


Hur blir man ofÞcer?

Det Þnns tv� olika s�tt. Det f�rsta �r att bli specialistofÞcer. En

utbildning man genomf�r efter v�rnplikten d v s att allting startar

med v�rnplikten. Efter det l�ser man i tre terminer (18 m�nader) och

det kan man g�ra i arm�n med en handfull olika inriktningar. Allting

startar p� Markstridsskolan under ett �r tillsammans och grunden �r

att man l�r sig att utbilda andra.

Det man har med sig fr�n v�rnplikten �r att man har l�rt sig bli chef

p� den grundl�ggande niv�n d v s gruppchef. I utbildningen l�ggs

stort fokus p� pedagogik, att utbilda andra, och s� l�ser man

dessutom �mnen som taktik, hur man nyttjar f�rband och teknik f�r

att f� ut effekt av dem, milit�rteknik, ledarskap och hur man tr�nar

sig sj�lv och andra. Detta g�r man allts� under det f�rsta �ret.

Sedan delas kullen upp och man f�rdjupar sig i sitt valda omr�de. Det

�r d� sj�lva yrkesutbildningen b�rjar. Man l�r sig sin funktion och

detta genomf�rs p� arm�ns olika funktionsskolor, d�r man s�tter

grunden i det arbetsomr�de man ska jobba och bli specialiserad i. Sen

tar man gemensam examen efter ett och ett halvt �r och utn�mns till

specialistofÞcer och sergeant i arm�n. 

Som specialistofÞcer jobbar man sedan ganska l�nge p� varje niv�

f�r att f� praktisk erfarenhet. Efter den f�rsta utbildningen jobbar

man i 4Ð6 �r p� sitt f�rsta jobb. Under denna tid eller d�refter han

man ocks� m�jlighet att f�rdjupa sig ytterligare i sitt specialomr�de

genom det vi kallar yrkes- och befattningsutbildningar. Det �r d�rf�r

vi s�ger att det �r f�rst efter 4Ð6 �r som man verkligen blir specialist

p� n�gonting.

Sedan jobbar man vidare inom sitt omr�de och f�r en del, n�r man

kanske jobbat i 12Ð16 �r, Þnns det m�jlighet att g� ytterligare en skola

som �r F�rsvarsmaktsgemensam. D� studerar man i ett �r varav 6

m�nader tillsammans och d�refter l�ser man inom arm�n

tillsammans i alla funktioner. Detta kallas H�gre

specialistofÞcersutbildning. Efter det uppn�r man graden f�rvaltare

och d� kan man s�gas vara dels specialist i sitt omr�de, men man har

ocks� haft m�jlighet att bredda sig upp�t d v s man kan som specialist

ge andra r�d om hur man nyttjar ett system eller en funktion i sin

helhet.

Man jobbar t ex d� p� v�ra lokala och centrala staber i arm�n, som

ansvarig f�r ett omr�de eller ett system, man kan ocks� jobba som

r�dgivare �t sin chef p� olika niv�er d v s fr�n bataljon och upp�t, d�r

man framf�rallt har ett systemansvar (ofta tekniska system) men d�r

man kan s�ga att man har ett utbildningsfokus genom att leda och

utbilda andra under sig. Utbilda utbildarna kan man kalla det.



Det �r den sista skolan men d�refter Þnns det l�pande

kompetensutvecklingsm�jligheter, inte minst genom att ha olika

sorters jobb och att utvecklas i dessa. Det Þnns ocks� en ytterligare

grad upp�t, men det Þnns ingen formell utbildning f�r den utan den

kan man uppn� genom att vara duktig, arbeta och f�rkovra sig och

sedan sker uttagning genom urval. Man blir d� regementsf�rvaltare.

Hur l�nge kan man jobba som specialistofÞcer i arm�n?

Vi har ju alla en pensions�lder och den ligger p� mellan 61 och 65 �r,

beroende p� avtalskategori. Man kan v�l s�ga att man jobbar ganska

l�nge p� de olika niv�erna och skaffar sig d�rigenom en l�ng

yrkeserfarenhet p� respektive befattning. Det talas ibland om ca 10

000 timmars erfarenhet och det betyder att man jobbar 4Ð6 �r p�

varje niv�. Sedan Þnns det ocks� m�jlighet att desto h�gre upp man

kommer att �ven f�rdjupa sig i n�rbesl�ktade omr�den, �r man t ex

duktig p� ett tekniskt system Þnns det m�jlighet att bredda sig ocks�

till ett annat. Det vill s�ga ta ansvar f�r en lite st�rre helhet.

