. Huvuddelen av det 
empiriska materialet utgörs av intervjuer av officerare med anknytning till förbandsutbildning vid samtliga vapenslag. Den 
vetenskapliga metoden har tagit sin utgångspunkt i den hermeneutiska traditionen. Uppsatsen syfte är inte att beskriva hela 
den svenska officerskårens uppfattning i frågan utan är mer en explorativ ansats i syfte att få idéer och kunskap om vilken syn 
som råder bland officerare avseende; synen på professionens syfte och huvuduppgift, vad det innebär att vara officer och vad 
de anser vara viktiga frågor för försvarets framtida professionalitet och legitimitet.  
 
De enskilda resultatslutsatser som dras är att de intervjuade officerarnas inställning till professionen inte är i harmoni med hur 
de uppfattar och tolkar den pågående förändringen av Försvarsmakten. I många avseenden återfinns indikationer som pekar 
mot ett missnöje och misstänksamhet mot det framtida insatsförsvaret och inriktningen mot ett nätverksbaserat försvar. En 
central del i officerens bristande tilltro till den pågående förändringen är starkt sammankopplad med avsaknaden av en klar 
och tydlig målbild för försvaret, vilket i många avseenden genomsyrat hela undersökningen. Det framkommer också en 
bristande tillit till försvarsledningen sätt att utöva ledning vilket de intervjuade officerarna anser ha transformerat stora delar 
av organisationen till ett tjänstemannavälde. Den nuvarande teknikutvecklingen i försvaret möter motstånd i leden och 
intervjuade officerare anser att det är nödvändigt att få till en omavvägning av materielanslag till förmån för återkommande 
kvalificerade och realistiska förbandsövningar. Undersökningen visar på att intervjuade officerare i dagsläget inte anser sig 
kunna upprätthålla förmåga att leda förband i väpnad strid och att försvaret under de senaste fem åren inte har kunnat 
tillgodose tillräckliga förutsättningar för att motverka en sådan utveckling. I takt med den förändrade omvärldssituationen och 
Sveriges ökade politiska ambitioner på den internationella arenan framkommer det dock vissa tendenser till samsyn avseende 
professionens framtida roll och uppgift. Den tidigare traditionellt starka anknytningen till nationens gränser börjar gradvis att 
förskjutas mot den internationella arenan. Ett nytt synsätt på den militära professionen framträder allt tydligare ur skuggan av 
det forna invasionsförsvaret – modern radikalism. Kanske som ett resultat av möjligheterna att återigen lyfta fram 
professionen i rampljuset i avsaknad av det kalla krigets argument för en välutbildad, välutrustad och välorganiserad 
Försvarsmakt. 
 
Nyckelord: Militär profession, kompetens, väpnad strid, expertis, etik, kåranda, radikal, pragmatisk, modern radikalism 
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Abstract 

The Swedish officer: a warrior or an official servant in uniform? 
 
The purpose of this essay is to study Swedish officers’ attitude to the military profession 
based on their understanding of the ongoing change within the Armed Forces in 
Sweden. The aim is to examine if their attitude to the profession, in relation to the 
current situation in the Armed Forces, complies with what they believe should be the 
Armed Forces core capabilities, role and mission.  
 
The essay begins with an introduction of Bengt Abrahamsson’s theories about military 
professionalism and Samuel P. Huntington’s and Morris Janowitz’s approaches to the 
military profession as being either radical or pragmatic.  The main part of the empiric 
material is interviews with officers with a connection to training of units within each 
service branch. The method used in this essay is a qualitative and investigational 
analysis of the interviews within the hermeneutic tradition of science. The purpose is 
not to describe the complete attitude of the Swedish officers corps in this matter. The 
essay explores ideas and knowledge about how Swedish officers refer to the following 
subjects; the purpose of the military professions and main tasks, what it means to be an 
officer and what they feel are essential issues for the Armed Forces’ future 
professionalism and legitimacy.  
 
The overall conclusions are that the Swedish officers attitude towards the profession 
doesn’t harmonize with how they acknowledge and interpret the change of the Armed 
Forces in Sweden. In many ways it indicates a disapproval and suspicion of the future 
flexible and network based defense. A central part of the officers’ lack of confidence in 
the ongoing change is strongly connected to the absence of a clear aim and purpose of 
the Armed Forces, which in many ways has permeated the whole study. Further on, 
there is also distrust in the overall command of the Swedish Armed Forces, which the 
interviewed officers think has transformed the officers corps to a clerk dominated 
organization. The present technological development is met with resistance within the 
corps and interviewed officers feel that there is a need for an improved balance between 
resources for advanced military equipment and resources available for qualified 
exercises and training of units. Due to the current imbalance the interviewed officers 
feel that their professionalism is decreasing and they don’t believe that they can solve 
the core capabilities for the Armed forces namely armed combat. Within the changing 
world around us and Sweden’s increased ambitions in the international arena, there are 
however some tendencies towards unanimity regarding the military professional role 
and mission. The previously strong connection to a country’s borders is gradually 
starting to shift towards the international arena. A new way of viewing the profession 
comes into sight from the shadows of the former invasion defense – modern radicalism. 
Maybe this is a result of being able to draw the profession into the limelight without the 
Cold Wars argument for a well trained, fully equipped and organized national defense.  
 
 
Keywords: Military profession, competence, armed combat, expertise, ethics, esprit de 
corps, radical, pragmatic, modern radicalism 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till valt ämne 
 
Det kalla kriget tog slut för femton år sedan. Det svenska försvaret var under denna 
period organiserat och strukturerat för att försvara Sveriges territorium mot ett hot från 
Sovjetunionen och Warszawapakten. Verksamheten i fred var koncentrerad mot att 
utbilda och producera krigsförband till en omfattande krigsorganisation samt att 
förbereda sig för ett eventuellt storkrig. Yrkesofficerens roll och uppgift var klar och 
tydlig – krigsförbanden och krigsförbandschefen i centrum. Den militära professionens 
kärnverksamhet var under denna tidsepok starkt förknippad med förmågan att leda 
förband under krigsliknande förhållanden. Europa har sedan dess helt förändrat sin 
säkerhetspolitiska struktur och många länder befinner sig i en liknande situation som 
Sverige – hur skall Försvarsmakten dimensioneras och anpassas till nuvarande 
säkerhetspolitiska omvärldsläge utan att göra alltför stora avkall på förmågan att 
försvara landet mot ett väpnat angrepp vid en förändrad omvärldsutveckling.1 
  
Under de senaste åren har Sverige genomfört en omfattande omstrukturering och 
reformering av det militära försvaret, från invasionsförsvar till insatsförsvar. Ett mindre 
men i vissa avseenden mer kvalificerat försvar som flexibelt skall kunna anpassa sin 
förmåga – ett så kallat insatsförsvar.  
 

Sverige går således från en Försvarsmakt så utformad, strukturerad, bemannad 
att den skulle fungera avskräckande och aldrig skulle behöva användas. Således 
ett stillastående och förhållandevis slutet sällskap, byggt på avskräckningens 
principer att detta inte ska behöva användas. Till en Försvarsmakt som skall 
användas hela tiden, i Sverige men också internationellt.2  

 
Denna dramatiska förändring av såväl uppgiften som strukturen är ett resultat av den 
politiska ledningens syn på den förändrade hotbilden och intresset av att det 
internationella systemet fungerar genom att även Sverige tar ansvar för en ökad 
krishanteringsförmåga i Europa eller dess omnejd. Ur ett politiskt perspektiv skall den 
svenska Försvarsmakten däremot inte ses som en allmän krishanteringsförmåga, det 
skall andra grupper i samhället kunna tillgodose, utan som ett säkerhetspolitiskt medel 
för att tillgodose politiska intressen.  
 

Sverige skall ha en Försvarsmakt som skall få medel, resurser, mandat, utbildning 
och befogenheter för att göra det ingen annan gör – den väpnade striden.3 

 
Den säkerhetspolitiska utmaningen har emellertid skiftat fokus från nationens gränser 
och den traditionella kustinvasionen till en ny arena med ett annat spektrum på hot som 
utgörs av skärningspunkten mellan avancerad kriminalitet och krig. 4 
 

                                                 
1 Moore, M (2003): Försvar i förändring, Försvarsberedningen/Försvarsdepartementet, s. 6 
2 Juholt, H: Intervju i Stockholm, 2004-01-30 
3 Ibid 
4 Ibid 
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Den politiska viljan och ambitionen med det svenska försvarets utveckling pekar tydligt 
mot en avsikt att försvaret skall inriktas mot ett annat sätt att bedriva verksamheten, på 
en annan plats och med andra medel jämfört med invasionsförsvarets dagar. Det 
svenska försvaret skall ha möjlighet och förmåga att likt en expeditionsstyrka bevaka 
svenska intressen i Europa eller andra områden där svenska förband är efterfrågade av 
EU eller FN. I takt med den ökade ambitionen på den internationella arenan ökar även 
sannolikheten för att svenska förband utsätts för situationer som kan innebära risk för 
svenska förluster. Inför missionen i Kongo (2003) diskuterades just den frågan i 
riksdagen, utskotten och de olika partierna där man mer eller mindre räknade med 
förluster men ändå tog beslutet att skicka svenska förband till området.5  
 
Enligt försvarsberedningens rapport: ”Försvar i förändring” betonas därför förmågan till 
väpnad strid som det som långsiktigt skall utgöra kärnan i försvarets verksamhet och 
anledningen till att vi överhuvudtaget har ett försvar.  
 

Genom att upprätthålla en förmåga till väpnad strid ges möjligheter att, alltefter 
rådande omvärldsläge, förändra och utveckla stridskrafternas beredskap och 
tillgänglighet för nationella och internationella behov.6En avgörande 
förutsättning för att skapa ett insatsförsvar med ovanstående förmågor är att 
utveckla kompetens- och personalförsörjningen samt utbildnings- och 
övningssystemet.7 

 
 
Sammanfattningsvis innebär ovanstående bakgrund att den militära professionen och 
det svenska försvaret frångår den tidigare fokuseringen till nationens gränser. Den 
territoriella integriteten kvarstår dock som en högt prioriterad uppgift men har 
kompletterats med ytterligare en dimension i och med de ökade säkerhetspolitiska 
ambitionerna på den internationella arenan. 
 
Den pågående omstruktureringen och övergripande ominriktningen av Försvarsmaktens 
roll och uppgift har således medfört en avsevärt förändrad situation för officerskåren 
som profession. Från den tidigare starka anknytningen till nationens gränser till 
uppgifter präglade av multinationella operationer i en helt annan miljö än vad 
huvuddelen av officerskåren har tränats och utbildats för. 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Den militära professionens roll har under det senaste århundradet genomgått ett flertal 
transformeringar. Från ledning av legitimerade våldhandlingar i början av det 20:e 
århundradet, till  ledning av försvar under tiden efter 2.a världskriget för att sedermera 
efter kalla krigets slut utvecklas till ledning av fredsbevarande eller fredsframtvingande 
åtgärder vilket inte minst den beskrivna politiska viljan tydliggör.8  

                                                 
5 Juholt, H: Intervju i Stockholm, 2004-01-30 
6 Försvarsberedningens rapport (2003): Vårt militära försvar – vilja och vägval, s. 44 
7 Moore, M (2003): Försvar i förändring, s. 6 
8 Snider & Watkins (2002): The Future of the Army Profession, United States Military Academy, The 
McGraw-Hill companies, s. 20 
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Historiskt och traditionellt sett har dock militära styrkor och officerare haft en stark 
knytning till försvaret av den egna nationens territorium. Ursprunget till den militära 
professionens legitimitet grundlades i förmågan att försvara nationen mot de militära 
hot som det omgärdades av under det kalla krigets dagar. Med anledning av den 
pågående omvärldsförändringen och den förändrade situationen för försvarsmakter 
världen över har den militära professionen utsatts för nya prövningar. Dess legitimitet 
såsom säkerhetsgarant mot yttre hot mot nationens gränser är inte lika självklar i och 
med att hoten inte längre upplevs som överhängande och dessutom har fått nya inslag 
som inte per automatik förknippas med militära förmågor. Försvarets uppgifter och 
resurser omprövas av de politiskt ansvariga varvid den militära professionens roll och 
syfte får andra dimensioner än under invasionsförsvarets dagar.  
 
Dagens konflikthärdar karaktäriseras inte längre av storskaliga krig utan präglas av 
lågintensiva inomstatliga konflikter, terrorism och andra asymmetriska hot. På den 
fredsopererande arenan återfinns numera ett flertal andra aktörer än rent militära såsom 
exempelvis EU, OSSE, NGO´s, privata entreprenörer m.fl.  Erfarenheterna från de olika 
konflikthärdarna påvisar att militärens roll som fredsbyggare är begränsad till att 
garantera militär säkerhet mot organiserat militärt motstånd.9 Den traditionella 
legitimiteten, förmågan och jurisdiktionen är nämligen starkt bunden till konventionell 
krigföring.10  
 
Delaktigheten och i vissa stycken konkurrensen från de övriga professionerna har under 
senare tid tydliggjort att framgång i dessa situationer anses starkt kopplad till samverkan 
över professionsgränser. Det leder tankarna till ett osäkert förhållande rörande de olika 
professionernas legitimitet. Var går gränsen? 
 
Det som skiljer den militära professionen gentemot övriga professioner är emellertid att 
det innefattar situationer och krav på kompetenser där officeren är satt att leda 
människor under extrema förhållanden och fatta beslut om våldsanvändning som kan 
leda till andra människor liv eller död. Besluten måste byggas på ett etiskt och moraliskt 
förhållningssätt som återspeglar vårt samhälles värderingar. Han eller hon måste kunna 
agera på ett sådant sätt som ger trovärdighet både inom och utom organisationen. Denna 
bas legitimerar Försvarsmaktens förmåga och trovärdighet att utgöra Sveriges yttersta 
säkerhetspolitiska instrument för att hävda svenska intressen såväl nationellt som 
internationellt. Den utvecklas genom utbildning och årligen återkommande träning av 
officerskåren.  
 
För att kunna upprätthålla huvuddelen av den militära professionens särart krävs med 
andra ord en långsiktig, nästintill tidsoberoende, grund för utbildning och träning av 
officerskårens medlemmar. Denna tidlösa del av professionen – förmåga att leda 
förband i strid – är en förutsättning för professionens legitimitet om än innehållet och 
sättet att genomföra verksamheten av naturliga skäl kommer att variera över tiden.11   

                                                 
9 Snider & Watkins (2002), s. 33 
10Ibid, s. 7 
11 Skolreformutredningen, SOU: 43 (2003): Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten, s. 36-37 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2013 
ChP 02-04 2004-06-04 Sid 6(65) 
Mj Peter Wiklund  
 
Parallellt med ovanstående förändring av den militära professionens roll och syfte kan 
det uttolkas en annan problematik nämligen tesen att det går att åstadkomma mer med 
mindre. Professionens förmåga att utveckla en respekterad förmåga att hantera 
situationer som kräver militär expertis är av central betydelse. Å andra sidan är 
effektivitet ett honnörsord i de traditionellt hierarkiska militära organisationerna.  Detta 
dualistiska synsätt kan lätt leda till frustration och konflikter när officerskåren strävar 
efter professionalism i sin yrkesutövning men åläggs reduceringar i samma andetag. 
Förmågan att utveckla professionalismens ådra före de byråkratiska krafter som 
tenderar att bli allt mer dominerande kan upplevas som skillnaden mellan professionens 
liv eller död.12 
 
I takt med ominriktningen av Försvarsmakten har värnpliktsvolymer drastiskt minskat 
och de tidigare repetitionsövningarna borttagits utan att ersättas med något liknande 
system för att upprätthålla insatsförbandens och officerens förmågor. Följaktligen har 
övningsverksamheten med GU-förband blivit de enda tillfällen då officerskåren kan 
övas innan de utsätts för prövningar som exempelvis utlandstjänstgöring. Under de 
senaste årens hårt ansträngda ekonomi i försvaret har dessvärre förbandsverksamheten 
ofta fått utgöra budgetregulator för att kunna fullfölja materielanskaffningar och 
anbefallda besparingar inom försvaret. I takt med den beskrivna utvecklingen har 
därmed förutsättningarna för att upprätthålla officerens kompetens påverkats inom olika 
områden – inte minst gällande förmågan att leda förband på olika nivåer.  
 
Det är nog inte alltför förhastat att påstå att de pågående förändringarna i försvaret 
sannolikt har satt sina spår och sin prägel i officerskårens inställning till den pågående 
ominriktningen och professionen som helhet. Stora delar av organisationens 
medlemmar är ju det faktum ett resultat av en mångårig socialiseringsprocess från 
invasionsförsvarets och kalla krigets tidsepok. Att övertyga den äldre generationens 
officerare om förträffligheten i den nya inriktningen kommer därmed sannolikt inte vara 
en konfliktfri och snabb process. Det nya insatsförsvarets roll och uppgift har dessutom 
inte kunnat tydliggöras av vare sig den politiska eller den militära ledningen. Utan en 
gemensam förståelse av den framtida målbilden är det således risk för att försvaret 
under en överskådlig period kommer att få leva med olika syn på vad som är viktigt och 
varför.13  
 
 
En intressant fråga är således hur dagens officer uppfattar den egna professionen. Finns 
det någon klar och tydlig inställning till professionen och vad den bör inriktas mot?  

                                                 
12 Snider & Watkins (2002), s. 9 
13 Sandberg & Targama (1998), Ledning och förståelse – ett kompetensperspektiv på organisationer, 
s.118 
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1.3 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att ur ett svenskt perspektiv studera officerens inställning till den 
militära professionen mot bakgrund av deras uppfattningar om den pågående 
förändringen av Försvarsmakten. Målsättningen är att undersöka om deras inställning 
till professionen, i relation till den nuvarande situationen i försvaret, ligger i linje med 
vad de anser skall utgöra Försvarsmaktens kärnverksamhet, roll och uppgift. 
 
 
1.4 Frågeställningar 
 
• Hur uppfattar dagens officer den militära professionen? 
• Vad innebär det att vara officer ur ett kompetensperspektiv?  
• Anser dagens officerare att professionen är på rätt väg avseende försvarets framtida 

legitimitet? 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
• Uppsatsen kommer endast att avhandla ett urval av officerare då uppsatsens syfte 

inte är att beskriva hela den svenska officerskårens inställning till professionen utan 
att få idéer och kunskap om vilka uppfattningar som kan vara rådande ute i 
organisationen.  

 
• Undersökningen inriktar sig mot en segmenterad målgrupp med erfarenhet från 

såväl invasionsförsvarets tidsepok som den pågående ominriktningen mot ett 
insatsförsvar. Motivet till den valda målgruppen är att de kan beskriva hur de 
förhåller sig till den pågående förändringen med anledning av deras tidigare 
erfarenheter. Deras förförståelse och inställning till professionen är således 
intressant att belysa ur ett professionsperspektiv. 

 
• Den målgrupp som undersökningen i första hand inriktar sig mot är de som har, eller 

har haft, nära anknytning till förbandsutbildning. Valet känns angeläget och 
motiverat då det är en målgrupp som de senaste åren varit särskilt drabbade med 
anledning av de ekonomiska problem som Försvarsmakten har haft att hantera de 
senaste åren. 

 
• Uppsatsen avser endast att studera frågeställningarna ur ett svenskt perspektiv. I och 

med rådande omvärldsförändring hade det varit intressant att göra en jämförelse 
med andra nationer men det hade, av utrymmesskäl, sannolikt reducerat 
möjligheterna till att belysa de svenska officerarnas inställning med det djup som 
uppsatsen syftar till. 
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1.6 Tidigare forskning 
 
Under mitt arbete har jag återfunnit en stor mängd utländsk litteratur och tidskrifter i 
ämnet rörande den militära professionen. Del av dessa har berört det svenska försvaret 
inom främst projektet ERGOMAS (European Research group on Military and Society). 
Deras studier behandlar de förändrade förutsättningar som Europas militära 
etablissemang står inför och berör således till del den egna uppsatsens valda ämne. 
Deras studier har tjänat som inspirationskälla för det egna arbetet och har varit ett stöd 
vid utformningen av intervjuundersökningen. 
 
I ett av kapitlen i Strategisk årsbok 2000, Svenska intressen – strategier för ett nytt 
Europa14 diskuterar professor Torsten Björkman kring ämnet: Den svenska 
officersutbildningens omvandling och Försvarsmaktens nygamla uppgiftsstruktur, vilket 
behandlar och delvis överlappar mina egna frågeställningar. Professor Björkmans 
bidrag är att han anlägger ett professionaliseringsperspektiv på officerskårens 
förändrade uppgiftsstruktur med anledningen av den pågående omstruktureringen av 
försvaret.  
 
I Alice Weibulls avhandling, Yrkeskunnande i beredskap15, behandlas strukturella och 
kulturella inflytelser på arbete i det svenska Flygvapnet med fokus på flygförare, 
flygtekniker, flygstridsledare och luftbevakare. Hennes studier koncentreras kring hur 
kvalificerat yrkeskunnande formas i en högteknologisk och riskfylld miljö där 
kvalitetskraven är höga och systemen är mycket lite förlåtande mot felhandlingar. 
 
Anna Bolin, doktorand vid Försvarshögskolan, arbetar för närvarande med en 
doktorsavhandling som ligger nära den egna uppsatsens syfte och frågeställningar. Då 
doktorsavhandling inte är klar kommer endast delar av hennes arbete att beröras.16 
 
Den redovisade forskningen har således beröringspunkter med mina egna studier och 
kommer i olika omfattning tjäna som underlag för att kommentera den egna uppsatsens 
resultat i den avslutande diskussionsdelen.  
 
1.7 Källmaterial 
 
Källmaterialet utgörs av offentliga skrivelser och dokument som har karaktären av 
primärkällor. Även material från Internet har använts vilka får anses ha karaktären av 
offentliga dokument då de i huvudsak är hämtade från Regeringen, Försvarsmakten och 
Officersförbundet.  
 
Stora delar av materialet består i huvudsak av intervjuundersökningar som med hänsyn 
till uppsatsens ämne, syfte och avgränsningar upplevs som relevanta. Den målgrupp 
som har intervjuats representerar dessutom försvarets samtliga tre vapenslag med 
erfarenhet inom det specifika område som uppsatsen, enligt avgränsningarna, har 
inriktat sig mot.  
                                                 
14 Helkama-Rågård, A & Wedin, L (1999): Strategisk årsbok 2000, Försvarshögskolan, Stockholm 
15 Weibull, A (2003): Yrkeskunnande i beredskap, Försvarshögskolan, Institutionen för Ledarskap och 
Management, Stockholm 
16 Bolin, A (2004): The Swedish military profession in times of change (arbetsnamn), Försvarshögskolan, 
Stockholm 
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Den litteratur som har studerats och använts för analys och resultatvärdering är av den 
karaktären att den anses som viktiga bidrag till forskningen inom det område jag valt att 
studera. De representeras av såväl svenska som utländska författare och har en spridning 
i tid vilket givit en möjlighet att få en nyanserad syn på den militära professionen. 
 
