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Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:3) om 

grundläggande officersutbildning och tjänstegrader;  

 

beslutade den 13 september 2019. 

 

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 9, 21 och 24 §§ officersförord-

ningen (2007:1268) och efter hörande med Försvarshögskolan att 5 kap.  

7 §, 6 kap. 3, 5 och 6 §§  och bilaga 1 ska ha följande lydelse. 

 

5 kap.  

 

7 § Den som anställs enligt 1 § och som rekryteras för att tjänstgöra som 

specialistofficer eller specialistofficer i reserven ska vid anställningstillfället 

ges tjänstegraden sergeant.  

Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om det finns särskilda 

skäl. 

 

6 kap.  

 

3 § Den som genomgått Försvarsmaktens specialistofficersutbildning med 

godkänt resultat får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten med stöd 

av 17 § officersförordningen (2007:1268), eller  som reservofficer i För-

svarsmakten med stöd av 18 § officersförordningen.  

Första tjänstegrad ska vara sergeant. Försvarsmakten får besluta om an-

nan tjänstegrad om det finns särskilda skäl. 
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5 § Den som genomgått Försvarsmaktens anpassade reservofficersutbild-

ning med godkänt resultat får anställas som reservofficer i Försvarsmakten 

med stöd av 18 § officersförordningen (2007:1268). 

Första tjänstegrad ska vara sergeant. Försvarsmakten får besluta om an-

nan tjänstegrad om det finns särskilda skäl. 

 

6 § Den som genomgått Försvarsmaktens flygförarutbildning med godkänt 

resultat får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten med stöd av 17 § offi-

cersförordningen (2007:1268) eller som reservofficer med stöd av 18 § samma 

förordning. 

För officerare ska första tjänstegrad vara fänrik och för specialistoffice-

rare ska första tjänstegrad vara sergeant. Försvarsmakten får besluta om 

andra tjänstegrader om det finns särskilda skäl. 

 

__________________ 

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2019. 

 

 

 

 

Micael Bydén 

Carin Bratt 
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Tjänstegrader för specialistofficerare 

I Försvarsmakten finns följande tjänstegrader för specialistofficerare.  

 

Regementsförvaltare/Flottiljförvaltare  

Förvaltare  

Fanjunkare  

Översergeant 

Sergeant 

 

Fullständig förteckning av tjänstegrader i Försvarsmakten och deras inbördes ord-

ningsföljd återfinns i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:6) om personal-

tjänst. 