Ett exempel kan vara att man jobbar med stridsfordon och ocks� olika

typer av stridsfordon, s� att man l�r sig ta hand om en hel

stridsfordonsfamilj, t ex stridsfordon 90 i alla sina olika utf�randen

och versioner.

Nu har du talat ganska mycket om h�rda saker som tekniska system och

stridsfordon, men tidigare n�mnde du �ven s�dant som utbildning,

pedagogik och ledarskap.

Ja, p� en h�gre niv� blir du kanske ansvarig f�r att utbilda dem som

�r utbildare t ex p� en stridsfordonstyp. Det vill s�ga att h�lla

utbildningar f�r dem som ska bli instrukt�rer p� v�ra arm�f�rband,

bygga olika utbildningar baserat p� din erfarenhet, vara den som

formaliserar och producerar olika utbildningssystem. Det kan annars

handla om att vara duktig p� att utbilda hela f�rband, t ex vara den p�

bataljonen som ansvarar f�r utbildning och tr�ning. Att vara

bataljonchefens utbildningsspecialist och ansvara f�r detta i

bataljonsstaben.

Finns det befattningar p� h�gre niv� i arm�n f�r specialistofÞcerare?

I v�ra staber Þnns det gott om befattningar f�r specialistofÞcerare,

till exempel p� brigadniv� �r kanske en tredjedel av alla befattningar

vikta f�r specialistofÞcerare, framf�rallt inom de olika funktionerna

som Þnns i brigadstaben. Inom t ex logistik-, lednings- och

underr�ttelsefunktionerna �r det kanske h�lften. Sedan Þnns det �ven,

kopplat till de f�rband p� brigadniv� som st�djer med ledning och

samband, d�r �r det kanske h�lften som �r specialistofÞcerare, n�r det

g�ller tekniska system.



P� h�gre stabsniv� inom arm�n, beh�vs det specialistofÞcerare �ven

d�r?

Karri�rm�jligheter Þnns f�r specialistofÞcerare p� alla niv�er

inklusive de h�gsta. Om vi b�rjar i Arm�staben Þnns det ett trettiotal

befattningar f�r f�rvaltare och d�r �r det huvudsakligen

funktionsbefattningar, allts� man jobbar med underr�ttelse-, logistik-

eller t ex ledningsfr�gor. D� har man allts� varit l�nge p� f�rband och

jobbat med fr�gor inom samma eller liknande sp�r, och kanske varit

p� bataljonstabs- och brigadstabsniv� och sedan kommer man upp till

Arm�staben och f�r ansvara f�r en del fr�gor rent arm�gemensamt.

Man har kanske jobbat i minst 20 �r f�r att hamna p� Arm�staben.

P� divisionsniv�n, det som vi f�rr kallade f�rdelning Ð och f � inte

deÞnierat �nnu exakt vad g�ller organisation och

stabssammans�ttning, eftersom det �r en niv� som kommer att

inf�ras under de n�rmaste �ren Ð ser jag framf�r mig att det blir minst

lika m�nga befattningar att jobba som specialister inom. Med system-

eller funktionsfokus.

Sammanfattningsvis kan man s�ga att en specialistofÞcer kan h�lla

p� med det/de system eller den funktion man �r intresserad av under

kanske trettio �r p� f�rbands- och lokal niv� och sedan kan man

komma upp p� divisions- och arm�niv� och arbeta vidare med

samma eller liknande fr�gest�llningar, fast med ett h�gre och mer

generellt fokus. Ju h�gre upp man kommer i organisationen desto

bredare blir man allts� i sin kunskap f�r den specialitet man sysslar

med, kanske s� sm�ningom hela kedjan f�r det system man jobbar

med, fr�n utveckling till vidmakth�llande till avveckling.

SpecialistofÞcerens karri�rutveckling kan allts� g� fr�n

f�rbandsniv�n till de h�gsta staberna och en av anledningarna till att

systemet inf�rdes var att vi beh�ver m�nniskor med detaljkunskap

�ven p� de h�gsta niv�erna. D�r man beh�ver kunna fatta r�tt beslut

med r�tt underlag och med kunniga r�dgivare & specialister.

