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Abstract 

Flerbefälssystemet 

Vad blev inte som man tänkt sig och varför? 

 

För ca 10 år sedan genomförde Försvarsmakten en reformering av sin yrkesofficerskår. Den 

sedan 1983 enhetliga befälskåren delades i två kategorier med olika yrkesroller. Men 

omorganisationen verkar inte fungera på det sätt Försvarsmakten vill. Uppsatsens syfte är att 

klarlägga vad som inte blivit som man tänkt och försöka förklara varför. Studien nyttjar en 

kvantitativ enkätundersökning på yrkesofficerare i armén och kopplar resultatet till teorier 

som berör organisationsförändring. Resultatet visar inte på något större motstånd mot 

flerbefälssystem som koncept utan den största avvikelsen i omorganisationen kan hittas i hur 

officerskategorins inledande karriär ser ut. Det visar sig vara kopplat till starka yrkesmässiga 

värderingar och däri ligger också del av förklaringen: Försvarsmakten hade inte övertygat sin 

yrkesofficerskår om nödvändigheten att förändra officerens yrkesroll. 

 

The system of officers and non-commissioned officers 

What did not go as planned and why? 

 

About 10 years ago the Swedish Armed Forces made a reformation of the officers corps. 

Since 1983 there were only commissioned officers in the armed forces and now it was time to 

change back into a system with both officers and non-commissioned officers. But the 

reorganization does not seem to go along with the Swedish Armed Forces intent. The purpose 

of this thesis is to find out what did not go as intended and try to explain why. This study uses 

a survey on the non-commissioned and commissioned officer in the army and analyze the 

result with the help of theories of organizational change. The results show that there are no 

big resistance against the reform as a general concept but the biggest deviations is to be found 

in how the officers early careers is manifested. It seems to be connected to strong opinions 

within the corps and there lies also part of the explanation: The Swedish Armed Forces failed 

to convince the corps of the necessity to change the role of the officers.   
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1. Inledning 

1.1. Forskningsproblemet 

Försvarsmaktens yrkesofficerare delas sedan 2009 in i två kategorier, tillsvidareanställda 

officerare och specialistofficerare. Trots separata utbildningssystem och interna styrdokument 

som syftar till att försöka definiera de två yrkesrollerna verkar det inte bli som 

Försvarsmakten önskar. Det förefaller råda en diskrepans mellan Försvarsmaktens ambition 

och vilja med flerbefälssystemet och hur läget ser ut idag, 2018. Att Försvarsmakten ännu inte 

nått i hamn med sitt befälssystem är också uppmärksammat på politisk nivå. I regeringens 

proposition Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–20201 från 2015 redogörs för 

läget avseende officerskåren i ett strukturellt perspektiv: 

Försvarsberedningen bedömer att det utifrån kraven på krigsduglighet fortfarande 

finns ogynnsamma strukturella förhållanden inom officerskåren. Detta har 

behandlats i alla försvarsbeslut sedan 1992.2 

Försvarsmaktens personal är den viktigaste resursen för svensk krigföringsförmåga och därför 

avgörande för svensk försvars- och säkerhetspolitik samt säkerhetspolitiska ambitioner.3 I 

detta är befälssystemets funktion en viktig del. I och med ovanstående förhållande mellan 

Försvarsmaktens personal och säkerhetspolitik skapas relevans ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv att studera Försvarsmaktens befälssystem. 

 

Vid ett antal tillfällen har den politiska nivån omformat officerskårens sammansättning. 

Under slutet av 1970-talet framfördes förslag på en förändring av befälsordningen.4 1 juni 

1983 infördes den så kallade Nya befälsordningen, NBO5, som var resultatet av en vilja att ha 

en enhetlig officerskår utan skillnader mellan regementsofficerare, kompaniofficerare och 

plutonsofficerare. Försvarsmaktens befälsstruktur förändrades också och uppdelningen mellan 

officerare och underofficerare upphörde. Samtliga officerare oavsett egentliga arbetsuppgifter 

blev formellt likvärdiga. Det var en stor skillnad mot de traditionella västerländska 

krigsmakterna där flerbefälssystem var och är norm. NBO-systemet uppfattades som unikt.6 

Under slutet av 90-talet växte kritiken mot NBO-systemet, framförallt mot systemets 

bristande förmåga att skapa specialister med djup kompetens. Detta förhållande blev tydligt i 

                   
1 Proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 
2 Ibid, s.92 
3 Försvarsmakten, FM 2015-1597:7 FMSI 2015 Underbilaga 1.1, Vår Militära profession - Agerar när det krävs, Stockholm: 

Försvarsmakten, 2017, s.21; Proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, s.87 
4 Proposition 1977/78:24 
5 Proposition 1982/83:143 
6 SOU 1998:42: Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav, s.23 
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Riksrevisionsverkets (RRV) rapport 1998.7 Med anledning av de växande problemen fattar 

överbefälhavaren Håkan Syrén 2006 beslut om inriktning mot en reformerad 

personalförsörjning innehållandes ett embryo till tvåbefälssystemet.8  

 

I december 2007 antar riksdagen Försvarsutskottets betänkande på regeringens 

budgetproposition9 och ger regeringen uppgiften att införa ett tvåbefälssystem10, efter blott 26 

år av enbefälssystem. Den 17 januari 2008 får Försvarsmakten uppgiften av regeringen att 

införa ett tvåbefälssystem. Överbefälhavaren Håkan Syrén fattar den 9 april 2008 beslut om 

införandet av ett tvåbefälssystem för aktiva officerare11 grundat på en struktur av officerare 

samt specialistofficerare. Tvåbefälssystemet trädde i kraft den 1 januari 2009. I och med 

budgetpropositionen12 2009 utvecklas befälsreformen ytterligare och det angavs att 

befälskåren skall bestå av både högskoleutbildade officerare, av oss benämnt OP-officerare13 

samt specialistofficerare som genomgått en tydligare yrkesutbildning. I och med 

uppdelningen av officerskåren skapades två parallella yrkeskårer med olika gradsystem, 

utbildningssystem och arbetsuppgifter. Utöver detta påbörjades även akademisering av 

officerskårens högre skolsteg. Nu har det passerat ett decennium efter reformens införande. 

Var står vi idag? 

 

1.2.  Syfte 

Syftet med studien är att beskriva diskrepansen mellan Försvarsmaktens avsikter med 

yrkesofficerskårens yrkesroller och det observerade läget i armén 2018 samt att försöka 

förklara densamma. 

 

1.3.  Forskningsfrågor 

● Vad består diskrepansen av? 

● Hur kan observerad diskrepans förklaras?  

 

                   
7 Riksrevisionsverket, RRV dnr 23-97-4152. Riksrevisionsverket, Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och 

kompetens, Stockholm: RRV 1998. 
8 Försvarsmakten, FM 16 100:61401, Överbefälhavarens beslut avseende en reformerad personalförsörjning, Stockholm: 

Försvarsmakten 2006  
9 Proposition 2007/08:1 
10 Vid införandet kallades befälssystemet tvåbefälssystem med anledning av uppdelningen mellan två officerskategorier, 

officerare och specialistofficerare.  
11 Försvarsmakten, HKV 16 100:66576, Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, Stockholm: Försvarsmakten 2008. 
12 Proposition 2008/09:1 Uppgiftsområde 6, avsnitt 4.4.3.2, s.49 
13 Officerare examinerad ur Officersprogrammet från Försvarshögskolan från 2009 och framåt, dvs den kategori officerare 

med en akademisk utbildning.  
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1.4.  Avgränsningar 

Vi väljer att avgränsa oss till att endast undersöka yrkesofficerare, dvs heltidsanställda 

officerare och specialistofficerare. Detta med anledning av att vi bedömer att dessa främst 

påverkats av reformen. Kategorin reservofficerare och officerens vederlikar14 avgränsas 

således bort. Gruppbefälskategorin bland kontinuerligt anställda gruppchefer, soldater och 

sjömän15 hanteras ej heller i studien av samma anledning. 

 

Vidare avgränsas studien till armén med anledning av att de andra försvarsgrenarna, marinen 

och flygvapnet, har olika behov och olika tillämpning vad avser officerare och 

specialistofficerare. Med en avgränsning till armén finns också bättre möjlighet till 

generalisering. 

 

Reformen är blott 10 år gammal och den absoluta huvuddelen av de nyutbildade 

specialistofficerarna samt de officerare som gått det akademiska officersprogrammet tjänstgör 

på regementen och inte i centrala staber. Därför utelämnar vi högre staber som till exempel 

Högkvarteret. 

 

1.5. Disposition   

I det inledande kapitlet presenteras studiens forskningsproblem samt de specifika 

forskningsfrågorna. Här redogörs även för vårt perspektiv och några elementära förhållanden 

som är viktiga att reda ut för att förstå studiens utgångspunkt. Slutligen förtydligas några 

centrala begrepp. Kapitel två innehåller tidigare forskning och studiens teoretiska grund samt 

avslutas med operationalisering. I kapitel tre redogörs studiens metodiska tillvägagångssätt 

och bakgrund till vald metod. I kapitel fyra redovisas det empiriska resultatet och analysen 

kopplat mot forskningsfrågorna. I kapitel fem lyfter vi fram de slutsatser vi har starkast 

belägg för samt genomför en diskussion runt dem. Vidare diskuteras även vad analysen 

kopplat mot teorierna kan förutsäga om organisationsförändringens framtid. I kapitel sex 

redogör vi för förslag på vidare forskning. Därefter följer litteraturförteckning samt 

enkätfrågeformuläret som en bilaga. 

 

                   
14 Tex plutonchefer i hemvärnet utan officersexamen.  
15 Förkortat GSS/K, Gruppbefälskategorin är generellt OR4 till OR5, OR1 till OR3 är generellt soldater. 
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1.6.  Bakgrund och utgångspunkt 

I tidigare forskning samt i den professionsinterna diskussionen om den militära professionen 

råder det ej enighet om hur den sentida utvecklingen av den militära professionen i Sverige 

skall beskrivas. Tvåbefälssystemet trädde i kraft i januari 2009 och samma år utnämndes de 

första officerarna med treårig akademisk utbildning. Året innan utnämndes de första 

specialistofficerarna. Det som stod klart var att det arbete som tidigare utfördes av en enhetlig 

befälskår nu skulle utföras av två skilda kategorier. Det var i stort samma organisation och 

befattningsuppställning på såväl krigsförband och grundorganisation som innan. 

 

Under NBO-tiden delades de egentliga arbetsuppgifterna i befälskåren upp genom att bara en 

mindre del gick vidare från den lägre taktiska nivån och till graderna major och uppåt. Övriga 

stannade på lägre nivå med de arbetsuppgifter som det innebar. Detta förhållande beskrivs 

tydligt i SOU 1998:42: 

Ett mindre antal skall utbildas för att inneha höga chefspositioner medan 

huvuddelen skall utbildas till befattningar på löjtnants- och kaptensnivå (nivå 6 och 

5). Ett stort antal skall under huvuddelen av sitt yrkesliv inom Försvarsmakten 

arbeta med uppgifter, som kräver mer av specialistkunskaper än generella 

kunskaper.16 

Det är ett vanligt påstående, som bland annat generallöjtnant Gyllensporre argumenterar för i 

Militära reflektioner om officersprofessionen17, att specialistofficerens roll är den relativt 

oförändrade, det vill säga det är underförstått att de är NBO-officerens arvtagare. Det förs 

argument att den nya akademiska utbildningen och nya ansvarsområden gör att den taktiska 

officeren är den del av den militära professionen som genomgått stora förändringar med 

beslutet om flerbefälsystemet.18 

 

Påståendet är giltigt ur vissa professionsteoretiska utgångspunkter, men de arbetsuppgifter 

som argumenteras som nya för officerskåren genomfördes även under enbefälssystemets tid 

av officerare. Försvarsmakten definierar officersprofessionens kärna som ”[...]ledarskap och 

ledning av den väpnade striden på alla nivåer.”19 vilket även gällde innan 2009. Under kapitel 

3 i Vår militära profession20 kan svårligen hittas något i beskrivningen av officersrollen som 

                   
16 SOU 1998:42: Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav 
17 Gyllensporre, Dennis, Militära reflektioner om officersprofessionen. Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och 

tidskrift 2014 Nr:1, s.23 
18 Ibid, s.23 
19 Försvarsmakten, FM 2015-1597:7, FMSI 2015 Underbilaga 1.1, Vår Militära profession - Agerar när det krävs, 

Stockholm: Försvarsmakten, 2017, .s.27 
20 Ibid 
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inte gällde även under enbefälssystemets tid för de officerare som besatte befattningar på 

taktisk eller högre nivå. 

 

Andra, bland annat Försvarsmakten självt, argumenterade för att det var behovet av att 

tillgodose personal med djupa praktiska yrkeskunskaper i Försvarsmakten som föranledde 

införandet av tvåbefälssystemet 2008.21 Det påvisar att Försvarsmaktens analys vid tillfället 

var att det var specialistofficerare som saknades i NBO-systemet. 8 år senare, i Slutrapport 

Framtidens officersutbildning22, hävdar dock Försvarsmakten att det nya i sammanhanget är 

officerens mer tydliga roll som chef, ledare och utvecklare. Detta stärker våra argument för att 

det ej funnits en ensad syn. 

