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statsrådet chefenTill och

för Försvarsdepartementet

beslut den december bemyndigade5 1996 regeringenGenom
chefen för Försvarsdepartementet tillkalla särskild utredareatt en

uppdrag genomföra det militära försvaretsmed översynatt en av
skolverksamhet.

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen fördåvarandeav
Försvarsdepartementet, Thage landshövdingG GunnarPeterson,

särskildBjörk till utredare. Till sekreterare i utredningen utsågs
departementssekreterare Jan-Olof Lind. utredningsarbetet harI

biträdande utredningssekretare Ingmarie Lundh deltagit.även

i utredningen har departementsrådetvarit GöstaExperter
Försvarsdepartementet,Sandgren, generalmajor Westberg,Curt

Försvarsmakten Urban Försvarshögskolan.Hansson,överstesamt
Överste Åke Åbrandt,ochJansson överstelöjtnant Ronnie
Försvarsmakten, har under utredningsarbetet Försvars-agerat som
maktens kontaktpersoner utredningen.mot

Arbetet bedrivits under benämningenhar utredningen om
Försvarsmaktens skolverksamhet.

Utredningen får härmed överlämna slutbetänkandet SOU
Örsvarsmaktsgemensam framtida krav.utbildning förl998z42 F

Stockholm den l0 1998mars

BjörkGunnar

/Jan-Olof Lind
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1 Sammanfattning

Utredningens uppdrag

Den särskilde utredaren har haft uppgift lämna förslagattsom
skall visa hur utbildningsverksamheten för främst anställdsom

personal inom Försvarsmakten kan bedrivas och samordnas, så att
de samlade utnyttjas bättre.resurserna

föreliggandel slutbetänkande behandlas i första hand en
framtida struktur för officersutbildningen, både vad gäller den
nivåhöjande och den icke nivåhöjande utbildningsverksamheten.
Områden också behandlas ledningsförhållandetär ochsom
profileringen de organisationsenheter ingår iav som
Militärhögskolan.

Bakgrund

l utredningens delbetänkande SOU 1997:112, En samordnad
/nilitär skolorganisation föreslogs bl.a. Militärhögskolaatt en

inrättasskulle för delar den inledande officersutbildningenav
motsvarande dagens officers- och krigshögskoleprogram.

Regeringen och sedermera riksdagen bejakade under hösten
utredningens1997 förslag och därmed beslöts treav

organisationsenheter för försvarsmaktsgemensam utbildning skall
inrättas. dennaMot bakgrund har utredningen fortsatt sitt arbete
med i detalj utformaatt struktur förmer en ny
officersutbildningen.
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framtidens officerpåKrav

flerahar iutbildningsstrukturutformaArbetet med att en ny
kommerfrån de kravutgångspunktsinavseenden tagit attsom

ochdeavseende hardettaofficerare. lframtidensställas på nya
Någrabeaktats.Försvarsmaktenföruppgifternaförändrade

exempel detta är:

svenskadärinternationella insatser,omfattningenatt av
öka,tenderardeltar,officerare attär

vid svårastödjasskall kunnasamhälletciviladetatt0
fred,påfrestningar i

skallanpassningsprincipenbeslutaderiksdagendenatt av0
tillämpas,kunna

fördelardraoch kunnabehärskakunnabåde måsteofficerenatt0
lT-området.ochteknikbl.a.utvecklingen inomsnabbadenav

blir alltmeriskall verkapotentielltofficerenmiljödenatt som0
diffus,ochsvårförutsägbar

samordningvidviktockså lagtharUtredningen stor av
enhetligavseendetiutbildingsverksamheten, attt.ex. en

hardetta ävenorganiseras. Förutomskallutbildningsstruktur
beaktatsolika kompetenser samtbehovFörsvarsmaktens av

högsthakommerofficerareblivande attförhållandet enatt
påbörjas.officersutbildningendåbakgrundvarierande