�r det teknikutvecklingen som skapat behovet av specialister �ven p� de

allra h�gsta beslutsniv�erna, eller vad �r det?

Teknikutvecklingen har skapat en del av behovet men �ven yrket

som s�dant har blivit mer och mer utmanande. D�rf�r har det nya

systemet inneburit att det som en person f�rr kanske gjorde p� ett

hyggligt s�tt, det g�r idag tv� p� ett mycket bra s�tt. Uppdelningen av

ansvar och m�jligheten till specialisering �r en f�ruts�ttning f�r

framg�ng i en alltmer komplex v�rld och ett alltmer komplext

stridsf�lt. En del av vinsten med specialistofÞcerssystemets inf�rande

�r allts� att arm�n f�r en st�rre kompetens. Inom vissa omr�den

kostar detta lite mer men inom alla omr�den ger det mycket mer.



Specialisering har dock tv� dimensioner, b�de att kunna mer och mer

inom ett speciÞkt kunskapsomr�de men ocks� att bli mer och mer

duktig p� att kunna fatta beslut som chef.

Ja, det �r intressant att du n�mner det f�r d� hamnar vi os�kt i det

andra sp�ret som yrkesofÞcer, n�mligen ofÞcer.

Ja, som ofÞcer har man inte som uppgift att kunna alla detaljer utan

redan fr�n unga �r i yrket p�b�rjar man sin utveckling i att bli duktig

p� att som chef kunna fatta beslut. Vettiga och avv�gda beslut med

kalkylerat risktagande. Situationsanpassade beslut. Och s�

sm�ningom bli en riktigt duktig chef p� de h�gre niv�erna.

OfÞcer och specialistofÞcer utg�r allts� tillsammans kategorin

yrkesofÞcerare. OfÞcersutbildningen b�rjar �ven den med

utg�ngspunkt i v�rnplikten och den genomf�rs under tre �r och �r en

h�gskoleutbildning.

Utbildningen genomf�rs f�rsvarsmaktsgemensamt p�

Milit�rh�gskolan Karlberg i Stockholm och bedrivs i samarbete av

F�rsvarsh�gskolan och F�rsvarsmakten. P� Karlberg l�ser man i tv�

�r och d�rut�ver l�ser man ett �r p� respektive funktionsskola i de

olika f�rsvarsgrenarna, d�r man s a s specialiserar sig i sin funktion. I

arm�n l�ser vi under termin 4 och 5 p� de olika funktionsskolorna

och p� Markstridsskolan och sedan kommer man tillbaka till

Karlberg f�r det sista halv�ret, under vilket man skriver sitt

examensarbete. Under de h�r tre �ren utbildar man sig huvudsakligen

i att leda andra och till en mindre del i att utbilda andra.

Examen tas ungef�r vid midsommar och i samband med detta

utn�mns man till f�nrik, vilken �r den f�rsta ofÞcersgraden.

D�refter �terv�nder man till sitt f�rband. D�r b�rjar man jobba

med att leda och utbilda en pluton, en styrka p� ca 30 soldater. Och

man kan v�l s�ga att man ofta b�rjar som st�llf�retr�dande

plutonchef, f�r att l�ra upp sig. De tv� f�rsta �ren �r det allts� praktik

p� hemmaf�rbandet, man �r under uppbyggnad och tr�ning. P�

huvuddelen av arm�ns f�rband inkluderar detta internutbildning, d�

man allts� forts�tter sin utbildning inom det omr�de man ska arbeta.

Tr�ning och kompetensutveckling �ven inom det vardagliga t ex

administration och annat, det l�r man sig allts� Ód�rhemmaÓ.

Man leder sin pluton under tr�ning och �vning och man utbildar sin

pluton. Efter tv� �r, n�r man n�tt de krav som st�lls och f�tt de betyg

som kr�vs, blir man utn�mnd till l�jtnant. Vi kan v�l s�ga att man d�

formellt �r utbildad och uppl�rd s� att man kan agera som

plutonchef.

Sedan forts�tter man att jobba och vi kan v�l s�ga det att n�r det



g�ller ofÞcerarna p� ett f�rband g�r det betydligt snabbare �n f�r en

specialistofÞcer, man har ju olika fokus. En ofÞcer har 2Ð3 �r att jobba

p� varje niv� medan en specialistofÞcer ju har 4Ð6 �r p� varje niv�.