 

De få befattningar i armén som man kan argumentera för som helt nya sen flerbefälssystemets 

införande är kompanifanjunkare, bataljonsförvaltare och i viss mån regementsförvaltare. 

Dessa benämns som viktiga i den så kallade ledningstriaden23, där ansvarsområden i 

förbandsledning fördelas mellan chef, ställföreträdare och högste specialistofficer. Denna 

ledningstriad är ett nytt grepp som liknar många övriga västländers struktur, tex USA. Det är 

dock inga nya uppgifter som utförs utan mer en ansvarsfördelning inom ledning som 

omfördelas. 

 

I vår studie utgår vi från att Försvarsmaktens sammantagna arbetsuppgifter för 

yrkesofficerskåren inte förändrades vid införandet av det nya systemet. Officerskåren och 

specialistofficerskåren har delat upp de roller, ansvar och arbetsuppgifter som den enhetliga 

NBO-officerskåren tidigare utförde. Båda kategorierna är det nya. 

 

1.7. Begrepp 

Enbefälssystemet är ett system med en officerskategori. Detta system användes under tiden 

1983-2009 i Sverige. Tvåbefälssystem är ett system bestående av två befälskategorier. Sverige 

införde ett tvåbefälssystem 2009. Trebefälssystemet är ett system som bygger på 

tvåbefälssystemet men som också inkluderar gruppbefälskategorin. Försvarsmakten har 

                   
21 Försvarsmakten,  HKV 16 100:66576, Införande av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten, Stockholm: Försvarsmakten, 

2008. s.4. 
22 Försvarsmakten, FM2016-10258:1 Slutrapport – Framtidens Officersutbildning, Stockholm: Försvarsmakten 2016. s.6. 
23Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Stockholm: Försvarsmakten, 2018. 

s.9. 
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antagit detta system från 2018. Vi använder begreppet flerbefälssystem och avser då både två- 

och trebefälssystemet. 

 

I både resultat och analys nyttjar vi olika indelningar av yrkesofficerskåren och det begreppet 

avser både heltidsanställda specialistofficerare och officerare. När vi använder begreppen 

officer och specialistofficer gör vi ingen distinktion i vilket utbildningssystem de utbildats i, 

enbart nuvarande grad och kategoritillhörighet. För att kunna göra adekvat analys finns dock 

behovet att kategorisera på annat sätt. Yrkesofficerskåren indelas med anledning av 

utbildning, kategoritillhörighet och i vilket system officeren kommer i från. Följande särskilda 

indelning använder vi i studien: Pre-NBO-officer, de som har utnämnts före 1983 när NBO 

trädde i kraft. NBO-officer, de som oaktat nuvarande roll har bakgrund i NBO-systemet. OP-

officer, de officerare som utnämnts 2009 och senare vilka genomfört det akademiska 

officersprogrammet. Med ej konverterade specialistofficerare avser vi de som aldrig varit 

utnämnda officerare innan utan direkt utnämnts till specialistofficer. 

2. Teori 

De teorier vi avser använda i studien är både militär professionsteori i syfte att skapa ett 

relevant verktyg för att kunna analysera diskrepansen samt organisationsteori för vår 

förklarande ansats. Den organisationsteori vi valt är den vi anser har mest förklaringskraft för 

vår empiri. 

 

2.1. Tidigare forskning  

Vi har inte kunnat identifiera någon tidigare forskning som utreder flerbefälssystemet med 

samma eller liknande ansats eller perspektiv som vi har i denna studie. Delar av tidigare 

studier närmar sig ämnet ur ett personalförsörjningsperspektiv. Dessa är främst statliga 

utredningar och Försvarsmaktens interna styrdokument. Ingen av dessa utreder faktiskt läge 

vad avser yrkesrollerna eller problematiserar införandet ur ett organisations-

förändringsperspektiv. Vidare hanterar flera studier, uppsatser och vetenskapliga artiklar den 

militära officersprofessionen. Det underliggande syftet bland dessa tycks vara att staka ut en 

väg mot en definition av svensk militär profession. Akademiseringen av officerskåren är ett 

ämne som är föremål för flera artiklar och uppsatser. Angreppsvinklar som i viss mån 

ifrågasätter eller analyserar metoden för akademiseringen men också motiverar varför 

akademiseringen av officerskåren skall fortgå. Som det antyds ovan rör detta sällan 

specialistofficerare. Resultatet av dessa källor kan i vissa stycken användas som stöd och 
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utgångspunkt i vår egen analys av yrkesrollen för en officer och specialistofficer. Nedan följer 

ett antal som till olika grad har bidragit till vår utgångspunkt i arbetet.  

 

Vad avser statliga offentliga utredningar som vi kan relatera till forskningsfrågan finns några 

av intresse. I Annika Nordgren Christensens utredning 2016, En robust personalförsörjning 

av det militära försvaret,24 granskas Försvarsmaktens personalförsörjning relaterat till dess 

krigsförband och ålagda uppgifter. Utredningen har en tonvikt på personalförsörjning av 

soldater och sjömän men hanterar även till del försörjningen av officerare och 

specialistofficerare. Den stora bristen på officerare anges härstamma från den minskade 

rekryteringsbas av soldater som är resultatet av övergången till yrkesanställda soldater.  

Utredningen ger bland annat förslag om anpassad utbildning för specialistofficerare som vill 

bli officerare.  

 

I Thomas Roléns utredning 2010, Personalförsörjningen i ett reformerat försvar25, redogörs 

för specialistofficerens arbetsuppgifter samt fokus under dennes karriär. Här lyfts fram att 

specialistofficare skall ha djup yrkeskunskap samt kvarstanna länge på lägre taktisk nivå. 

Denne representerar det institutionella minnet. Med anledning av övertaligheten hos 

officerare öppnar utredningen upp för omgalonering av officerare till specialistofficerare för 

att Försvarsmakten skulle kunna komma i rätt nivåer vad avser antal officerare och 

specialistofficerare. Specialistofficerare skall också beredas möjlighet att kunna konvertera till 

officer efter en tillämpad utbildning. 

 

Karl Ydén och Hans Hasselbladh belyser i En kår på rätt kurs?26 utvecklingen och 

komplexiteten i det nuvarande officersyrket generellt. Deras utredning rör endast officerare 

och inte specialistofficerare. De analyserar militär kompetens och hur den genereras samt 

belyser den svenska officerens karriär och orsakerna till att karriärerna ser ut som de gjorde 

2010. Utredningen sammanfattar behovet av en förändrad utbildningscykel för svenska 

officerare. Arbetet tangerar ämnet i denna studie och bidrar ur vissa perspektiv, framförallt 

vad avser officerskarriären och utvecklingen av denna.  

 

                   
24 SOU 2016:63, En robust personalförsörjning av det militära försvaret. 
25 SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar. 
26 Ydén, Karl och Hasselbladh, Hans. En kår på rätt kurs? Stockholm: Expertgruppen för  studier i offentlig ekonomi, 2010.  
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Erik Hedlund redogör i sin rapport Specialistofficerskåren, en yrkeskår i vardande27 om 

situationen för specialistofficerare 2010. Hans analysobjekt är specialistofficerare i några av 

de första examinerade kullarna. Det han lyfter fram i rapporten bidrar med en startpunkt för 

denna studie och en grovriktning för situationen för specialistofficerare i Försvarsmakten 

2010. Dock är rapporten lite ålderstigen och visar en åtta år gammal ögonblicksbild.  

 

Blickar man utanför Sverige så finns det ett antal länder som relativt nyligen genomfört 

liknande förändringar i sina yrkesofficerskårer, bland annat Norge. Ole Boe och Torill Holth 

skriver om den norska befälskåren ur ett ledarskapsperspektiv.28 Det norska perspektivet på 

de olika kategoriernas yrkesroller redovisas översiktligt och de stämmer med hur svenska 

Försvarsmakten avsikt är med vårt system. Norska officerares ledarskap problematiseras 

kopplat mot den nya underofficerskåren. De slutsatser författarna drar är att norska armén 

riskerar få problem med ledarskapet och att lösningen är att kategorierna utvecklar djupare 

förståelse för varandras roller samt att den norska officerskårens konsensusinriktade ledarskap 

justeras för att bli mer dominant men också mer indirekt. En ny kultur måste formas i norska 

armén.  

 

För att summera den tidigare forskningen kan vi konstatera att det inte finns något 

allomfattande verk som belyser forskningsproblemet som vi gör, det vill säga förklara 

diskrepansen mellan Försvarsmaktsledningens avsikter med officerarnas och 

specialistofficerarnas yrkesroller och hur rollfördelningen gestaltar sig ute på förbanden. Inte 

heller återfinns någon studie som försöker sig på att förklara varför detta förhållande har 

uppstått. Däremot finns det en rad utredningar och studier som ämnesmässigt är närliggande. 

Som nämnts ovan ger dessa alster denna studie en utgångspunkt och grund för att påbörja 

närmandet av vårt egna specifika forskningsproblem.  

 

2.2.  Militär professionsteori 

För att kunna genomföra den deskriptiva delen av studien så utgick vi ifrån militär 

professionsteori i syfte att skapa ett analysverktyg som kategoriserar officersyrket. En av de 

mest betydelsefulla sentida namnen inom militär professionsteori för svenskt vidkommande är 

                   
27 Hedlund, Erik. Specialistofficerskåren, en yrkeskår i vardande, Rapport, Stockholm: Försvarshögskolan, 2010 
28 Boe, Ole och Holth, Torill. Trust is good, control is better? Leadership challenges during the implementation of an officer 

and an other ranks corps in the Norwegian Army. i Daniel Watola & Dave Woychesin (red.), Chapter 13, s.255-266, 

Negative Leadership: International Perspectives, Kingston, Ontario: Canadian Defence Academy Press, 2016 
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Abrahamsson. Han tar i boken Militärer, makt och politik29 ett helhetsgrepp om militärer som 

grupp och deras roll i samhället. Abrahamsson definierar profession som ett yrke vars 

medlemmar; a) har hög grad av specialiserad teoretiskt kunskap samt metoder för att tillämpa 

kunskaperna i sin yrkesverksamhet, b) utför arbetet med hänsyn till etiska regler och c) hålls 

samman av kåranda grundad i gemensam utbildning och uppslutning kring doktriner och 

metoder. Abrahamsson skrev första upplagan av boken 1972. Då hade Försvarsmakten ett 

trebefälsystem; officerare, underofficerare och underbefäl. När han talar om den “militära 

professionen” avser han officerskåren, vilken är den mest professionaliserade delen av den 

militära yrkesgruppen. Detta anser han vara en godtycklig skärningspunkt. De olika 

yrkesgrupperna inom den svenska officerskåren har i själva verket mer eller mindre 

professionalisering inom områdena a, b och c enligt ovan.30 Utifrån det resonemanget kan 

samtliga officerare, specialistofficerare och gruppbefäl samt även soldater analyseras med 

samma definitioner.31  

 

Ydén har utvecklat Abrahamssons modell med de tre professionskomponenterna expertis, etik 

och sammanhållning/kåranda med ett lite spetsigare resonemang:32  

 

Med expertis avses både ett abstrakt expertkunnande och förmåga att omsätta det i praktiken 

samt att välgrundat kunna analysera effekterna av handlandet. Utvecklandet av abstrakt 

kunskap sker genom att officerskåren utsätter sina egna erfarenheter för vetenskaplig reflexiv 

analys. Denna kunskapsbildning sker genom kollegial bearbetning inom professionen men 

också naturligt utanför det hierarkiska system som officeren verkar inom.  

 

Det centrala för professioner, utvecklar Ydén, är att etik vägleder användandet av expertisen. 

Etiken reglerar förhållandet till uppdragsgivaren, uppdraget, allmänheten och alla de som 

påverkas av nyttjandet av expertisen. I svenska militära sammanhang är förmågan att använda 

dödligt våld styrt av etiska regler och normer samt legitimeras av demokratiska strukturer.  

 

Kårandan ses som sammanhållningen i den militära professionen och är huvudsakligen ett 

resultat av de två andra komponenterna. Ydén sammanfattar kårandan: “Genom kunskaps- 

                   
29 Abrahamsson, Bengt. Militärer, makt och politik, Stockholm: Försvarshögskolan, 2005 
30 Abrahamsson, Bengt. Militärer, makt och politik, Stockholm: Försvarshögskolan, 2005, s.14-15 
31 Ibid, s.13 
32 Ydén, Karl. Modern militär professionalism Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I den 1 september 

2009 
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och praktikgemenskap tillsammans med uppslutning kring etiska riktlinjer utvecklas en känsla 

av samhörighet, som sträcker sig utöver personliga kollegiala relationer”. 

 

2.3.  Operationalisering av professionsteorin  

I syfte att kunna analysera diskrepansen mellan Försvarsmaktens avsikter med 

flerbefälssystemet och observerat läge 2018 utgår vi ifrån de militära 

professionskomponenterna expertis, etik och kåranda.  

 

Expertis delar vi in i tre begrepp. Karriären avser de befattningar som besätts samt de skolor 

och kurser som respektive officer och specialistofficer genomför. Den militära karriärens 

olika steg är till stor del nära förknippat med den militära professionens kunskapsutveckling. 