flexibel ochtill slutsatsendetta letthar attSammantaget en
skapas.utbildningsstruktur måsteanpassningsbar

utbildningsstrukturförslagUtredningens en nyom

utbildningsstruktur äravseendelämnasförslagDe nyensom
följande:
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Inrätta yrkesofficersprogranz för den grundläggandeett0
yrkesofficersutbildningen motsvarande 80 Ipoäng. programmet
skall ingå försvarsmaktsgemensam och försvarsgrens-

utbildning befattningsutbildning. 25samt procentgemensam av
skall avdelat för individuella val i form s.k.programmet vara av

specialkurser. De utbildningsdelarna skallgemensamma
bedrivas vid Militärhögskolan medan befattningsutbildningen
skall bedrivas vid olika funktionsskolor.

taktisktInrätta inom för den nivåhöjandeett0 program ramen
yrkesofficersutbildningen motsvarande 40 Ipoäng. programmet
skall ingå forsvarsmaktsgemensam och/eller försvarsgrens-

utbildning befattningsutbildning. Desamtgemensam
utbildningsdelarna skall bedrivas vidgemensamma

Militärhögskolan medan befattningsutbildningen skall bedrivas
vid olika funktionsskolor.

Inrätta fackprogram motsvarande 40 Programmetett poäng.0
skall ofñceren möjlighet utvecklas inomatt ettge
ämnesområde denne har särskilt intresse eller fallenhetsom av
för och samtidigt fyller Försvarsmaktensettsom av
kompetensbehov. Programmet skall inte obligatoriskt.vara
Officeren skall kunna genomgå utbildningen lämpligtvid
tillfälle under sin karriär.

stabsprogram inomInrätta för den högre nivåhöjandeett0 ramen
yrkesofficersutbildningen motsvarande 40 Programmetpoäng.

efter övriga utbildningsprogram.är anpassat

chekprogram inomInrätta för den högre nivåhöjandeett0 ramen
yrkesofficersutbildningen motsvarande högst 100 poäng.

efterProgrammet övriga utbildningsprogram.är anpassat

reservojfcersprogramInrätta för den grundläggandeett0
reservofficersutbildningen motsvarande 40 Programmetpoäng.



1998:42SOUSammanfattningl2

förutbildningmed ytterligarekompletteras attkunnabör
reservofflcerarna.föruppgifteralternativabehovtillgodose av

utformasutbildningar börnivåhöjandeEfterföljande som
nivåhöjandetvå högrebl.a. desammanförsHärvidlagkurser.

enda kurs.tillutbildningarna en

för densamordningsfråganochlednings-gällerVad
vidbl.a.bedrivasskallutbildingsverksamhet som

utredningenföreslårMilitärhögskolan att gemensamen
Försvarshögskolandärskapas,nivåerför allautbildningsstruktur

roll för:samordnandefår en

meritvärdering,ochkvalitetssäkring
högskoleväsendet,övrigamed detsamarbete

utbildningsverksamheten.tråden irödaden

deutredningen,resursåtgången storaattBeträffande noterar
redovisatsredanförändringar ettföreslagnabesparingarna somav

Dessaförändringarna.strukturellaföreslagnaresultat av
utbildningsstrukturdelbetänkande. Denutredningensredovisades i

gällervadbådesikt,långbedömasföreslagits måstenusom
Utredningenseffekter. sammantagnaicke-monetäraochmonetära

förskälresursmässigaklarafinns attdetdockbedömning är att
utbildningsstrukturen.deninföra nya

föreslagnadenutredningenkonstaterarAvslutningsvis att
pågåendedenbedömsutbildningsstrukturen processennugynna

officersprogrammen.akademiseramed att
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Inledning2

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den december5
1996 direktiv för utredningen Försvarsmaktensom om
skolverksamhet Dir 1996: bilaga101, Samtidigt bemyndigades1.
dåvarande chefen för Försvarsdepartementet, Thage G Peterson,

tillkalla särskild utredare.att en

Departementschefen utsåg med stöd bemyndigandetav
landshövding Gunnar Björk såsom särskild utredare. Till
utredningssekreterare förordnades därefter departements-
sekreteraren Jan-Olof Lind.