F�r ofÞceren st�r allts� ledarskapet och chefskapet i tydligt fokus.

Sj�lvklart har �ven en ofÞcer kunskap om materiel och olika system

osv, men inte p� den detaljniv� som en specialistofÞcer har. OfÞceren

har framf�rallt kunskap om hur olika system och funktioner ska

utnyttjas taktiskt och stridstekniskt.

OfÞceren och specialistofÞceren jobbar t�tt och n�ra varandra. Man

kompletterar varandra: en som �vergripande leder (ofÞceren) och en

som kan detaljerna (specialistofÞceren).

2Ð3 �r efter att man befordrats till l�jtnant och allts� jobbat som

plutonchef, ja man kan ocks� beroende p� vilken inriktning man har,

ha jobbat i bataljonstab eller brigadstab, d� Þnns det m�jlighet att

studera till att bli kapten. I arm�n g�r man detta vid Markstridsskolan

och �ven vid respektive funktionsskola i arm�n. Man b�rjar

gemensamt och sedan delar man upp sig efter ett halv�r och studerar

respektive funktion. N�r man kommer ut fr�n skolan har man formell

kompetens f�r att vara kompanichef, eller Óavancerad stabsmedlemÓ i

bataljons- eller brigadstab, kanske ansvarig f�r en funktion i en stab.

D�refter jobbar man p� sitt f�rband som kompanichef eller

st�llf�retr�dande kompanichef eller stabsmedlem.

Efter ytterligare 3Ð5 �r Þnns det sedan m�jlighet att g� den sista

skolan, vilken heter HOP 12. D�r l�ser kaptenen under tv� �r och efter

godk�nnande och examen blir denna utn�mnd till major i arm�n. Det

betyder att man d� �r kvaliÞcerad att vara stabsmedlem eller

sektionschef i en h�gre eller regional stab eller f�r den delen p� sitt

hemmaf�rband. Man har ocks� m�jlighet att utbildas f�r att bli

bataljonchef eller st�llf�retr�dande bataljonchef.

Efter ytterligare ca tv� �rs arbete och f�rkovring i den nya

befattningen kan man bli utn�mnd till graden �verstel�jtnant. P� den

niv�n kan man t ex jobba p� Arm�staben som sektionschef med

uppgift att leda kvaliÞcerat stabsarbete inom sitt omr�de.

Fr�n majors grad och niv� kan det dessutom vara aktuellt att jobba i

f�rsvarsmaktsgemensamt arbete, allts� tillsammans med kollegor

fr�n marinen, ßygvapnet eller andra delar av F�rsvarsmakten. D�

bidrar man med sin arm�kunskap och sin allm�nna kompetens i t ex

arbete som stabsofÞcer p� central stab typ H�gkvarteret. Detta g�ller

speciellt fr�n och med att man blivit �verstel�jtnant, eftersom stora

delar av det man studerat F�rsvarsmaktsgemensamt handlar om sk

gemensamma operationer, allts� ßera sorters stridskrafter

tillsammans.

Arm�ns framtida m�lbild �r att man ska bli major ungef�r vid 32 �rs



Arm�ns framtida m�lbild �r att man ska bli major ungef�r vid 32 �rs

�lder med avklarad HOP och �verstel�jtnant vid kanske 37, men de

senaste decenniernas utbildningssystem har ist�llet handlat om

n�stan tio �rs skillnad mot detta.

Hur ser karri�rutvecklingen ut f�r en ofÞcer efter detta; alla varken kan

eller ska g� vidare till �verstes och h�gre grad.

F�r huvuddelen av ofÞcerare best�r karri�rutvecklingen i att man

jobbar vidare p� samma niv� men i olika funktioner, avdelningar eller

projekt. Att pendla mellan f�rbandstj�nstg�ring och stabstj�nstg�ring

�r en annan dimension, vilket ger personlig utveckling och d�r man

f�r bidra med sina kunskaper. Som ofÞcer med chefsutbildning kan

du allts� jobba betydligt bredare �n en specialistofÞcer, som ju �r

specialist. Man kan ocks� ha en karri�rutveckling i form av

v�xeltj�nstg�ring p� n�gon annan myndighet i f�rsvarsfamiljen, allts�

F�rsvarets Materielverk (FMV) eller jobba som l�rare vid

F�rsvarsh�gskolan (FHS), jobba i n�gon utlandsbefattning i en

mission eller i en utl�ndsk stab.