Kompetensområden avser de olika militära kompetensområdena ingående i den militära 

expertisen. Det vill säga vilka kunskaper och färdigheter officerskåren besitter. Uppgifter och 

ansvar avser uppgifter och ansvarsområden inom den militära expertisens utövande. Vi har 

valt att närma oss begreppet etik utifrån Ydéns definition. Etiken reglerar förhållandet till 

uppdragsgivaren, uppdraget, allmänheten och alla de som påverkas av användandet av militär. 

Det går att argumentera för att Försvarsmakten rakt av bytt begreppet etik i Vår Militära 

profession33 med begreppet värdegrund. Försvarsmaktens begrepp värdegrund anser vi dock 

delvis faller in under kåranda men också till del under begreppet etik. Vad avser Kåranda 

belyser vi den främst med begreppet samhörighet inom och mellan kategorierna och som då 

sträcker sig utöver kollegiala relationer.  

 

2.4.  Organisationsteori 

 Att se på en organisation 

Vi ser på införandet av flerbefälssystemet som en organisationsförändring. Vi har valt att utgå 

ifrån Harold J Leavitts öppna systemmodell.34 Modellen var ursprungligen tänkt att nyttjas 

vid planering av organisationsförändringar. Med anledning av dess stora genomslag i 

litteraturen har den gamla och relativt enkla systemmodellen använts i vidare mening. 

Modellen kännetecknas av fyra ursprungliga komponenter samt en tillförd. De fyra 

komponenterna kan sammanfattas enligt följande;  

  

                   
33 Försvarsmakten,  FM 2015-1597:7, FMSI 2015 Underbilaga 1.1, Vår Militära profession - Agerar när det krävs, 

Stockholm: Försvarsmakten, 2017 
34 J D March (Red). Handbook of Organizations. Chicago: Rand McNally, 1965, s.1145 
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Uppgifter Dessa bestäms av en organisations målsättningar. Ofta 

kan målsättningen vara många av skiftande natur.  De 

finns interna och externa uppgifter och de kan skifta över 

tiden.  

Struktur Är de stabila elementen i en organisation. Hierarkier, 

arbetsfördelning, uppgiftsområden, avdelningar och 

kommunikationsmönster.   

Verktyg/ 

teknologi 

Hardware och software, dvs allt som har samband med 

teknologi.  

Aktörer Är de människor som är anställda med anledning av sin 

kunskap och färdighet. Kännetecknas också av 

värderingar, attityder och motivation. Många aktörer gör 

sin gärning i relation till andra aktörer.  

 

Den tillförda komponenten är förändringsagenten, vilken är satt som sammanhållande för 

förändringsprocessen, till exempel en ledningsgrupp. I det fall som vi undersöker, 

flerbefälssystemets införande, ingår också alla chefer som har haft direkt makt att påverka 

införandet i definitionen på förändringsagent. Alla komponenter har en inbördes dynamisk 

beroenderelation vilket innebär att de påverkar varandra. Detta är viktigt vid analys av 

organisationsförändring. Ry Nielsen utvecklade Leavitts modell vidare men vi väljer att nyttja 

ursprungsmodellen med tilläggen gjorda av Lindkvist med flera.35 

 

Flerbefälssystemet tolkat som en organisationsförändring påverkas såklart av alla 

delkomponenter. Vår studie koncentrerar sig främst på de tre komponenterna: Struktur, 

förändringsagenten samt aktörerna. Våra argument för att inte belysa begreppen uppgifter 

och teknologi är att vi bedömer att dessa inte ändrats för organisationen Försvarsmakten som 

helhet vid organisationsförändringen. 

 

 Varför lyckas man inte med en organisationsförändring 

Organisationsförändringar är ofta förknippat med motstånd på olika sätt med anledning av stt 

förändring påverkar grundvalarna hos aktörer ingåendes i organisationen. Motståndet kan ta 

sig uttryck i en rad olika former. Med anledning av typen och storleken på förändringen kan 

man förutsäga graden motstånd och konflikt som kan uppstå. Buchanan och Boddys36 modell 

avseende konfliksnivåer vid förändring delar in förändring i radikal eller inkrementell. Vidare 

                   
35 Lindqvist, Lars; Bakka, Jörgen F; Fivelsdal, Egil. Organisationsteori, Struktur, Kultur, Processer. uppl 6, Stockholm: 

Liber AB, 2014, s.286 
36 Ibid, s.295 

Figur 1: Leavitts öppna systemmodell med tillägg av 

förändringsagent enligt Lindkvist mfl 2014. 
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delas förändringsområdet in i kärnområde eller perifert område. Deras teori ger för handen att 

radikal förändring i ett kärnområde skapar en hög konfliktnivå och hög grad av sårbarhet i 

förändringsprocessen. Motsatsen kan ses vid inkrementell förändring i ett perifert område som 

ger låg konfliktnivå och liten grad av sårbarhet. Ur detta kan man konstatera att stora 

förändringar av kärnaktiviteten, exempelvis uppgifter och strukturer, i en organisation skapar 

grogrund för konflikt, motstånd och misslyckande. 

 

Att det ofta skapas en obalans i en organisation som förändras är uppenbart. Orsakerna är 

flera. Rosabeth Moss Kanter presenterar en översikt av orsaker till motstånd vid en 

förändring.37 Vad avser aktörerna så skapas motstånd till förändring av; a) Aktörer mister 

kontroll och inflytande, b) tappar ansikte med anledning av okunskap om det nya, c) bli 

överraskad och förvånad av förändringen, d) osäker på sin kompetens. Ur ett strukturellt 

perspektiv; a) brist på information, b) ökad arbetsbelastning på grund av förändringen, c) 

oklara följdverkningar i organisationen.  

 

Motståndet mot en förändring varar inte över tid utan det skiftar i karaktär och slutligen 

övergår den nya situationen till ett nytt normalläge. Carnalls utvecklingskurva vid 

förändring38 beskriver utvecklingen i fem faser; a) aviseringsfas, b) försvarsfas, c) fas där 

motståndslinjen lämnas, b) lärofas och e) förstå och acceptera det nya. Carnall beskriver även 

en aktörs självtillit och effektivitet kopplat till faserna. Det intressanta är att i Carnalls teori är 

att aktörens självtillit och effektivitet löper relativt parallellt med varandra över tiden och är 

starkt böljande. Slutsatsen blir att ju fortare förändringsagenten kan få aktören att nå lärofasen 

ju mindre effekt och momentum tappar organisationen. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är detta 

också viktigt för aktören, då en långvarig förändringsprocess påverkar den enskilde mycket 

negativt, med bland annat mental ohälsa.  

 

Bolman och Deal skriver i sin bok Nya perspektiv på organisation och ledarskap39 om 

problem som kan uppstå vid omstrukturering av en organisation. De menar bland annat att om 

det råder otydligheter och oklarheter i anslutning till en omstrukturering vad avser de 

anställdas uppgifter tenderar de anställda själva att ta sig an uppgifter och roller utifrån egna 

preferenser. Ligger dessa egna preferenser inte i linje med omstruktureringen kommer 

                   
37 Lindqvist, Lars; Bakka, Jörgen F; Fivelsdal, Egil. Organisationsteori, Struktur, Kultur, Processer. uppl 6, Stockholm: 

Liber AB, 2014, s.298 
38 Ibid, s.298 
39 Bolman. Lee G & Deal E Terrence: Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 

s.105. 
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resultatet vara att den senare motarbetas. Effekten som åskådliggörs är passiv men den kan 

lika gärna vara aktiv.  

 

En viktig del i en organisatorisk förändring är förändringsagentens förändringsstrategi och hur 

den påverkar aktörerna. En intressant teori att tillämpa för att försöka förklara diskrepansen är 

Kotters förändringsstrategi i åtta steg.40 Denna är huvudsakligen kopplad till 

förändringsagentens åtgärder. Det är i grunden en teori anpassad för förändringar inom 

företag men den går utan vidare att applicera på en myndighets förändringar i verksamheten. 

Kotter kopplar förklaringarna till varför en organisationsförändring misslyckas i åtta steg och 

utvecklar dessa enligt följande:41 

 

1. Skapa förståelse för förändringens nödvändighet 

Om förändringsagenten inte inser vikten av att skapa förståelse i organisationen för behovet 

av förändringen kan det innebära att personalen saknar motivation för att förändra arbetet. 

Detta gör att förändringen med stor sannolikhet stagnerar. Det är vanligt att 

förändringsagenten överskattar hur väl de har förankrat förändringsbehovet. Vidare är det 

även vanligt att underskatta behovet av att övertyga organisationen. Om kärnverksamheten i 

organisationen inte fungerar som den ska är det både en för- och nackdel i detta skedet. Det är 

lättare att övertyga om förändringsbehovet när verksamheten inte fungerar, men det är svårare 

att genomföra den på grund av resursbrister och dylikt. Om kärnverksamheten fungerar är 

organisationen svårövertygad om behovet av förändring. Kotter trycker på behovet av 

ledarskap för att det första steget i processen skall lyckas. Han hävdar att ca 75% av ledningen 

i en organisation måste vara övertygade om att det är helt omöjligt att fortsätta som tidigare 

för att man skall kunna hävda att nödvändigheten med förändringen är förankrad. Mindre 

förankring än så kan skapa stora problem senare i processen.  

 

2. Sätta ihop en styrande koalition 

Det andra steget i att misslyckas är att inte samla en tillräckligt stor och inflytelserik samling 

personal som leder förändringen. Det är i huvudsak linjecheferna som bör leda förändringen. 

Om arbetet lämnas över till en HR-avdelning eller andra planeringsavdelningar så kommer 

den grupp som skall leda förändringen inte bli tillräckligt stark. Kotter rekommenderar att 

inflytelserika personer utanför normal hierarki också ska vara del av förändringskoalitionen. 

                   
40 Lindqvist, Lars; Bakka, Jörgen F; Fivelsdal, Egil. Organisationsteori, Struktur, Kultur, Processer. uppl 6, Stockholm: 

Liber AB, 2014, s.292 
41 Kotter, J P, Leading change. Boston: Harvard Business press, 2007.  
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3. Formulera vision och strategi 

Om inte organisationen har formulerat en tydlig målbild och vision som är allomfattande så 

kommer det att bli problem. Kotter skriver: 

Without a sensible vision, a transformation effort can easily dissolve into a list of 

confusing and incompatible projects that can take the organization in the wrong 

direction or nowhere at all.42 

I misslyckade förändringsförsök återfinns ofta planer, orderverk och direktiv men ingen 

vision. Enligt Kotter bör en vision kunna förmedlas tydligt på fem minuter annars är visionen 

inte färdigbearbetad.  

 

4. Kommunicera förändringsvisionen 

Även om en vision är utmärkt formulerad så kan förändringen misslyckas om inte visionen 

kommuniceras tillräckligt bra. Även de medarbetare som insett behovet av förändringen 

kommer inte göra uppoffringar om inte visionen är tydligt kommunicerad. Kommunikation är 

både ord och handling, där handling är det mest kraftfulla verktyget. Inget undergräver 

förändringsförsök så mycket som när framstående företrädare inte lever som de lär. 

 

5. Stärka medarbetarnas handlingskompetens 

Lika viktigt som att involvera en stor mängd medarbetare och chefer och ge dem 

handlingsfrihet att utveckla organisationen mot den framtagna visionen är att ta bort hinder 

för utvecklingen. Det kan vara både mentala hinder och verkliga. Ibland så är själva 

organisationsstrukturen hindret för förändringen. Ett exempel på hinder med stor konsekvens 

är chefer som motarbetar förändringen. 

 

6. Generera och lyfta fram kortsiktiga resultat 

Om inte synliga kortsiktiga resultat kan produceras inom 1-2 år så riskerar förtroendet för 

förändringarna urholkas. Dessa synliga förbättringar är något som ledningen skall aktivt 

skapa, det händer sällan av sig själv. 

  

                   
42 Kotter, J P, Leading change. Boston: Harvard Business press, 2007, s.5 
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7. Konsolidering av resultat 

Det finns en risk att ledningen ser förändringsprojektet som färdig då de första synbara 

positiva resultaten kan skönjas. Detta kan leda till stagnation i processen som i slutändan leder 

till misslyckande. De tidiga resultaten skall nyttjas för att konsolidera krafterna och angripa 

hinder för förändring som förändringskoalitionen inte tidigare tagit sig an. 

 

8. Förankring av nya arbetssätt i rådande kulturen 

De som försöker förändra något som är djupt förankrat i en organisationskultur kommer 

motarbetas länge. Vägen framåt är att försöka förklara för medarbetarna vad fördelarna med 

förändringen är. När folk själva får sätta ihop orsakssamband blir det ofta felaktigt. Det tar tid 

att ändra organisationskulturer och kontinuitet i förändringarna vid chefsöverlämningar är 

viktigt. 

3. Metod 

3.1. Forskningsdesign  

Forskningsdesignen innefattar först ett delmoment med en beskrivande ansats med syfte att 

utröna vad avvikelsen från Försvarsmaktens vilja med organisationsförändringen består av. 

Därefter försöker vi förklara varför dessa avvikelser förekommer. 