Sammantaget bedöms det disponibla källmaterialet vara trovärdigt och har en närhet till 
uppsatsens arbete i såväl tid som innehåll. 
 
 
1.8 Disposition 
 
I kapitel 1 redovisas bakgrunden till uppsatsen och valt ämne. I kapitlet redovisas även 
problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar och hur jag har förhållit mig 
till det använda materialet.   
 
 
I kapitel 2 beskrivs vald teorianknytning för att kunna tolka det erhållna resultatet. 
 
 
I kapitel 3 redovisar författaren den vetenskapliga metod och det tillvägagångssätt som 
legat till grund för att besvara uppsatsen frågeställningar och det övergripande syftet 
med uppsatsen. 
 
 
I kapitel 4 redovisas resultatet från intervjuundersökningen utifrån tre teman med 
anknytning till uppsatsens frågeställningar.  
 
 
I kapitel 5 analyseras resultatet från intervjuundersökningen utifrån teorianknytningens 
analysverktyg.  
 
 
I kapitel 6 redovisas slutsatser av analysen som besvarar frågeställningarna och 
uppsatsens övergripande syfte. 
 
 
I kapitel 7 genomförs avslutningsvis en friare diskussion där det egna resultatet 
kommenteras och i viss mån utvecklas med förslag på fortsatt forskning. 
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2. Teori 

 
2.1 Inledning 
 
Syftet med denna del av uppsatsen är att redovisa den valda teorin utifrån uppsatsens 
syfte och frågeställningar. I denna del återfinns även en definition av begreppen 
profession och kompetens för att ge läsaren en förståelse för skillnaderna mellan de 
olika begreppen och dess innebörd. Tyngdpunkten i kapitlet utgör redovisningen av de 
tre komponenter respektive två synsätt som använts för att analysera uppsatsens resultat. 
Slutligen presenteras en översiktlig beskrivning av hur dessa analysverktyg kommer att 
användas i uppsatsens kommande delar. 
 
 
2.2. Militär professionalisering - Expertis, Etik och Kåranda 
 
Definitionen av vad som får anses utgöra en profession råder det i vissa stycken delade 
meningar om. Olika författare inom området har teoretiserat kring frågan och försökt 
urskilja några huvudegenskaper som de anser skiljer vissa yrkeskategorier från andra. I 
nationalencyklopedien definieras profession på följande sätt: 
 

(lat. profe´ssio 'offentligt anmält yrke', av profi´teor 'öppet bekänna', 'offentligt 
uppge som sitt yrke'), i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i 
samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet 
och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad. Till de 
klassiska, förindustriella "statusprofessionerna" räknas medicin, juridik och 
teologi. Den ökade arbetsdelning och specialisering som följde på industrialismen 
gav upphov till en mängd nya professioner och en allmän strävan mot 
professionalisering. Till de moderna professionerna hör i första hand SACO-
yrkena. Under 1900-talet tillhör professionerna de yrkesgrupper som vuxit 
snabbast, och i dag utgör de tillsammans ca 20 % av de yrkesverksamma och 
betraktas som en av de sociala krafter som betyder mest för den tekniska och 
politiska utvecklingen. Talcott Parsons hävdar t.o.m. att det inte är kapitalismen, 
socialismen e.d. som är det mest utmärkande för 1900-talets samhällshistoria 
utan framväxten av "det professionella komplexet", våra dagars expertgrupper.17 

 
Det som ger vissa yrken en särställning som en uttalad profession har i många stycken 
sitt ursprung och sin styrka i dess unika kunskaper och förmågor. Varumärket för en 
profession bygger därför i stor utsträckning på medlemmarnas professionalitet och 
kunnighet i sin yrkesutövning. De kan erbjuda lösningar på problem som samhället står 
inför på ett sätt som inte kan återfinnas i andra yrkesgrupper i samhället. För den 
militära professionen har denna problemlösningsförmåga under århundraden 
förknippats med förmågan att föra krig för att under senare år alltmer ersättas av 
förmåga till kris- och konflikthantering.  

                                                 
17 Definition enligt Nationalencyklopedin (2003) 
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De gemensamma nämnarna är dock fortfarande förmågan till organiserade 
våldshandlingar under politisk kontroll. I den föränderliga värld vi lever i pågår därför 
en ständig kamp för att fortlöpande bibehålla status i form av kvalificerade och 
intressanta uppgifter, jurisdiktion, resurstilldelning och social legitimitet.18 Det är när 
denna kamp börjar gå förlorad eller när spelreglerna förändras som förutsättningarna för 
professionens framtid sätts på spel.  
 
För att kunna studera den svenska officerens syn på den militära professionen kommer 
uppsatsen i grunden att utgå från professor Bengt Abrahamsson komponenter för 
professionsteori: 
 

• Expertis 
• Etik 
• Kåranda 
 

Abrahamsson definierar en profession som ett yrke vars medlemmar besitter en hög 
grad av specialkunskap och som har förmåga att tillämpa dessa under hänsynstagande 
av vissa etiska regler. Han anser även att de hålls samman av en hög grad av kåranda 
som har sitt ursprung i en gemensam utbildning och gemensam uppslutning kring vissa 
doktriner och arbetsmetoder.19 
 
Motiven och bakgrunden till valet av de tre komponenterna är att de på ett tydligt sätt 
kan belysa de förändrade förutsättningar som officerskåren står inför efter det kalla 
krigets slut. De kan också belysa de intervjuade officerarnas uppfattning och inställning 
till professionen utifrån deras syn på den pågående förändringen.  
 
Sveriges militära expertis står inför nya utmaningar såväl tekniskt, politiskt som 
ekonomiskt. I och med införandet av det nätverksbaserade försvaret kommer det 
traditionellt rationalistiska förhållningssättet till ledning att utmanas av en hög grad av 
systemteoretiskt tänkande. Den ökade politiska ambitionen på den internationella 
arenan ställer förändrade krav på förbandssammansättning, utbildning och beredskap i 
jämförelse med invasionsförsvarets dagar. Reducerade försvarsanslag påverkar 
förbandsverksamhet och därmed möjligheterna att fortlöpande träna och utbilda den 
svenska officerskåren. I och med en allt otydligare hotbild tydliggörs frågan om vad 
skall försvaras och mot vem? En högre grad av samverkan med andra aktörer (EU, 
NATO, FN etc.) ställer försvaret inför en onaturlig situation avseende militär etik. Den 
tydliga lojaliteten till det svenska samhället/staten (klienten) kanske är på väg att suddas 
ut och avlösas av en annan klient. Hur ser officeren på begreppet kåranda i och med 
införandet av en Försvarsmakt och det ökade inslaget av gemensamma operationer? 
Militär kåranda som tidigare hade en stark koppling till det egna truppslaget och det 
egna krigsförbandet kommer med stor sannolikhet inte att bli lika tydlig i de 
behovssammansatta förband som skall agera på såväl den nationella som internationella 
arenan.20 Sammantaget står det svenska försvaret inför ett antal utmaningar avseende 
hur officerskåren uppfattar de olika förändringarna inom expertis, etik och kåranda. 
 

                                                 
18 Snider & Watkins (2002), s. 77-78 
19 Abrahamsson, B (1972): Militärer, makt och politik, s. 9-12 
20 Abrahamsson, B, FHS/ILM, Den militära professionens förändring, föredrag på FHS 2003-10-27 
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Expertis  
 
En professionell teori består av en uppsättning doktriner som medlemmarna uppfattar 
som grundläggande och nödvändiga för sin funktion och sitt yrke. Det kan ses som en 
förutsättning för yrkesgruppens självständighet men också en viktig del av dess 
identitet. En yrkesgrupp som anser sig ha en särställning gällande förmågan att hantera 
vissa uppgifter eller situationer bättre än andra i samhället.21  
 
Som en del av den professionella expertisen kan man därför inrymma ett antal 
kompetenser som inom yrkesgruppen anses som nödvändiga att uppbära för att man 
skall anses vara en del av yrkesgruppen. Begreppet kompetens kan dock betyda mycket. 
Det används allmänt för att beskriva en persons eller en organisations skicklighet eller 
förmåga att bedriva viss verksamhet. I Försvarsmaktens bok Pedagogiska grunder 
definieras kompetens som en organisations eller en individs förmåga i relation till en 
viss uppgift eller situation. 
 

Kompetens är ett uttryck för skicklighet och behörighet, men är även ett mått på 
individens kunskaper, färdigheter, duglighet och förmåga att lösa förelagda 
uppgifter. Kompetens är något som är relaterat till en handling (uppgift, roll), 
situationsspecifikt. Kompetens måste ständigt utvecklas och förnyas för att möta 
nya situationer och nya krav på handling. 22 

 
Kompetens är följaktligen en färskvara, inte en livslång egenskap, som fortlöpande 
måste upprätthållas och utvecklas för att kunna anses vara tillfredställande.  
 
I utredningen ”Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten” görs ett försök att 
definiera vad som avses med en officers generella kompetenser där chefskompetens 
anses utgöra en integrerad och sammansatt del av nedanstående kompetenser23: 
 
• Förmåga att delta i och leda väpnad strid 
• Ledarskaps- och utbildarförmåga 
• Förståelse och kunskap om Försvarsmaktens roll och uppgifter i ett demokratiskt 

samhälle 
• Förmåga och kunskap inom internationell verksamhet och internationella 

förhållanden 
• Kunskap om samhället, säkerhetspolitik och folkrätt.  
• Insikt om vikten av moral, etik, värderingar, jämställdhet, etnisk och religiös 

mångfald och könsrelaterade förhållanden m.m. 
• Kunskap om militärteknik och informationsteknologi 
• Förhållningssätt baserat på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund 
• Förtrogenhet med specifika verksamhetsmiljöer: mark, sjö och luft 
• Övriga baskunskaper, nödvändiga främst i övnings- och utbildningsverksamheten 
 

                                                 
21 Abrahamsson, B (1972), s. 78 
22 Försvarsmakten (2001), Pedagogiska grunder, s. 111 
23 Skolreformutredningen, SOU:43 (2003): s. 44-45 
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En annan viktig del för en profession (vilket den militära professionen är ett bra 
exempel på) är att skapa en professionell miljö eller yrkeskultur. Detta åstadkoms 
genom att förmedla professionens doktriner och nödvändiga kompetenser (teoretiska 
och praktiska) vid gemensamma skolor, i tidskrifter eller vid särskilda symposium. På 
så sätt skapas förutsättningar för en gemensam värdegrund och rutiner för hur man bäst 
hanterar olika militära situationer och uppgifter.  Här läggs också grunden för vad som 
yrkesgruppen anser bör utgöra professionens huvudsakliga uppgift (er) och vilka 
förmågor professionen måste kunna upprätthålla för att vara trovärdig. Ett slags militärt 
tänkesätt, genom selektering och socialisering, som beskriver vad professionen skall 
ägna sig åt och kraven på officerens funktionalitet i olika situationer eller 
kompetensområden.24 
 
 
Etik 
 
Få professioner har lika detaljerade och utförliga regler för uppträdande som det 
militära om än det på senare tid har lyfts fram som en viktig aspekt även i andra större 
organisationer. De etiska reglerna har det tvådelade syftet att skydda särställningen mot 
andra professioner men också att tydliggöra lojaliteten och pålitligheten gentemot 
uppdragsgivaren (samhället och staten) och de övriga medlemmarna i professionen. En 
gemensam värdegrund som alla måste kunna förhålla sig till och följa under sin 
yrkesutövning. En central del av de etiska reglerna är vem yrkesgruppen skall anse sig 
lojala till. I grunden har den militära professionens lojalitet haft en stark nationalistisk 
anknytning då ansvaret för statens säkerhet mot omgivande presumtiva hot har varit det 
underliggande motivet för upprätthållandet av ett försvar.25  
 
Den militära etiken enligt Abrahamsson utgår i grunden från att människan har inslag av 
godhet, styrka och förnuft men att det också återfinns inslag av ondska, svaghet och 
irrationellt uppträdande som i den militära etikens värld gör konflikter i omvärlden till 
ett ofrånkomligt och logiskt inslag. 26De återkommande diskussionerna om försvarets 
uppgifter och operativa förmågor kan vara ett resultat av den militära 
professionalismens försök att så noggrant som möjligt uppskatta hoten för att säkerställa 
statens säkerhet men kan enligt Abrahamsson likaväl vara ett resultat av egna 
särintressen för professionens fortsatta utveckling, status och roll i samhället.27 
 

Den militära etiken betonar det permanenta, irrationella, svaga och onda i den 
mänskliga naturen. Den trycker på behovet av samhällets överhöghet över 
individen och betydelsen av ordning, hierarki och funktionell uppdelning. Den 
betonar kontinuitet och värdet av historia. Den accepterar nationalstaten som den 
högsta formen av politisk organisation och erkänner sannolikheten för fortsatta 
krig mellan nationalstaterna. Den betonar betydelsen av makt i internationella 
relationer och varnar för hoten mot statens säkerhet. Den hävdar att statens 
säkerhet beror på skapandet och upprätthållandet av stora militära styrkor.28 

 
                                                 
24 Abrahamsson, B (1972), s. 89-94 
25 Ibid, s. 93 
26 Ibid, kapitel 6 
27 Ibid, s. 109 
28 Huntington, S, P, The Soldier and the State, s. 79 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2013 
ChP 02-04 2004-06-04 Sid 14(65) 
Mj Peter Wiklund  
 
Kåranda 
 
Kårandan i den militära professionen är ett resultat av en gemensam utbildning, ritualer 
och symboler som tydliggör en sammanhållning och kollegialitet inom professionen.29 
Denna anda eller sammanhållning kan ses både ur ett officerskårsperspektiv men även 
utifrån vapenslag eller förbandstillhörighet. Det sammanfaller med det militära 
tankesättet men visar också på de starka bindningar och det nätverk som sluter upp 
bakom olika frågor rörande försvarets och professionens framtid. De visar på styrkan i 
lojaliteten till professionen vid eventuella försök att hota dess värden, oavsett om det rör 
sig om ett enskilt förbands eventuella nedläggning eller om en generell reducering av 
försvarsanslag.30 Men det kan också utkristalliseras i ett mindre perspektiv i form av 
tillhörigheten till ett speciellt truppslag, förband eller sammanhållningen i det egna 
krigsförbandet. Den gemensamma värdegrunden, kollegialiteten, sammanhållningen 
och lojaliteten till i första hand den egna professionens värden är enligt Abrahamsson 
starka faktorer som i allra högsta grad påverkar debatter om den militära professionens 
eventuella förändringar. Det är inte något unikt för den militära professionen utan en 
logisk följd av en professions vilja att sträva mot de mål som de anser vara väsentliga 
för professionens existens. 
 
 
2.3 Den radikala och pragmatiska inställningen till militär profession  
 
För att kunna studera den svenska officerens syn på professionen har de tre 
komponenterna för professionsteori kompletterats med två perspektiv eller 
förhållningssätt till den militära professionen; den radikala respektive den 
pragmatiska.31   
 
I och med beskrivna utveckling i försvaret är det nämligen troligt att det råder olika 
inställningar eller förhållningssätt till den pågående ominriktningen och professionen 
roll och uppgift(er). Å ena sidan en mer radikal hållning till professionen där den 
konventionella striden, krigets krav, skall utgöra grunden i försvarets verksamhet. 
Förmågan att försvara landet mot ett väpnat angrepp och officerens förmåga att leda 
förband i dessa situationer är det som skall stå i centrum. Å andra sidan en mer 
situationsanpassad och pragmatisk syn på försvarets uppgifter där ett mer gränslöst 
resursutnyttjande av militära och civila kompetenser eftersträvas. En nödvändig 
anpassningsförmåga på grund av krigens förändrade natur där diplomati och politisk 
förståelse måste vara en naturlig del i den militära professionen. Motiven och 
bakgrunden till valet är således att de två förhållningssätten kan möjliggöra ett 
klarläggande om huruvida officerens syn på den pågående förändringen av försvaret är i 
linje med deras inställning till professionen.  

                                                 
29 Abrahamsson, B (1972), s. 80 
30 Ibid, s. 184-185 
31 Radikal: senlat. radica´lis eg. 'som har rötter', person med genomgripande åsikt. Pragmatisk: som har 
att göra med praktisk nytta eller resultat, sakkunnig, erfaren i statsangelägenheter. Definition enligt 
Nationalencyklopedin (2003) 
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Uppsatsens beskrivning av de två förhållningssätten till militär profession har tagit sin 
utgångspunkt i Snider & Watkins tolkningar av Samuel P Huntingtons och Morris 
Janowitz teorier om militär profession.32 Orsakerna till varför uppsatsen inte använder 
författarnas originallitteratur är att Snider & Watkins ger en mer modern och 
övergripande illustration av de två författarnas teorier kring den militära professionen 
varvid deras tolkning upplevts som mer lättillgänglig. 
 
 
Den radikala inställningen till militär profession 
 
Samuel P. Huntington utgår från att det är tre särdrag som karaktäriserar en profession: 
expertis, ansvar (vara samhället till nytta) och kåranda. Enligt Huntington förfogar den 
militära professionen över samtliga av dessa, precis som prototypen av professioner; 
medicin och juridik.  
 
Enligt Huntington utnyttjas de militära resurserna bäst om de är utsatta för objektiv 
kontroll, där civila klarlägger den militära säkerhetspolitikens syfte och mål men 
överlåter beslut om tillvägagångssätt för att uppnå angivna mål till militär expertis. 
Genom att möjliggöra professionens autonomi kan lojalitet till statsledningen 
säkerställas. Alternativet till den byteshandeln var enligt Huntington att civila blandade 
sig i militära angelägenheter utan erforderlig kunskap. En sådan politisering skulle 
avsevärt försämra den militära effektiviteten.33 
 
 
Den pragmatiska inställningen till militär profession 
 
Janowitz delar Huntingtons ovanstående teorier rörande professionens tre 
grundläggande särdrag i den egna boken, ”The Professional Soldier”, men skiljer sig i 
avseende på vad som gör militären effektiv. I enlighet med Janowitz kan man inte dra 
någon klar skiljelinje mellan de civila och militära världarna. Istället hävdar han att 
militären skall återspegla det samhälle det har att tjäna för att det i förlängningen skall 
bli effektivt. Han nedtonar den tidigare heroiska krigarens roll och förstärker istället den 
pragmatiske soldaten med förmåga att nå de angivna politiska målen med minsta 
möjliga användning av våld. För att åstadkomma det senare förespråkar Janowitz 
utvecklingen av vad han kallade en poliskårsstyrka, likt Frankrikes Gendarmeri. Med 
politisk och polisiär utbildning skulle den militära professionen sammanlänkas med de 
nationella och transnationella syften de har att tjäna.34 
 

                                                 
32 Snider & Watkins (2002), The Future of the Army Profession 
33 Ibid, s. 25-26 
34 Ibid, s. 25-27 
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Sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis hävdar således Huntington att militär professionalism handlar om 
att upprätthålla en förmåga att behärska de grundläggande kraven för konventionell 
krigföring. Att organisera och utbilda militära förband för att kunna möta krigets krav.35  
När den politiska ledningen sedan åberopar tjänsterna skall de utföras utan 
invändningar.  
 
Janowitz teorier å andra sidan tar sin utgångspunkt i nödvändigheten för professionen 
att utveckla anpassningsförmåga på grund av krigens förändrade karaktär och den 
gränslösa skillnaden mellan de politiska och militära sfärerna. Det skulle kunna 
beskrivas som en form av politisering av den militära professionen.  
 
För att avslutningsvis sammanfatta de olika förhållningssätten får Huntington anses 
härröra till den mer radikala hållningen emedan Janowitz har en mer pragmatisk bild av 
den militära professionen. Nedanstående bild kan få utgöra en grov beskrivning eller 
indelning av de olika förhållningssätten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2.4 Sammanfattning av teorianknytning 
 
Det teoretiska ramverk som omgärdar denna uppsats kommer sammanfattningsvis att 
utgå från Abrahamssons tre komponenter för professionsteori, expertis, etik och 
kåranda, tillsammans med Huntingtons och Janowitz problematiseringar och olika 
perspektiv på den militära professionen. Detta angreppssätt ger möjlighet att analysera 
vad officeren anser skall utgöra den militära professionens kärna och vad som bör 
kunna krävas av en officer i det svenska försvaret. Det ger också möjlighet att analysera 
hur den svenska officeren förhåller sig till pågående ominriktning och det framtida 
försvaret uppgift och syfte.  
                                                 
35 En nära anknytning till det svenska försvaret begrepp – den väpnade striden - som i regleringsbrevet till 
FM (2002) definieras enligt följande; strid och militär verksamhet, i alla konfliktnivåer, riktad mot 
markmål, mot sjömål (på och under havsytan) och mot luftmål. Kompetensen skall omfatta alla nivåer till 
väpnad strid samordnad i högre förband samt i militära operationer med samverkan mellan flera typer av 
stridskrafter och system. 

 R

P

Pragmatisk läggning 
Strävar efter en ökad 
grad av politisering. 
Ser anpassning som 
den viktigaste 
förmågan för den 
militära professionens 
fortsatta legitimitet. 
 
 
Janowitz 

Radikal läggning 
Åberopar kärnan och 
motivet till att vi har ett 
försvar. Anser att det är 
krigets krav (striden) 
som skall styra 
innehållet och 
utvecklingen av 
professionen. 
 
Huntington 
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Under uppsatsens kommande avsnitt kommer de fem olika analysperspektiven att 
utgöra ett återkommande inslag i såväl analys som diskussionsdelen. Med ovanstående 
komponenter ges förutsättningar för att anlägga olika perspektiv på analysen av 
resultatet. Det strukturella angreppssättet i tolkningen av resultatet ger i förlängningen 
också underlag till att besvara uppsatsens frågeställningar. 
 
 

Expertis KårandaEtik

Radikal 
inställning 

Pragmatisk 
inställning 
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3. Metod för forskning 

3.1 Inledning 
 
Det övergripande syftet med detta kapitel är att redogöra för hur svaren på uppsatsen 
frågeställningar har utarbetas. Det beskriver den vetenskapliga metoden som uppsatsens 
arbete har grundat sig på och det övergripande tillvägagångssättet under 
forskningsarbetet. Kapitlet redovisar även datainsamlingsmetoder och val av 
respondenter för intervjuer och tillvägagångssätt vid analys av erhållet material. 
 