Enligt regeringens direktiv skulle de slutliga förslagen från
utredaren lämnas den januari2 1998. Utredningen harsenast
emellertid begärt förlängd utredningstid, vilket beviljades genom
regeringsbeslut den 13 november 1997. Tidpunkt för över-
lämnandet slutbetänkandet har fastställts till den 10 1998.av mars

Det övergripande utredningsuppdraget innebär förslag skallatt
syftarlämnas till visa hur utbildningsverksamheten förattsom

främst anställd personal inom Försvarsmakten kan bedrivas och
så de samladesamordnas utnyttjas bättre.att resurserna

föreliggande slutbetänkandel behandlas huvudsakligen förslag
till inriktning och utformning avseende officersutbildningen.ny

bl.a.Detta har skett bakgrund det förslagmot av om en
försvarsmaktsgemensam organisationsenhet för utbildning i det
följande benämnt "Militärhögskolan" presenterades isom
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militär.samordnad"Endelbetänkandeutredningens
augusti 1997.den 111997:1 12skolorganisation" SOU

Uppdraget1

utredningenöverlämnadesinledningsvisskrivelsedenI avsom
förslaginnehöllb1.a.1997 ochjanuariden 16regeringentill som

konstateradesutredningsarbetet, attfortsattadetinriktning Förtill
föremålområdenolikauppdragetövergripandedetutifrån var sex

arbete. Dessautredningensförinombehandlingför varramen
Följande:

personal,Försvarsmaktensförfackutbildningochspecialist-0

grundstruktur,organisatorisk0

helaförofficersutbildningsammanhållen gemensamen0
Försvarsmakten,

ochinternmellanuppdelning externändamålsenligen0
utbildning,nivåhöjande

inomsamordningutbildningsresursercivila samtutnyttjande avo
örsvarssektorn,F

frågor.försvarsanknutnaiutbildningsbehovcivila0

förstadenfokuseradesutredningsdirektivenmedenlighet1
förslagochfrågeställningartillväsentligti alltutredningsfasen

ochskol-förgrundstrukturenorganisatoriskadenrörande
utrednings-komHärigenom ävenutbildningsverksamheten.

Försvarsmaktensförfackutbildningochspecialist-områdena

97/UFS/B100ldnr1997-01-04,promemoriautredningensvidareSe
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personal sammanhållen officersutbildning församt en gemensam
hela Försvarsmakten hanteras i viss utsträckning.att

Vid samtalde utredningen inför den fasenandrasom av
utredningsarbetet fört med Försvarsdepartementet uppdrags-
givaren, nåddes enighet slutbetänkandet i första hand skallattom
behandla frågeställningar och förslag rörande struktur fören ny

Övrigaofficersutbildningen. utredningsområden, förutom den
organisatoriska grundstrukturen, har därmed hanterats med
utgångspunkt från arbetet med utforma förstrukturatt en ny
officersutbildningen.

förslag utredningen delbetänkandeDe presenterade i sittsom
SOU 1997:112 avsåg således antal förändringarett av
organisatorisk karaktär. de genomgripande förslagenEtt av mer
berörde de utbildningar hittills bedrivits vid de olika Officers-som
och Krigshögskolorna. Förslaget innebar i övergripande atttermer
flygvapnets och marinens officers- och krigshögskolor samt
arméns motsvarande skolor inklusive krigsskolan inordnades i en

Militärhögskola med enheter lokaliserade tilltregemensam
Östersund.Halmstad, Stockholm och