 

Inledningsvis analyserades Försvarsmaktens avsikter med flerbefälssystemet, främst genom 

dokumentstudier. Med det som grund genomfördes därefter en enkätundersökning för att 

utröna nuläget i armén. Svaren analyserades för att kunna beskriva diskrepansen mellan avsikt 

och nuläge. Resultatet av diskrepansanalysen, övriga delar av enkäten samt Försvarsmaktens 

interna dokument skapade empirin för den förklarande ansatsen. 

 

3.2. Dokumentstudierna  

Textanalysen har gjorts ur två perspektiv; det första i syfte att utröna Försvarsmaktens 

avsikter med officerskåren vilket genomfördes med de operationaliserade 

professionsteoretiska begreppen som analysverktyg, det andra i syfte att samla empiri för den 

förklarande ansatsen.  

 

De dokument vi har använt som källmaterial för att utröna Försvarsmaktens avsikt är 

fastställda inriktningsbeslut från myndighetsnivån vilket ger god reliabilitet. Den 

sammantagna detaljupplösningen är på en hög nivå vilket är bra för syftet att beskriva 
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diskrepansen ur ett militärt professionsteoretiskt perspektiv. När vi använder begreppet 

Försvarsmaktens avsikt så avser vi den ögonblicksbild av nuläget som den empiri vi 

analyserat ger. Det är ingen återblick till vad myndigheten avsåg för 10 år sedan och inte 

heller något försök att analysera hur eventuellt avsikten har förändrats genom åren. Under vår 

analys så tar vi dock hänsyn till att skiftande avsikt kan vara en delförklaring till 

diskrepansen. 

 

Vår militära profession43 beskriver den militära professionen och har en tydlig ansats att 

definiera de olika delarna i den militära professionen och vilken roll de skall ha inom 

densamma. I dokumentet avhandlas också de etiska grundvärdena som verksamheten skall 

vila på, den så kallade värdegrunden. Dokumentet är en av våra huvudkällor för att kunna 

beskriva Försvarsmaktens avsikter med flerbefälssystemet, mycket på grund av att det är 

utfärdat relativt nyligen och är så pass väl genomarbetat. “Dokumentet är ett inriktande 

dokument och utgör Försvarsmaktens bärande principer för vår militära profession.”44 

Detaljnivån på dokumentet är inte så stor att det går att kvantifiera de olika avsikterna i någon 

större omfattning men validiteten i dokumentet är god för att beskriva Försvarsmaktens avsikt 

med officerare och specialistofficerare.  

 

Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation45 är ett inriktande beslut i Försvarsmakten 

som fastställdes och gäller från den 6 mars 2018. Det är därför mycket aktuellt när uppsatsen 

skrivs samt dokumentet har hög detaljupplösning och är därför värdefull för vår studie. Bland 

annat är detaljerade riktvärden för både karriärer och befattningar vad avser tidsförhållanden 

beskrivna. Det gör att det går att få kvantitativa värden utöver de kvalitativa för att kunna 

mäta diskrepansen. Det uttrycks tydligt att beslutet är en målbild, i den mening att 

befattningsstrukturen inte omedelbart skall intas med rätt befälskategori på rätt plats. I andra 

avseenden vad avser förhållanden i officerskåren så gäller beslutet omedelbart. Vi betraktar 

beslutet som Försvarsmaktens konkretiserade avsikt med flerbefälssystemet. 

 

Riktlinjer för yrkesutveckling och befordran inom Armén v.346 är ett utkast från armén för att 

beskriva officerares och specialistofficerares karriärer. Det är intressant att analysera ur 

                   
43 Försvarsmakten,  FM 2015-1597:7, FMSI 2015 Underbilaga 1.1,  Vår Militära profession - Agerar när det krävs, 

Stockholm: Försvarsmakten, 2017 
44 Ibid, s.7 
45 Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Stockholm: Försvarsmakten, 2018. 
46 Försvarsmakten, UTKAST HKV PROD ARMÈ Riktlinjer för yrkesutveckling och befordran inom Armén v.3. Stockholm: 

Försvarsmakten, 2018. 
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perspektivet att det inte är jämkat mot förbandens uppfattning och representerar HKV PROD 

ARMÉs47 ursprungliga tankar. Det anmärkningsvärda i texten är de mycket tidsmässigt 

forcerade officerskarriärerna som det ges exempel på, vilka är betydligt snabbare än det som 

är beskrivet i Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation. Dokumentet är inte bärande 

i vår analys av avsikten, men det bidrar med ett intressant perspektiv. 

 

Personaldirektörens beslut om flerbefälssystemet48 är ett inriktingsbeslut från den 19 

december 2016 som både erkänner de otydligheter som främst funnits inom 

specialistofficerskåren samt beskriver hur befälskategorierna förhåller sig till varandra inom 

trebefälssystemet. Det är inte lika konkretiserat som Trebefälssystemet i Försvarsmaktens 

organisation49 så vi använder dokumentet främst som referens angående problemuppfattning 

internt i Försvarsmakten. 

 

3.3. Enkätundersökningen 

 Frågekonstruktion 

Frågorna konstruerades utifrån de operationaliserade begreppen. Två perspektiv avkrävdes 

respondenten, dennes egen karriär och befattning samt uppfattningar som kunde relateras till 

flerbefälssystemet. Den största andelen frågor hade svarsalternativ med nominal och 

ordinalskalor. Utöver dessa fanns två öppna fritextfrågor i syfte att även få material med mer 

kvalitativt innehåll från respondenterna. Vi nyttjade ett digitalt formulär som var 

internetbaserat, vilket innebär att åtkomst till internet blev nödvändigt för att respondenten 

skulle kunna fylla i formuläret. Vidare genomfördes en säkerhetsanalys ur ett 

försvarssekretessperspektiv som gjorde att vissa frågor avgränsades bort. Avslutningsvis 

provades distributionsmetoden och enkätformuläret mot en testgrupp i syfte att utvärdera 

funktionalitet.   

 

 Etiska överväganden 

Vår enkät var anonym både av etiska och sekretesskäl men vi hade fortfarande behov av 

detaljerad information likt; grad, ålder, kön och befattning mm. I och med detta fanns en 

relativt hög risk för att kunna identifiera enskilda individer. Med anledning av detta har vi 

                   
47 Arméns produktionsledning i Högkvarteret. 
48 Försvarsmakten, FM 2016-25889:1, Personaldirektörens beslut om flerbefälssystemet. Stockholm: Försvarsmakten, 2018 
49 Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Stockholm: Försvarsmakten, 2018 
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under studiens genomförande förhållit oss till Forskningsrådets etiska principer50. Frågorna 

har i vissa avseenden konstruerats medvetet generella för att inte den enskilde skall utlämna 

för mycket. Det medförde till exempel att vi tog bort förbandstillhörighet från frågorna vilket 

bidrog till att representativiteten blev något svårare att mäta. 

 

 Urval och distribution av enkät 

Vår population består av officerare eller specialistofficerare som innehar en heltidstjänst på ett 

arméregemente. Vi valde ut fem arméregementen, K 3, P 4, P 7, LG samt I 19, vilka har i 

stora drag liknande verksamheter och som vi bedömt påverkats likartat av flerbefälssystemets 

införande. Ytterligare en bidragande faktor till att vi bara valde arméregementen är att den 

nyutbildade specialistofficerskåren är relativt ung och till huvuddel bedriver sin gärning på 

regementena och inte i det högre staberna51, där andelen NBO- officerare är hög. Detsamma 

gäller officerskåren, där de nya OP-officerarna examinerade 2009 och framåt, oftast arbetar 

på regementena och inte hunnit till de centrala staberna i så stor omfattning. Vi använde 

Försvarsmaktens interna mailsystem som distribueringsmetod. Enkätens länk skickades till ett 

urval på respektive regemente baserat på den befattning de hade i mailsystemets databas.  Här 

kan det finnas ett mindre bortfall för de som är del av målgruppen men som av administrativa 

skäl placerats på annan befattning. Vi avsåg inte att genomföra en totalundersökning på de 

valda regementena, utan vi skickade ut enkäten till så många vi ansåg nödvändigt för att få ett 

totalt antal respondenter på över 200 stycken. Vår bedömning var att heterogeniteten i 

populationen kräver många svarande för att få signifikanta resultat när man delar upp i de 

underkategorier som analysen kräver. Vi var medvetna att svarsprocenten kunde bli lägre vid 

denna distributionsmetod men att det totala antalet svar skulle bli högre och det var viktigare.  

 

 Representativitet 

Totalt antal officerare och specialistofficerare på de fem arméregementena var 179552. 

Enkäten distribuerades till 163353 respondenter. Totalt antal svarande var 367 fördelade 

65,5% officerare och 34,6% specialistofficerare. Detta ger en kvot på 1,89 officerare per 

specialistofficer. I Försvarsmakten som helhet tjänstgör ca 5600 officerare och ca 2700 

                   
50 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, ISBN:91-7307-008-4, Elanders Gotab 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  (Hämtad 20180419) 
51 Militärregionsstaberna, Försvarsgrensstaberna och Högkvarteret. 
52 Försvarsmaktens officiella hemsida. https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/  (Hämtad 20180418) Fördelning 

enligt K3; 256, P4; 371, LG; 448, I19; 449, P7; 271. 
53 Fördelning enligt K3; 230, P4; 348, LG; 428, I19; 380, P7; 247. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/


 

19 

specialistofficerare vilket ger en kvot på 2,07.54 Den något högre andelen specialistofficerare 

bland våra respondenter kan förklaras av att vi avgränsat bort de högre staber där andelen 

officerare är högre. Andelen kvinnor bland respondenterna var 6% och i Försvarsmakten är 

det 7%. Vi bedömer representativiteten i enkätundersökning som god och resultatet har 

därmed viss generaliserbarhet.  

 

 Behandling av källdatan från enkätundersökningen 

Källdatan bestod inledningsvis av 25323 dataposter som importerades från excel till SPSS55. 

Efter skapandet av nya klustrade variabler och index, som vi ansåg nödvändiga, uppgick det 

till 35232 poster. Fritextsvaren analyserades som vanlig textanalys. I vissa fall har vi använt 

ordinalskalor och omformat till intervallskalor genom att ta bort svaret “Vet ej”. Detta i syfte 

att kunna få medelvärden för jämförande analyser. Alla resultat som vi valt att använda har 

klarat signifikanstester av olika sorter med p<0,05. Vi har använt både Chi2, T-test och 

Kendall Taub-C. Index som har skapats har haft ingående variabler som samvarierat med 

minst Cronbachs Alpha >0,7. 

 

 Reliabilitet och validitet 

Av bland annat sekretesskäl gjordes undersökningen anonym, detta medför att det finns 

möjlighet att ett någon svarat på enkäten flera gånger eller att personer utanför målgruppen 

svarat. Frågorna är av en sådan specifik och professionsrelaterad karaktär att vi bedömer det 

mindre troligt. Ett stort antal frågor går att kontrollera mot varandra, tex olika årtal och 

tidsförhållanden samt att fritextsvaren är väl ifyllda och divergerande, vilket tyder på 

seriositet hos respondenterna. Totalt togs tre respondenter bort, en dubblett och två med 

avgörande motsägelser i svaren. 

 

Absoluta huvuddelen av frågorna handlar om respondenten själv, men ett frågekluster 

avhandlar vilken kategori som gör vad på respondenternas arbetsplatser. Här finns ett 

potentiellt reliabilitetsproblem då en del officerare fortfarande innehar en 

specialistofficersbefattning och gör ett arbete avsett för den kategorien. Detta har vi tagit i 

beaktande vid tolkning av datan från dessa frågor. Den sista fritextfrågan är mycket öppen, 

                   
54 Försvarsmakten, FM 2017-13845 FM årsredovisning 2017 Bilaga Pers, Stockholm: Försvarsmakten 2018; 

Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Stockholm: Försvarsmakten, 2018, s.2 
55 IBM SPSS, Statistical Package for the Social Sciences. 
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vilket gör att respondenterna själva har fått skriva av sig. Resultatet av fritextfrågorna har 

analyserats både kvantitativt och kvalitativt. 

 

Enkätfrågorna är skapade efter operationaliseringen och analys av Försvarsmaktens avsikt 

med flerbefälssystemet vilket gör validiteten på enkäten god för att kunna utröna 

diskrepansen. Dock har vi fått mindre empiri angående komponenterna etik och kåranda, 

detta var en medveten avgränsning för att inte enkäten skulle bli för omfattande. 

Försvarsmaktens dokument beskriver också mest om expertisen. Enkätens validitet mot den 

förklarande ansatsen är till delar direkt men också till del indirekt där resultatet kräver mer 

analys.  

 

3.4. Metoddiskussion 

Vår studie har två forskningsfrågor, den ena är av deskriptiv karaktär och behöver kunna 

generaliseras, därav behövs stor datamängd och stort antal respondenter. Den andra frågan är 

av en förklarande karaktär där vårt perspektiv är att analysera respondenternas uppfattningar 

samt övrig empiri kopplat mot vår valda teoribildning. Även denna behöver kunna 

generaliseras i någon mån. Populationen är mycket heterogen och därför bedömer vi att en 

mer kvalitativ ansats med djupintervjuer skulle få problem med representativitet kopplat till 

vår strävan att kunna generalisera till hela armén. Det finns vissa data i Försvarsmaktens 

databaser tex grad och karriär, men detta är i princip omöjligt för oss att få tillgång till. Datan 

är dock bristfällig under stor del av den tidsperiod vi analyserar.56 Men anledning av 

ovanstående anser vi att en stor kvantitativ enkätundersökning med stöd av kvalitativa 

dokumentstudier är den bästa metoden för studiens syfte. 