 
3.2 Vetenskaplig metod  
 
Metoden är både en beskrivande och förklarande studie om hur svenska officerare 
uppfattar den militära professionen. Syftet med uppsatsen är inte att beskriva hela den 
svenska officerskårens uppfattning i frågan utan är mer en explorativ ansats i syfte att få 
idéer och kunskap om vilken syn som råder bland officerare, med ett djup som inte kan 
åstadkommas med en bred enkätundersökning. En större del av uppsatsen bygger därför 
på kvalitativa intervjustudier. Det empiriska materialet grundar sig således på subjektiva 
upplevelser och erfarenheter av inställningen till den militära professionen och dess 
utveckling. Detta förfarande innebär att analysen av resultatet är en tolkning av 
intervjupersonernas subjektiva uppfattningar. Valet av den vetenskapliga metoden faller 
sig således naturligt i och med att den hermeneutiska traditionen är en vetenskaplig 
inriktning vilken närmast kan översättas med ”tolkningslära”.36 
 
Den egna förförståelse från snart 20 år erfarenhet av förbandsutbildning har präglats av 
såväl kalla krigets tidsepok som den situation som idag är rådande. Detta bedöms inte 
vara ett hinder för undersökningen utan snarare en tillgång för att kunna tolka 
respondenternas uppfattning i frågan. Min egen förförståelse i förhållande till de olika 
respondenternas svar kan därmed underlätta tolkningen och ge en helhet till det 
studerade problemet.37 
 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
 
Förberedelser för intervjuundersökning 
 
Inledningsvis genomförde författaren provintervjuer med ett urval av de studerande vid 
Försvarshögskolan för att inhämta synpunkter rörande teorianknytningens validitet som 
instrument för att analysera resultatet från de intervjuades syn på den militära 
professionens nuvarande situation och framtid. Intervjuerna har också syftat till att 
förädla den fortsatta metoden för datainsamling genom diskussion om intervjufrågornas 
koppling och validitet till teorianknytningen och uppsatsens frågeställningar. Det 
slutliga resultatet syftade till att uppsatsens frågeställningar, teorianknytning och 
instrument för datainsamling hade ett klar och tydligt samband inför analysdelen. 
 

                                                 
36 Patel,R & Davidsson, B: Forskningsmetodikens grunder, s. 25 
37 Ibid, s.26-27 
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Genomförande av intervjun 
 
Intervjuerna har inledningsvis haft en strukturerad karaktär i form av det inledande 
frågeformuläret medan själva intervjun har haft vad jag valt att kalla för en 
semistrukturerad karaktär. Intervjuerna har inletts med att respondenten fått besvara ett 
frågeformulär som till del har koppling till antingen den radikala eller pragmatiska 
inställningen till militär profession men som även belyser officerens syn på 
professionen utifrån expertis, etik och kåranda. Syftet med frågeformuläret har delvis 
varit att få respondenten att ta ställning men även att skapa förutsättningar för den 
kommande intervjun och synen på professionen.  
 
Själva intervjun har sedan haft syftet att komplettera frågeformuläret där de intervjuade 
uttrycker sina egna åsikter och erfarenheter i ämnet utifrån tre övergripande frågor: 
 
• Vad anser ni skall vara den militära professionens kärna och huvuduppgift? 
• Vilka kompetenser skall vara de mest centrala för den militära professionen? 
• Hur ser du på professionens utveckling – är vi på rätt väg? 
 
Upplägget av intervjun har gett möjligheten att gå på djupet om intervjupersonen 
utvecklat en del som varit särskilt intressant för uppsatsens övergripande syfte. Det har 
gett tillfällen för intervjupersonen att belysa områden som inte med säkerhet hade 
kunnat fångas in med en strukturerad intervjuundersökning. Beroende på de olika 
intervjuernas utveckling mot uppsatsens syfte och frågeställningar har dock författaren 
förbehållit sig rätten att använda sig av ett antal uppföljningsfrågor för att säkerställa 
intervjuernas bäring mot uppsatsens syfte. Med ovanstående beskrivning som grund 
förklaras att de olika intervjuunderlagen kan vara av varierande omfattning och 
information.   
 
Intervjun genomfördes under bandupptagning där författaren även förde 
stödanteckningar i form av de synpunkter som hade tydligast koppling till uppsatsens 
syfte och frågeställningar. I slutet av varje intervju genomfördes en summering av 
intervjun i syfte att säkerställa att intervjuaren förstått andemeningen i respondenternas 
resonemang.  
 
 
Analys av intervjuunderlag till resultat 
 
Intervjuunderlaget sammanställdes i ett senare skede av författaren. De olika 
respondenterna har sedan haft möjligheten att ta del av respektive intervjuunderlag och 
erbjudits möjlighet att justera underlaget. Endast en av de intervjuade önskade vara 
anonym varvid den person endast refereras till som officer i nivå 3. 
 
Genom att läsa igenom utskrifterna av intervjuerna ett flertal gånger utkristalliserades 
sedan de teman som ligger till grund för resultatredovisningen och analysen. De olika 
respondenternas svar har sedan i resultatredovisningen endast redovisats i enlighet med 
dess bäring mot uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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Intervjuunderlaget har sedermera kompletterats med litteratur och dokumentstudier i 
syfte att stödja analysen av materialet.  
 
Analysen av resultatet har utgått från Abrahamssons tre komponenter för 
professionsteori; expertis, etik och kåranda. Komponenterna har varit ett hjälpmedel för 
att anlägga olika perspektiv på analysen av resultatet och underlättat ett strukturellt 
angreppssätt på materialet. Analysen har kompletterats med Huntingtons och Janowitz 
teorier för att kunna klarlägga de intervjuades förhållningssätt till den militära 
professionen i det svenska försvaret såsom radikalt eller pragmatiskt varande. Resultatet 
från analysen har sedan legat till grund för att sammanfatta resultatet av uppsatsen och 
dra slutsatser för att kunna besvara frågeställningarna och uppsatsens övergripande 
syfte.   
 
3.4 Val av respondenter 
 
Följande respondenter har deltagit i intervjuundersökningen: 
 
Håkan Juholt  (s) Ordförande i försvarsberedningen 
 
Bgen Bengt Axelsson(A) C GRO/Utb, tidigare regementschef i armén 
  
Öv1 Ulf Henriksson(A) C ILM/FHS, tidigare regementschef i armén, erfarenhet från 

internationell tjänstgöring38, tidigare chef BA 01 
 
Övlt H-G Ohlsson (M) Programchef FHS, tidigare utbildningsledare Amf 1 
  
Övlt Michael Claesson(A) Utbildningsledare I19/Pbat 
 
Officer (FV)  Nivå 3 
 
Mj Kenneth Persson (A) Ing 2, tidigare kompanichef, fn. elev vid FHS ChP 02-04 
 
Örlkn Håkan Ström (M) 4. Minkrigsflottiljen, erfarenhet från internationell 

tjänstgöring, fn. elev vid FHS ChP 02-04 
 
Mj Erik Niklasson (M) Amf 4, tidigare kompanichef, erfarenhet från internationell 

tjänstgöring, fn. elev vid FHS ChP 02-04 
 

Kn Johan Danko(FV) Stf kompanichef F21 
  
Kn Per Wågström(FV) Plutonchef F21 
  
Kn Robert Almström (A) Livgardet, tidigare plutonchef, erfarenhet från internationell 

tjänstgöring, fn. elev vid FHS SP 03-04 
 

Kn Henrik Börjesson (M)  Amf 4, tidigare plutonchef och lärare vid MHS, fn. elev vid 
FHS SP 03-04 

                                                 
38 Erfarenhet från internationell tjänstgöring avser de senaste 5 åren (1998-2003) 
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Val av respondenter har av praktiska och ekonomiska skäl koncentrerats till elever vid 
Försvarshögskolan och officerare i Luleå och Boden garnison. En viktig del var dock att 
samtliga vapenslag och olika nivåer samt ålder representerades i samband med 
intervjun. En annan viktig aspekt har varit att de intervjuade skulle ha erfarenhet från 
både invasionsförsvarets dagar och den pågående ominriktningen mot ett insatsförsvar, 
för att kunna belysa hur de upplever förändringen. Huvuddelen av de intervjuade valdes 
också utifrån en spridning av erfarenheter från förbandsutbildning då det är en 
verksamhet som under senare år varit särskilt drabbad av de pågående förändringarna i 
försvaret, såväl ekonomiskt som organisatoriskt.  
 
Med utgångspunkt i det som uppsatsen avser att avhandla anses därför de utvalda 
respondenterna vara en lämplig intervjugrupp för att kunna respresentera det som är 
ambitionen med uppsatsen. Dels beroende på att de tillhör olika vapenslag men även 
deras spridning i ålder och varierande omfattning av erfarenheter från det forna 
invasionsförsvarets dagar, internationell tjänstgöring, förbandsutbildning, 
skolverksamhet och den pågående förändringen av försvaret.   
 
I de olika vapenslagen återfinns en mängd olika truppslag, tjänstegrenar och funktioner 
som med uppsatsens explorativa ansats inte har kunnat inrymmas. Uppsatsen medvetna 
val att koncentrera sig mot en intervjugrupp som har, eller har haft, en nära anknytning 
till förbandsutbildning har fått tjäna som ledstjärna i val av respondenter precis som 
beskrivits i uppsatsens avgränsningar. 
 
Bakgrunden och motiven till valet av Håkan Juholt som respondent är att han har 
kunnat bidra med den politiska inställningen till den pågående förändringen av 
försvaret. I och med hans roll som ordförande för försvarsberedningen har det 
intressanta varit att få hans synpunkter och idéer om Försvarsmaktens framtida roll och 
uppgift. Dessa har i huvudsak tjänat som inledning och bakgrund till uppsatsen.  
 
 
3.5 Validitet 
 
Undersökningen är baserad på intervjuer med tolv officerare och en politiker vilket kan 
uppfattas som ett begränsat underlag för studier. Å andra sidan har det gett möjligheten 
att avsätta mer tid för varje enskild respondent vilket givit en djupare dimension i 
underlaget. Då undersökningen inte strävar efter generaliserande resultat är det av 
intresse att belysa huruvida resultatet överensstämmer med de intervjuades verklighet. I 
och med att undersökningen är baserad på subjektiva upplevelser så är validiteten 
beroende av författarens skicklighet att sammanställa resultatet och tolka det utifrån 
vald teorianknytning. En central aspekt i detta avseende, som kanske är mer relaterad 
till reliabiliteten, är att det finns en oändlig variation av tolkningar av ett material och att 
det därför inte finns några konkreta referenspunkter att relatera till om man senare vill 
upprepa en liknande studie. Abrahamsson komponenter för professionsteori i 
kombination med Huntington och Janowitz teorier rörande den militära professionen 
som fenomen har dock givit förutsättningar för en strukturell analys och värdering av 
resultatet. 
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För att öka validiteten hade det varit lämpligt att genomföra fler intervjuer och med en 
större bredd. Det hade varit önskvärt med bredare och varierande representation från 
officersyrkets olika kategorier (större variation av truppslag, stabsmedlemmar, 
operatörer etc.). Med den tid som stått till förfogande har detta dock inte varit möjligt 
med den explorativa ansats och det djup som uppsatsen inriktades mot. Då syftet med 
uppsatsen är att bidra till kunskaper och idéer om hur officeren av idag uppfattar den 
egna professionen och dess framtid får uppsatsen anses ge nödvändig insikt som kan ge 
förutsättningar och inspirera till fortsatt forskning i ämnet. 
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4. Resultat från intervjuundersökning av officerare 

I denna del av uppsatsen kommer resultatet från genomförda intervjuer med officerare 
att redovisas utifrån tre teman som har bäring mot uppsatsens tre frågeställningar. 
 
• Den militära professionens syfte och huvuduppgift  
• Centrala kompetenser för professionens medlemmar 
• Viktiga frågor för försvarets framtida professionalitet och legitimitet 
 
Resultatredovisningen är en sammanställning av svaren från samtliga intervjuer i form 
av i huvudsak löpande text som till del kompletteras med underlag från delar av 
frågeformuläret. De delar som har tagits med är således de som författaren har ansett 
haft bäring mot uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
 
4.1  Del I - Den militära professionens syfte och huvuduppgift 
 
En inledande reflektion kring ovanstående tema är att resultatet från mina 
undersökningar visar på att huvuddelen av de intervjuade ansåg att diskussioner eller 
samtal kring dessa frågeställningar borde vara mer återkommande i vår yrkeskår. De 
intervjuade ansåg att det finns alldeles för lite tid för reflektion av denna karaktär, 
främst med tanke på den föränderliga omvärld som den militära professionen upplever 
idag.  En stor del av de intervjuade ansåg det därför befriande att få möjligheten att dela 
med sig av sina egna funderingar och tankar kring ämnet intill en sådan grad att vissa 
uppfattade det som ett slags debriefing. En möjlighet att få lätta på det som de upplevde 
som en frustrerad vardag. 
 
Resultatet från intervjuundersökningen inledande frågor om vad som skall utgöra 
försvarets och den militära professionens huvuduppgift dominerades av uppfattningen 
att det är den väpnade striden som skall utgöra grunden och kärnan i det svenska 
försvaret. Förmågan att hantera de svåraste av situationer – krigets krav – ansåg 
lejonparten var en förutsättning för en trovärdig förmåga såväl nationellt som 
internationellt.  
 
De intervjuades syn på om denna huvuduppgift skulle inriktas mot den nationella eller 
internationella arenan präglades dock av varierande uppfattningar och spridningar i 
svaren. En stor del av de intervjuade anser fortfarande att försvarets uppgift i första 
hand skall inriktas mot att kunna försvara landet mot väpnat angrepp och hävdandet av 
nationens territoriella integritet. Delar av de intervjuade menar på att det militära 
försvaret skall ha en tillräcklig styrka och förmåga så att de kan avskräcka och vid 
behov förhindra från fortsatta våldshandlingar så att angivna politiska mål kan uppnås. 
Medan andra är övertygade om att en förbättrad anpassningsförmåga skall utgöra 
grunden för utvecklingen av försvaret med en strävan att uppnå en förbättrad civil-
militär samverkan och en ökad politisk samt diplomatisk förståelse i den militära 
professionen.  
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Av materialet framgår det att huvuddelen anser att uppgiften i nuvarande situation bäst 
löses på den internationella arenan.  Den territoriella integriteten som begrepp ansågs 
dessutom som förlegad av delar av de intervjuade och ansågs med fördel kunna ersättas 
med begreppet; nationell integritet i nuvarande omvärldssituation. Men oavsett var 
svenska militära enheter kan komma att verka ansåg merparten att det som sätter 
gränserna för vad Sverige kan åstadkomma med militära förband hänger starkt samman 
med hur Sverige har förberett förbanden för uppgiften. Utbildningsinspektör, Bgen 
Bengt Axelsson gjorde en liknelse med vad han kallade ”Three Block War” som enligt 
Axelsson indelas i följande dimensioner: 
 

1. Humanitära insatser 
2. Fredskapande och upprätthållande av ordning 
3. Väpnad strid 

 
Enligt Axelsson upprätthåller Sverige endast förmåga inom de två första. För att vara 
trovärdiga måste vi ersätta det tredje blocket med kvalificerade och realistiska 
förbandsövningar kombinerat med utlandstjänstgöring.  
 
Ovanstående problematik kring den militära professionens trovärdighet återkommer 
ofta i materialet och de intervjuades syn på officerskårens nuvarande situation. Under de 
senaste årens kraftiga nedskärningar och omfattande omstruktureringar anser merparten 
av de intervjuade att officerskåren förlorat fokus på den militära professionens kärna.  
 

En brandkår som inte kan eller vill hantera svåra bränder kommer inte 
accepteras som en trovärdig profession av det svenska samhället. De svenska 
insatserna internationellt handlar alltför mycket om en humanitär verksamhet där 
branden redan är släckt. Detta ger inte tillräcklig trovärdighet för profession. Det 
präglas alltför mycket av civila ålägganden vilket i förlängningen kan medföra att 
vi tappar vår unika kompetens. Vi måste ha förmågan att kunna gå in i en 
pågående konflikthärds inledningsfas och skydda, hjälpa och rädda oskyldiga 
människor från onödigt lidande. Vi skall med andra ord gå in när det brinner och 
dra oss ur och ersättas av civila aktörer när branden har slocknat. Idag har inte 
Sverige den ambitionen vilket troligen har en stark påverkan på professionens 
trovärdighet.39 

 
Konsekvenserna som detta medfört för professionen enligt de intervjuade sammanfaller 
med Övlt H-G Ohlsson40 sammanfattande beskrivning av problematiken för den 
militära professionen idag:  
 
Före 1990 inriktades FM kärnverksamhet till den markerade rutan. Det var 
krigsuppgiften och försvaret av nationen som var den dimensionerande verksamheten. 
 
 Fred Kris Krig 
Internationellt    
Nationellt   X 
 
                                                 
39 Major Erik Niklasson, Amf 4, Elev vid ChP 02-04, Intervju i Stockholm 2003-11-20 
40 Programchef vid Försvarshögskolan i Stockholm, Intervju i Stockholm, december 2003 
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I nuvarande situation har tre olika dimensioner (fred, kris och krig) för verksamheten 
som kan multipliceras med två olika typer av arenor (internationellt och nationellt). Hur 
skall man dimensionera en FM och officerskår mot flerdimensionella förutsättningar 
eller situationer och samtidigt skapa en organisation och yrkeskår som uppfattas som 
professionell i sitt utövande.  
 
För att förtydliga problematiken återgår Övlt Ohlsson till modellen. Om vi väljer att 
fokusera FM på förmågan att hantera Peace-keeping internationellt så täcker det in 
följande dimensioner i modellen:  
 
 
 Fred Kris Krig 
Internationellt X   
Nationellt    
 
Det vill säga det vi kan hantera utomlands täcker även in förmågan nationellt. 
 
Om vi inte anser detta tillräcklig kan vi välja att belysa krisscenariot i form av Peace 
Enforcement utomlands, vilket täcker in betydligt fler dimensioner av vad 
försvarsmaktens möjligheter på såväl den nationella som internationella arenan: 
 
 Fred Kris Krig 
Internationellt 
 

 X  

Nationellt 
 

   

 
 
Övlt Ohlssons sammanfattande uppfattning är dock av den övertygelsen att FM kärna 
måste i grunden utgöras av förmågan att leda stridande förband och det är denna 
förmåga som är den dominerande anledningen till vår existens som ett säkerhetspolitiskt 
instrument. Om vi inriktar försvaret mot den svåraste av uppgifter har vi förmågan att 
anpassa våra förband för alla former av uppgifter. Det är betydligt svårare att göra det 
omvända och förmågan tar lång tid att bygga upp om man tidigare har valt bort den. 
 
 Fred Kris Krig 
Internationellt 
 

  X 

Nationellt 
 

   

 
Huvuddelen av de intervjuade var också av den uppfattningen att det som gör 
professionen unik har det svenska försvaret under de senaste åren i alltför många 
avseenden orienterat sig bort ifrån. Att utifrån ett etiskt förhållningssätt, rätt värdegrund 
kunna hantera det som samhället förväntar sig, dvs. kunna delta i och leda väpnad strid 
och därmed ha rätten och förmågan att fatta väl avvägda beslut i situationer som kan 
leda till andra människor liv eller död.  
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Denna del av professionen har en stor del av de intervjuade lyft fram som en särskilt 
viktig fråga för den enskilde att förhålla sig till – det facto att samhället (staten) 
förväntar sig att en officer skall kunna medverka i situationer där det egna och andra 
människors liv eller död står på spel. 
 

Om man i en slags överlevnadsstrategi försöker kasta sig över andra förmågor 
som ligger utanför rätten och kravet att kunna utöva militärt våld tenderar vi till 
att göra oss lösa i kanterna och tappar fokus på den förmågan som konstituerar 
den här möjligheten.41 

 
Av intervjumaterialet kan man utläsa att ovanstående synpunkter delas av huvuddelen 
av respondenterna.  Liknande synpunkter på att försvaret idag fokuserar på andra 
områden än det som de intervjuade anser utgöra professionens kärna och unika särdrag 
tydliggörs av att huvuddelen av de intervjuade anser att dagens officerare är på väg att 
bli alltför mycket av administratörer även fast det i grunden är den professionella ådran 
som är det man vill syssla med. 
 

När vi utvecklar försvaret inom olika områden måste vi komma ihåg att ta med 
oss det vi var bra på – förmåga att strida och leda människor i olika situationer. 
Grunden i professionen måste därför vara mer eller mindre tidlös, men sättet man 
löser uppgifterna på måste utvecklas och anpassas till omgivningen. Att lägga ner 
övningar under en viss period är därför rena självmordet.42 

 
 
Av materialet framgår det dessutom att huvuddelen av de tillfrågade var av 
uppfattningen den militära professionens kärna och unika särdrag som profession inte 
bör utsättas för några nämnvärda förändringar över tiden. De intervjuade ansåg att 
denna mer eller mindre tidlösa del av professionen har en direkt anknytning till en högt 
prioriterad förmåga för professionen; dugliga chefer och ledare på olika nivåer som har 
förmåga att med rätt värdegrund leda förband i strid på ett trovärdigt sätt gentemot det 
svenska folket.  
 
 
När det gäller synen på just chef- och ledarskapet visar resultatet från 
intervjuundersökningen att nästintill samtliga förordar uppdragstaktiken som försvarets 
ledningsprincip. De som har ställt sig positiva redovisar dock samtidigt att denna form 
av ledningsprincip inte tillämpas i försvaret idag vilket enligt de intervjuade förefaller 
märkligt då det är en ledningsprincip som är fastställd i den militärstrategiska doktrinen. 
De officerare som förordade en mer centralstyrd ledning var i grunden av den 
uppfattningen att uppdragstaktik är en mer fördelaktig ledningsprincip. De förordade 
dock en centraliserad ledning med anledning av försvarets nuvarande situation. De 
bakomliggande motiven var i första hand att det ansågs som nödvändigt för att på kort 
sikt få ut maximal effekt av tilldelade resurser. Däremot ansågs graden av nuvarande 
detaljstyrning försvåra handlingsfrihet, flexibilitet och ansvarstagande.  
 