Det Þnns allts� m�nga olika omr�den att arbeta i. Vi ska heller inte

gl�mma att m�nga ofÞcerare traditionellt g�tt sina skolor osv och

sedan stannar kvar vid sitt f�rband ute i landet och d�r g�r sin viktiga

insats genom att jobba i olika befattningar d�r. Dessa truppofÞcerare

�r v�ldigt viktiga i v�ra krigsf�rband.

Du n�mner att jobba internationellt. Omsv�ngningen i v�rt f�rsvar har

g�tt i riktning mot ett nationellt fokus och det inneb�r att antalet

utlandsmissioner blivit f�rre och mindre. Kommer det �ven i framtiden

att Þnnas utlandsbefattningar f�r svenska ofÞcerare?

Det Þnns fortfarande ganska m�nga befattningar i internationella

staber, kopplat till b�de EU och Nato, och F�rsvarsmakten h�ller sig

hela tiden framme och bevakar vilka befattningar Sverige kan och vill

ha. Ofta �r det ju politiska beslut grunden f�r detta. N�r det g�ller

svenska milit�ra insatser internationellt varierar detta �ver tiden, i f�r

n�rvarande �r vi med i tretton utlandsmissioner, varav v�rt

engagemang i Mali �r det st�rsta.

Ett annat svenskt utlandsengagemang sker genom de ofÞcerare som

�r f�rsvarsattach�er p� v�ra olika ambassader ute i v�rlden.

Du �r den f�rste svenske arm�f�rvaltaren och tillh�r arm�ledningen.

Vad betyder det?

Befattningen �r ny sedan ett och ett halvt �r tillbaka och inf�rdes

som en del av F�rsvarsmaktens nya ßerbef�lssystem. Min

huvuduppgift �r att jobba med de omr�den som �r kopplade till

arm�ns soldat- och specialistofÞcersutbildningar och jag �r r�dgivare

till arm�chefen och hans st�llf�retr�dare i s�dana fr�gor. I det arbetet



till arm�chefen och hans st�llf�retr�dare i s�dana fr�gor. I det arbetet

st�der jag ocks� dem med till exempel f�rslag till uppf�ljning av

grundutbildning och olika utbildningar vid v�ra skolor. Jag samverkar

ocks� en del internationellt med motsvarande befattningshavare i

andra l�nders arm� och h�r hemma samarbetar jag med marinens

och ßygvapnets motsvarigheter.

F�r arm�chefen arbetar jag ocks� med n�tverket f�r kvinnliga

ofÞcerare och andra kvinnliga anst�llda i arm�n, det kallas ibland

NOAK eller Arm�ns Kvinnor. Jag �r Arm�stabens kontaktperson.

Arbetet handlar ytterst om att f� in ßer kvinnor i en mer j�mst�lld

arm� och n�tverket syftar till att ute p� v�ra f�rband, och speciellt i

f�rh�llande till v�ra f�rbandschefer, vara st�djande och r�dgivande.

Det �r viktigt att forts�tta etableringen av en f�rst�else f�r b�de

likheter och skillnader mellan m�n och kvinnor i f�rsvaret. Kvinnor �r

fortfarande i minoritet i arm�n och genom n�rverket Þnns det alltid

n�gonstans att v�nda sig.

J�mst�llt f�rsvar n�mnde du. Det borde kanske d� vara lika m�nga

kvinnor som m�n i v�rt f�rsvar, � andra sidan har kvinnor och m�n ofta

olika fysiska f�ruts�ttningar f�r att klara ett tufft och anstr�ngande jobb

t ex i f�rsvaret. Hur ser arm�n p� det?

Det vi vill �r att f� in de b�sta. Det spelar ingen roll om det �r en

man eller en kvinna. F�r att komma in testas man mot de kravproÞler

vi har och de �r k�nsneutrala, det st�r inte man eller kvinna p� dem.

Det r�r sig om b�de fysiska och psykiska kravproÞler. Med den

k�nsneutrala m�nstring som vi har i Sverige sedan ett par �r och med

den �terkomna plikten, f�r vi in dem vi beh�ver. M�n och kvinnor.

I grund och botten �r det allts� de k�nsneutrala kraven i botten och

n�r vi nu f�r testa hela den unga befolkningen, killar och tjejer, f�r vi

en b�ttre bredd. Dessutom Þnns det en f�rdel med arbetsgrupper och

team med b�de killar och tjejer, vi t�nker lite annorlunda var f�r sig

och tillsammans blir det en b�ttre helhet, vi �r ocks� ofta duktiga p�

olika saker.