4. Resultat och analys 

4.1. Försvarsmaktens avsikter med flerbefälssystemet 

I vår analys finner vi inga belägg för att kunna påstå att Försvarsmaktens avsikt med 

flerbefälssystemet på ett avgörande sätt skulle förändrats över tid. Det handlar snarare om en 

konkretisering och ett förtydligande på senare år. Det senare är dock en del i förklaringen till 

diskrepansen och det återkommer vi till i senare kapitel. 

  

                   
56 När vi tittar på vår egna karriärers historik i system PRIO kan vi konstatera att datan delvis är felaktig, speciellt mellan 

åren 2008-2013. 
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 Expertis  

Karriären 

Officerarna inleder med en akademisk officersutbildning och skall sedan systematisk varva 

teoretisk skolning och praktisk träning hela karriären. Det är centralt att en växling mellan 

chefs- och stabsbefattningar sker under hela karriären. Stabsbefattningar skall besättas tidigt, 

helst som andra befattning. Specialistofficerarna inleder karriären med en kvalificerad 

yrkesutbildning, men har ofta också bakgrund som tidigare anställd i soldatkategorin.57 Till 

skillnad från officeren skall specialistofficeren vara knuten till sin specifika yrkesgren58 under 

minst 10-12 år och skaffa sig allt djupare kunskap inom sin specialisering. Först på längre sikt 

kan specialistofficeren bredda sig mot närliggande yrkesområden till exempel sådana som inte 

är grundrekryterande som personaltjänst, infrastruktur, fortifikation med mera. 

Specialistofficerens utveckling sker till mindre del genom inhämtande av teoretisk kunskap 

utan till största del genom egna erfarenheter från tjänstgöring i befattning men också genom 

tradering, med det menas att mer erfarna specialistofficerare och officerare delger sina 

erfarenheter och kunskaper.59 

 

Vad avser chefsbefattningar på lägre taktisk nivå framgår det att en officer skall vara 

plutonchef som första befattning direkt efter sin examen utan vidare yrkeserfarenhet och ha 

befattningen under relativt kort tid, ca 3 år.60 En specialistofficer kan också bli plutonchef, då 

för en mer specialiserad pluton. Då bör vederbörande ha ca 8-12 års yrkeserfarenhet från 

kompetensområdet samt inneha befattningen under längre tid, ca 4-6 år.61 En officer bör idealt 

besätta kompanichefsbefattning ca 7 år efter examen och ha befattningen i ca 2 år.62 Delar av 

tjänstgöringen innan kompanichefsskapet bör ha varit i stabsbefattning ett antal år. De 

specialistofficerare som besätter kompanichefsbefattningar på mer specialiserade kompanier 

bör ha minst 15 års erfarenhet från kompetensområdet samt genomgången högre 

specialistofficersutbildning.63 De skall generellt besätta befattning betydligt längre än 

officersmotsvarigheten. Chefer på bataljonsnivån och högre är alltid officerare. Här tar de mer 

                   
57 Försvarsmakten exemplifierar med en 4-årig soldatkarriär innan man blir specialistofficer. Detta bör tas i beaktande när 

man tolkar tidsförhållanden för specialistofficerare.  
58 Tex markstrid, underrättelse eller logistik. 
59 Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Stockholm: Försvarsmakten, 2018, 

s.5-10 
60 Ibid, s.4 
61 Ibid, s.10 
62 Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Bilaga 2, Stockholm: 

Försvarsmakten, 2018, s.4 
63 Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Stockholm: Försvarsmakten, 2018, 

s.10 
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seniora specialistofficerarna över rollen som högste specialistofficer i den så kallade 

ledningstriaden. I framtiden kommer en stor del av befattningarna på staber på alla nivåer 

bemannas av specialistofficerare i olika roller, även som sektionschefer.  

 

Försvarsmakten är tydlig med att rörligheten mellan kategorierna skall minimeras. Skall det 

nödvändigtvis ske så är det vid ung ålder. Anledningen är att inte utarma 

specialistofficerskåren eller inte skicka signaler om att det finaste en specialistofficer kan bli 

är officer.64 Försvarsmakten har här en avsikt som inte helt går hand i hand med statliga 

utredningar och regeringspropositioner65 som trycker på behovet av att kunna växla från 

specialistofficer till officer. 

 

Kompetensområden 

Det som kännetecknar officerens kompetens är taktisk förståelse och förmågan att vara chef. 

Officerens roll kräver insikter och färdigheter från många olika områden. Det är särskilt 

viktigt att en officer klarar av att arbeta i “[…] en miljö präglad av gemensamma operationer 

[…]”,66 dvs uppgifter hanterar både mark-, sjö- och luftarenan, såväl nationellt som 

internationellt. Specialistofficerare skall ha djupa kunskaper inom ett militärt 

kompetensområde och fokuserar på detaljupplösning i arbetet, på teknik, systemkunskaper, 

stridsteknik och är huvudsakligen de som har utbildarrollen. En officer kan vara lärare på 

skolor och kurschefer i karriären men de som skall ha huvudsakliga utbildningskompetensen 

är specialistofficerarna. Det är tydligt utklarat att specialistofficerare ytterst är ansvariga för 

att de militära kärnkompetenserna praktiskt vidmakthålls och utvecklas, utöver sin roll som 

chefer på lägre förbandsnivå. Officerare måste dock också ha kunskaper om sitt förband och i 

viss detaljnivå, det är en förutsättning föra att kunna leda och vara chef. Officerens ledarskap 

blir tidigt i karriären ett indirekt ledarskap och officeren måste kunna hantera både 

kommando- och uppdragstaktik, dvs ett både centraliserat och decentraliserat förhållningssätt 

till ledning. Specialistofficerens ledarskap är huvudsakligen direkt och i närhet till soldater. 67 

  

                   
64 Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Bilaga 1, Stockholm: 

Försvarsmakten, 2018, s.31 
65 Tex Regeringen, Proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020. 
66 Försvarsmakten, FM 2015-1597:7, FMSI 2015 Underbilaga 1.1, Vår Militära profession - Agerar när det krävs, 

Stockholm: Försvarsmakten, 2017, s.39 
67 Ibid, s.39-45 
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Uppgifter och ansvar  

Officerens uppgift är att leda väpnad strid på alla nivåer genom att samordna de sammansatta 

förmågorna för att nå önskad effekt. Specialistofficerare skall också leda väpnad strid men på 

stridsteknisk nivå och verkställa de beslut chefer tagit om våldsanvändning. 

 

Det finns en tydlig uppdelning i ett vad och ett hur, där avsikten är att officerare beslutar om 

vad och specialistofficerare beslutar om hur. Det är en förenklad modell som motsägs på flera 

andra sätt i Försvarsmaktens texter, bland annat så kan även specialistofficerare vara chefer 

eller ställföreträdare på lägre taktisk nivå och därmed klara ut vad för sina underställda. På 

taktisk och högre nivå68 så är det officerare som besätter chefspositioner och i huvudsak tar 

dessa beslut. 69 

 

Vad avser utbildning och träning av förband så finns en tydlig uppdelning av ansvar i den så 

kallade ledningstriaden med chef, ställföreträdande chef och högste specialistofficer. Chef och 

ställföreträdare fokuserar på att planera och leda förbandet mot förbandsmålsättningar medan 

den tredje chefen i ledningstriaden, högste specialistofficer, fokuserar på färdighetsträning av 

förbandets personal. I förband där både chef och ställföreträdare är officerare har högste 

specialistofficer en viktig rådgivande roll med hänsyn till sin djupare yrkeserfarenhet. 70 

 

 Etik  

Försvarsmaktens anser att den militära professionens etiska fundament är den uttryckta 

värdegrunden med därtill hörande uppförandekod.71 Värdegrunden är gemensam för alla delar 

som ingår i Försvarsmakten, det vill säga betydligt fler än de två kategorier som vi studerar. 

Det går inte att peka på någon betydande skillnad mellan de två befälskategorierna ur valt 

källmaterial. Det enda som kan vara värt att belysa är att officerarna har ett särskilt personligt 

ansvar för beslut om våldsanvändning och konsekvenserna av detta.72 Detta ansvar har dock 

även specialistofficerare i chefsbefattning vilket får oss att konstatera att skillnaderna ligger i 

typ av befattning och ej mellan befälskategorierna. Vad avser relationen till det samhälle 

                   
68 Försvarsmakten avser bataljonsnivå och uppåt. 
69 Försvarsmakten, FM 2015-1597:7, FMSI 2015 Underbilaga 1.1,  Vår Militära profession - Agerar när det krävs, 

Stockholm: Försvarsmakten, 2017, s.29 
70 Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Stockholm: Försvarsmakten, 2018, 

s.9 
71 Försvarsmakten, FM 2015-1597:7, FMSI 2015 Underbilaga 1.1,  Vår Militära profession - Agerar när det krävs, 

Stockholm: Försvarsmakten, 2017, s.18 
72 Ibid, s.40 
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Försvarsmakten är satt att försvara framgår det med tydlighet att Försvarsmakten skall 

anpassa sig till samhället.73  

 

 Kåranda 

Försvarsmakten nämner inte ordet kåranda utan använder synonymer likt sammanhållning 

och dylikt och vi kan inte uttyda att någon skillnad mellan befälskategorierna önskas av 

Försvarsmaktens i källmaterialet. Försvarsmakten betonar att sammanhållning är en viktig del 

av den militära professionen. Men den sammanhållning som avses är den 

Försvarsmaktsgemensamma uppslutning kring gemensamma värderingar som sträcker över 

alla kategorier, även civilanställda. En företeelse som är värd att belysa är att Försvarsmakten 

har valt att inkludera alla myndighetens ingående delar som en del av den militära 

professionen, även reservister och civilanställda. Det är inte helt kompatibelt med hur tex 

Abrahamsson förhåller sig till den militära professionen där han gör en egen avgränsning vid 

officerskåren.74 

 

4.2. Vad avviker från avsikten? 

 Expertis  

Karriären  

Försvarsmaktens vilja att officerare skall vara plutonchef som sin första befattning är något 

som skiljer avsevärt med nuvarande läge. Sett till alla undersökta i officerskategorien hade 

bara 6,7% plutonchef som förstabefattning. Det är helt naturligt då NBO-officerare inte hade 

den målsättningen uttalat utan det skulle komma senare i karriären. Delar man upp 

officerskategorin i NBO-officerare och OP-officerare så syns en tydlig skillnad där endast 

1,5% var plutonchef som förstabefattning hos NBO-officerare och 10,9% var det av OP-

officerarna. Det skall dock nämnas att inte förrän 2013 beslutades det att plutonchef skulle 

vara förstabefattning för nyutexaminerade officerare från OP.75 Korrigerat för att enbart ta 

med de utnämnda 2013 och framåt så går värdet upp till 15,4%. Majoriteten började 

tjänstgöring i en befattning som någon form av plutonsbefäl. 

 

                   
73 Försvarsmakten,  FM 2015-1597:7, FMSI 2015 Underbilaga 1.1,  Vår Militära profession - Agerar när det krävs, 

Stockholm: Försvarsmakten, 2017, s.31 
74 Abrahamsson, Bengt. Militärer, makt och politik, Stockholm: Försvarshögskolan, 2005, s.15 
75 Angående införandet FM Org 13: Försvarsmakten  HKV 02 300.59802, Försvarsmaktens direktiv för 

omstruktureringsarbetet under 2012, omarbetad utg 1, Stockholm: Försvarsmakten, 2012 
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Vid analys av de som är färdiga på plutonsnivån76 framträder ett mönster. Ser man till 

officerarna så är medeltjänstgöringstiden ca 3 år som plutonchef och även mediantiden är 3 

år, vilket stämmer med Försvarsmaktens avsikter. Diskrepansen är att OP-officerare har en 

median på 5 år i någon befattning på plutonsnivå och NBO-officerare har 7 år. 

Försvarsmaktens vilja är att åren på plutonsnivå utöver plutonchefsåren skall försvinna för 

officerarna och de arbetsuppgifterna skall utföras av specialistofficerare. 67% av de 

specialistofficerare som är nyutbildade sen 2008 är fortfarande kvar på plutonsnivån, vilket 

kan tolkas är i linje med avsikten. 

 

Vår undersökning visar att OP-officerare tjänstgör i stab tidigare i karriären än NBO-

officerare gjorde. Exempelvis hade 17% av OP-officerarna en stabsbefattning fjärde året i 

tjänst där ingen av de över 200 respondenterna ur äldre system hade någon stabsbefattning så 

tidigt. Dock finns här fortfarande en avsevärd diskrepans mot avsikten där stabsbefattning bör 

vara norm för huvuddel tidigt i karriären och innan de kliver upp på kompaninivå. Det är 

långt ifrån normen för dagen OP-officerare. För NBO-officerarna var över hälften av 

officerarna kvar på plutons och kompaninivå även 13 år in i yrket.  