 

                                                 
41 Övlt Michael Claesson, C Pbat/I19, Intervju i Boden 2003-11-28 
42 Mj Kenneth Persson, Ing 2, Elev vid ChP 02-04, Intervju i Stockholm 2003-11-19 
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Följande kommentar från en av de intervjuade får anses sammanfatta hur huvuddelen av 
de intervjuade ser problematiken med dagens ledningsprinciper: 
 

Det finns väl tre sätt egentligen att leda försvarsmakten på: det finns anarki – och 
då gör ju alla som dom vill, sen finns det demokrati – då går väl huvuddelen åt 
samma håll, sen finns det då diktatur – då styr man med järnhand och alla går åt 
samma håll. Uppdragstaktiken handlar ju om att ligga inom rutan demokrati men 
försvarsmakten idag ligger nog närmare diktaturrutan där alla skall gå åt exakt 
samma håll. Det är klart att en diktatur blir ju billigare och kanske blir mera mitt 
i prick. Så fort det skorpar till sig så går man bort från uppdragstaktiken och går 
in på diktatur. Då styrs det med järnhand och det är inte tänket. Jag tror att det är 
en förtroendefråga – absolut. Man har inget förtroende att vi kan lösa ut de nya 
uppgifterna. Om ledningssystemet i fredstid skall spegla ledningen i ofred när det 
verkligen skorpar till sig då är det skrämmande alltså. Vi kan inte leda på ett sätt 
i fred och på ett annat sätt i krig – ledningsprinciperna måste vara dom samma.43 

 
Försvarsmaktens sätt att utöva ledning har enligt de intervjuade medfört ett antal 
negativa konsekvenser i organisationen.  Som exempel nämner de intervjuade; inget 
förtroende, ingen tillit, ingen initiativförmåga och uppgivenhet. Orsakerna till denna 
utveckling anser huvuddelen av respondenterna kan relateras till ekonomihanteringen i 
försvaret där en stor del upplever att uppföljning och kontroll har fått ett egenvärde i 
sig.  
 
Huvuddelen av de intervjuade belyste också problematiken med att tillämpa en 
ledningsprincip i fred för att sedan övergå till en annan i kris eller krigsliknande 
situationer. Detta ansågs av huvuddelen som en omöjlighet då en viss mentalitet och 
förhållningssätt till chefs- och ledarskap byggs in i systemet under fredstid. En stor del 
av de problem som organisationen konfronteras med i den dagliga verksamheten ansågs 
därför relaterade till ledarskapet i Försvarsmakten. Med uppdragstaktikens principer 
ansåg de intervjuade att organisationen har större förutsättningar att hantera de svåra 
och komplexa situationer som omstruktureringen och försvarets ekonomiska problem 
har medfört.  
 
 
Sammanfattning 
 
Det som skall utgöra Försvarsmaktens syfte och huvuduppgift enligt huvuddelen av de 
intervjuade är förmågan att försvara landet mot ett väpnat angrepp. Med anledning av 
den förändrade hotbilden och nuvarande omvärldssituation anser däremot de intervjuade 
att det är en logisk utveckling att försvarets resurser och förmågor i dagsläget nyttjas på 
den internationella arenan för att ge Sveriges bidrag till stabilitet och säkerhet i Europa 
eller dess omnejd. Begreppet nationell integritet ansåg därför symbolisera den pågående 
inriktningen på ett bättre sätt än den traditionella uppgiften att värna för Sveriges 
territoriella integritet. Det som skall konstituera försvarets grundläggande förmåga är 
den väpnade striden och krigets krav vilket enligt de intervjuade är det som utgör 
försvarets särart som profession och därigenom orsaken till dess existens. Att kunna 
göra det ingen annan gör, legaliserade våldshandlingar under politisk ledning. 
                                                 
43 Officer i nivå 3 
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Ur materialet framkommer det dock en farhåga rörande förmågan att kunna hantera de 
svåraste av situationer – den väpnade striden – på grund av bristande förutsättningar att 
fortlöpande kunna träna och öva officerskåren och insatsförbanden. Orsakerna till denna 
problematik har enligt de intervjuade sitt egentliga ursprung i sättet att utöva ledning i 
Försvarsmakten. Stora delar av försvarets organisation anses i alltför stor omfattning 
vara fokuserade kring administrativa uppgifter. En för omfattande byråkratisering kan i 
förlängningen påverka professionaliteten i yrkesutövningen för såväl de nationella som 
internationella åtagandena. Detta kan i slutänden resultera i en förtroendekris inom den 
egna organisationen. 
 
 
4.2 Del II - Centrala kompetenser för professionens medlemmar   
 
Det övergripande syftet med denna del är att lyfta fram de intervjuades uppfattning om 
vad det innebär att vara officer och en del av en militär profession. Underlaget är hämtat 
från frågeformuläret som besvarades i samband med inledningen av intervjun och 
respondenternas svar under genomförda intervjuer.  
  
Centrala kompetenser för den militära professionen 
 
Nedanstående underlag från enkätundersökningen visar hur de intervjuade fördelade 
svaren avseende de fem högst prioriterade kompetenserna hos en officer44: 
 
Kompetenser enligt SOU: 43 Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 5
Förståelse och kunskap om Försvarsmaktens 
roll och uppgifter i ett demokratiskt samhälle 

2 2 2 1 1 

Förtrogenhet med specifika 
verksamhetsmiljöer: mark, sjö och luft 

 1 2   

Förmåga och kunskap inom internationell 
verksamhet och internationella förhållanden 

 1 4 1 2 

Kunskap om samhället, säkerhetspolitik och 
folkrätt 

 1 1 2 1 

Förmåga att delta i och leda väpnad strid 
 

7 4  1  

Vikten av moral/etik/värderingar/jämställdhet 
mångfald och könsrelaterade förhållanden etc

  1 1 3 

Kunskap om militärteknik och 
informationsteknologi 

    2 

Ledarskaps- och utbildarförmåga 
 

3 3 1 3 1 

Förhållningssätt baserat på beprövad 
erfarenhet och vetenskaplig grund 

   1 2 

Övriga baskunskaper, nödvändiga främst i 
övnings- och utbildningsverksamheten 

  1 2  

                                                 
44 De intervjuade fick i uppgift att prioritera 10 generella kompetenser utifrån SOU:43, Ett reformerat 
skolsystem för Försvarsmakten, s. 44-45. En av de intervjuade erhöll inte undersökningen, Håkan Juholt 
(Ordf försvarsberedningen). 
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Av resultatet från frågeformuläret kan vi således konstatera att tyngdpunkten i de 
intervjuades uppfattning utgörs av de gråmarkerade kompetensområdena om än med 
varierande grad av prioritet. Respondenterna betonade dock att samtliga av ovanstående 
områden är nödvändiga för att skapa en helhet i den enskilde officerens kompetensbas.  
 
Endast tre av de intervjuade var av uppfattningen att ett förhållningssätt baserat på 
beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund var en prioriterad del av officerens 
kompetenser, och dessutom med relativt låg prioritet.  
 
I samband med intervjun kommenterade respondenterna sina prioriteringar vilket gav en 
fördjupad redogörelse och insyn i vad de intervjuade anser vara det centrala och den 
minsta gemensamma nämnaren för kärnkompetensen i officerskåren.  I följande avsnitt 
redovisas huvuddragen av intervjuresultaten 
 
Av materialet framkommer det ett antal gemensamma krav som huvuddelen av de 
intervjuade anser att en person måste kunna uppfylla för att få rätten att ikläda sig 
militär uniform och tituleras officer i Försvarsmakten: 
 
Officeren skall i grunden ha förmågan att leda förband i strid. De olika respondenterna 
påtalar dock att denna förmåga kan komma att variera över tiden men att det i grunden 
är basen för professionens kärna. Den uppfattning som delas av 90 % av de intervjuade 
är att en officer i aktiv tjänst skall ha förmågan att vara en del av ett stridande förband i 
den befattning eller roll som officeren är satt att verka.  
 
Förmåga i ledarskaps- och utbildarrollen för att organisationen skall kunna utveckla och 
leda organisationens framtida förband såväl nationellt som internationellt. 
 
Förståelsen för försvarets syfte, roll och uppgifter i samhället. En stor del av 
respondenterna påtalar detta med koppling till den förändrade omvärldssituationen och 
det vidgade säkerhetsbegreppet. 
 
Ingående förståelse för de krav som yrkesrollens ställer, vad yrket i förlängningen syftar 
till, och ett etiskt samt moraliskt förhållningssätt för att kunna hantera och fungera i 
situationer som kan leda till andra människor liv eller död.  
 
Central kompetens, enligt de intervjuade, är också att officeren har goda kunskaper om 
förbandet och dess ingående system på den nivå och befattning officeren är satt att 
verka. 
 
En god självinsikt och omdömesförmåga som bygger på en gemensam värdegrund och 
samhällets grundläggande värderingar. 
 
Rättigheterna och skyldigheterna som medföljer officersyrkets unika särdrag. En stor 
del av officerens kärnkompetens har de intervjuade sammankopplat med professionens 
särart och de unika krav som det medför för professionens medlemmar.  
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Officerens syn på det militära skol- och utbildningssystemet 
 
Av mina intervjuer framkommer det att en stor del av respondenterna anser att det 
tyvärr råder skillnader mellan förbandens behov av kompetenser och de utbildningar 
som genomförs vid försvarets militärhögskolor. Denna skillnad tar sig främst uttryck i 
det som huvuddelen av respondenterna menar utgör verkligheten för en officer ute på 
förbanden. Den sammantagna bilden påvisar att huvuddelen av de intervjuade är av den 
uppfattningen att dagens utbildningssystem inte på ett tillfredställande sätt tillgodoser 
systemets behov i grundorganisationen och insatsorganisationen. Problemet är delvis 
relaterat till utbildningens utformning men även till förbandens brister att hantera de 
unga officerarna mellan skolstegen (fänrik och kapten). Förbandens möjligheter att 
komplettera de upplevda kompetensbristerna försvåras enligt de intervjuade av 
vakansläge och arbetsbelastning ute i organisationen. Några av de intervjuade påpekade 
att denna form av utbildning har FM genomfört försök på tidigare men förkastat som ett 
irrationellt sätt att bedriva officersutbildning på.  Chefen för pansarbataljonen på I19 
gav en målande beskrivning som symboliserar huvuddelen av de intervjuades 
uppfattning i frågan: 
 

När det gäller dagens MHS kan vi dock konstatera att fänriken är bättre teoretiskt 
underbyggd, bättre än tidigare utbildade officerare, men saknar praktisk 
erfarenhet. Ett följdproblem på detta är att uppföljning och handledning inte kan 
genomföras på ett tillfredställande sätt på grund av resursbrister – den är helt 
enkelt otillräcklig. Detta bör ske i linjeorganisationen men på grund av 
personalbrist och administrativ belastning tenderar den att rationaliseras på 
bataljonsnivå vilket inte ger den kvalité och de synergieffekter som var och 
fortsättningsvis kunde vara inbyggda i den arbetsplats där fänriken verkar. ”Var 
och en är sig själv nog.” Det skulle kunna liknas vid on the job training utan 
någon som rättar till felaktigheter eller berömmer ett väl utfört arbete.45 

 
Av intervjuunderlaget framgår det dessutom att nästintill samtliga av de tillfrågade har 
den gemensamma uppfattningen att officersutbildningen på de lägre nivåerna är alltför 
teoretiskt inriktad. Den grundläggande uppfattningen är att de yngre officerarna saknar 
en tillfredställande förmåga i utbildar- och ledarrollen. De saknar tillräckliga kunskaper 
och färdigheter för att kunna hantera den dagliga verksamheten i grundorganisationen 
men även presumtiva uppgifter i insatsorganisationen och vid tjänstgöring utomlands.  
 
Den sammantagna bilden av intervjumaterialet visar på en i huvudsak gemensam 
uppfattning om en onaturlig stegringsföljd i skolsystemet avseende innehåll och balans 
mellan teori och praktik vilket även förstärks av officersförbundet synpunkter i frågan: 
 

Officersförbundet är av uppfattningen att den nuvarande grundläggande 
officersutbildningen inte tillgodoser de hantverksmässiga kraven. Vi har därför 
föreslagit skolreformutredningen att den grundläggande officersutbildningen ska 
utökas med handledd praktik och ytterligare praktisk utbildning. Denna 
utbildning ska tydligare inriktas mot de krav som möter officeren de första åren i 
yrket.46 

                                                 
45 Övlt Michael Claesson, C Pbat/I19, Intervju i Boden 2003-11-28 
46 http://www.officersforbundet.se/Officeren som akademisk hantverkare, press, ledare 
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Det huvuddelen av de intervjuade eftersträvar i de första skolstegen (med undantag av 
en av respondenterna) är en officer med förmåga att kunna utbilda och leda våra 
värnpliktsförband i väpnad strid inom respektive truppslags olika verksamhetsområden. 
Kompetensen skall enligt de intervjuade i första hand tillgodoses genom central 
utbildning då det anses vara ett rationellt och kvalitativt sätt att bedriva verksamheten 
på.  De praktiska färdigheterna i ledar- och utbildarrollen skall sedermera kompletteras 
genom praktik vid förbandet enligt vad de uttryckte som on the job training. En central 
del i denna praktik var möjligheterna till fortlöpande träning och övning i befattning. 
Officeren med avvikande uppfattning ansåg att det var för tidigt att förkasta det rådande 
utbildningssystemet då det ännu inte givits möjligheter att värdera hela 
utbildningskonceptet från Militärhögskolan till de högre militära utbildningarna vid 
Försvarshögskolan.  
 
 
Synen på den egna förmågan 
 
Nedanstående underlag från frågeformuläret visar hur de intervjuade47 fördelade svaren 
avseende erfarenheter från förbandsverksamhet och internationell tjänstgöring. Syftet är 
belysa de intervjuades syn på den egna förmågan och hur man värderar 
övningsverksamheten ur ett professionsperspektiv.  
 
 
 Ja Nej Osäker
Har du erfarenhet från en ledande befattning i samband med 
internationell tjänstgöring under de senaste 5 åren? 

4 8  

Har du under de senaste 2-4 åren tjänstgjort i en ledande befattning 
samband med slutövning eller större stabsövning? 

9 1 2 

Anser du att huvuddelen av din tid, under de senaste 5 åren, ägnats 
mer till stabstjänst och/eller trupputbildning än truppföring? 

11 1  

Anser du att du upprätthåller en tillfredställande förmåga att leda 
förband eller funktioner på den för dig avsedda nivån? 

8 2 2 

Anser du att du upprätthåller en tillfredställande förmåga att leda 
väpnad strid på den för dig avsedda nivån? 

4 4 4 

Anser du att FM under de senaste 5 åren givit dig tillräckliga 
förutsättningar (övningar, utbildningar mm) för att kunna leda 
förband eller funktioner, på den för dig avsedda nivån? 

2 6 4 

Är möjligheterna till fortlöpande (årlig) övningsverksamhet i form 
av stabsövningar och förbandsövningar ett viktigt inslag för 
officersyrket som profession. 

12   

 
 
Av materialet kan vi sammanfattningsvis utläsa att huvuddelen av officerarna anser sig 
ha otillräcklig förmåga avseende förmåga att leda förband i väpnad strid. Endast två av 
de intervjuade anser att Försvarsmakten givit den enskilde tillräckliga förutsättningar 
(övningar, utbildningar mm) för att kunna leda förband eller funktioner, på den för 
officeren avsedda nivån.  
                                                 
47 En av de intervjuade erhöll inte enkätundersökningen, Håkan Juholt (Ordf försvarsberedningen). 
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Samtliga är av uppfattningen att övningsverksamheten är ett viktigt inslag för 
officersyrket som profession men att det idag inte genomförs i en tillfredställande 
omfattning och med avsaknad av naturlig anknytning till insatsorganisationens 
krigsförband för att officeren skall uppleva professionalitet i sin yrkesutövning. 
 
Följande synpunkter och argument har genomsyrat intervjuerna med de olika 
officerarna: 
 
• Professionens trovärdighet både inom och utom organisationen är starkt förknippad 

med möjligheten till årligen återkommande övningsverksamhet som präglas av 
realism och kvalité.  

 
• Övningar är ett av de få tillfällen när officeren upplever närhet till professionens 

kärna och anledningen till att man överhuvudtaget sökte sig till yrket officer 
 
• Stolthet och samhörighet i att tillhöra ett förband har lyfts fram som en viktig 

ingrediens i yrket. Tillit och tron på systemet - att förbandet har en tillfredställande 
förmåga att klara ålagda uppgifter - kan svårligen uppnås under andra förhållanden 
än i samband med övningsverksamhet. 

 
• Kvalificerade övningar med dess verkliga friktioner, problem och utmaningar är de 

enda tillfällen som ger officeren möjligheten att fullt ut utvecklas som chef och 
ledare för att i förlängningen kunna leda förband i strid.  

 
• Trygghet, självkänsla och självinsikt – att veta vad man som officer klarar av kräver 

återkommande träning och är en viktig förutsättning för officerens 
kompetensutveckling. 

 
En annan aspekt som framkommit under intervjuerna är att huvuddelen anser att delar 
av problemen idag också är relaterade till frånvaron av övningar som har anknytning till 
insatsorganisationens krigsförband. Ett stort antal av de intervjuade har framfört att de i 
många stycken lever på gamla meriter och erfarenheter, inhämtade från 
övningsverksamheten under invasionsförsvarets tidsperiod. 
 
Synpunkterna är delvis relaterade till trovärdigheten för systemet men även vikten av att 
krigsplacerade chefer upplever samhörighet, stolthet och ansvar för förbandet. Den 
tidigare kaderorganisationen och repetitionsutbildningarna är återkommande inslag på 
det de intervjuade anser var ett tillfredställande och trovärdigt system. En stor del av de 
intervjuade var av uppfattningen att sambandet mellan krigsförbanden och försvarets 
övningsverksamhet kommer att ha en stor inverkan på hur försvaret i framtiden skall 
säkerställa professionalitet i kåren. De olika argumenten och synpunkterna berörde 
alltifrån insatsorganisation, strukturen för internationella åtagande till den framtida 
utvecklingen av det nätverksbaserade försvaret. Tilltron till systemet, stoltheten i att 
tillhöra ett förband och professionalitet var dock en gemensam nämnare bland de 
intervjuade. 
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Sammanfattning 
 
De kompetenser som anses som mest centrala att uppbära är officerens förmåga att vara 
en del av ett stridande förband, i den befattning som officeren är satt att verka, antingen 
som chef, stabsmedlem eller operatör. Endast ett fåtal av intervjuade officerare anser sig 
idag ha en tillfredställande kompetens för att kunna uppfylla de kraven. Orsakerna till 
denna situation anses sammankopplad med försämrade förutsättningar att träna och öva 
officerskåren i olika nivåer genom kvalificerade och realistiska förbandsövningar. 
 
En naturlig och logisk följd av ovanstående kompetens är att officeren har förmågan att 
utbilda och samträna soldater till de förband som sedermera skall kunna ingå i 
insatsorganisationen. Huvuddelen av de intervjuade anser dock att dagens 
utbildningssystem inte på ett tillfredställande sätt tillgodoser systemets behov i grund- 
och krigsorganisationen gällande de lägre officersnivåerna. Officersutbildningen anses 
av lejonparten vara alltför teoretiskt inriktad. Denna obalans i teori och praktik påverkar 
i hög grad verksamheten på förbanden. Huvuddelen av de intervjuade var därför av den 
uppfattningen att dagens officersutbildning i en högre grad måste inriktas sig mot de 
praktiska uppgifterna under officerens inledande år i yrket. 
 
Avslutningsvis var samtliga av den uppfattningen att professionaliteten i 
yrkesutövningen är starkt beroende av möjligheterna till en kvalificerad 
övningsverksamhet. Endast en av respondenterna var av den uppfattningen att 
Försvarsmakten under de senaste fem åren givit tillräckliga förutsättningar för att kunna 
hantera den svåraste av situationer – den väpnade striden. 
 
 
4.3 Del III - Viktiga frågor för försvarets framtida professionalitet och legitimitet 
 
De följande avsnitt som redovisas är ett resultat av det inledande frågeformuläret och 
frågorna i samband med intervjuerna. Syftet med denna del har varit att fånga upp de 
områden som Del I och Del 2 inte har kunnat belysa avseende de intervjuades syn på 
professionen och dess framtida utveckling. 
 
Målbilden 
 
Det som respondenterna genomgående har ansett som den mest centrala frågan för 
Försvarsmakten att hantera är att i samverkan med den politiska ledningen klarlägga 
försvarets framtida roll och uppgift. Huvuddelen av respondenterna anser att stora delar 
av de problem som organisationen upplever i och med den nya ominriktningen är 
relaterade till avsaknaden av en klar och tydlig målbild med det framtida insatsförsvaret. 
Under intervjuerna återkommer ofta synpunkter relaterade till avsaknad av mening och 
innebörd för försvarets nya inriktning och vad som är prioriterad verksamhet för 
organisationen.  
 
Detta har enligt de intervjuade medfört en frustration ute i organisation som kan liknas 
vid en identitetskris där officerare upplever att de börjar förlora fotfäste avseende vad 
försvaret skall ägna sig åt. I och med att den övergripande målbilden inte upplevs som 
klar och tydlig för organisationen som helhet så anser de intervjuade att det får 
konsekvenser i alla led och verksamhetsområden i försvaret.  
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Det som eftersträvas av de intervjuade officerarna är en beskrivning av målbilden som 
tar sin utgångspunkt i den säkerhetspolitiska målsättningen med försvaret och inte det 
omvända förhållandet som råder idag (vad kan vi få ut av försvaret för 40 miljarder). 
Sammanfattningsvis önskar de intervjuade en tanke och vilja bakom en så specifik 
organisation som Försvarsmakten, vilket betonats med följande frågeställningar: 
 
• Vad skall Försvarsmakten göra i framtiden? Det vill säga vad skall utgöra 

försvarets uppgift och kärnverksamhet. Detta måste klarläggas tydligare i 
samverkan mellan den politiska och militära ledningen. 

• Vad är målsättningen med ovanstående verksamhet? Målet måste vara klart och 
tydligt för organisationen och samhället i övrigt samt förmedlas på ett sådant sätt att 
förståelse för verksamhet skapas. 

• Vilka skall åstadkomma detta? En klar och tydlig rollfördelning inom försvaret men 
även mellan militära och civila aktörer efterfrågas. 

• Vad får det kosta? Detta skall i grunden vara den sistnämnda frågeställningen enligt 
huvuddelen av de intervjuade, väl medvetna om att de ekonomiska ramarna kommer 
att begränsa vad som är möjligt att genomföra. Det väsentliga anses dock vara att 
den mentala utgångspunkten i första hand måste handla om att ta ställning till vad 
man vill kunna åstadkomma med försvaret i framtiden. 

 
Förutom den centrala frågan avseende målbilden har det under intervjuundersökningen 
framkommit ett antal övriga frågeställningar som anses som centrala att hantera för det 
framtida försvaret.  
 
 
Synen på balansen mellan teknikutveckling och människan i systemet 
 
Under intervjuerna har en stor del av respondenternas svar berört deras uppfattning om 
försvarets pågående ominriktning och de ekonomiska reduceringarna som försvaret har 
varit föremål för under de senaste åren. Resultatet visar på att huvuddelen av de 
intervjuade anser att det råder en alltför stor koncentrering på teknikutvecklingen i 
Försvarsmakten vilket inte i alla stycken anses vara till gagn för försvaret. Nuvarande 
fördelning mellan materielanslag och förbandsverksamhet har av majoriteten lyfts fram 
som en avgörande fråga för professionens framtida utveckling. De anser att det måste 
till en förändrad syn på fördelning av resurser för materielanskaffning och resurser för 
övningsverksamhet. 
 