Utgångspunkt för ovanstående förslag dels de i utrednings-var
direktiven angivna riktlinjerna sammanhållen Officers-om en
utbildning, dels det efter genomförda analyser inom föratt ramen
utredningens interna beredningsprocess de aktuellavisade sig att
skolorna i avseenden imånga bedriver likartad utbildning. Den

konsekvensanalysenzdelbetänkandet redovisade visade bl.a. att
samtidigtbetydande samordningsvinster skulle kunna uppnås som

skulle åtgärden.utbildningens kvalitet kunna främjas lgenom
framhöll utredningen den exakta utformningensammanhanget att

mellanutbildningsverksamheten liksom fördelningenav
Militärhögskolan och specifika fack-, funktions- och/eller

skulle hanteras inom för utredningensstridsskolor ramen
slutbetänkande.

2 1197:112, sidSe vidare SOU 40.
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Arbetsformer2.2

tillämpat utgörs ettutredningen attarbetsmetodik avDen som
tillöverlämnatsutredningsuppdragspecificeradeantal

ochanalysförFörsvarshögskolanochFörsvarsmakten
möjlighethaftmyndigheterberördaharHärigenombearbetning.

problemställningarolikalösningartillförslag sompresenteraatt
utredningsarbetet.förrelevantautredningen ansett vara

debasisavdömningarfortlöpandegjort svarharUtredningen av
fortsattaför detgrundtilldärefter legatvilkainkommit,som

slutbetänkandeföreliggandeiförslagDe presenterasarbetet. som
förslagdeavseendeni mångadärmed somavutgörs

med.inkommitmyndigheterna

Sandgren,departementsrådet GöstaUtredningens experter,
Westberg,CurtgeneralmajorFörsvarsdepartementet,

Försvarshögskolan,Urban Hansson,Försvarsmakten överstesamt
genomförts.sammanträdenvid dedeltagithar som

Åke Jansson samtharsammanträden översteävenVi dessa
deltagit. DessaÅbrandt, Försvarsmakten,Ronnieöverstelöjtnant

utredningensfungeratarbetetfortlöpandedetunder somhar
Försvarsmakten.kontaktpersoner gentemot

varitharsakkunskaperoch avOvanstående expert-personers
arbete.utredningensförbetydelsestor

berördatilllämnatsharutredningsarbetetInformation om
framföramöjlighetgivits attvarvid dearbetstagarorganisationer,

Offlcersförbundethanterat.utredningenfrågordesynpunkter
ofñcers-synpunktermedskrivelseöverlämnathar även en

utformning.utbildningens
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2.3 Avgränsningar

Följande huvudsakliga avgränsningar har varit styrande för
utredningsarbetet:

utbildningsverksamheterDe behandlats berör i första hand0 som
personal värnpliktiga. Grundutbildningänannan av

värnpliktiga och andra totalförsvarspliktiga har varit Föremål
för utredningens arbete. förslagDe lämnas kan docksom
indirekt påverka grundutbildningen värnpliktiga och andraav
totalförsvarspliktiga.

Arbetet har i första hand fokuserats till inledandede0
officersutbildningarna, såväl obligatoriska ickesom
obligatoriska utbildningsprogram. Efterföljande ofñcersutbild-
ningar vid Försvarshögskolan har behandlats med utgångspunkt
från de inledande utbildningarna.

Den organisatoriska grundstrukturen den konkretasamt0 mer
genomförandeprocessen utredningens tidigare förslag harav
inte varit förmål för ytterligare behandling.

enlighetl med direktiven har utredningen inte behandlat0
antagningsförfaranden, förkunskapskrav, befordringsgång etc.

kanDet dock inte uteslutas, dessa områden kan kommaatt att
påverkas utredningens förslag.av