 

Vid en jämförelse med nuvarande läget för tid till utnämning av olika grader förefaller det att 

de riktvärden för medeltjänstgöringstid till respektive grad (bara de som de facto utnämnts är 

med i beräkningen) som Försvarsmakten avser stämmer nästan exakt för graderna kapten och 

major. I snitt ca 7 år till kapten oavsett OP/NBO och ca 12 år till major. Inga OP-officerare 

bland respondenterna hade hunnit bli majorer. Dock är det en skillnad för överstelöjtnanter 

där rikttiden är 14-15 år och observerat snitt 18 år. Dock är antalet utnämnda överstelöjnanter 

i underlaget få, 14 st, men konfidensintervallet för 95% är 16,88-19,26 vilket ändå visar att 

det skiljer. Dock kan andra faktorer, tex att vi bara mäter på regementsnivån göra att snittiden 

är högre än för hela armén. 

 

Del av de som nu är specialistofficerare är NBO-officerare som omgalonerats och därför har 

karriärer med längre tid på lägre nivå. När vi ser till hur snabbt de nyutbildade 

specialistofficerarna har fått sina nya tjänstegrader så framträder en annan bild. 

Medeltjänstgöringstiden innan utnämning till fanjunkare är ca 5 år på de 35 fanjunkare i 

underlaget som inte är omgalonerade officerare. Det är avsevärt snabbare utnämningar än de 

                   
76 De som nu har befattning på plutonsnivå samt de som aldrig har tjänstgjort på plutonsnivån är bortsorterade. 
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8-9 år som Försvarsmakten satt som riktvärde. I vårt underlag finns ingen nyutbildad 

specialistofficer som har nått graden förvaltare, vilket stämmer med Försvarsmaktens 

avsikter, där de få som blir förvaltare skall bli det sent i karriären, bortom år 18. 

Medeltjänstgöringstiden innan utnämning för våra 28 förvaltare i underlaget var 18,75 år, 

vilket stämmer med Försvarsmaktens avsikter.  

 

Bland kompanicheferna är diskrepansen mellan Försvarsmaktens avsikter och vårt 

observerade läge betydande. Snittiden i tjänst är ca 14 år för kompanicheferna och 

medelåldern är ca 36 år. Försvarsmaktens strävan är att kompanichefsskap skall besättas runt 

år 7 efter examen och medelåldern ca 30 år. Kompanicheferna har haft längre tid som 

plutonchefer än snittet i officerskåren i vår data. En spännande avvikelse är att 70% av 

kompanicheferna är kaptener trots att i skrivande stund befattningen egentligen ska besättas 

av majorer. I detta avseende har någon mekanism verkat så att gradnivåerna sänkts innan 

besluten om Försvarsmaktens organisation för 2019 har trätt i kraft. Om detta beror på 

befälsbrist i allmänhet eller bara brister i antalet elevplatser på nivåhöjande utbildningar eller 

någon annan orsak kan vi bara spekulera om. 

 

Kompetensområden, ansvar och uppgifter  

De olika kategorierna har separerade utbildningssystem i mycket stor utsträckning men vår 

undersökning visar att båda kategorierna värderar tjänstgöring i egen befattning samt att lära 

av mer erfarna befäl som stor del i hur de fick sin militära kompetens. Det finns inga belägg i 

vår data för att tradering är mer förekommande hos specialistofficerskåren. 

 

Analysen av vårt material visar inte på någon diskrepans mellan Försvarsmaktens avsikter 

med de olika kompetensområden och uppgifter som de olika befälskategorierna ska ha. Det är 

dock svårt att säga något i absoluta tal med hänsyn till att Försvarsmaktens avsikt inte 

uttrycks på det sättet, men man kan jämföra kategorier och därmed se på skillnader. 

Medelvärdet på det kompetens- och uppgiftsindex77 vi skapat blev -0,11 för 

specialistofficerare och 0,25 för officerare vilket visar på skillnad. När man gör en uppdelning 

på både befattning och kategori visar resultatet att det skiljer mellan kategorier men också 

beroende på befattning. I stabstjänst gör man mer av det som i indexet benämns som typiska 

officersverksamheter även som specialistofficer. Även om officerare på plutonsnivån har ett 

                   
77 Skala: -1 renodlad specialistofficersverksamhet och +1 renodlad officersverksamhet. 
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index som tyder på att de gör lika mycket av båda kategoriernas arbetsuppgifter är skillnaden 

mot specialistofficerare på samma nivå betydande. 

 

 
 

På frågan “Vem gör vad på din arbetsplats?” visar analysen att det är svårt att se någon stor 

diskrepans mellan Försvarsmaktens avsikt och svaren från respondenterna. Två frågor hade 

otillfredsställande signifikans (p>0,05 med T-test) och är inte med i diagrammet. En av dessa 

frågorna var “Vem kan plutonsnivån bäst?” och där spretar uppfattningarna avsevärt. När man 

sorterar på de som nu befinner sig på plutonsnivån och bara jämför med OP-officerare och ej 

omgalonerade specialistofficerare så finns det en signifikant skillnad mellan de två 

kategorierna: Officerarna tycker de kan plutonsnivån bäst och specialistofficerarna tycker de 

kan plutonsnivån bäst. Försvarsmakten vill att specialistofficerare skall bära expertisen på 

plutonsnivån. Den nivå där specialistofficerare och officerare interagerat mest de senaste 10 

åren är på plutonsnivån och därför är det intressant skillnad. 

 

Figur 2: Diagrammet visar kompetensindexets 

medelvärde uppdelat på klustrad befattningsnivå 

samt för kategorierna officer och specialistofficer. 

Skala går från -1 som är renodlade 

specialistofficersuppgifter och +1 som avser 

officersuppgifter enligt Försvarsmakten. 
 
Datan påvisar skillnad mellan kategorierna oaktat 

befattningsnivå. 
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Resultatet är uppdelat på kategorierna och det visar att de inte är överens i de två frågorna 

som avhandlar ledarskap och frågan om vem som leder striden. Det kan vara så att frågorna är 

så oprecisa och upp till enskild individ att tolka så reliabiliteten blir lidande. Sammantaget 

visar vår analys att vi inte kan belägga någon diskrepans vad avser arbetsuppgifter och 

kompetenser. 

 

 Etik 

Enkätfrågan som berör huruvida Försvarsmakten bör anpassas till samhället visar att ingen 

signifikant diskrepans finns mellan yrkesofficerskategorierna. Det finns en svag men 

signifikant korrelation (r=0,274) till att med ökad ålder så anser respondenterna i högre 

utsträckning att Försvarsmakten skall anpassas till samhället i övrigt. Validiteten i enkätfrågan 

för det som professionsteoretiskt definieras som etik är ganska låg. Dock kan frågan till viss 

del svara på om mätbar skillnad finns mellan kategorierna vilket skulle kunna visa på 

diskrepans mot Försvarsmaktens avsikt i någon mån, där egentligen ingen skillnad mellan 

kategorierna bör finnas. Vår analys visar ingen diskrepans. 

 

 Kåranda 

Kåranda inom en profession är mångt och mycket en produkt av områdena expertis och etik 

och den formas av bland annat gemensam utbildning och verksamhet. Enligt professionsteorin 

borde det då således utvecklas olika kåranda i de olika kategorierna, speciellt vad avser 

skillnaderna i expertis.  

 

Figur 3: Figuren utvisar vad 

respondenterna uppdelat på 

kategorierna officer och 

specialistofficer uppfattat att de olika 

kategorierna gör på sin egen 

arbetsplats i medelvärde.  
 
Skala: 
+2 Huvudsakligen officerare 
+1 Tills stor del officerare 
0 Lika mycket båda kategorierna 
-1 Till stor del specialistofficerare 
-2 Huvudsakligen specialistofficerare 
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Enkätfrågan med påståendet “Jag umgås mest med officerare respektive specialistofficerare 

på fritiden (utöver civila)” renderade i följande resultat: Generellt umgås kategorierna med 

den egna gruppen i större omfattning. 52,1% av officerarna svarade att påståendet stämde till 

stor del eller helt för dem själva. För OP-officerare är andelen högre, 70,4%. För 

specialistofficerare svarade 38,6% till stor del eller helt för egna gruppen och för nyutbildade 

specialistofficerare 48,7%. Om man kopplar nivån av samhörighet till förekomsten av 

relationer utöver de kollegiala så finns en tendens att den generation yrkesofficerare som är 

utbildad under de nya systemen tycks i högre grad utvecklat en separat samhörighet inom 

respektive befälskategori. Detta trots att det är på plutonsnivån de har umgåtts yrkesmässigt i 

störst utsträckning och det är där de flesta OP-officerare och nya specialistofficerare arbetat 

de senaste 10 åren. Av fritextsvaren i enkäten kunde oväntat lite uttolkas vad avser vi och 

dom-känslor mellan specialistofficerskåren och officerskåren, det vill säga nedvärderande 

uttryck gentemot den andra delen av befälskåren. Generellt uppfattades bara dessa 

ställningstaganden i knappt 7% av svaren. Ytterst få svar var av känslosam karaktär och 

huvuddelen var nyanserade.  

 

Avslutningsvis visar enkätsvaren att 77,2% av respondenterna inte tycker att civilanställda bör 

tillhöra den militära professionen, så som Försvarsmaktens avsikt gör gällande i Vår militära 

profession. Det påvisar att acceptansen för att inkludera civilanställda i den militära 

professionen är låg. 

 

4.3.  Förklaring till organisationsförändringens problem 

 

Skapa förståelse för förändringens nödvändighet 

Resultatet av vissa av våra enkätfrågor kan tolkas som att det finns ett mindre kvarvarande 

motstånd mot flerbefälssystemet som allmänt koncept, men att det generellt inte finns en 

längtan tillbaka till det gamla. Det verkar som om det mer är i frågan om hur Försvarsmakten 

i detalj har valt att omfördela arbetsuppgifter och roller som problemen finns. Det är när 

organisationsförändringen väl fått en reell påverkan på verksamheten som det mätbara 

motståndet uppstår. De mycket starka uppfattningarna som officerskåren ger uttryck för i vår 

enkät stödjer argument för att förståelse för förändringens nödvändighet saknas i armén.  

 

På frågan “Skulle vi behållit enbefälssystemet (NBO)?” svarar 29,4% av respondenterna ja. 

59,7% svarar nej och tycker då att flerbefälssystemets införande i någon mening varit positivt.  
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OP-officerare och nyutbildade specialistofficerare svarar i mindre grad ja och har fler utan 

åsikt i frågan vilket kan tolkas att den nyare generationen inte riktigt kan förhålla sig till 

enbefälssystemet ur retroperspektiv. Man skulle med denna information kunna tolka det som 

att förändringens nödvändighet varit förankrad i någon mån, men när själva detaljerna i 

omorganisationen konkretiseras framträder en annan bild. Intressant är att tongivande chefer 

på lägre nivå, studiens bataljons- och kompanichefer svarar 48,6% ja och 45,7% nej. Dessa 

chefsbefattningar är de som till stor del hanterat effekterna av införandet och är också viktiga 

för genomdrivandet av reformen. 

 

Den största diskrepans vi hittat handlar om vad officerare skall genomföra tidigt i karriären. 

En av de bärande delarna med trebefälssystemet är att officeren skall spendera kortare tid på 

lägre nivåer. Det förefaller som om mycket starka uppfattningar inom hela yrkesofficerskåren 

går emot flera av de förändringar som Försvarsmakten har genomfört och kommer 

genomdriva. Vid tolkning av fritextfrågan “Försvarsmaktens avsikt är att officerare skall 

spendera avsevärt kortare tid på lägre taktisk nivå (pluton och kompani) än förr. Vad anser du 

om detta?” kan vi konstatera att en majoritet, 64,2%, är tydligt negativa och 19,9% är ej 

tydliga eller resonerande. Blott 15,8% är positiva. OP-officerare är lite mer positiva som 

grupp men det är fortfarande bara ca 25%. En respondent förtydligar problematiken många 

framhäver: 

Förödande för systemet. Arméns nya ril (riktlinjer vår.anm) för yrkesprofession för 

officerare och specialister menar att även en officer bör ha djupa kunskaper om 

förbandet och dess mtrl. Det går (får vår.anm) man inte genom att segla igenom 

systemet.78 - Bataljonschef och överstelöjtnant 

Det förefaller inte heller finnas någon förståelse för Försvarsmaktens uppfattning om vilka 

befattningar en officer skall besätta tidigt i karriären. Som svar på påståendet “En fänrik bör 

bli plutonchef som förstabefattning” svarade enbart 3,0% “Stämmer helt” och en majoritet på 

65,5% “Stämmer inte alls”. Det finns en liten skillnad om man ser på OP-officerare där en 

liten förskjutning i åsikt kan skönjas där 7,8% tycker det stämmer helt. Dock är det 

fortfarande bland OP-officerare en majoritet som inte tycker det är en god idé, trots att de 

skulle tjäna rent karriärmässigt på det. Vad är då lämplig förstabefattning enligt 

yrkesofficerskåren? Det verkar som om kollektivet vill att nyutnämnda fänrikar skall gå 

samma väg som innan flerbefälssystemet. En kvalificerad majoritet tycker att påståendet att 

“en fänrik bör vara instruktör innan denne blir plutonchef” stämmer helt eller till stor del. 