Enligt huvuddelen av de intervjuade är en av de mest centrala frågorna möjligheterna 
till kvalificerad och årligen återkommande träning av officerskåren och insatsförbanden. 
De främsta argumenten för denna förändring är att det tar betydligt längre tid att 
utveckla dugliga officerare och förband än att anskaffa materiel när behov väl uppstår.  
 
En stor del av de intervjuade påpekar också att man stundom kan uppfatta det som att 
det är människan som skall anpassa sig till tekniken. Utvecklingen mot ett 
nätverksbaserat försvar har enligt delar av de intervjuade en sådan utveckling där de 
rent tekniska frågorna dominerar diskussionerna. Enligt deras uppfattning är det många 
frågor i utvecklingen av NBF som inte tagit tillräcklig hänsyn till människans roll i 
konceptet.  
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Synen på dagens befälssystem 
 
Internationellt sett är den svenska officerskåren unik beroende på dels dess relativt 
breda rekryteringsbas och i det avseende att det endast består av en officerskategori 
sedan befälsreformen 1983. Den tidigare uppdelningen i en underbefäls, underofficers 
och officerskår, dvs. vad som idag fortfarande är det normalt förekommande 
befälssystemet internationellt, övergavs till förmån för den folkliga förankringen av 
officerskåren. Konsekvensen av denna omvandling är att den svenska officerskåren 
möter vissa problem i kontakten med utländska militärer. Förändringen har även under 
senare tid medfört diskussioner om hur den svenska Försvarsmakten skall kunna hantera 
den ökade efterfrågan på specialister i organisationen i form av antingen en återgång till 
ett flerbefälssystem eller en utveckling av ett flerkarriärsystem.48 
 
Under intervjuerna har uppfattningarna om dagens befälssystem, och dess möjligheter 
att tillgodose kompetenser i organisationen på alla nivåer, varit en kärnfråga för 
huvuddelen av respondenternas syn på den militära professionen och dess framtid.   
 
Huvuddelen av de intervjuade anser att dagens system sätter allt för stort fokus på 
nivåhöjande utbildning. Problematiken enligt nästintill samtliga är att kompetens och 
löneutveckling alltför ofta relateras till nivå och grad vilket enligt respondenterna inte är 
till gagn för systemet. Huvuddelen anser även att nuvarande system skapar en 
otillräcklig kontinuitet i organisationen och stimulerar inte officerskåren att fördjupa sig 
inom vissa verksamhetsområden. En stor del av de intervjuade är av den uppfattningen 
att försvaret är på väg att urholka organisationen på skickliga yrkesmän (specialister) 
vilket upplevs som förödande för den framtida professionen och dess trovärdighet.  
 
Resultatet från intervjuundersökningen påvisar att en stor del av de intervjuade upplever 
att officerskåren idag, i alltför stor omfattning, fokuserar på en så snabb karriär som 
möjligt. Nuvarande utbildnings- och befälssystem anses också medföra svårigheter att 
motivera officerskåren att utveckla sig inom ett specifikt verksamhetsområde då en 
specialisering på något sätt blivit ett kvitto för en misslyckad militär karriär.  
 
Orsakerna till detta kan man enligt huvuddelen av respondenterna återfinna i följande 
orsaker: 
 
• Låg status och erkännande för specialister i dagens Försvarsmakt 
• Löneutvecklingen motsvarar inte den löneutvecklingen som kan möjliggöras genom 

nivåhöjande utbildning 
 
En sammanfattande beskrivning på ovanstående problematik kan tydliggöras av 
följande kommentar från en av respondenterna:  
 

Varför stannade han som löjtnant – vad har han gjort för fel?  
 
 
 

                                                 
48 Björkman, T (1999): Den svenska officersutbildningens omvandling och Försvarsmaktens nygamla 
uppgiftsstruktur, ur Helkama-Rågård & Wedin Strategisk årsbok 2000, s.114 
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Problemet enligt samtliga respondenter är att de anser att dagens befälssystem inte sätter 
kompetens i centrum och värdesätter organisationens behov av skickliga specialister.  
 
Huvuddelen av de intervjuade ansåg att nuvarande situation är högst olycklig och är på 
sikt förödande för professionens framtida trovärdighet. Men problemet var inte enbart 
sammankopplat med de lägre nivåerna utan även relaterat till chefsnivåerna.  
 
En stor del av de intervjuade var även av den uppfattningen att begreppen specialist och 
generalist inte ger en rättvis bild av systemets behov av kompetens. 
 

Likväl som att en drivmedelsplutonchef skall vara specialist sitt område så skall 
även en överste vara specialist på det som den personen är avsedd att göra.49 

 
En annan aspekt som lyftes fram under samtalen i ämnet var nuvarande förutsättningar 
för rekrytering.  
 
En stor del av de intervjuade anser att dagens utbildnings- och befälssystem försvårar 
möjligheterna att rekrytera rätt person till rätt plats. Processen anses vara för generell 
och tillvaratar inte kombinationen av den enskildes inneboende intressen och systemets 
behov. 
 
På den direkta frågan huruvida man förordar ett enbefäls- eller tvåbefälssystem ansåg 
merparten av de tillfrågade att försvaret borde övergå till ett tvåbefälssystem. De 
bakomliggande motiven för en sådan förändring låg i huvudsak kring följande faktorer: 
 
• Ökad professionalitet på samtliga nivåer 
• En större kontinuitet i organisationen 
• Teknikutvecklingens komplexitet och krav på användaren 
• Möjligheten till segmenterad rekrytering  
 
 
De som förordade ett bibehållande av nuvarande enbefälssystem motiverade valet med 
följande underliggande motiv: 
 
• Två-befälsystem kan medföra en utveckling av två världar inom officerskåren vilket 

kan påverka sammanhållning och professionalitet i en negativ riktning 
• Erfarenheterna från det gamla befälssystemet ansågs innehålla en stor del negativa 

aspekter såsom exempelvis alkoholproblem 
• Nuvarande enbefälssystem har större förutsättningar att skapa en gemensam 

värdegrund och målbild med professionen. 
 
Samtidigt påtalade gruppen att det är nödvändigt att utveckla ett flerkarriärssystem i 
enbefälssystemet som tillgodoser organisationens behov av specialister. En sådan 
utveckling anses vara nödvändig och kan endast motiveras med ett erkännande i form 
av status och relevant samt trovärdig lönesättning. 
 

                                                 
49 Kn Robert Almström, Livgardet, Intervju i Stockholm 2003-12-16 
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Värnpliktsförsvar eller yrkesarmé? 
 
Med undantag av två respondenter anser de intervjuade att Sverige skall bibehålla 
värnpliktsförsvaret då det i många avseenden ger en kompetensbredd i 
insatsorganisationen.  
 
För att kunna upprätthålla anbefalld beredskap med trovärdighet och nå den 
insatsförmåga som statsmakten efterfrågar krävs det enligt merparten att systemet 
kompletteras med någon form av kontraktering av soldater. Av de intervjuade är det 
dock ett relativt stort antal som påtalar att med ett införande av en yrkesarmé skulle 
försvaret säkert komma längre ur ett rent professionsperspektiv – men till vilket pris och 
vilka baksidor skulle ett sånt system medföra på sikt?  

 
Vakanser – ekonomi – begränsad tid gör det väldigt svårt att upprätthålla 
förmågan att leda väpnad strid. Frågan är om svaret ligger i att övergå till en 
yrkesarmé. Samma soldater under en längre tid – tiden skapar profession – och 
framförallt erfarenhet. Det man mister är folkförankringen. Inom en snar framtid 
står vi nog i det vägskälet där vi måste ställa dom mot varandra, dvs. 
professionen kontra folkförankringen. Allt färre gör ju värnplikten vilket gör att vi 
successivt redan idag tappar folkförankringen.50 

 
De positiva sidorna med ett värnpliktsförsvar är dock övervägande men systemet i dess 
nuvarande form innehåller också ett antal negativa komponenter ur ett 
professionsperspektiv enligt de utfrågade officerarna: 
 
- En stor del av de tillfrågade lyfter fram problematiken med att dagens 

värnpliktsutbildning i alltför stor omfattning är anpassad till det demokratiska 
urvalet istället för krigsförbandens krav.  Denna förutsättning i värnpliktförsvaret 
riskerar enligt de intervjuade att ge negativa återverkningar i måluppfyllnad för 
insatsorganisationens förband och kan i förlängningen urholka professionalismen i 
officerskåren.  

 
- Av materialet framgår också att en stor del av respondenterna anser att 

utbildningstiden i kombination med bristande ekonomi och vakanser allvarligt 
påverkar förbandens möjligheter att nå angivna målsättningar för 
insatsorganisationens förband. 

 
- Huvuddelen av respondenterna ställer sig också frågande till trovärdigheten i 

insatsförbandens förmåga i avsaknaden av övningar likt de tidigare 
repetitionsutbildningarna i form av krigsförbandsövningar (KFÖ) och särskilda 
övningar för befäl. Det tidigare systemet med kaderorganiserade förband är ett 
återkommande argument hos flertalet av respondenterna för professionens 
möjligheter att internt återskapa trovärdighet, tilltro och stolthet för 
förbandsutbildningen i dagens värnpliktförsvar. 

 

                                                 
50 Kn Per Wågström, Intervju i Luleå december 2003 
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Officerens syn på rollfördelning mellan militära och civila aktörer 
 
Resultatet från intervjuundersökningen visar på att merparten av de intervjuade ansåg 
att gränserna mellan militära och civila aktörers uppgifter och ansvarsområden generellt 
måste vara tydliga och klara samtidigt som vi måste kunna tillgodose synergieffekterna 
av de båda världarna genom samverkan och resursutnyttjande. Ett bärande argument för 
denna uppfattning var vikten av att bibehålla fokus på professionens kärna och unika 
förmågor. Konsekvenserna av en motsatt utveckling ansågs påverka professionaliteten i 
officerskåren och det som legitimerar försvarets existens. 
 
Av materialet kan man också utläsa att en del av de intervjuade anser att det finns ett 
behov av mer skräddarsydda enheter för de åliggande som idag löses inom ramen för 
fredfrämjande uppgifter. Dessa enheter skall dock inte på något sätt vara 
dimensionerande för försvaret som helhet. 
 
De skall mer ses som en specialisering mot vissa internationella uppdrag. Meningarna 
går dock isär avseende om utvecklingen och ansvaret för dessa enheter skall vara en 
polisiär eller militär uppgift.  
 
Huvuddelen av de intervjuade anser dock att om man behärskar den väpnade striden så 
har man inga problem att anpassa sig och verka i den lägre konfliktnivån jämfört med 
det omvända förhållandet. Huvudargumentet för denna uppfattning är att det tar lång tid 
att uppnå en trovärdig förmåga att behärska den väpnade stridens krav på såväl den 
enskilda officeren som förbanden som har att verka i den svåra miljön.  
 
Frågan om gränsdragning mellan militära och civila aktörer sammankopplades även 
med synen på rollspelet mellan den militära och politiska ledningen. Huvuddelen av de 
tillfrågade ansåg att officerskåren måste utveckla en ökad politisk förståelse för att 
överbrygga gapet mellan den militära och civila världen. De ansåg att en ökad förståelse 
och ett tydligare samarbete skulle i en högre grad än idag gagna det svenska försvarets 
utveckling. Syftet ansågs vara tvådelat; en ökad förståelse i officerskåren för det 
politiska spelet och en möjlighet att öka kunskapen hos den politiska ledningen om vad 
som är möjligt att åstadkomma på kort och lång sikt med det svenska försvaret. De 
intervjuade poängterar dock att denna ökade politiska förståelse berör i huvudsak endast 
de högre nivåerna i officerskåren och skall således inte genomsyra hela organisationen. 
Endast två av de intervjuade var av uppfattningen att försvaret inte skall blanda sig i den 
politiska sfären.  
 
 
Sammanfattning 
 
Den sammantagna bilden av de intervjuades syn på professionens framtid är starkt 
sammankopplad med den politiska och militära ledningens förmåga att klarlägga 
professionens uppgift och syfte. Försvarsmakten måste i samverkan med den politiska 
ledningen klarlägga denna fråga och förmedla budskapet så att målbilden med försvaret 
och de viktiga prioriteringarna blir tydliga i organisationen. Den militära professionens 
roll och uppgift bör i dessa avseenden särskiljas från övriga professioner avseende 
mandat och befogenheter. Möjligheter till samverkan över gränserna kan dock enligt de 
intervjuade utvecklas ytterligare, för att få ut de bästa av två världar. 
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Det framtida försvaret måste inrymma en återkommande träning av officerskåren och 
insatsorganisationens krigsförband. Detta kan endast åstadkommas genom en 
omavvägning av resurser från materiel till förbandsverksamhet. Utöver detta krävs det 
en översyn och en förändring av nuvarande befälssystem för att kunna tillgodose 
försvarets behov av specialister. En motsatt utveckling kan enligt de intervjuade vara 
gränssättande för den framtida utvecklingen av såväl grund- som insatsorganisationen. 
Hälften av de intervjuade förordar ett tvåbefälssystem medan övriga förespråkar en 
utveckling av nuvarande system. 
 
Avslutningsvis skall det framtida försvaret enligt huvuddelen av de intervjuade bygga 
på ett värnpliktsförsvar. De anser dock att det krävs en översyn av nuvarande 
urvalsprocess och beredskap efter genomförd värnplikt, så att försvaret utbildar rätt 
människor och tillvaratar de utbildade förbanden på ett effektivare sätt än med dagens 
situation. 
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5. Analys 

I denna del av uppsatsen analyseras resultatet utifrån Abrahamsson tre komponenter för 
professionsteori; expertis, etik och kåranda. Abrahamssons professionsteori 
kompletteras med Huntington och Janowitz perspektiv på den militära professionen för 
att kunna analysera de intervjuades syn på professionen såsom antingen radikal eller 
pragmatiskt varande. Den sammantagna bilden från analysen ger sedan underlag för 
nästkommande kapitel, slutsatser, som besvarar uppsatsens frågeställningar och 
övergripande syfte. 
 
 
5.1 Del I - Officerens syn på den militära professionens syfte och huvuduppgift 
 
Vid en första tolkning av resultatet var det av intresse att analysera huruvida ålder, grad, 
befattning eller vapenslag har haft inverkat på hur de olika respondenterna har svarat på 
denna del av intervjuundersökningen. Ur materialet kan jag inte återfinna någon 
skillnad på hur de olika respondenterna svarat utifrån nämnda faktorer. Det som 
däremot verkar påverka synen på professionen och de kompetenser som anses 
nödvändiga att uppbära, är den bakgrund som de olika intervjuade har i form av 
erfarenheter från internationell tjänstgöring. Dessa personer har enligt egen utsago 
upplevt vad de anser vara närheten till professionens kärna på ett sätt som inte fullt ut 
kan möjliggöras annat än möjligtvis vid kvalificerade förbandsövningar. 
 
Den pågående ominriktningen av den svenska Försvarsmakten har däremot med stor 
sannolikhet satt en stark prägel på hur de intervjuade har svarat på denna del av 
undersökningen. Man får komma ihåg att huvuddelen av dagens officerare har det 
gamla invasionsförsvaret i relativt färskt minne. En period som en stor del av de 
intervjuade refererar till som en tid i karriären då försvarets uppgift och syfte var klart 
och tydligt. Officeren upplevde under denna period en tillit till den egna förmåga och en 
tydlig sammanhållning och knytning till det egna krigsförbandet. Huvuddelen av 
personalen var väl insatt i den egna uppgiften och hade förhållandevis goda kunskaper 
om förbandet och den krigsterräng officeren var satt att verka i. Nuvarande 
ominriktning står i bjärt kontrast till den målbilden och upplevs av de intervjuade som 
något diffust och oklart, varvid de upplevs ha svårigheter att ta till sig den långsiktiga 
vision som den svenska försvarsledningen målar upp och försöker förmedla till 
professionens medlemmar.  
 
Parallellt med den pågående ominriktningen utsätts medlemmarna för dagliga 
påfrestningar i form av reducerade förutsättningar för att upprätthålla den professionella 
ådran av professionen. En del av förklaringen till varför de intervjuade upplever 
situationen som de gör kan således sammankopplas med att det i samband med 
ominriktningen av försvaret återfinns ett ökat inslag av civil kontroll vilket kan tolkas 
som att staten granskar den militära verksamheten i syfte att säkerställa att de militära 
målsättningarna överensstämmer med de politiska ledarnas syn på professionen.51  

                                                 
51 Abrahamsson, B  (1972), s. 189 
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Detta har i förlängningen också satt en stark prägel på chef- och ledarskapet inom 
försvaret där en stor del av de intervjuade anser att övervakningsmekanismen har fått ett 
sådant egenvärde att sättet att utöva ledning tenderar att transformera dagens officer till 
en tjänsteman i uniform – mer eller mindre avskärmad från den typ av verksamhet som 
huvuddelen anser att professionen torde syfta till. Vilken påverkan det får avseende 
lojaliteten mot huvudmannen är rent spekulativt men en mer övergripande analys kan 
resultera i att de medlemmar som har en radikal hållning till professionen kommer 
svårligen att acceptera nuvarande situation vilket kan leda till att lojaliteten till 
professionen och dess medlemmar prioriteras före lojaliteten till huvudmannen. Ett 
sådant resonemang borde inte vara alltför främmande då det är klar och logisk följd för 
den radikala sidan enligt Huntington.  
 
Av materialet kan det konstateras att en stor tyngdpunkt för de intervjuade officerarna 
berör förmågan att leda förband i strid vilket de också anser skall utgöra den 
professionella kärnan och det som urskiljer officersyrket från andra professioner. Denna 
form av expertis kan därför anses utgöra ett väsentligt värde för professionens 
legitimitet och något som man ogärna ersätter med lägre ambitionsnivåer. De 
bakomliggande motiven kan ses som en logisk analys av omvärldssituationen och de 
situationer som våra svenska förband kan utsättas för i och med den ökade ambitionen 
på den internationella arenan. Men det kan likaväl vara en överlevnadsstrategi där 
professionens intressen och värden är det som återspeglas i de olika respondenternas 
svar.52 Vidare kan resultatet vara en följd av en mångårig professionell socialisering där 
officerens syn på professionen är en återspegling av vad Abrahamsson menar vara ett 
militärt tänkesätt; en produkt av selektions- och indoktrineringsprocesser.53 
 
Men samtidigt visar resultatet på en delvis förändrad syn när det gäller den reella 
tillämpningen av professionens unika förmågor. Den traditionellt radikala hållningen till 
professionen med en stark knytning till det egna territoriet kan idag svårligen motiveras 
på grund av nuvarande omvärldssituation. Ett inte alltför onaturligt steg för 
professionens medlemmar, medvetet eller omedvetet, är därför att söka nya 
marknadsplatser där professionens förmågor är efterfrågade och kan synliggöras för 
samhället.54 Det faktum att begreppet territoriell integritet ersätts med nationell 
integritet uppfattas inte som en lägre grad av nationalism utan mer som ett resultat av 
var de intervjuade anser att det svenska försvaret gör bäst nytta för att tillgodose 
nationens (klientens) intressen. Istället för att koncentrera de militära styrkorna till den 
egna nationens gränser används de istället för medverkan till fred och stabilitet genom 
svenska militära insatser i de konflikthärdar som pågår i Europa eller dess omedelbara 
närhet.  
 
Huruvida ovanstående förändring är ett resultat av lojalitet till den egna staten eller ett 
resultat av professionens egna intressen har inte resultatet kunna klarlägga. Underlaget 
visar dock till del på en önskan om en professionell tidlöshet gällande förmåga att 
hantera de svåraste av situationer.  

                                                 
52 Abrahamsson, B (1972), s. 151 
53 Ibid, s. 88 
54 Ibid, s. 149 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2013 
ChP 02-04 2004-06-04 Sid 42(65) 
Mj Peter Wiklund  
 
Denna form av oberoende kan vara ett tecken på en önskan att mer långsiktigt trygga 
väsentliga värden och professionens roll som säkerhetsgarant för nationens intressen.55  
 
Orsakerna till varför en stor del av de intervjuade har börjat acceptera förskjutning från 
nationens gränser till den internationella arenan kan också grunda sig på den politiskt 
uttalade ambitionen där den väpnande striden framlyfts som en central förmåga för det 
svenska försvaret. Huruvida det ur ett politiskt perspektiv är ett resultat av en väl 
avvägd analys eller ett resultat av en militär-politisk förhandling enligt Huntingtons 
teorier har inte kunnat utläsas utan överlämnas till läsarens egna spekulationer. Det är 
dock uppenbart att själva begreppet ligger nära den traditionella synen på vad den 
militära professionens medlemmar anser vara av vikt och betydelse för dess egen 
trovärdighet. Det kan således tolkas som ett medel för att ur ett politiskt perspektiv 
marknadsföra den nya inriktningen på ett sätt som tilltalar det militära etablissemanget. 
Attityden och viljan till att tjänstgöra i internationella insatser är emellertid lägre än de 
traditionella uppgifterna att hävda landets territoriella integritet och försvara landet mot 
väpnat angrepp.56 
 
 
I och med analysen fortskridande leder de olika tolkningarna av resultatet till att 
professionens medlemmar idag upplever ett tillstånd som skulle kunna liknas vid en 
identitetskris. Vad är det egentligen försvaret skall ägna sig åt?  
 

Idag är det mycket annat som är prioriterat såsom ekonomi, sexuella trakasserier, 
fastighetsförsörjningsplaner, ja det går att göra listan hur lång som helst. 
Professionens kärna är bortglömd, dvs. det yttersta säkerhetspolitiska 
instrumentet som statsmakten förfogar över, folk har glömt det. Utan man ser det 
här som ett yrke i mängden som man lämnar bakom sig efter dagens slut. 57 

 
I en vidare tolkning skulle resultatet av de intervjuades syn på professionens kärna och 
huvuduppgift indikera ett tydligt behov av att legitimera sin fortsatta verksamhet inte 
bara mot samhället utan i lika hög grad mot den egna professionens medlemmar. 
Motivet till den starka kopplingen till den väpnade striden skulle då indirekt kunna 
tolkas som ett försök att ersätta den tidigare starka kopplingen till krigets krav och 
krigsförbanden. Devisen krigsförbanden och krigsförbandschefen i centrum har 
dessvärre inte ersatts med en liknande slagkraftig devis. Det återfinns inte heller samma 
fokus på insatsförbanden som det gjorde under invasionsförsvarets dagar. Den uttalade 
fokusering på professionens kärna och striden kan vara en strävan mot en ny devis.  En 
gradvis transformering av professionens medlemmar, från nationens gränser till den 
internationella arenan, men med bibehållande av nära koppling till vad de anser skall 
utgöra professionens kärna, stridens krav och förmågan att leda förband i strid.58  

                                                 
55 Abrahamsson, B (1972), s. 79 
56 http://www.officersforbundet.se/pressinfo/sifourot.pdf: Svagt stöd för obligatorisk tjänstgöring 
57 Officer i nivå 3 
58 Abrahamsson, B (1972), s.180-181 
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På så sätt skulle det finnas förutsättningar för att återskapa det som huvuddelen av de 
intervjuade anser att det svenska försvaret i vissa stycken förlorat – fokus på den 
militära professionens kärna. Vikten av en professionell miljö med en klar och 
väldefinierad målbild understryks även av Abrahamsson professionsteori och synen på 
militär expertis.  
 