Riktlinjer för den konkreta genomförandeprocessen ide0 av
slutbetänkandet presenterade förslagen har inte behandlats.
Utredningen har förutsatt viss detaljplanering kan kommaatt en

aktualiseras basis utredningens förslag.att Underav
förutsättning behandlingen utredningens förslag hanterasatt av
skyndsamt, bör den första utbildningen i det systemetnya
kunna påbörjas under andra halvåret 1999.av
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ochmeritvärderingfrågornabehandlatinteUtredningen har om0
hanterasfrågorFörsvarshögskolan. Dessaförexaminationsrätt

framställanbakgrund denregeringennärvarandeför mot avav
ochFörsvarsmaktenfråninlämnatstidigaresom

beaktatemellertidharUtredningenFörsvarshögskolan.
utrednings-fortlöpandedetframställan undermyndigheternas

arbetet.

eventuellaochåtagandetoffentligadetFrågan om0
utredningensbehandlats iharkonsekvenserregionalpolitiska

delbetänkande.

utredningsområdetharräddningstjänstutbildningenVad gäller0
Målutredningenpågåendeparallelltmed densamordnats om

dettaFörslag inomräddningsverk.medel för Statensoch
betänkandet fråniområde kommer gemensamtatt presenteras

Räddningsverk.utredningen Statensom
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3 Bakgrund

3.1 Utredningens delbetänkande

Föreliggande slutbetänkande bygger på utredningens
delbetänkande En samordnad militär skolorganisation SOU
1997:112 vilken överlämnades till regeringen den augusti11
1997. Ett de genomgripande förslagen i delbetänkandetmestav

inrättandet Militärhögskola for den grundläggande ochvar av en
inledande ofñcersutbildningen, dvs. motsvarande dagens Officers-
och krigshögskoleprogram.

Bakgrunden till ovanstående förslag bl.a. ettvar
utredningsuppdrag överlämnades till Försvarsmakten forsom
analys och bearbetning. Den övergripande frågeställningen var
huruvida det möjligt med nuvarande utbildningsstruktur föratt,var
ofñcers- respektive krigshögskoleprogrammen, organisera en en-
alternativt tvåmånaders försvarsmaktsgemensam utbildning. Det

sedermera erhölls från Försvarsmakten visade attsvar som en
termin betingelserskulle kunna genomföras inom för deramen

legat till grund för frågeställningen, dvs. detsom
utbildningssystem Försvarsmakten under år föreslagit1996som
regeringen. Terminen skulle emellertid inte enbart innehålla
försvarsmaktsgemensamma utbildningsdelar ävenutan
försvarsgrensgemensamma delar. Två terminer skulle däremot

förhållandeviskräva omläggningar i utbildningsstrukturen.stora



SOU 1998:42Bakgrund20

underlättatordeförslagetvidareframhöllFörsvarsmakten att en
försvarsmaktintegreradmed samt attidentifieringförstärkt en

rationelltbedrivaskunnaskulleutbildningen genommer
skulle kunnabakgrundolikamedEleverstordriftsfördelar. ges en

helheten.forförståelsebättre

utredningsuppdragetanalyseratutredningenSedan svaret
frånmeddäriinnehållet representanterdiskuteratoch

grundergodamycketdetfastslås,kundeFörsvarsmakten att
försvarsmaktsgemensamorganiseraförutsättningarfanns att en

iutredningsuppdragetmedi linjeheltsåledeslågutbildning. Detta
direktiv.regeringens

utbildningsmoment/-allakonstateradesdelbetänkandet attl
krigshögskole-ochofficers-nuvarandeförinomkurser ramen

vidgenomförasbordetill sinteoretiskavilka naturärprogrammen,
bli,skullehäravResultatet attMilitärhögskolan.föreslagnaden

närvarandeförskolordefrånöverförsutbildningen som
likhetlkrigshögskoleprogrammen.ochofficers-tillhandahåller
skulleskolorförsvarsgrensspecifikamednuvarandemed system

utbildningmedkompletterasMilitärhögskolanvidutbildningen
stridsskolor. Denoch/eller storafunktions-fack-,specifikavid

medskolornaförsvarsgrensvisa ersättsdetsåledesskillnaden är att
Militärhögskola.försvarsmaktsgemensamen

ochpropositionRegeringens3.2

beslutriksdagens

förslag ochutredningenssedermerabejakadeRegeringen
1997/98111998för attbudgetpropositioneniföreslog

förinomorganisationsenheterförsvarsmaktsgemensamma ramen
ochinrättasskullekrigshögskoleprogrammenochofficers-