                   
78 Respondent 2018-04-19 18.40.51 



 

31 

Även OP-officerare är av samma uppfattning. Instruktörsrollen är något som Försvarsmakten 

mycket tydlig avser skall vara vikt åt specialistofficerarna.  

 

Det finns argument för att förändringen saknar förankring även hos högre chefer i 

Försvarsmakten. Trots den tydliga ordern 201279 om att samtliga OP-officerare skulle besätta 

plutonchefsbefattning från 1 januari 2013, så genomförde flertalet regementschefer 

omedelbara arbetsledningsbeslut för att korrigera vad de uppfattade som orimligheter. Det var 

frågan om att på många plutoner så blev kaptener ställföreträdare till fänrikar.80 

 

Att de tydliga uppfattningarna om vilka uppgifter officerarna skall ha och hur kompetenser 

skall formas är kopplat till att det är ett kärnområde för den militära professionen. Radikala 

förändringar i ett kärnområde skapar enligt Buchanan och Boddy en grogrund för konflikter, 

motstånd och misslyckande, en teori vilket vårt resultat stödjer, framför allt i form av 

motstånd mot de delar av reformen som berör dessa kärnområden. Kotter anser att 75% av 

ledningen i en organisation måste var övertygade om att det är omöjligt att fortsätta som 

tidigare för att steg ett skall vara tillfyllest. De från Försvarsmaktens avsikt starkt avvikande 

uppfattningarna om hur officerens tidiga karriär bör se ut är ett uttryck för att Försvarsmakten 

inte har övertygat organisationen om förändringens nödvändighet. Försvarsmaktens 

nuvarande och kommande problem med organisationsförändringen kan förklaras med detta 

sett utifrån Kotters teori. En av respondenterna skriver: 

Man skulle självfallet ha haft en MYCKET tydligare anledning till och tydligare 

inriktning med att införa det innan man gjorde det. Att man nu håller på att lappa 

och laga efter mer än 10 år är inte förtroendeingivande. 81 -Kapten i bataljonsstab 

 

Sätta ihop en styrande koalition 

Försvarsmaktens införande av flerbefälssystemet har genomförts stegvis,82 vilket har medfört 

att det funnits flera styrande koalitioner i form av arbetsgrupper. Dessa har avgränsats till 

respektive kategori med tex Ag OR83 som sattes upp 2008 och hanterade 

specialistofficerarnas nya roll men ej gruppbefälen, namnet till trots. Först 2015 skapades en 

arbetsgrupp för hela flerbefälssystemet, med delar ur före detta arbetsgrupper som deltagare 

                   
79 Angående införandet FM Org 13: Försvarsmakten HKV 02 300.59802, Försvarsmaktens direktiv för 

omstruktureringsarbetet under 2012, omarbetad utg 1, Stockholm: Försvarsmakten, 2012 
80 Försvarsmaktens officiella youtubekanal;https://www.youtube.com/watch?v=KKIUcnymP9k (Hämtad 20180503) 
81 Respondent 2018-04-24 20.33.26. 
82 Försvarsmakten, FM 2016-25889:1, Personaldirektörens beslut om flerbefälssystemet. Stockholm: Försvarsmakten, 2018. 
83 Arbetsgrupp Other Ranks, (dvs specialistofficerare). 

https://www.youtube.com/watch?v=KKIUcnymP9k
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som leddes av HKV LEDS PERS Plan84. Införandet i detalj, med personalomplaceringar och 

dylikt har sedan dess skett i Försvarsmaktens ordinarie orderkedja. Tolkat enligt Kotters teori 

fanns inledningsvis inte endast en utan flera styrande koalitioner i ordinarie befälskedja. Det 

fanns ej heller någon stark ledargestalt utanför ordinarie befälskedja. Vår tolkning är att det är 

tveksamt om någon av de koalitionerna som haft ansvar för de olika införandena haft 

tillräcklig styrka och kraft att lyckas.  

  

Formulera vision och strategi 

Försvarsmakten har på senare tid erkänt avsaknad av en sammanhållen vision för 

flerbefälssystemet85, bland annat framhölls oklarheter angående specialistofficerarnas 

karriärer och att organisationen var delvis inkonsekvent uppbyggd86. Först 2015 beslutade C 

LEDS att sätta upp ett projekt för att reda ut oklarheter i hela flerbefälssystemet. Oklarheterna 

styrks av en respondent som skriver:  

Jag upplever att det har tagit väldigt lång tid att definiera vad man ska ha de olika 

befälsskikten till. Först nu börjar systemet att förtydligas, snarast som en respons 

på stora avhopp än det faktum att det tidigare har varit väldigt otydligt. Just nu 

upplever jag att man framförallt jobbar med att förändra specialistofficersyrket, 

men i princip ingenting för officerare.87 - Löjtnant och plutonchef 

LEDS projekt belyser att det är främst specialistofficerarnas karriärer som nämns som 

otydliga och det kan man tolka att officerskarriären inte varit föremål för samma spretande 

diskussion inom projektgruppen. Vår egen enkätundersökning visar dock att officerarnas roll 

på lägre nivå är föremål för mycket starka uppfattningar som avviker från Försvarsmaktens 

avsikter. Det finns dock nu 2018 en medvetenhet i Försvarsmakten om att 

organisationsförändringen river upp känslor i den militära professionen88. En respondent 

uttrycker i likhet med många andra att beslutet verkade obearbetat: 

Det infördes totalt oanalyserat för över 10 år sedan, vi skall inte dra för stora 

slutsatser kring hur det ser ut just nu, det är för många fel inbyggda, vilka säkert 

rättas till med tiden, eller i nästa konflikt.89 - Major i bataljonsstab 

Nu 10 år efter att flerbefälssystemet införts skulle man kunna säga att en allomfattande vision 

med tydlighet formulerats genom Flerbefälssystemet i Försvarsmaktens organisation och Vår 

                   
84 HKV Ledningsstaben Personalavdelning Plansektionen.  
85 Försvarsmakten, FM2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Stockholm: Försvarsmakten, 2018, 

s.1. 
86 Försvarsmakten, FM 2016-25889:1, Personaldirektörens beslut om flerbefälssystemet. Stockholm: Försvarsmakten, 2018, 

s.1 
87 Respondent 2018-04-18 09.08.05. 
88 Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation, Stockholm: Försvarsmakten, 2018, 

s.3 
89 Respondent 2018-04-19 15.23.13. 
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militära profession. Man kan dra slutsatsen att Kotters krav på sammanhållen vision och 

strategi för införande inte var tillräcklig för Försvarsmakten år 2008. En respondent belyser 

detta: 

Till skillnad från införande av NBO, var införandet 2008 ej färdigplanerat. De sista 

åren har därför ägnats att återta och bygga uppifrån och ner. Det omvända 

förhållandet hade varit enklare och skyndat på processen. Det råder fortfarande 

stora kunskapsluckor i officerskåren.90 - Regementsförvaltare  

Bolman och Deals91 teori om situationer där otydligheter och oklarheter råder i anslutning till 

en organisatorisk reform skulle kunna vara en del av förklaringen till att det bildats många 

olika uppfattningar om officerarnas tidiga karriärer bland tongivande chefer. Förstår man inte 

den kommunicerade visionen skapar man sig helt enkelt en egen. Detta skapar effekter som 

går emot Försvarsmaktens avsikter och då följaktligen motverkar införandet. 

 

Sett till Carnalls utvecklingskurva vid förändring bör en normalisering sakta ske mot det nya 

arbetssättet. Vad avser införandet av flerbefälsystemet har förändringar kommit efter hand i 

form av olika konkretiseringar och förtydliganden, det vill säga att man staplar förändringar 

på varandra, så aktören i organisationen aldrig ges ro att utvecklas i det nya. Med anledning 

av detta kan aktörer över längre tid befinna sig i motståndsfasen vilket till del vårt resultat 

påvisar. Om Försvarsmaktens nu kommunicerade vision och strategi för införande är 

tillräckligt tydlig så borde en normalisering påbörjas. 

 

Kommunicera förändringsvisionen  

I och med att formuleringen av vision och strategi har haft brister så är det svårt att separera 

bristande målbild med bristande kommunikation av densamma. Av de totala fritextsvaren 

berörde ca 20% åsikter inom områdena kommunikation och införande. Fritextfrågan var helt 

öppen och ej ledande vilket påvisar att relativt många respondenter själva har sett det som 

viktigt. Vanligt förekommande påstående är att det tagit lång tid att komma fram till en 

målsättning med reformen och att det både saknats helhetstänk och varit otydligt. Vår 

enkätundersökning visar att mycket av frustrationen kring kommunikation rör sig om 

karriärfrågor och där har även de största avvikelserna kunnat identifieras. Kanske hade inte 

bara kommunikationen av helheten misslyckats utan även kommunikation av detaljerna? 

                   
90 Respondent 2018-04-18 07.25.48. 
91 Bolman. Lee G & Deal E Terrence: Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. s.105 
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Det har tagit orimligt lång tid att tydliggöra hur karriären skall se ut för officeren i 

trebefälssystemet, särskilt för specialistofficeraren.92 -Ställföreträdande plutonchef 

och fanjunkare 

Överbefälhavaren kommunicerade den 9 oktober 2012 införandet.93 Han spekulerar om att 

han själv troligtvis inte skulle acceptera faktumet att erfarna kaptener flyttas åt sidan för att 

nyutnämnda OP-officerare skall bli plutonchefer när han själv var plutonchef. Detta uttalande 

står i rak motsats till Kotters teori om starkt ledarskap vid omorganisationer. Kotter menar att 

inget undergräver förändringsförsök så mycket som när framstående företrädare inte lever 

som de lär.94 Förändringsagenten måste föregå med exempel. Uttalandet får aktörer att tvivla 

och det skapar osäkerhet.  

 

Hur kommunikationen av 2018 års beslut om trebefälssystemet kommer att lyckas återstår att 

se, det kan dock konstateras att medvetenhet om behovet av god kommunikation från 

Försvarsmaktens sida uttrycks i de senare producerade dokumenten.  

 

Stärka medarbetarnas handlingskompetens 

Försvarsmakten tar upp problemet med att bristande kommunikation av systembeskrivningen 

har gjort att lokala uppfattningar och aktuellt personalläge format förbandens organisatoriska 

utseende olika på olika förband trots att det är liknande typförband. Därför spretar de roller 

och befattningar som specialistofficerare och officerare har över hela Försvarsmakten.95 Det 

förefaller som den handlingsfrihet som funnits i organisationen snarare motarbetat reformen 

än förstärkt den. Det borde ha att göra med att de föregående punkterna i Kotters modell ej 

har varit uppfyllda.  

 

Förankring av nya arbetssätt i rådande kulturen 

Kotter menar att en organisationsförändring som ändrar den kulturella grunden tenderar att 

motarbetas under lång tid. Här kan man kanske finna en del av förklaring till varför vissa 

grundläggande uppfattningar i officerskåren går emot Försvarsmaktens avsikter, till exempel 

frågan om vad en officer ska göra tidigt i karriären. 

 

                   
92 Respondent 2018-04-18 21.48.01 
93 Försvarsmaktens officiella youtubekanal;https://www.youtube.com/watch?v=KKIUcnymP9k (Hämtad 201805-03) 
94 Kotter, J P, Leading change. Boston: Harvard Business press, 2007.  
95 Försvarsmakten, FM 2016-25889:1, Personaldirektörens beslut om flerbefälssystemet. Stockholm: Försvarsmakten, 2018, 

s.2 

https://www.youtube.com/watch?v=KKIUcnymP9k
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5. Diskussion och slutsatser 

Försvarsmaktens avsikt att officerare skall passera befattningar på lägre taktisk nivå fortare än 

idag är föremål för den största avvikelsen.  Förändringen i vad officerare gör den första tiden i 

karriären är en av de bärande delarna för att få flerbefälssystemet att fungera, om inte 

förändringen går i lås så har föga ändrats från hur det såg ut för officerare under NBO. Detta 

skulle kunna leda till att utrymmet för specialistofficerarna att ta plats i sin utpekade roll på 

lägre nivåer minskar.  

 

Skillnaden i officerens karriärhastighet är inte relaterad till de militära graderna, vår analys 

visar att nuvarande officerskår har samma tidsförhållanden för att nå respektive befälsgrad 

som Försvarsmakten avser, så i det avseendet finns ingen egentlig avvikelse. Det förefaller 

som om avvikelsen är relativt isolerad till vilka befattningar som officerarna besätter de tidiga 

åren i karriären. Officerskåren är längre tid på plutonsnivån och besätter stabsbefattning 

senare än avsett. Även nyutbildade officerare efter 2013 innehar typiska 

specialistofficersbefattningar på plutonsnivån i ett antal år i den tidiga karriären. Det gör 

också att besättande av stabsbefattning senareläggs tidsmässigt. Försvarsmaktens ambition 

fördröjs. Vad avser de nya specialistofficerare å andra sidan förefaller de ha haft snabbare 

karriärer gradmässigt än vad avsikten nu är. Det verkar som om att kategorierna inte har 

dragits isär på det sätt som önskats, med specialistofficerare som skall stanna kvar länge i 

både grad och befattning och officerare som snabbt skall passera de lägre nivåerna för att nå 

högre stabs- och chefsbefattningar. 