En central del för professionens medlemmar är enligt Abrahamsson just syfte och 
mening, vad professionen skall ägna sig åt och vilka krav som ställs på dess 
medlemmar. Dessvärre anser huvuddelen av de intervjuade att de upplever denna 
målbild som något oklar och diffus i dagsläget vilket kan vara en förklaring till 
ovanstående resultat.  
 
Men vad är det egentligen som de intervjuade avser när återkommande använder 
uttalande som krigets krav som ett slags bevis på vad professionens verksamhet bör 
inriktas mot? Ur resultatet kan det tolkas som att de intervjuades uppfattningar har en 
nära sammankoppling med försvarets förmåga att möta upp mot olika typer av hot som 
kan bli gällande mot nationen. Det ger dock inte hela svaret utan ur intervjuerna 
framträder även en annan bild som är mer sammankopplad med beskrivningar om 
konfliktens natur och de karaktärsdrag samt förmågor som soldater och officerare 
nödvändigtvis måste kunna uppbära för att kunna hantera en sådan komplex, osäker, 
friktionsfylld och kaosartad situation som striden innebär.59Det kan tolkas som att det 
finns två sidor på myntet. Dels en anpassningsbar del av professionen som utgår från 
den rådande hotbilden men också en mer tidlös del som relaterar till själva konfliktens 
natur och som indirekt förklarar vilka förmågor som professionens medlemmar anser 
som väsentliga för att kunna bibehålla sin legitimitet som officerare.  
 
Vikten av att bevara krigets krav nära professionens kärna trots den förändrade 
prioriteringen av försvarets uppgift skulle därmed kunna vara ett tecken på en slags 
militär konservatism. Oviljan att helt släppa taget om det gamla invasionsförsvarets 
kännetecken för att ersätta det med en mer pragmatisk syn på professionens syfte, roll 
och uppgift är uppenbar även om huvuddelen av de intervjuade är av den uppfattningen 
att dagens konflikthärdar i de flesta avseenden karaktäriseras av Operations other than 
War (OTTW).  Detta förstärks även av en debattartikel i Dagens Nyheter där ledamöter 
ur den kungliga vetenskapsakademin påtalar riskerna med att det kommande 
försvarsbeslutet (FB 04) kan riskera att implodera den framtida Försvarsmaktens 
förmåga.60 Det skulle kunna tolkas som ett försök att så långt som möjligt integrera det 
gamla invasionsförsvarets grundtankar i det nya insatsförsvaret av den anledningen att 
en stor del av de intervjuade fortfarande har en stark tilltro till de principer som då var 
gällande – den ena sidan på myntet. Å andra sidan kan det mycket väl vara ett resultat 
av en insiktsfull analys att miljön i sådana operationer med sannolikhet kan förändras 
och övergå till en allt svårare konfliktnivå.  

                                                 
59 En socialiseringsprocess med sitt ursprung i doktriner och militärteorier vilken nu senast representeras 
av Militärstrategisk doktrin (2002), s.15-21 
60 Dagens Nyheter, debatt (2004-02-23): ”Försvaret riskerar att bli helt oanvändbart”. Skjut upp 
försvarsbeslutet och ge ÖB mera handlingsfrihet, kräver elva höga officerare” 
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Ur ett expertisperspektiv hävdas det därför som nödvändigt att fortlöpande kunna 
upprätthålla den svåraste av förmågor, den väpnade stridens krav med tyngdpunkt på 
själva konfliktens natur - den andra sidan på myntet som beskriver ursprunget till 
professionen och dess legitimitet.  
 
Förespråkare som Janowitz skulle säkerligen hävda att denna ambition i många 
avseenden inte kan vara dimensionerande för hela Försvarsmakten. De intervjuades 
uppfattning är dock inte svart eller vit i detta avseende utan det finns klara tendenser 
bland de intervjuade på nytänkande och förståelse för nödvändigheten i att den militära 
professionen i en allt högre grad anpassar sig till rådande omvärldssituation.  
 
 
5.2 Del II - Vad innebär det att vara officer ur ett kompetensperspektiv? 
 
En stor del av de intervjuades syn på vad det innebär att vara officer har en nära 
anknytning till funktionaliteten i yrkesutövningen. De teoretiska och praktiska 
färdigheterna som krävs för att man skall hantera och fungera i vad huvuddelen av de 
intervjuade anser skall utgöra professionens kärna – den väpnade striden. Det är därför 
logiskt att vi återfinner just denna förmåga som högst prioriterad av huvuddelen av de 
intervjuade. Men ur resultatet kan det samtidigt uttolkas att det idag råder ett gap mellan 
vad de anser utgör en trovärdig förmåga och vad de intervjuade medlemmarna själva 
anser sig upprätthålla. Det tar sig främst uttryck i känslan av bristande tilltro till att 
kunna hantera situationer inom det traditionellt militära expertisområdet. Ursprunget till 
denna problematik kan härledas till ett antal faktorer som är väsentliga ur ett 
professionsteoriskt perspektiv.  
 
Ur ett expertisperspektiv kan det tolkas som att bakgrunden till problemet härstammar 
från att det råder delade meningar om vad som skall utgöra den konceptuella målbilden 
och vad som skall anses vara prioriterad verksamhet i den svenska Försvarsmakten. 
Detta får till följd att den professionella miljön påverkas i flera led, alltifrån utbildning 
på gemensamma skolor till verksamheten ute på förbanden. Synpunkterna på dagens 
skol- och utbildningssystem pekar mot en sådan utveckling där huvuddelen av de 
intervjuade anser att det inte motsvarar de krav som förväntas av officeren i varken 
grund eller krigsorganisationen.  
 

Utbildningen just nu bara ser på helheten och har för lite fokus på 
kärnverksamheten jämfört med tidigare skolsystem. När skall jag utbildas mot den 
väpnade stridens krav?61  

 
Vad som är rätt och vad som är fel kan diskuteras. Uppenbart är dock att de intervjuade 
upplever att dagens skol- och utbildningssystem inte på ett tillfredställande sätt matchar 
de behov som existerar i den dagliga verksamheten. Huvuddelen av de intervjuade är 
dock präglade av en mångårig socialiseringsprocess från invasionsförsvarets och kalla 
krigets tidsepok. Att övertyga den generationens officerare om förträffligheten i den nya 
inriktningen kommer sannolikt inte vara en konfliktfri och snabb process. Detta 
kommer i sin tur påverka diskussionerna om såväl försvarets verksamhet i allmänhet 
som skol- och utbildningssystemet i synnerhet. 
                                                 
61 Kn Robert Almström, Livgardet, Elev på SP 03-04 
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Ur perspektivet kåranda finns det därmed risk att det inom den militära professionen 
uppstår två världar, en äldre och yngre yrkeskultur, som inte helt korrelerar med 
varandra med mer eller mindre omfattande friktioner som följd. Vad som uppstår är 
alltså en kulturkrock i miniatyr – där förväntningar och upplevelser inte är i harmoni. 
Den för professionen viktiga socialiseringsprocessen med gemensam värdegrund, 
utbildning och rutiner för hur man skall hantera olika uppgifter eller situationer kan med 
en sådan utveckling tendera till att urvattnas.62   
 
 
Den redovisade synen på obalans mellan teori och praktik i dagens utbildningssystem 
kan också på längre sikt tendera till att ge följdverkningar inom professionens 
expertisområde och funktionalitet att lösa angivna uppgifter. Ur ett etiskt perspektiv 
torde detta inte vara en önskvärd utveckling vare sig ur professionens eller ur statens 
(klientens) perspektiv förutsatt att det råder en gemensam uppfattning rörande den 
militära professionens huvuduppgift och vad staten förväntar sig av dess medlemmar.63 
I boken Soldier and the State beskriver författaren Samuel P. Huntington problemet på 
följande sätt: 
 

Människor som handlar på samma sätt under långa tidsperioder tenderar att få 
bestämda och bestående tankemönster. Deras speciella förhållande till omvärlden 
ger dem ett speciellt sätt att se på omvärlden och leder dem till att rationalisera 
sitt beteende och sin roll. Detta gäller särskilt de professionella rollerna. En 
profession är mera väldefinierad, upplevs mera intensivt och markerat, och är 
mera isolerad från annan social aktivitet än de flesta yrken. Att kontinuerligt 
uppfylla den professionella funktionen ger upphov till en bestående professionell 
Weltanschauung eller professionellt tänkesätt.64 

 
Ur resultatet kan det också uttolkas en klar skillnad mellan officerens dagliga gärningar 
och vad de egentligen anser att yrket borde syfta till och fokusera på. De reducerade 
förutsättningar, i form av ekonomiska nedskärningar, för att fortlöpande träna och öva 
professionens medlemmar är ett tydligt tecken på de svårigheter som professionen har 
att hantera. Detta anses påverka de grundläggande förutsättningarna för den militära 
professionens möjligheter att bibehålla sin unika särställning som garant för säkerhet 
genom förmåga till legaliserad våldsutövning.  
 
En alltför långt gången direkt påverkan på professionens centrala värden kan i ett etiskt 
perspektiv sätta lojaliteten till klienten på prov, antingen i form av minskad motivation 
till yrket (med avgångar som följd) eller en ohälsosam relation där professionens 
särintressen, att sörja för sin egen existens, kan komma att dominera argumenten för 
försvarets framtida inriktning.65 
 

                                                 
62 Abrahamsson, B (1972), s. 87 
63 Ibid, s. 79 
64 Ibid, s. 87 
65 Ibid, s. 189 
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Avslutningsvis visar intervjuundersökningens resultat på en radikal hållning till vad 
som förväntas av en officer ur ett kompetensperspektiv. Förmågan att vara en del av ett 
stridande förband är det som huvuddelen anser vara den mest centrala förmågan för 
professionens legitimitet. Ur resultatet kan man utläsa att de intervjuade anser att 
professionen i alltför stor omfattning har generaliserat behovet av politisk förståelse på 
de olika nivåerna vilket inte anses som en önskvärd utveckling.  
 
Det skulle kunna tolkas som att det finns en brytpunkt eller en skiljelinje för när 
medlemmarna skall inta en mer pragmatisk hållning till professionen, likt den Janowitz 
representerar.  
 

Strategi och operationer hör inte hemma på den första skolnivån. Den skall 
komma in som en naturlig del när man bygger upp officerskompetensen vidare. 
Skolsystemet idag missar detta samband.66 

 
Hur och när en sådan övergång är lämplig framgår dock inte av resultatet men det är 
dock uppenbart att dagens skolsystem inte motsvarar huvuddelen av de intervjuades syn 
på vad de inledande skolstegen borde fokusera på. Huruvida det är ett resultat av den 
pågående ominriktningen av Försvarsmakten kan dock inte klarläggas utan att svaret 
blir rent spekulativt. Det är dock uppenbart att intervjuade officerare upplever att 
pendeln i många stycken har slagit över och stannat i det ena läget, vilket inte är en 
alltför ovanlig inställning i samband med förändringar av utbildningssystem.67 
 

En pendelklocka måste som bekant slå åt båda hållen för att inte stanna. Det 
gäller med andra ord att kontinuerligt fånga upp det bästa ur både den civila och 
militära världen för att inte vår profession skall stanna i utvecklingen.68 

 
 
5.3 Del III - Är professionen på rätt väg? 
 
Analysen av de intervjuades syn på professionens framtida utveckling ger en antydan 
om att de intervjuade upplever ett behov att återförenas med professionens rötter vilket i 
viss mån den nuvarande utvecklingen av försvaret inte upplevs ta hänsyn till.  De 
intervjuades synpunkter pekar mot att deras syn på den pågående förändringen av 
försvaret riskerar att förkalka den professionella ådran vilket i förlängningen kan 
resultera i en långsam professionsdöd då syftet med verksamheten inte längre verkar 
upplevas som trovärdig. Den klara avsaknaden av en klar och tydlig målbild kan vara ett 
resultat av det gamla invasionsförsvarets indoktrinering och socialisering, där det fanns 
en klar och väldefinierad fiende som skulle tillintetgöras i känd krigsterräng som de 
olika förbanden hade övat och förberett sig för. Frågan är om en sådan klar och tydlig 
målbild kommer att existera för det framtida försvaret?  
 
I och med att stora delar av organisationen härstammar från invasionsförsvarets 
tidsepok så kommer ovanstående problematik att ta lång tid att förändra och troligen 
kräva ett generationsskifte inom försvaret.  

                                                 
66 Officer i nivå 3 
67 Abrahamsson, B (1972), s. 45 
68 Övlt H-G Ohlsson, Programchef vid Försvarshögskolan, intervju i Stockholm, december 2003 
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Men oaktat vilket är det en situation som professionen lever i och som är nödvändig att 
kunna hantera på ett trovärdigt sätt gentemot dess medlemmar. 
 
Den militära professionen har traditionellt bejakat teknikutveckling som en naturlig del 
av professionens vilja att förkovra sig inom det egna expertisområdet69, och det verkar 
vara en trend som består gällande nuvarande försvarsledning och det nätverksbaserade 
försvaret. Ur materialet kan vi dock utläsa att det råder en obalans mellan nuvarande 
satsningar på teknikutvecklingen i försvaret och den förbands- och övningsverksamhet 
som de intervjuade uppfattar som central för professionens legitimitet och trovärdighet. 
Analysen av materialet pekar således mot en relativt restriktiv hållning till pågående 
teknikutveckling, vilket det även finns andra historiska exempel på.70 För att den 
långsiktiga visionen och ominriktningen av försvaret skall accepteras måste den enligt 
Abrahamsson sammanfalla med professionens intressen och inte alltför stora drag 
konkurrera med centrala värden. Detta blir extra tydligt om de ekonomiska och politiska 
förutsättningarna placerar professionen i en valsituation som försvårar möjligheterna att 
harmoniera teknikutvecklingen med centrala värden för professionens medlemmar 
såsom förlöpande möjligheter till träning av officerskåren genom kvalificerade och 
realistiska förbandsövningar.71 En sådan utveckling utmanar även det militära 
etablissemangets sammanhållning om det uppstår en alltför stor obalans mellan de olika 
vapenslagen. 
 
 
Synen på dagens befälssystem visar också på viljan att öka professionaliteten inom 
kåren och ytterligare stärka professionens maktposition som expert inom särskilda 
områden. Strävan efter antingen ett tvåbefälssystem eller ett flerkarriärsystem som kan 
bidra till en ökad stabilitet i organisation förstärker denna tolkning av resultatet. Den 
uttalade önskan om en ökad möjlighet till en segmenterad rekrytering styrker även 
Abrahamsson teorier om professionens vilja att välja de personer de anser lämpliga som 
medlemmar. 
 

Vi har väl allihop som är officerare idag fått säga nej till duktiga soldater som 
inte hade velat något annat än att hålla på med tekniska detaljer eller utveckla sig 
inom ett begränsat område – det är idag ett slags misshushållande av 
humankapital att inte ta hänsyn till individernas inneboende förmåga och 
intressen och drivkraft.72 

 
Analysen ger dock inte en klar och tydlig uppfattning om det är nödvändigt att överge 
dagens befälssystem för ett två- eller flerbefälssystem. Det är dock uppenbart att de 
intervjuade inte är tillfreds med nuvarande situation utan en förändring ses som 
nödvändig för att kunna tillgodose de behov av specialkompetenser som anses som 
nödvändiga i det framtida försvaret. Av intervjuresultatet att döma kan man tolka det 
som att nuvarande utveckling på sikt kan leda till en systemkollaps på grund av ett 
alltför stort kompetensgap. 
 

                                                 
69 Abrahamsson, B (1972), s. 7 
70 Ibid, s. 140 
71 Ibid, s.143-144 
72 Övlt Michael Claesson, C Pbat/I19, Intervju i Boden 2003-11-28 
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Värnpliktsförsvaret upplevs generellt som en tillfredställande bas för professionens 
verksamhet men huvuddelen betonar en närmare anknytning till insatsförbanden och 
krigets krav med en tydligare målbild för verksamhetens genomförande.  

 
Nu är vi fabriken som producerar förband som kvarstår i 2-4 år. Jag tror att 
det finns frågetecken hos många individer om varför man egentligen håller på 
med det här. Det är beklagligt men man kanske är gammalmodig och hänger 
inte med i utvecklingen. Krigsförbandstanken var en viktig grej – att man hade 
en tillhörighet – man kände stolthet för det. Nu är det bara en fabrik som 
producerar XXX värnpliktiga per år till någonting som vi inte vet vad det är.73 

 
I och med att dagens värnpliktsutbildning har reducerats till att omfatta endast 15000 
värnpliktiga påtalas också en önskan om en förändrad syn på urval men även innehåll i 
utbildningen enligt de intervjuade. I takt med reducerade ekonomiska förutsättningar 
uttalas även en vilja om en ökad professionalitet. Närheten till krigets krav kan vara ett 
tecken på en önskan eller vilja att verksamheten i sig skall tilltala rätt människor och 
styra urvalsprocessen. Det som eftersträvas är dock inte en yrkesarmé utan bättre 
förutsättningar att koncentrera sig på det de intervjuade anser utgöra kärnan i 
professionen. Det tolkas också som en vilja att öka den professionella statusen och 
omge professionens verksamheter med en högre grad av karismatiska egenskaper.74  
 
 
Gällande interaktionen mellan civila och militära aktörer anser de intervjuade att det 
bör råda en klar gräns mellan de olika aktörernas roll och uppgift. Denna uttalade vilja 
ses som tecken på att de intervjuade anser det som centralt att professionen bibehåller 
ensamrätten till förmågan som legitimerar professionens särart.  
 

Lösningen för att hantera förändringar i omvärldsbilden är inte att göra en 
polisorganisation till en militär organisation eller en militär organisation till en 
polisorganisation.75 

 
Analysen av resultatet visar däremot på en förståelse om fördelarna med en ökad 
samverkan mellan civila och militära aktörer. En förbättrad samverkan och ett förbättrat 
samutnyttjande av resurser skulle enligt huvuddelen av de intervjuade leda till 
synergieffekter vilket skulle vara till gagn för de båda världarna. Analysen pekar dock 
mot en klar och tydlig uppfattning om en önskan från huvuddelen av de intervjuade att 
gränsdragningen mellan militär och civil verksamhet är nödvändig för att ur ett etiskt 
perspektiv kunna klarlägga mandat och befogenheter att hantera det legaliserade våldet. 
Huruvida det i framtiden kommer att råda en konflikt mellan civila och militära aktörer 
får mer ses som ett resultat av hur den politiska ledningen lyckas klarlägga 
rollfördelningen och de olika aktörerna uppgifter på såväl den nationella som 
internationella arenan. Den nuvarande politiska viljan visar dock på en klar och tydlig 
inriktning för de militära aktörerna såsom de enda som skall kunna relateras till 
förmågan att hantera den väpnade striden.  

                                                 
73 Officer i nivå 3 
74 Abrahamsson, B (1972), s. 145 
75 Övlt Michael Claesson, C Pbat/I19, Intervju i Boden 2003-11-28 
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Försvarsmakten skall inte ses som ett allmänt krishanteringsorgan även om vissa 
kommun- och räddningschefer skulle anse det som en önskvärd utveckling och ett slags 
skatteåterbäring. 
 
Sammanfattningsvis ger analysen av intervjumaterialet en återkommande bild av att 
professionens medlemmar idag upplever sig sakna en tillfredställande professionalitet, 
tilltro, stolthet och trovärdighet i sin verksamhetsutövning. Analysen ger känslan av att 
de i vissa avseenden har förlorat fotfästet avseende mening och innebörd i försvarets 
pågående verksamhet.  
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6. Slutsatser 

Uppsatsens syfte har varit att studera officerens inställning till den militära professionen 
mot bakgrund av deras uppfattningar om den pågående förändringen av 
Försvarsmakten. Målsättningen var att undersöka om deras inställning till professionen, 
i relation till den nuvarande situationen i försvaret, ligger i linje med vad de anser skall 
utgöra Försvarsmaktens kärnverksamhet, roll och uppgift. Efter att ha analyserat 
materialet har jag dragit följande slutsatser för uppsatsens tre frågeställningar. 
 
 
1. Hur uppfattar dagens officer den militära professionen? 

 
Resultatet av intervjuundersökningen påvisar uppenbara brister gällande den militära 
ledningens förmåga att beskriva den framtida målbilden så att det genomsyrar 
organisationen som helhet. Om så hade varit fallet hade den enskilde medlemmen i 
professionen kunnat förstå den pågående förändringen, varvid svaren med sannolikhet 
blivit annorlunda. Undersökningen visar tydligt på att de intervjuades inställning till 
professionen i många avseenden återkommer till avsaknad av begrepp såsom mening, 
syfte och en klar och tydlig inriktning med den framtida professionen. Detta förstärks 
även av officersförbundets undersökning som visar på att oklarheterna kring den 
pågående omstruktureringen och en bristande framtidstro har resulterat i att 68 % av 
officerskåren funderat på att byta yrke.76 
 
Ovanstående problematik bekräftar till del den nuvarande situationen i försvaret. Den 
byråkratiska och detaljstyrda vardagen som de intervjuade officerarna beskriver 
tenderar alltmer att dominera det militära tankesättet och vad som anses vara viktigt i 
den dagliga verksamheten. Läget ger anledning till oro (som en tidigare 
flygkommandochef hade uttryckt det) när tjänstemannen i uniform verkar symbolisera 
de intervjuades uppfattning om vad som värderas som viktigt i försvaret just nu. I 
förlängningen tillhandahåller en sådan utveckling inte de kvalitéer och kompetenser 
som är önskvärda i den politiskt uttalade ambitionen utan tydliggör endast vad 
huvuddelen av de intervjuade anser, nämligen att stora delar av försvarets professionella 
kompass pekar i en riktning som inte leder mot det som gör professionen unik och som 
bidrar till dess särart – förmågan att hantera den väpnade striden.  
 
Av resultatet från intervjuundersökningen kan det samtidigt utläsas att de intervjuades 
syn på professionen med dess traditionella anknytning till nationens gränser och 
försvaret av det egna territoriet är på väg att förändras. Undersökningen indikerar att 
den klara uppdelningen gällande synen på den militära professionen, i enlighet med 
Huntington och Janowitz teorier, kan komma att behöva kompletteras med en delvis ny 
syn på professionens roll och uppgift. Utifrån analysen av resultatet har jag valt att tolka 
de intervjuades inställning till professionen som ett tecken på vad jag valt att benämna 
som modern radikalism. Resultatet av denna slutsats är i egentlig mening sprungen ur 
den identitetskris som kan uttolkas ur materialet.  