Kvinnor i stridande befattningar, hur fungerar det?

Huvudsaken �r att man uppfyller proÞlen d v s att man b�de har

huvudet och kroppen med dig och att du orkar fullg�ra dina

arbetsuppgifter. Kvinnor fungerar minst lika bra som m�n. Var och en

m�ste allts� ha den muskelmassa som g�r att man klarar av sin

befattning och att man svarar upp mot de psykiska och mentala krav

som st�lls.

Hur ser utvecklingen ut vad g�ller andelen kvinnor i arm�n?

Jag skulle vilja s�ga att det Þnns en positiv utveckling n�r det g�ller

att rekrytera kvinnor. Det vi m�ste jobba med �r att beh�lla v�ra



att rekrytera kvinnor. Det vi m�ste jobba med �r att beh�lla v�ra

kvinnliga ofÞcerare och andra medarbetare. Allts� f� kvinnor att

stanna kvar och d�r tror jag antalet kvinnor p� de h�gre

befattningarna �r en viktig faktor. B�de som f�rebilder men ocks�

som karri�rv�g de facto. P� v�ra utbildningar �r det kanske 15Ð16

procent kvinnor som kommer in, p� grundutbildningen kanske �nnu

mer, men n�r de sedan kommer upp p� de h�gre niv�erna, och kanske

�r i trettio�rs�ldern, Þnns det en tendens att vi tappar kvinnor.

I arm�n har vi idag en kvinnlig �verste och f�rbandschef men vi

beh�ver ßer p� den niv�n och upp�t. Och jag tror vi kommer att f� det,

p� grund av de kvinnliga kollegornas egen inneboende kraft och

kompetens.

Hur har din egen karri�r sett ut och hur blev du arm�f�rvaltare?

Jag jobbade tidigare p� Markstridsskolan och jag har jobbat med

ofÞcersutbildning i m�nga �r, kanske i 15 �r. Jag blev s� sm�ningom

utpekad p� skolan att vara ansvarig f�r de h�r fr�gorna i en

arbetsgrupp, d�r vi skulle jobba fram riktlinjer och styrningar f�r det

d� kommande ßerbef�lssystemet. Det blev efter hand ganska naturligt

att jag i samband med inf�randet s�kte jobbet, som d� fanns vid

Markstridsskolan. Jag blev allts� �ver tiden sj�lv ÓtransformeradÓ fr�n

ofÞcer till specialistofÞcer och bytte gradbeteckning, fr�n

�verstel�jtnant till regementsf�rvaltare.

2018 ßyttade jag till d�varande arm�ns produktionsledning p�

H�gkvarteret och i och med att Arm�staben �teruppstod 1 januari

2019 ßyttades sedan mitt jobb dit, som arm�f�rvaltare och ansvarig

f�r dessa fr�gor p� arm�niv�.

Begreppet ledarskap har i m�nga avseende f�rknippats med att vara

ofÞcer i det milit�ra, eftersom man i det jobbet ofta beh�ver fatta beslut i

tidskritiska och utmanande situationer och i det yttersta beslut om liv

och d�d. Vad inneb�r det att leda i fred, kris och krig?

Det skiljer sig v�ldigt mycket n�r vi talar om att leda i fred eller att

leda i krig. Det vardagliga arbetet i fred, d� vi bedriver en

myndighetsverksamhet, har sin karakt�r. Det handlar om den l�pande

driften av det vi ska g�ra, n�mligen tr�na, utbilda och g�ra

krigsdugliga f�rband av v�ra soldater och v�r materiel, v�r utrustning.

Samarbeta, bygga ett team, diskutera fram bra l�sningar och se till att

fattade beslut genomf�rs. I krig handlar ofÞcerskapet p� olika niv�er

om uppgiften att milit�rt leda f�rsvaret av v�rt land mot en angripare,

Att, trots ibland oerh�rda utmaningar och p�frestningar och med fara

f�r eget och andras liv, kunna leda sig sj�lv och andra.

