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Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen
(2007:1268);

beslutade den 27 juni 2012.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 9, 21 och 24 §§ officersförordningen
(2007:1268) följande.

1 § I denna föreskrift finns Försvarsmaktens bestämmelser om antagning till och
skiljande från grundläggande och särskild officersutbildning inom Försvarsmakten, tjänstegrader i Försvarsmakten samt tjänsteställningar i Försvarsmakten.

Grundläggande officersutbildning

Antagning till grundläggande officersutbildning

2 § För att bli antagen till grundläggande officersutbildning krävs att den sökande
1. uppfyller kraven i 9 § officersförordningen (2007:1268),
2. lämnat en ansökan om antagning till grundläggande officersutbildning innehållande samtliga efterfrågade uppgifter, samt
3. genomfört Försvarsmaktens officerstest, som utgör underlag för fortsatt urval, och där lämnat samtliga efterfrågade uppgifter om sig själv.
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3 § För att gå vidare i urvalet ska den sökande
1. avlagt gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lag (2010:801) om
införande av skollagen (2010:800), och
2a. genomfört värnplikt enligt lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt med godkända betyg, eller
2b. genomfört godkänd aspirantutbildning, enligt förordning (2009:4) om
grundläggande militärutbildning inom Försvarsmakten, eller
2c. genomfört godkänd grundläggande och kompletterande militär utbildning
med inriktning mot officersutbildning enligt förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, eller
2d. varit anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman inom Försvarsmakten
under minst sex månaders provanställning, och
3. bedömas vara lämplig som officer med hänsyn till personliga egenskaper
och laglydnad, samt
4. bedömas vara lämplig som officer med hänsyn till hälsotillstånd samt fysisk
och psykisk status.

4 § Om antalet sökande som uppfyller kraven enligt 3 § är fler än som kan beredas möjlighet att genomföra antagningsprövning ska urvalet till sådan prövning
grundas på
1. bedömningen av de uppgifter som sökande lämnat avseende kraven enligt
3 § 3-4,
2. sökandes utbildning, tjänstgöring eller annan relevant militär erfarenhet från
Försvarsmakten eller frivillig försvarsorganisation, samt
3. för Försvarsmakten relevant civil utbildning, certifiering eller arbetslivserfarenhet.
Vid behov av ytterligare urval får detta, utöver vad som framgår av första
stycket, grundas på sökandes intresse för viss inriktning som motsvarar Försvarsmaktens behov.
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5 § En sökande som uppfyller kraven enligt 3 § och valts ut för fortsatt prövning
enligt 4 § ska genomföra antagningsprövning vid vilken sökanden testas och bedöms i förhållande till de krav som anges i 6-8 §§.

6 § För att gå vidare i urvalet efter antagningsprövning ska den sökande
1. uppfylla de lägsta krav avseende medicinsk hälsa, fysisk och psykisk
prestationsförmåga som beslutas av personaldirektören efter samråd med produktionschefen och insatschefen, eller annan som respektive chef bestämmer,
2. bedömas vara lämplig som officer med hänsyn till personliga egenskaper,
särskilt avseende lojalitet i förhållande till grundläggande demokratiska principer,
pålitlighet och laglydnad, samt
3. vara godkänd efter säkerhetsprövning.

7 § Sökande som söker till vissa särskilt krävande arbetsområden ska uppfylla de
särskilda krav avseende 3 § 1 samt 6 § 1-2 som beslutas av personaldirektören
efter samråd med produktionschefen och insatschefen, eller annan som respektive
chef bestämmer.

8 § Vid urval mellan flera sökande som uppfyller kraven enligt 6-7 §§ till samma
utbildningsplats ska antagningen grundas på
1. de resultat som den sökande uppnått vid prövning mot de krav som anges i
6-7 §§,
2. sökandes utbildning, tjänstgöring eller annan relevant militär erfarenhet från
Försvarsmakten eller frivillig försvarsorganisation, samt
3. för Försvarsmakten relevant civil utbildning, certifiering eller arbetslivserfarenhet.
Vid behov av ytterligare urval får detta, utöver vad som framgår av första
stycket, grundas på sökandens intresse för viss inriktning som motsvarar Försvarsmaktens behov.
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9 § Beslut om antagning till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten fattas efter yttrande från Försvarsmaktens centrala antagningsnämnd.

Skiljande från grundläggande officersutbildning

10 § Beslut om skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten fattas efter yttrande från Försvarsmaktens centrala antagningsnämnd.

Särskild officersutbildning

11 § Beslut om anställning som yrkes- eller reservofficer med särskild kompetens
enligt 20 § officersförordning (2007:1268) samt antagning till och skiljande från
särskild officersutbildning fattas efter yttrande från Försvarsmaktens centrala antagningsnämnd.

Tjänstegrader i Försvarsmakten

12 § Tjänstegrad i Försvarsmakten är en militär utmärkning av en individ medan
befattningsnivå är en hierarkisk indelning av militära befattningar. I Försvarsmakten finns följande tjänstegrader och deras relation till befattningsnivåer.

Befattningsnivåer och tjänstegrader för officerare
OF 9 Amiral eller General
OF 8 Viceamiral eller Generallöjtnant
OF 7 Konteramiral eller Generalmajor
OF 6 Flottiljamiral eller Brigadgeneral
OF 5 Kommendör av första graden eller Överste av första graden 1

1

Befordran sker inte längre till dessa tjänstegrader
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OF 5 Kommendör eller Överste
OF 4 Kommendörkapten eller Överstelöjtnant
OF 3 Örlogskapten eller Major
OF 2 Kapten
OF 1 Löjtnant
OF 1 Fänrik

Befattningsnivåer och tjänstegrader för specialistofficerare
OR 9 Flottiljförvaltare eller Regementsförvaltare
OR 8 Förvaltare
OR 7 Fanjunkare
OR 6 1:e Sergeant

Befattningsnivåer och tjänstegrader för gruppbefäl, soldater och sjömän
OR 5 Sergeant
OR 4 Korpral
OR 3 Vicekorpral
OR 2 Menig 1:a klass
OR 1 Menig

Tjänsteställning i Försvarsmakten

13 § Tjänsteställning i Försvarsmakten är den hierarki tjänstegraderna i Försvarsmakten har inbördes. Hierarkin för tjänstegraderna i Försvarsmakten är följande.

1 OF 9 (Amiral eller General)
2 OF 8 (Viceamiral eller Generallöjtnant)
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3 OF 7 (Konteramiral eller Generalmajor)
4 OF 6 (Flottiljamiral eller Brigadgeneral)
5 OF 5 (Kommendör av första graden eller Överste av första graden)
6 OF 5 (Kommendör eller Överste)
7 OF 4 (Kommendörkapten med särskild tjänsteställning eller Överstelöjtnant
med särskild tjänsteställning) 2
8 OF 4 (Kommendörkapten eller Överstelöjtnant)
9 OR 9 (Flottiljförvaltare eller Regementsförvaltare)
10 OF 3 (Örlogskapten eller Major)
11 OF 2 (Kapten)
12 OR 8 (Förvaltare)
13 OF 1 (Löjtnant)
14 OR 7 (Fanjunkare)
15 OF 1 (Fänrik)
16 OR 6 (1:e sergeant)
17 OR 5 (Sergeant)
18 OR 4 (Korpral)
19 OR 3 (Vicekorpral)
20 OR 2 (Menig 1:a klass)
21 OR 1 (Menig)

____________

Denna författning träder i kraft den 13 juli 2012.

Sverker Göranson
Anders Hallberg
2

Utnämning sker inte längre till dessa tjänsteställningar