                                                 
76 http://www.officersforbundet.se/pressinfo/sifourot.pdf, Dålig arbetsmiljö kan förvärra officersbristen 
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Orsakerna till varför synen på professionens roll och uppgift gradvis är på väg att 
transformeras kan således vara ett resultat av att de internationella insatserna kan återge 
professionen en tillfredställande status och samla dess medlemmar mot ett klart och 
tydligt mål likt situationen under invasionsförsvarets tidsepok. De intervjuade är dock 
inte beredda att överge förmågan som legitimerar dess särart till förmån för den 
pragmatiska syn på professionen som Janowitz representerar. Å andra sidan är 
Huntingtons starka koppling till försvaret av nationens gränser svårmotiverat i och med 
det rådande omvärldsläget. Den tidigare fokuseringen till nationens gränser börjar 
därför successivt att flyttats till en arena där den militära förmågan just nu är 
efterfrågad, men med bibehållande av en kvalificerad och unik förmåga för den militära 
professionen och dess medlemmar - den väpnade striden. De underliggande motiven till 
min slutsats är att varje profession med stor sannolikhet strävar efter att kunna 
legitimera sin verksamhet och bibehålla sin status mot uppdragsgivaren (staten) och 
andra professioner i samhället.77Den höga ambitionen som eftersträvas av de 
intervjuade är därför sannolikt ett resultat av viljan att återigen lyfta fram professionen 
unika särart i dagsljuset - det vill säga striden och de element som är förenade med 
konfliktens natur.78 Det paradoxala i påståendet är att det kan bli svårt att motivera 
professionens medlemmar att utsätta sig för de risker som den politisk uttalade 
ambitionen kan medföra på den internationella arenan:  
 

Att delta i väpnad strid på utländsk mark skulle vara svårt att motivera även om 
det ur ett professionsperspektiv skulle medföra en högre grad av trovärdighet – 
men till vilket pris?79  

 
Den beskrivna synen på dagens situation i försvaret och de intervjuades inställning till 
professionen kan svårligen härledas till en annan slutsats än att intervjuade officerare 
anser att sättet att utöva ledning i försvaret är en starkt bidragande orsak till de symptom 
som organisationen uppvisar. Ett fortskridande i denna riktning riskerar att byråkratisera 
och konservera gamla föreställningar i Försvarsmaktens organisation istället för att 
entusiasmera nytänkande och delaktighet i den pågående förändringen.80 En av de 
viktigare slutsatserna av denna undersökning torde därför vara att den militära 
ledningen borde koncentrera ledarskapet mot att förmedla det budskap, som 
ordföranden i försvarsberedningen anser att den politiska och militära ledningen är 
rådande överens om.81 Annars finns det risk att stora delar av professionen blir kvar i 
det gamla invasionsförsvarets tankar och principer.  
 
 
2. Vad innebär det att vara officer ur ett kompetensperspektiv?  
 
Om utgångspunkten för professionens existens är förmågan att genomföra väpnad strid 
så torde det i grunden vara ett krav att professionens medlemmar upprätthåller en 
tillfredställande förmåga i detta avseende, vilket även analysen av intervjuade 
officerares uppfattning påvisar.  

                                                 
77 Abrahamsson, B (1972), s. 145 
78 Ibid, s. 145 
79 Brigadgeneral Bengt Axelsson, Utbildningsinspektör i FM, Intervju i Stockholm 2003-12-11 
80 Abrahamsson, B (1972), s. 137 
81 Juholt, H, Intervju i Stockholm, 2004-01-30 
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Denna expertis, att kunna utöva organiserat våld under politisk ledning, är det som 
särskiljer den militära professionen mot andra grupper i samhället och vad staten 
(klienten) förväntar sig att den kan tillhandahålla. Mot bakgrund av att endast ett fåtal 
av de intervjuade officerarna anser sig ha erforderliga kompetenser i ovanstående 
förmåga kan slutsatsen inte bli annat än att Försvarsmaktens har drabbats av ett 
allvarligt systemfel. Slutsatsen på frågan blir således att dagens Försvarsmakt i 
huvudsak omfattas av officerare som inte uppfyller vad som krävs för att lösa den 
uppgift som urskiljer den militära professionen gentemot andra. De intervjuades syn 
förstärks även av de slutsatser som framkommit i Försvarsutskottets utredning rörande 
försvarets operativa förmåga vilken påvisar att förmågan gällande försvarets 
kärnverksamhet är på väg att urholkas.82Orsakerna till den nuvarande situationen kan 
säkerligen härledas till en mängd faktorer. Undersökningen visar dock på två 
nyckelfaktorer som varit en starkt bidragande orsak till den rådande situationen enligt 
intervjuade officerare.  
 
En starkt bidragande orsak till den nuvarande situationen, vilket även 
intervjuundersökningen klart pekar mot, är de senaste årens ekonomiska nedskärningar 
där förbandsverksamheten och specialistutbildningar i flera avseenden har fått utgöra 
budgetregulator. Detta har medfört en misstro och en ovilja till att acceptera den 
pågående förändringen av försvaret och den alltmer dominerande byråkratiseringen av 
officersyrket. Det har med stor sannolikhet sitt ursprung i den traditionellt radikala 
hållningen till professionen även om det tidigare resultatet visar på en transformering 
mot en modernare syn på den militära professionens roll och uppgift.  
 
Av resultatanalysen kan det också konstateras att det idag råder ett kompetensgap 
mellan vad dagens utbildningssystem, på de lägre nivåerna, producerar och de uppgifter 
som officeren kommer i kontakt med ute på förbanden. Den upplevda obalansen mellan 
teori och praktik är enligt intervjuade officerare bland annat en följd av att 
rollfördelningen mellan militärhögskolorna och förbanden (men även de ekonomiska 
och personella förutsättningarna) misslyckas med att sluta cirkeln gällande 
utbildningsmålen för officeren.  
 
Detta får till följd att dagens utbildningssystem inte anses ge tillräckliga praktiska 
färdigheter avseende främst utbildnings- och truppföringsförmågan hos yngre 
officerare.  
 
Följdverkningarna av ovanstående slutsats leder till att officerskåren successivt utarmas 
på skickliga hantverkare, det vill säga de som verkligen utför arbetet med att utbilda de 
framtida insatsförbanden. Med nuvarande utbildningssystem utökas organisationen med 
fler officerare som utbildats mot att leda och samordna verksamhet på ett högre plan.  
 
Detta påstående förstärks även av ett anförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademien 
rörande Försvarsmaktens chefsutbildning vilket betonar att utbildningen i försvaret har 
varit och är fortfarande främst inriktad mot att utbilda goda stabsofficerare.83  

                                                 
82 Försvarsutskottet, Thulstrup, J, (2003), Försvarsutskottets utvärdering av försvarsbesluten 2000 och 
2001, s. 8-11 
83 Hansson, U, Öv, Försvarsmaktens chefsutbildning, från ”kalla kriget” till en värld utan fiender, 
inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademien avd 1, 26 september 2000 
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Med andra ord riskerar Försvarsmakten att drabbas av ett allvarligt strukturproblem och 
systemfel gällande behov av kompetenser i olika nivåer vilket i förlängningen kan 
påverka förmågan som legitimerar dess existens. Det är uppenbart att intervjuade 
officerare anser att den professionella ådran allt mer börjar äventyras och att de mot sin 
vilja uppfattar byråkrati och administration som ett ledande inslag i professionen. Med 
andra ord strävar verkligheten mot en mer pragmatisk hållning till professionen emedan 
professionens medlemmar vädjar till den professionella ådran med en tyngdpunkt åt den 
radikala hållningen till professionen och vad den skall ägna sig åt. 
 
 
3. Anser dagens officerare att professionen är på rätt väg avseende försvarets framtida 
legitimitet? 
 
Slutsatserna för ovanstående frågeställningen kan svårligen ges ett uttömmande svar 
utan får mer ses som indikationer utifrån resultatet av analysen av 
intervjuundersökningen. Det finns sannolikt inte ett korrekt svar och en given sanning 
utan slutsatserna av de intervjuades uppfattning får mer ses som ett resultat sprungen ur 
andemeningen med vad de anser vara viktiga frågor att lyfta fram på Försvarsmaktens 
dagordning. Utifrån den sammantagna analysen har dock följande slutsatser 
utkristalliserats. 
 
Det är uppenbart att den viktigaste frågan för professionens medlemmar består i att 
Försvarsmakten i samverkan med den politiska ledningen måste klarlägga den 
övergripande målsättningen med försvarets verksamhet och förmedla budskapet så att 
målbilden med försvaret blir tydlig i organisationen. Den militära professionens tre 
grundstenar (expertis, etik och kåranda) vilar på en tydlig inriktning och roll för att 
helheten skall kunna utmynna i den effekt som det svenska samhället förväntar sig av 
försvaret och dess medlemmar.84Undersökningen visar på att intervjuade officerare 
anser att professionens framtida trovärdighet som ett säkerhetspolitiskt instrument, 
enligt uttalad politisk ambition, i många avseenden kommer att vara avhängd av 
förmågan att tillgodose en utökad övningsverksamhet.  
 
Detta förutsätter en omavvägning av resurser från materiel till förbandsverksamhet så 
att officerskåren och insatsorganisationens krigsförband ges möjlighet till 
återkommande träning.  
 
Det kommer säkerligen kräva en förändrad syn på prioriteringar där professionens 
önskan att få tillgång till kvalificerad materiel att öva med kan vara just det som 
förhindrar en sådan omavvägning.  
 
Det är dock uppenbart att de intervjuade anser att utgångspunkten för diskussionen 
borde vara att det är människan som skall kunna hantera materielen vilket inte kan 
möjliggöras utan övning. Att frågan har så hög prioritet stöds även av Abrahamssons 
teorier om den militära expertisens syn på vikten av funktionalitet i yrkesutövningen.  
 
 
 
                                                 
84 Abrahamsson, B (1972), s. 77-80 
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Samtidigt visar undersökningen på oklarheter i förväntad ambitionsnivå vilken återigen 
har ett nära samband med att målbilden med försvarets verksamhet upplevs som oklar.  
 

Vem är det som säger att någon annan skulle vara bättre? Vem är det som sätter 
upp kraven på vad man skall kunna och hur duglig man skall vara? Vi skickar ju 
ut fänrikar som gått ut MHS internationellt i befattningar som gruppchef och stf 
plutonchef. Det kanske är vi som är för hårda mot oss själva. Vi kanske har den 
förmågan fast vi inte tror det. Internationellt sätt visar det sig att svenska militära 
chefer har ett gott renommé. Vi kanske strävar efter något som är ouppnåeligt? Vi 
kanske har en tillräcklig förmåga?85 

 
Undersökningens resultat skulle i sådana fall kunna ifrågasättas som ett utfall av militär 
alarmism.86 Möjligheterna till återkommande träning och kvalificerade övningar skulle 
dock med sannolikhet fylla det tomrum av tillit till den egna förmågan som stora delar 
av de intervjuade upplever idag.  
 
Den påtalade betydelsen av tilltro till försvaret som helhet, professionaliteten i 
yrkesutövningen och en ökad stolthet i att vara officer leder till min tredje slutsats att 
dagens kåranda är på väg att försvagas och ersättas av en ökad individualism, precis 
som samhället i övrigt. Officeren anser sig inte längre vara till för systemet i samma 
grad som tidigare. Det kitt som tidigare höll organisationen samman var 
kaderorganisationen och tillhörigheten till ett krigsförband. Sambandet mellan den 
pågående utbildningsverksamheten och det framtida insatsförsvarets förband måste 
tydliggöras för att inte sammanhållningen i professionen skall erodera och resultera i en 
försämrad effekt av försvarets olika enheter.87  
 
Avslutningsvis tyder undersökningen på att intervjuade officerare uppfattar det som att 
nuvarande befäls- och utbildningssystem borgar för ett system- och strukturfel i 
organisationen Konsekvenserna enligt de intervjuade officerarna leder till att den 
framtida grund- och insatsorganisationen kommer att drabbas av ett kompetensgap som 
försvårar möjligheterna att personalförsörja organisationens med kompetenta officerare 
på alla nivåer.  
 
 
Sammanfattning av slutsatserna från delfråga 1-3 
 
Sammanfattningsvis har uppsatsen tydliggjort att de intervjuades inställning till 
professionen inte är i harmoni med hur de uppfattar och tolkar den pågående 
förändringen av Försvarsmakten. I många avseenden återfinns indikationer som pekar 
mot ett missnöje och misstänksamhet mot det framtida insatsförsvaret och inriktningen 
mot ett nätverksbaserat försvar. En central del i officerens bristande tilltro till den 
pågående förändringen är starkt sammankopplad med avsaknaden av en klar och tydlig 
målbild för försvaret, vilket i många avseenden genomsyrat hela undersökningen.  
 
 

                                                 
85 Officer, nivå 3 
86 Abrahamsson, B (1972), s. 106 
87 Ibid, s. 80 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2013 
ChP 02-04 2004-06-04 Sid 55(65) 
Mj Peter Wiklund  
 
Det framkommer också en bristande tillit till försvarsledningen sätt att utöva ledning 
vilket de intervjuade officerarna anser ha transformerat stora delar av organisationen till 
ett tjänstemannavälde. Den professionella kompassen i det svenska försvaret upplevs 
därför vara i behov av en aktsam kalibrering där vägen till framgång anses vara starkt 
förenad med ett tydligt ledarskap för att åter kunna leda in officerskårens medlemmar på 
vad de anser vara den militära professionens bana.  
 
Den nuvarande teknikutvecklingen i försvaret möter motstånd i leden och intervjuade 
officerare anser att det är nödvändigt att få till en omavvägning av materielanslag till 
förmån för återkommande kvalificerade och realistiska förbandsövningar. Den 
grundläggande legitimiteten för försvarets existens och rätten att ikläda sig uniform är 
enligt intervjuade officerare starkt förenad med funktionaliteten i de situationer som 
legitimerar försvaret existens. Att vara en del av ett stridande förband i den befattning 
som officeren är satt att verka och kunna hantera uppgifter och situationer som ingen 
annan del av samhället kan klara av – den väpnade striden. Undersökningen visar 
dessvärre att intervjuade officerare i dagsläget inte anser sig kunna upprätthålla denna 
förmåga och att försvaret under de senaste fem åren inte har kunnat tillgodose 
tillräckliga förutsättningar för att motverka en sådan utveckling.  
 
I takt med den förändrade omvärldssituationen och de ökade politiska ambitionerna på 
den internationella arenan framkommer det dock vissa tendenser till samsyn avseende 
professionens framtida roll och uppgift. Den tidigare traditionellt starka anknytningen 
till nationens gränser börjar gradvis att förskjutas mot den internationella arenan. En 
slags modern radikalism framträder allt tydligare ur skuggan av det forna 
invasionsförsvaret. Kanske som ett resultat av möjligheterna att återigen lyfta fram 
professionen i rampljuset i avsaknad av det kalla krigets argument för en välutbildad, 
välutrustad och välorganiserad Försvarsmakt. Frågan är om ljuset är tillräckligt starkt 
för att förena professionens samtliga medlemmar eller om delar av organisationen 
kommer att ta sikte på en annan väg. Möjligheten till förändring kommer med 
sannolikhet ligga hos den som har organisationens förtroende och därmed makten att 
tända strålkastarna och bana väg för det framtida försvaret och dess medlemmar. 
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7. Diskussion 

Att ur ett svenskt perspektiv diskutera officerares inställning till den militära 
professionen i relation till hur de uppfattar den pågående förändringen av 
Försvarsmakten känns i dagsläget väldigt angeläget.  
 
Som tidigare beskrivits härstammar stora delar av organisationen från 
invasionsförsvarets och det kalla krigets tidsepok. En period i deras officerskarriär som 
ofta beskrivs som klar och tydlig gällande professionens roll och syfte. Det är därför 
inte förvånande att intervjuade officerare så tydligt åberopar behovet av en klar och 
tydlig målbild i och med den pågående ominriktningen av försvaret. Men frågan är om 
det någonsin kommer att kunna beskrivas på det sätt som tidigare har varit gällande? 
Det är nog mer troligt att försvaret kommer att uppleva en än mer föränderlig omvärld 
där krav på flexibilitet och förnyelse i förhållande till omgivningen ständigt kommer att 
prägla försvarets verksamhet och organisation. Den stora utmaningen för professionen 
som helhet kommer sannolikt att kretsa kring det faktum att Sveriges Försvarsmakt går 
från det förrådsställda försvaret till det insatta insatsförsvaret. Detta kommer att kräva 
ett förändrat tankesätt och syn på professionen, dess roll och uppgift, såväl inom den 
militära som politiska sfären.  
 
Att försvaret upplever oklarheter avseende sin framtida roll är uppenbar i och med den 
pågående förändringen. Samtidigt får det anses som anmärkningsvärt då en sådan 
omvälvande förändring av Försvarsmakten roll och uppgift i grunden borde utgå från en 
väldefinierad och förmedlad målbild. Det vill säga, vad är det den politiska och militära 
ledningen önskar att uppnå med det framtida försvaret? 
 
Den i undersökningen åberopade nödvändigheten i att klarlägga den svenska militära 
professionens roll och uppgift, för att kunna utveckla Försvarsmakten som organisation 
i önskad riktning, förstärks även av Anna Bolins pågående doktorsavhandling. Enligt 
Bolin samanfaller behovet av att formulera en ny tydlig roll och identitet med inte bara 
den militära professionens överlevnad utan även med Sveriges möjligheter att kunna 
driva en framgångsrik och trovärdig utrikes- och säkerhetspolitik. I den pågående 
förändringen av det svenska försvaret föreligger det dessvärre alltför liten, om än någon, 
medvetenhet om vilken målbild som såväl den politiska som den militära ledningen har 
med den svenska Försvarsmakten. En av de största konsekvenserna av den pågående 
utvecklingen är enligt Bolin att det riskerar att de-professionalisera den svenska militära 
professionen. 88 
 
En bidragande orsak till den beskrivna utvecklingen har enligt den egna undersökningen 
sitt ursprung i sättet att utöva ledning i Försvarsmakten. Frågan är om attityden till 
förändringen hade varit annorlunda om den centrala militära ledningen hade anlagt ett 
annat perspektiv än det traditionellt rationalistiska synsättet på ledningen av försvaret? 
För att kunna kommentera denna fråga har jag därför valt att använda mig av Sandberg 
& Targamas teorier om det tolkande och förståelsebaserade perspektivet på ledning av 
organisationer.89  

                                                 
88 Bolin, A (2004): The Swedish Military Profession in times of change, s.30 
89 Sandberg & Targama (1998), s. 32 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2013 
ChP 02-04 2004-06-04 Sid 57(65) 
Mj Peter Wiklund  
 
Vid ett större paradigmskifte, likt det försvaret upplever idag, utmanas invanda 
tankemönster och föreställningar i och med att förändringen med sannolikhet kräver att 
tidigare uppfattningar om organisationens roll och syfte i viss mån måste överges.  För 
att påverka och utveckla en förändrad syn på verksamheten krävs därför relativt starka 
impulser för att kunna bryta ett intränat tankesätt och beteendemönster. I annat fall 
utvecklas verksamheten endast inom ramen för redan existerande förståelse om dess 
övergripande syfte. Denna process kräver dock tid då varje individ inte lättvindigt 
kommer att överge sina tidigare föreställningar utan ifrågasättande och kritisk 
granskning. Det är därför inte ovanligt att det under längre perioder kan råda olika 
synsätt om vad som är den rätta vägen i situationer där en organisation står inför ett 
paradigmskifte. 90  
 
För att organisationen skall kunna sträva mot en ny gemensam målsättning krävs 
emellertid en gemensam förståelse av den framtida målbilden. Utan denna förståelse 
börjar organisationen och de olika verksamhetsställena att skapa sin egen förståelse 
vilken inte nödvändigtvis behöver se likadan ut som den högsta militära ledningens 
uppfattning om vad som är väsentligt. Beroende på situationen i försvaret kan 
förståelsen av verkligheten vara ett resultat av rena överlevnadsstrategier för att det egna 
förbandet eller skolan skall bli kvar efter försvarsbeslutet.  
 
Med andra ord är det i huvudsak egna särintressen vid förband, vapenslag eller militära 
skolor som riskerar att bli de drivkrafter och argument som styr vad som anses vara 
viktigt. Organisationen som helhet kommer med ovanstående utveckling att liknas vid 
en passgångare, där varje förband upplever att de är de enda som går i takt. 
 

Det faktum att en strategi har formulerats och man har spritt information om den, 
leder inte automatiskt till att människor börjar arbeta i enlighet med den. Det som 
räknas är hur människorna i organisationen uppfattar och integrerar dem i sin 
förståelse av verksamheten. Det är dessa versioner av strategin som påverkar 
handlandet, alltifrån beslutsfattning till den vardagliga verksamheten.91  

 
Det Sandberg & Targamas förordar är att ledningen avdelar resurser, tid och kraft för att 
bringa klarhet i hur de kan utveckla förståelsen hos människorna ute i organisationen.92 
Utan denna kartläggning och analys av hur officerskåren uppfattar den pågående 
förändringen kommer ingen förnyelse att äga rum. Det gäller således att skapa parallella 
processer som dels förmedlar information om den nya inriktningen och som samtidigt 
ger förutsättningar för organisationen att diskutera, reflektera och ställa frågor kring den 
nya inriktningen. Förutom att organisationen får en ökad förståelse kan även ledningen 
få nya vinklar och idéer för den pågående ominriktningen. Det traditionellt rationella 
top-down perspektivet omvandlas således från en monolog till en dialog med 
utgångspunkt i individens och organisationens förståelse av verkligheten.  
 

                                                 
90 Sandberg & Targama (1998), s. 117-119 
91 Ibid, s.167 
92 Ibid, s. 171 
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Intill dess att försvarsledningen har lyckats med att kommunicera en tydlig målbild av 
den framtida inriktningen för försvaret är det därför inte särskilt förvånande att vi under 
en överskådlig period kommer att få leva med en i vissa stycken haltande organisation. 
Den upplevda obalansen mellan materiel och förbandsverksamhet samt synen på det 
nuvarande befäls- och utbildningssystem får därför ses som en naturlig och logisk 
konsekvens av detta fenomen.  
 
 
Mer anmärkningsvärt är det faktum att undersökningens resultat visar på att försvaret i 
många stycken har orienterat sig bort från de förmågor som legitimerar dess särart. 
Byråkratisering och tjänstemannavälde leder tankarna till andra områden och 
yrkesgrupper än det som bör symbolisera den militära professionen. Detta påstående 
förstärks även i strategisk årsbok 2000 där professor Björkman, i ett av bokens kapitel, 
resonerar kring konsekvenserna av detta påstående. Den bristande framtidstron, 
minskade tilliten till den egna förmågan och misstänksamhet mot den pågående 
ominriktningen av försvaret som kan urskönjas ur uppsatsens resultat är exempel på 
teman som även Björkman belyser i sin del av boken.  
 