Ansvarstagande, ßexibilitet, anpassning och samarbetsf�rm�ga �r

centralt i b�da dessa situationer. Att vara s� tr�nad och drillad att

man kan fatta avv�gda beslut, ibland blixtsnabba, �ven n�r det �r



man kan fatta avv�gda beslut, ibland blixtsnabba, �ven n�r det �r

riktigt otrevligt runtomkring. Att kunna ge order och se till att dessa

f�ljs.

Sammanfattningsvis �r det ett v�ldigt varierande jobb och ett

situationsanpassat ledarskap. I grund och botten till�mpar man i sig

sj�lv samma ledarskap, men anpassar sig efter situationen och efter

sina medarbetare. 

�r detta n�got man tr�nas p� under sin milit�ra karri�r som ofÞcer, att

kunna anpassa sig efter olika situationer och krav?

Framf�rallt har man en grundsten i det hela som betyder att man

blivit duktig p� att planera. Vinsten med att planera �r att man

kommer p� Óvad kan g� fel?!Ó och d�rigenom skaffar man sig en

handlingsberedskap att kunna agera och anpassa sig n�r of�rutsedda

saker dyker upp. Genom att tr�na �ven i vardagssituationer l�r man

sig att anpassa sig efter om det �r v�ldigt br�ttom eller om det �r gott

om tid; om du ska leda andra som �r samtr�nade eller om det handlar

om mer oerfaret folk. Detta �r en del av utbildningen du f�r som

ofÞcer. Detta tr�nar du varje dag �ven i din fredsbefattning.

SpecialistofÞcer eller ofÞcer, det �r allts� fr�gan f�r den som funderar p�

att bli en milit�r ledare. Samtidigt handlar jobbet s� mycket mer �n om

individen, om bara dig, och �B har uttryckt att vi i F�rsvarsmakten

koncentrerar oss p� Ólaget och inte jagetÓ. Vad betyder detta?

V�rt yrke �r v�ldigt speciellt p� det s�ttet. Eftersom man i stort sett

hela tiden leder andra, �r det Óvi tillsammansÓ som �r viktigare �n Ójag

sj�lvÓ. Bara tillsammans kan vi n� de resultat vi vill ha och i arm�n

jobbar vi n�stan alltid tillsammans med varandra. Vi har en

hierarkisk organisation som �r strukturerad s� att man leder n�gon

eller n�gra. Man har alltid en chef �ver sig och n�gon under dig, och

d�rf�r �r det viktigaste att vi kan fungera tillsammans.

Optimalt effekt uppn�s det n�r jaget och laget g�r ihop, det vill s�ga

att jag och mitt lag har gemensamma v�rderingar & uppfattningar om

vad som �r viktigt och hur vi ska jobba tillsammans. Gemensam

m�lbild ger b�st resultat.

Detta �r en annan bild �n vad kanske vissa m�nniskor har av ofÞceren,

att detta skulle vara en person som huvudsakligen st�r p� kaserng�rden

och skriker p� andra, vilka d� blint ska f�lja ordern som ges.

Att tr�na att g�ra saker tillsammans, det g�r man till exempel

genom exercis p� kaserng�rden. Att en ofÞcer som leder exercis ska

uttala sin order genom en klar, h�g och tydlig st�mma, det �r en

n�dv�ndighet f�r att kommandot ska tr�nga igenom. I en s�dan och

andra situationer ska allts� individen tr�nas att trycka sin egen vilja �t

sidan och ist�llet g�ra den anbefallda saken tillsammans med andra.



Det �r det man g�r n�r man l�r sig marschera i grupp, upptr�da i

grupp eller strida p� ett visst s�tt tillsammans i grupp. Den sortens

tr�ning och drillning beh�vs f�r att man sedan ska kunna g�ra

samma sak under kanske mycket mer p�frestande f�rh�llanden.

I det milit�ra kr�vs det allts� att man inordnar sig under en chef och

f�ljer en order, trots att detta kan inneb�ra att man skadar sig eller till

och med riskerar sitt liv. D�rf�r beh�vs tr�ning och utbildning om och

om igen. F�r laget f�re jaget.

En ofÞcer �r van att leda m�nniskor och van att ta ansvar. Van att

leda ocks� n�r det �r riktigt tuffa f�rh�llanden f�r det �r d� som

chefskapet s�tts p� prov, inte en solig vardag n�r allt g�r som det ska.

OfÞceren �r p�litlig, lojal och s�tter laget f�re jaget.

JOACIM BLOMGRENJOACIM BLOMGREN �r arm�f�rvaltare.