 

Kompanicheferna har en ännu större diskrepans med dubbelt så lång tid i tjänst mot avsikten. 

Försvarsmaktens vilja kommer få påföljden att kompanicheferna i framtiden kommer vara 

betydligt mindre erfarna än vad officerskåren idag är van vid. Vår analys visar att 

flerbefälssystemets effekter inte fullt ut har nått kompanichefsnivån ännu. 81,5% av 

kompanicheferna bland respondenterna är NBO-officerare vilket stödjer påståendet. Att det 

finns en stor mängd NBO-officerare som är mer meriterade för att besätta 

kompanichefsbefattningar kan i nuläget vara ett exempel på ett strukturellt hinder som inte är 

borttaget och därför fördröjer förändringen med att sänka åldern på kompanicheferna. 

 

Det kan också vara intressant att belysa var det inte finns någon diskrepans mellan avsikt och 

läge. Vår analys visar att arbetsuppgifterna och rollerna för de två yrkesofficerskategorierna 
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separerats i någon mån i enlighet med avsikten. Det finns en signifikant skillnad i vad 

specialistofficerare och officerare gör på sitt arbete och oberoende på vilken nivå de tjänstgör 

på finns skillnaden kvar. Det går inte att dra slutsatser att, i absoluta mått, Försvarsmaktens 

avsikt är uppfylld, men det går att dra slutsatsen att det inte föreligger någon större diskrepans 

inom området. 

 

Vår analys kopplat till den teori vi valt visar att det finns en rad olika förklaringar till 

diskrepanserna som vår empiri kan stödja. De tydligaste, där vi har mest belägg för i vår 

analys, rör begreppen förankring, vision och strategi och kommunikation. Utöver dessa har 

det under studien framkommit en del andra intressanta teorier där diskrepansen vi studerar 

kan till del förklaras.  

 

Det förefaller som om delar av de organisationsförändringar som flerbefälssystemet inneburit 

varken varit eller är förankrade i yrkesofficerskåren. Vår analys pekar på att detta gäller såväl 

hos en stor del av cheferna i linjen som hos resten av aktörerna och detta är ett förhållande 

som fortfarande tycks gälla idag. Förankring av förändringens nödvändighet är det första 

steget i Kotters modell, vilket gör att en relativt stor del av Försvarsmaktens problem med 

införandet kan förklaras av detta. 

 

Vidare kan vi utifrån analysen dra slutsatsen att visionen varit otydlig. Det tycks ha varit fallet 

ända från början av införandet och fram till senaste beslutet om trebefälssystemet. 

Försvarsmakten har saknat en sammanhållen och tydlig strategi och vision, men som Kotters 

teori förutspår så har det funnits ett stort antal införandeplaner, orderverk och direktiv de 

senaste 10 åren. Trots detta så har det varit mycket oklart vad omorganisationen gått ut på för 

aktören längst ut på linan. Visionen har inte i tillräcklig omfattning visat vägen och ej heller 

haft det djup i detaljer som organisationen krävt för att den skulle kunna få rätt effekt.  

 

Vidare visar vår analys att Försvarsmaktsledningen haft brister i sin kommunicering av 

visionen. Många av respondenternas resonemang har rört sig i detta område. Här har vi 

uppfattat en svårighet i analysen, där problem med kommunikation och avsaknad av vision 

förhåller sig till varandra som hönan och ägget. Det är svårt att separera avsaknad av strategi 

och vision med den bristande kommunikationen vilket antagligen är svårt även för 

respondenterna, det som de kallar bristande kommunikation kan de facto vara avsaknad av 
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vision och strategi. Försvarsmakten har dock indirekt erkänt att strategi och vision varit 

bristfällig från början och vi är beredda att hålla med. 

 

Om det är så att de starkaste uppfattningarna hos våra respondenter är djupt förankrade i 

yrkesidentiteten och en del av organisationens kultur så kommer Försvarsmakten kanske se ett 

motstånd till förändringen under mycket lång tid. Exempelvis är medelåldern för de som inte 

alls tycker att en officer skall vara plutonchef som första befattning ca 42 år, vilket medför att 

det i snitt är mer än 20 år kvar till pension. Kotters teori förutsäger att det framförallt kan bli 

problem om chefer inte övertygas. Av de som inte alls tycker att nya officerare skall vara 

plutonchef som första befattning är 60% chefer i organisationen.96 Detta motsvarar 

begreppsmässigt de individer som måste övertygas enligt teorin. Det återstår att se om 

myndigheten kommer lägga kraft på att övertyga denna grupp om nödvändigheten av 

förändringen. Motståndet i yrkesofficerskåren kan också förklaras med Kanters teori, där 

motståndet är en reaktion på att många förlorar kontroll och inflytande samt blir osäkra på sin 

kompetens och roll i det nya systemet när invanda karriärs- och arbetsmönster förändras. 

 

Försvarsmaktens nuvarande målsättning97 med att låta besättandet av befattningar med rätt 

kategori ske efterhand och inte genom radikala metoder likt 2013, kanske är ett försök att 

minska konfliktnivån genom att göra organisationsförändringen inkrementell. 41 

respondenter, ca 11%, uttrycker i en av enkätens fritextfrågor att det måste få ta tid att införa 

nytt system. Exempel på kommentarer är “låt det sätta sig”98 och “låt det ta tid”99. Enligt 

Carnall kan dock en utdragen process medföra effektförlust i organisationen under längre tid 

då aktörerna senare når lärofasen. Det är intressant att se att utvecklingen har gått från en 

radikal metod 2013 till att vara försiktig och ge utrymme för förband och staber att 

ombemanna efterhand och i egen takt mot målbilden. Buchanan och Boddys teori förutsäger 

att det borde minska motståndet i organisationen. 

 

Vi konstaterar att organisationsförändringen berört ett kärnområde för vårt urval av 

respondenter på regementsnivån. Det är möjligt att de som berörts mindre av förändrade 

arbetsformer, till exempel officerare i högre staber, har betraktat organisationsförändringen ur 

deras perspektiv som ett perifert område. Då förutsäger Buchanan och Boddys teori att 

                   
96 Plutonchef upp till bataljonschef samt stabschefer och sektionschefer i staber. 
97 Försvarsmakten, FM 2018-7744, Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation. Stockholm: Försvarsmakten, 2018 
98 Respondent 2018-04-18 19.57.24 
99 Respondent 2018-04-19 11.25.56 
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konfliktnivån kommer öka när flerbefälssystemet väl börjar påverka arbetsformerna i de 

högre staberna om ett antal år. 

 

En respondent sammanfattar Försvarsmaktens första 10 år med flerbefälssystem på följande 

sätt: “Det blev inte som man tänkt sig”,100 och vi är beredda att hålla med. Nu återstår att se 

hur de kommande 10 åren blir. 

6. Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att kvalitativt undersöka samma ämne men med en mer avgränsad 

homogen målgrupp likt till exempel kompanichefer och då hur organisationsförändringen kan 

förstås från detta avgränsade perspektiv. 

 

Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv skulle man kunna genomföra en studie vad avser 

beslutsfattande i en myndighet. Man skulle då byta perspektiv till de arbetsgrupper som drivit 

utvecklingen och ha en mer kvalitativ ansats. Vad är orsaken till bristerna? 

 

Sverige är inte det enda landet som genomfört förändringar av befälssystemet i närtid, Norge 

har till exempel gjort en liknande reform i närtid. Dessa har genomförts på olika sätt. Det 

skulle vara intressant att genomföra en jämförande studie mellan de olika ländernas 

förutsättningar för och genomförande av övergången till flerbefälssystem. 

 

Med anledning av den större revideringen av införandet som skett 2018, skulle det vara av 

värde att genomföra en studie på flerbefälssystemet om ett antal år igen och då utvärdera hur 

läget ser ut. Antingen replikerar man vår studie eller så lägger man en helt ny ansats och 

perspektiv. 

  

                   
100 Respondent 2018-04-20 14.45.56 
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8. Bilagor 

8.1. Enkätfrågeformulär  

 

1. Vad är ditt biologiska kön? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vilken kategori tillhör du? 

4. Din nuvarande grad? 

5. Vilket år blev du utnämnd specialistofficer/ officer? 

6. Har du omgalonerats till specialistofficer vid något tillfälle i karriären och i så fall 

vilket år? 

7. Vilken befattning har du för närvarande? Svaret avser vilken befattning som huvudsakliga 

arbetsgärningen utförs, dvs ej krigsplacering eller dylikt. 

8. Karriärens första 15 år? Respondenten svarar på 15 frågor vad denne gjorde under respektive år. 

Alternativ presenterades i rullist. 
9. Hur många år efter examen utnämndes du till kapten 

10. Hur många år efter examen utnämndes du till major 

11. Hur många år efter examen utnämndes du till överstelöjtnant? 

12. Hur många år efter examen utnämndes du till fanjunkare? 

13. Hur många år efter examen utnämndes du till förvaltare? 

14. Hur många år efter examen utnämndes du till regementsförvaltare? 

15. Din egen uppfattning?  
Hur väl tycker du att påståendena stämmer med din nuvarande roll? Svarsalternativ enligt följande: 

Stämmer inte alls, Stämmer till viss del, Stämmer till stor del, Stämmer helt, Vet ej 

a. Jag har god kunskap i materielsystem 

b. Jag tränar soldater i personlig färdighet 

c. Jag planerar i stort vad förbandet skall göra 

d. Jag planerar hur verksamhet i detalj skall genomföras 

e. Jag planerar på lång sikt 

f. Jag utbildar andra 

g. Jag handlägger ärenden 

h. Jag är insatt i min chefs högre chefs förutsättningar 

i. Jag har detaljkunskaper om verksamheter två nivåer under mig 

j. Jag umgås mest med specialistofficerare på fritiden (utöver civila) 

k. Jag umgås mest med officare på fritiden (utöver civila) 

l. Jag samverkar och interagerar med andra myndigheter 

16. Vad karaktäriserar mest din karriär hittills?  
Svarsalternativ enligt följande:Djup och specialiserad till Bred och generell 

17. Vem gör vad på din arbetsplats?  
Vilken kategori passar in bäst på följande påståenden angående den dagliga tjänsten på din arbetsplats? 

Svarsalternativ enligt följande: Huvudsakligen specialistofficer, Till stor del specialstofficer, Lika 

mycket båda kategorierna, Till stor del officerare, Huvudsakligen officerare 

a. Vem planerar på längre sikt 

b. Vem leder förbandsträning av pluton och över 

c. Vem leder färdighetsträning av soldater och grupper 

d. Vem hanterar personaltjänst 

e. Vem kan de tekniska systemen bäst 

f. Vem kan verksamheten på plutonsnivå bäst 

g. Vem kan verksamheten på kompaninivå bäst 

h. Vem är generellt funktionsförträdare 

i. I vilken kategori finns de tydligaste ledargestalterna på din arbetsplats 

j. Vem ansvarar för upprätthållande av disciplinen 

k. Vilka samarbetar du bäst med 

l. Vem leder striden 
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18. Hur har du fått din kompetens?  
Ange hur stor betydelse de olika nedanstående företeelser har för din totala yrkeskompetens? 

Svarsalternativ enligt följande: Minimal, liten, medelstor stor.  

a. Genom att observera och lära av mer erfarna befäl 

b. Den grundläggande utbildningen (OP/SOU/mm) 

c. Egen erfarenhet vid tjänstgöring i befattning 

d. Icke-nivåhöjande utbildningar och kurser 

e. Nivåhöjande utbildningar (TAK-A/HSU/SU/mm) 

19. Försvarsmakten bör anpassas till det samhälle vi är satta att försvara?  
Hur väl stämmer påståendet med din uppfattning? Svarsalternativ enligt följande: Stämmer inte alls, 

Stämmer till viss del, Stämmer till stor del, Stämmer helt, Vet ej 
20. Plutonchefsskapet   

Svarsalternativ enligt följande: Stämmer inte alls, Stämmer till viss del, Stämmer till stor del, Stämmer 

helt, Vet ej 
a. En fänrik bör bli plutonchef som förstabefattning 

b. En fänrik bör först vara instruktör (motsv) innan denne blir plutonchef 

c. En specialistofficer skulle kunna vara plutonchef 

d. Alla officerare bör ha varit plutonchef i karriären 

21. Kompanichefsskapet   
Svarsalternativ enligt följande: Stämmer inte alls, Stämmer till viss del, Stämmer till stor del, Stämmer 

helt, Vet ej 
a. En kompanichef bör ha tjänstgjort i stab innan 

b. Man bör ha varit ställföreträdare kompanichef innan man blir kompanichef 

c. En specialistofficer skulle kunna vara kompanichef 

d. Alla bataljonchefer bör ha varit kompanichef 

22. Tid på lägre nivå? Försvarsmaktens avsikt är att officerare skall spendera avsevärt kortare tid på 

lägre taktisk nivå (pluton och kompani) än förr. Vad anser du om detta? 
23. Vilka anser du bör ingå i det militära professionsbegreppet? 

24. Skulle vi behållit enbefälssystemet (NBO)?  

25. Har du några andra reflektioner om flerbefälssystemet? 