Enligt Björkman är Sveriges historia, med en lång fredsperiod, en bidragande orsak till 
varför den svenska politiska ledningen har svårare än sina europeiska kollegor att måla 
upp en motiverad målbild med den svenska Försvarsmakten, i avsaknad av det kalla 
krigets hot och risker. Det faktum att intervjuade officerare upplever tjänstemannens 
dominerande ställning är enligt Björkman en logisk följd av att försvarets politiska 
legitimitet idag är mer förankrad till att fullfölja politiska intentioner inom andra 
områden än den krigiska delen av officersyrket.93 Vidare anser Björkman att det 
svenska försvaret numera kännetecknas av en permanent tillfällighet där de upprepade 
politiska interventionerna har en stark påverkan på Försvarsmaktens dagliga verksamhet 
i allmänhet och professionens utveckling i synnerhet.94 Björkmans argument verifierar 
till stor del uppsatsens resultat och vad intervjuade officerare upplever att deras 
professionella tid i huvudsak ägnas åt. Att få en budget i balans istället för att utbilda 
och truppföra förband.  
 
En fortsatt utveckling i denna riktning leder dock tankarna till diskussioner och 
ifrågasättande av den militära professionens möjligheter att hävda sin särart som expert 
på militära kompetensområden.  Det borde även anses som oacceptabelt att en 
försvarsmakt lider av ett sådant allvarligt systemfel att officerare upplever att de inte har 
förmågan att genomföra det statsmakten förväntar sig. Det paradoxala i den nuvarande 
situationen är att detta mantra – den väpnade striden – återkommer ofta i viktiga 
dokument som skall utgöra grunden för planeringen och inriktningen av försvaret, 
såsom exempelvis den Militärstrategiska doktrinen. Den upplevda verkligheten pekar 
dessvärre mot en mer pragmatisk vardag som stundom inte upplevs ta dessa dokument 
på fullaste allvar. Just på grund av den anledningen att försvaret inte lever som de lär, 
förlorar dokumenten sin trovärdighet. 
 
 

                                                 
93 Björkman, T (1999): Den svenska officersutbildningens omvandling och Försvarsmaktens nygamla 
uppgiftsstruktur, ur Helkama-Rågård & Wedin: Strategisk årsbok 2000, s.115 
94 Ibid, s.119 
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Den pågående förändringen från ett förrådsställt försvar till ett insatt insatsförsvar blir 
därför särskilt intressant då det samtidigt indikerar att det krävs en förändrad syn på 
kompetens hos den militära professionens medlemmar. Beredskapen att kunna leverera 
önskvärda förmågor, i enlighet med den politiska ledningens ambitioner, kommer att 
medföra nya krav på ett reellt militärt yrkeskunnande i organisationen. Den svenska 
Försvarsmakten kommer i högre grad än tidigare vara i behov av att kunna tillgodose 
statsmakten med förband som med relativt kort varsel kan insättas i olika oroshärdar. 
Med deltagande i operationer i högre konfliktnivåer följer också nödvändigheten i att 
deltagande personal upplever tillit till såväl den egna som övriga medlemmars 
professionella förmåga.  
 
Dynamiken i den framtida Försvarsmakten visar därför på intressanta beröringspunkter 
med Alice Weibulls avhandling: Yrkeskunnande i beredskap - om strukturella och 
kulturella inflytelser på arbete i det svenska flygvapnet. Weibulls slutsatser rörande det 
svenska Flygvapnets dubbla natur där pålitlighet och stabilitet måste kunna balanseras 
med höga krav på beredskap och uppdragens genomförande95 visar på särskilda krav på 
såväl den enskildes som gruppens kompetenser och kvalifikationer. Att å ena sidan 
kunna hantera rent rutinmässig verksamhet för att i nästa stund kunna växla över till en 
professionell insats. En insats som i många avseenden grundar sig på att medlemmarna i 
organisationen har ett professionellt förtroende för varandras yrkesskicklighet och 
yrkeskunnande. Enligt Weibull formas kompetenser, kvalifikationer men även det 
professionella förtroendet i såväl ett strukturellt som kulturellt sammanhang där on the 
job training, i nära anslutning till den miljö där förmågan skall appliceras, anses utgöra 
den mest kvalificerade modellen för professionellt lärande. 96 Weibulls avhandling 
verifierar således till del vad den egna undersökningen påvisat. Att militär professionell 
förmåga, individuell eller i grupp, svårligen kan uppnås annat än genom en 
återkommande verksamhet som ger möjlighet att samträna officerskårens medlemmar 
och insatsorganisationens krigsförband. I samband med Sveriges vilja till ett ökat 
internationellt åtagande kommer sannolikt det professionella förtroendet i officerskåren 
att accentuera i betydelse.  En intressant fråga ur detta perspektiv är om delar av 
officerskårens professionella trovärdighet kan komma att ifrågasättas?  
 
 
Det leder till min avslutande reflektion rörande resultatet av min undersökning. I många 
stycken upplever jag att de intervjuades inställning till professionen och deras syn på 
den pågående förändringen är starkt relaterad till varför de en gång sökte sig till 
officersyrket. Om än officersrollen anses vara tvådelad såsom å ena sidan tjänsteman i 
den fredstida organisationen så är det mer sannolikt att det är rollen som chef eller 
specialist i krigsorganisationen som är den starkare drivkraften för huvuddelen av dem 
som tjänstgör i dagens Försvarsmakt. Det är i varje fall den rollen som ger professionen 
dess särart gentemot övriga i samhället.  
 

                                                 
95 Weibull, A (2003): Yrkeskunnande i beredskap, s. 232 
96 Ibid, s.228 
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I och med den pågående förändringen är det därför inte ologiskt att officerens 
inställning till professionen inte är i harmoni med deras upplevelser av den pågående 
förändringen då en stor del av den dagliga verksamheten inte är förenlig med närheten 
till professionens kärna. Ledarskapet i dagens Försvarsmakt symboliseras av 
detaljstyrning och ekonomiska analyser istället för uppdragstaktik och förbandsledning.  
 
Det finns inte tid för det äldre och mer rutinerade befälet att vara en naturlig del av den 
dagliga utbildningsverksamheten för kalendern är redan fulltecknad av 
verksamhetsledningsmöten, ekonomirapportering eller tvärfunktionella utbildningar 
såsom exempelvis miljöhantering. Det verkar helt enkelt inte finnas möjligheter för 
reflektion över den pågående verksamheten för alla delar av organisationen har fullt upp 
med att färdigställa det egna bidraget till nästkommande möte eller andra 
verksamhetsområden som är avlägsna från den militära professionens kärna. 
 
Jag lever dock i den förhoppningen att den nuvarande situationen inte är en önskvärd 
utveckling bland någon av officerskårens medlemmar utan endast ett resultat av en 
felaktig fokusering. Den komplexa situation som försvaret har hamnat i har sannolikt 
medfört svårigheter för chefer på olika nivåer.  Varför blir det som det blir när vi gör 
som vi gör? Viljan att reducera friktionerna i organisationen verkar dock alltför ofta 
förhindras av svårigheterna att se igenom den dimma av problem som stundom 
säkerligen upplevs av de flesta chefer och medarbetare. 
 
Därför upplevs de två överstebreven i DN-debatt som ett friskhetstecken även om man 
kan diskutera lämpligheten i att föra diskussionerna utanför Försvarsmakten. Men det 
kanske är just den formen av debatt och diskussioner som är nödvändiga för att tvinga 
fram de bärande argumenten för den pågående ominriktningen. Om inte annat så 
indikerar de att det i organisationen finns en vilja och ett behov av att stanna upp och 
lösa de interna problemen innan vi går vidare i utvecklingen.  
 
 
Huruvida det framtida försvaret kommer att bestå av i huvudsak krigare eller tjänstemän 
i uniform kommer sannolikt att bero på den politiska och militära ledningens förmåga 
att med ett trovärdigt ledarskap balansera den militära professionens särart med 
politiska ambitioner och den egna försvarsindustrins särintressen.  
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Reflektioner över det egna arbetet med förslag på fortsatt forskning 
 
Utifrån uppsatsens resultat vill jag särskilt betona att slutsatserna skall ses ur ett svenskt 
perspektiv och att syftet har varit att generera idéer och kunskap om den svenska 
officerens inställning till den militära professionen. De intervjuade officerarnas 
inställning representerar således inte hela den svenska officerskårens syn på försvaret, 
officersyrket och dess framtida roll och uppgift, men ger en indikation om vilken 
inställning som kan vara rådande ute i organisationen.  
 
 
I undersökningen av det valda ämnet har Bengt Abrahamssons teorier om militär 
professionalisering varit ett bra stöd för att kunna anlägga olika perspektiv på analysen 
av intervjumaterialet. Om än boken är skriven på 70-talet så anser jag att teorierna till 
stor del fortfarande är aktuella med anledning av att de tre komponenterna (expertis, 
etik och kåranda) är de huvudsakliga element som är nödvändiga för att kunna studera 
professionen som helhet. Precis som vid all forskning så kommer det nyare och 
modernare teorier. Möjligen hade en modernare tolkning givit möjligheter att lyfta fram 
andra problemställningar och dimensioner i och med att Abrahamsson skrev sin bok 
under det kalla krigets tidsepok.  
 
Snider & Watkins bok, The Future of the Army Profession, med deras tolkning av 
Samuel P. Huntington och Morris Janowitz teorier om den militära professionen såsom 
radikalt respektive pragmatisk varande har tjänat som ett bra komplement för analysen 
av materialet. De ger också en modern tolkning av författarnas originallitteratur. De 
olika delarna av boken har också varit en bra inspirationskälla för det egna arbetet. 
 
Med anledning av att stora delar av de intervjuade officerarna i huvudsak utbildades 
under invasionsförsvarets dagar kan det upplevas som en brist att deras förförståelse 
med sannolikhet har påverkat och präglat deras inställning till professionen i relation till 
deras uppfattning om den pågående ominriktningen. Samtidigt har det medvetna valet 
gett möjlighet att belysa den upplevda förändringen på ett sätt som inte hade varit 
möjligt om den nya generationens officerare medverkat. Om än samtliga vapenslag har 
varit representerade kan urvalet av intervjupersoner upplevas som litet givet uppsatsens 
frågeställningar men samtidigt har det gett möjlighet till det djup som den explorativa 
ansats åsyftade.  
 
Vidare hade det hade det varit intressant att få utveckla undersökningen på en bredare 
front än vad den explorativa ansatsens djup har gett möjlighet till. Vid en sådan 
undersökning hade det varit lämpligt att få med samtliga kategorier av officerare vilket 
denna uppsats inte valt att studera. Ur ett forskningsperspektiv skulle det därför vara 
intressant att genomföra en undersökning för att utreda om de studerande vid 
Försvarshögskolan anser att deras professionalitet i yrkesutövningen har förstärkts eller 
försvagats med anledning av den pågående ominriktningen. En sådan studie skulle i 
högre grad inriktas sig mot kompetensperspektivet med utgångspunkt från de idéer och 
den kunskap som uppsatsen genererat. 
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En annan intressant aspekt för fortsatt forskning vore att göra en jämförelse om det 
råder skillnader i synen på professionens roll och uppgift mellan den nya generationens 
officerare och de som i huvudsak var verksamma under invasionsförsvarets tidsepok. 
Det skulle också kunna användas för att diskutera konstanter eller förändringar i Bengt 
Abrahamssons teorier om den militära professionaliseringens grundstenar: expertis, etik 
och kåranda. 
 
Mot bakgrund av att det svenska försvaret går mot en ökad grad av internationalisering 
hade det också varit intressant att genomföra en undersökning som skulle kunna 
avhandla en jämförelse mellan den svenska och andra länders officerskårer. Den 
internationella utvecklingen och synen på den militära professionen i andra länders 
officerskårer skulle vara intressant att studera då de inte nödvändigtvis behöver gå åt 
samma håll som i vårt land, med vår speciella historia av fred, alliansfrihet och 
neutralitet. I takt med att den svenska officerskåren i allt större utsträckning anlitas 
utomlands är det å andra sidan inte osannolikt att den svenska officerskåren börjar 
efterlikna officerskårerna i de länder som Sverige väljer att samarbeta med. 
 
 
Följande kommentar från ordförande i försvarsberedningen får intill dess tjäna som 
drivkraft och inspiration för fortsatta studier i ämnet: Låt oss hoppas att det inte blir en 
verklighet: 
 

Kan inte försvaret lösa de uppgifter som den politiska ledningen önskar så 
behöver det inte finnas. Då får vi hyra den tjänsten från någon annan eller så får 
någon annan ta hand om det. Säger professionens medlemmar att den här 
uppgiften klarar vi inte så får ni väl ta ner skylten och byta jobb.97 

 
 
 

                                                 
97 Juholt, H, Intervju i Stockholm, 2004-01-30 
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Muntliga källor 
 
Håkan Juholt  (s)  Ordförande i försvarsberedningen. 

Bg Bengt Axelsson (A)  C GRO/Utb.  

Öv1 Ulf Henriksson (A)  C ILM/FHS 

Övlt H-G Ohlsson (M)  Programchef FHS  

Övlt Michael Claesson (A)  Utbildningsledare I19 

Officer (FV)   Nivå 3 (Anonym enligt önskemål) 

Mj Kenneth Persson (A)  Ing 2, elev vid FHS ChP 02-04 

Örlkn Håkan Ström (M)  4. Minkrigsflottiljen, elev vid FHS ChP 02-04 

Mj Erik Niklasson (M)  Amf 4, elev vid FHS ChP 02-04 

Kn Johan Danko (FV)  Stf kompanichef F21  

Kn Per Wågström (FV)  Plutonchef F21  

Kn Robert Almström (A)  Livgardet, elev vid FHS SP 03-04) 

Kn Henrik Börjesson (M)  Amf 4, elev vid FHS SP 03-04 
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Elektroniska källor 
 
http://www.forsvarsberedningen.gov.se/ (2003-10-29): Vårt militära försvar – vilja och 
vägval, publikation 2003:34, Försvarsberedningens rapporter 
 
http://www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1 (2003-10-14): Nationalencyklopedin 
 
http://www.officersforbundet.se/pressinfo/sifourot.pdf (2004-02-25): Svagt stöd för 
obligatorisk tjänstgöring, medlemsundersökning 2002, s.4 
 
http://www.officersforbundet.se/pressinfo/sifourot.pdf (2004-02-26): Dålig arbetsmiljö 
kan förvärra officersbristen, medlemsundersökning 2002, s.2 
 
http://www.officersforbundet.se/ (2004-01-28): Officeren som akademisk hantverkare, 
press, ledare 
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Bilaga 1 - Frågeformulär  

 
1. Följande frågor syftar till att inhämta dina erfarenheter från 

officersrollen som chef och ledare 
 Ja Nej Osäker
Har du erfarenhet från en ledande befattning i samband med 
internationell tjänstgöring under de senaste 5 åren? 

   

Har du under de senaste 2-4 åren tjänstgjort i en ledande befattning 
samband med slutövning eller större stabsövning? 

   

Anser du att huvuddelen av din tid, under de senaste 5 åren, ägnats 
mer till stabstjänst och/eller trupputbildning än truppföring? 

   

Anser du att du upprätthåller en tillfredställande förmåga att leda 
förband eller funktioner på den för dig avsedda nivån? 

   

Anser du att du upprätthåller en tillfredställande förmåga att leda 
väpnad strid på den för dig avsedda nivån? 

   

Anser du att FM under de senaste 5 åren givit dig tillräckliga 
förutsättningar (övningar, utbildningar mm) för att kunna leda 
förband eller funktioner, på den för dig avsedda nivån? 

   

Är möjligheterna till fortlöpande (årlig) övningsverksamhet i form 
av stabsövningar och förbandsövningar ett viktigt inslag för 
officersyrket som profession. 

   

 
 
 

2. Vilket av följande påståenden anser du stämmer bäst överens med din 
syn på den militära professionen huvuduppgift?  

 
 Att lösa de uppgifter försvaret alltid har haft dvs. försvar mot väpnat angrepp och 

hävdande av territoriell integritet. Konventionell krigföring, striden, skall således 
utgöra kärnan i försvarets verksamhet. Utifrån detta kan anpassning för andra 
uppgifter, såsom exempelvis utlandsmissioner, möjliggöras. 

 
 Att ha förmågan att kunna anpassa oss. En förbättrad civil-militär samverkan och 

en ökad politisk samt diplomatisk förståelse i den militära professionen skall 
utgöra grunden för utvecklingen av försvaret. 

 
 Den framtida kärnverksamheten för officerskåren kan sammanfattas med 

uppgifterna skydda, hjälpa och rädda. Militära styrkor skall således ha en 
tillräcklig styrka och förmåga så att de kan avskräcka och vid behov förhindra från 
fortsatta våldshandlingar så att angivna politiska mål kan uppnås. 
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3. Prioritera 5 av nedanstående exempel på officerskompetenser (1 för det som 
du anser vara den mest väsentliga och därefter i en fallande skala). 
 

 Förståelse och kunskap om Försvarsmaktens roll och uppgifter i ett demokratiskt 
samhälle 

 
 Förtrogenhet med specifika verksamhetsmiljöer: mark, sjö och luft 

 
 Förmåga och kunskap inom internationell verksamhet och internationella 

förhållanden 
 

 Kunskap om samhället, säkerhetspolitik och folkrätt.  
 

 Förmåga att delta i och leda väpnad strid 
 

 Insikt om vikten av moral, etik, värderingar, jämställdhet, etnisk och religiös 
mångfald och könsrelaterade förhållanden m.m. 

 
 Kunskap om militärteknik och informationsteknologi 

 
 Ledarskaps- och utbildarförmåga 

 
 Förhållningssätt baserat på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund 

 
 Övriga baskunskaper, nödvändiga främst i övnings- och utbildningsverksamheten 

 
 
4a) Markera vilka av följande påståenden som bäst överensstämmer med din syn 
på vad som skall karaktärisera den militära professionen? (välj ett av de två 
påståendena på varje rad)  
 
 
 
Försvaret borde övergå till ett 
flerbefälssystem för att kunna tillgodose 
behovet av specialister. 
 

 
Bibehåll nuvarande enbefälssystem men 
se över möjligheterna för specialisternas 
status och löneutveckling. 
 

 
Värnpliktsutbildning är i viss mån en 
form av socialt arbete. Alla som klarar 
mönstring skall fullfölja utbildningen. 
 

 
Värnpliktsutbildning skall utgå från 
krigets krav och präglas av kvalificerade 
och realistiska förbandsövningar. 

 
Människan är försvarets viktigaste 
tillgången. Kunskap och förståelse om hur 
människan fungerar i olika situationer bör 
vara en prioriterad del av vår profession. 
 

 
Teknikutveckling är väsentlig och av 
avgörande betydelse för försvarets 
förmåga att effektivt kunna möta framtida 
hotbilder. 
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(Fortsättning från föregående sida) 
 
 
Uppdragstaktik och delaktighet är det som 
dagligen och på alla nivåer skall prägla 
ledningsprincipen i försvaret. 
 
 

 
Centraliserad ledning är en nödvändighet 
under pågående omstrukturering och inför 
kommande försvarsbeslut. Uppdragstaktik 
skall användas där så är möjligt beroende 
på situationen. 
 

 
Relaterar till effektivitet, dvs. en 
produktiv och rationell organisation. 
 

 
Relaterar till effekt, dvs. personalens och 
förbandens verkliga förmåga. 
 

 
Värdegrund, förebilder, ansvar, personlig 
omtanke, inspiration och motivation. 
 

 
Planering, samordning, styrning, resultat, 
mål och kontroll 
 

 
Officerskåren skall bli vid sin läst och inte 
blanda sig in i den politiska sfären. 
Försvaret skall redovisa sitt förslag på 
lösning (FB, omstruktureringar, militära 
operationer etc.) och sedan överlåta 
besluten till den politiska ledningen. 
 

 
Officerskåren måste utveckla en ökad 
politisk och diplomatisk förståelse och 
således överbrygga gapet mellan civil och 
militär verksamhet. Ett nära samarbete 
med den politiska ledningen. 

 
Officer - personlig utveckling – möjlighet 
till karriär utanför försvaret. 
 

 
Officer - livslångt yrke – ett kall. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  

 
1. Officerens syn på den militära professionen  
 
• Vad skall vara den militära professionens syfte och huvuduppgift? 
 
- Har den militära professionen speciella särdrag jämfört med andra professioner? 
- Är det någon del i professionen som kan anses som mer eller mindre tidlös? 
- Vid vilka tillfällen eller situationer upplever du närhet till professionens kärna? 
- Vilken är din uppfattning om chef- och ledarskapet i dagens FM? 
- Är officersyrket ett livslångt yrke (ett kall) eller ser du en annan utveckling? 
 
 
2. Vad innebär det att vara officer? 
 
• Vilka kompetenser är de mest centrala för den militära professionen? 
 
- Är det någon kompetens som får anses utgöra en kärnkompetens för den militära 

professionen? 
- Anser du att dagens skol- och utbildningssystem ger relevanta och tillräckliga 

kunskaper och färdigheter kopplat till din syn på professionens kärna? 
- Hur uppfattar du den egna kompetensen att vara en del av ett stridande förband, 

avseende främst förmåga att leda förband? 
- Hur ser du på sambandet mellan kompetens och övningsverksamhet? 
 
 
3. Vilja och vägval för professionens framtida utveckling? 
 
• Hur ser du på professionens utveckling – är vi på rätt väg? 
 
- Hur ser du på balansen mellan teknikutveckling och människan i systemet 
- Förordar du ett flerbefälssystem eller enbefälssystem?  
- Hur ser du på förhållandet mellan ett folkförankrat försvar och möjligheterna till att 

bibehålla en professionell yrkeskår? Förordas ett värnpliktsförsvar eller en 
yrkesarmé? 

- Hur ser du på rollfördelning mellan militära och civila aktörer – bör gränserna 
suddas ut mellan vad militära respektive civila enheter skall göra (nationellt och 
internationellt) eller bör gränssnitten fortsättningsvis vara klara och tydliga? 

 
 
De frågor som markerats med kursiv stil har utgjort den övergripande frågan inom 
respektive rubrik. Beroende på intervjuns utveckling mot uppsatsens syfte har de övriga 
frågorna endast använts som uppföljningsfrågor. Därför kan de olika 
intervjuunderlagen innehålla varierande omfattning och information. De olika 
respondenternas svar har sedan redovisats i enlighet med dess bäring mot uppsatsens 
syfte och frågeställningar.  