Östersund.ochStockholmHalmstad,tilllokaliseras
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Enligt regeringens bedömning skulle försvarsmakts-en
grundläggande och inledande officersutbildninggemensam

underlätta förstärkt identifiering med integreraden en
försvarsmakt. Vidare framhöll regeringen sådan utbildningatt en
borde kunna bedrivas rationellt med dagens organisation.änmer
Dessutom skulle förslaget medföra betydande möjligheter draatt

den kompetens finns inom det civilanytta av som
högskoleväsendet de föreslagnatre orterna.

likhetI med utredningen konstaterade regeringen detatt
fortfarande återstod många viktiga principiella frågor detom mer
konkreta innehållet i utbildningen olika nivåer och för olika
kategorier. ansågsDet väsentligt utbildningenatt sammantaget
fick innehåll kombinerade teoretisk undervisning ochett som
praktisk tillämpning. Enligt regeringen detta nödvändigt förvar en
bibehållen god kvalitet. officerareUnga måste tidigt ha såväl en
god teoretisk plattform specialiserad färdighet inomsom en mer
den disciplin han/hon skall verka

Avslutningsvis regeringens bedömning förslaget tillattvar
yrkesofficersutbildning skulle skapa förutsättningar för en
utveckling reservofficersutbildningen.av

försvarsutskottetsl betänkande 1997/98:FöUl framgår deatt
bedömningar regeringen gjort, delades utskottet. Bl.a.som av
framhölls det fanns helhetssyn i regeringens förslag,att en
nämligen den försvarsmaktsgemensamma utgångspunkten.

Utskottet underströk vad återstår ställning tillatt att ärtasom
tidsfördelningen mellan den del utbildningen skallav som vara
försvarsmaktsgemensam och den del skall försvarsgrens-som vara
specifik. Härvidlag det viktigt fastställa vilken utbildningattvar
vid nuvarande officers- och krigshögskolor i framtiden bordesom
genomföras i den skolorganisationen och vilka delar skallnya som
bedrivas vid fack-, funktions- och/eller stridsskolor.
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viktenutskottetAvslutningsvis erinrade attavom
medeffektivt förenasreservofficersutbildningen sättett

yrkesofficerare.utbildningen av

skallförslagregeringensdecember 1997Riksdagen beslöt i att
fortsatt sittutredningenbakgrund hargenomföras. dennaMot

struktur fördetalj utformaimedarbete att en nymer
ofñcersutbildningen.
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Nuvarande ofñcersutbildning

4.1 Inledning

befälssystemDet tillämpas den svenskasom av
Försvarsmakten benämns Ny befälsordning NBO. Beslut om
NBO för det militära försvaret fattades riksdagen år 1978 prop.av
1977/7824, FöU 10, rskr. 179. NBO trädde i kraft den junil
1983 och innebar befälsordning för all militäratt en gemensam
personal inom Försvarsmakten inrättades, något vidsom en
internationell jämförelse och fortfarande förhållandevisärvar
unikt.

förutvarandeDe kategorierna kompani- ochregements-,
plutonsofñcerare utgick därmed och i prinicp endaersattes av en
kategori, nämligen yrkesofficerare. Vid sidan denna kategoriav
fanns liksom tidigare reservofñcerare och värnpliktiga befäl.

viktigEn utgångspunkt i reformen alla yrkesofñcerareattvar
inom Försvarsmakten skulle fullgöra uppgifter i såväl krigs- som
grundorganisatioilen. lnom båda dessa s.k. organisationer skulle

befälalla uppfylla väsentliga krav, nämligen chef,tre att vara
fackman och utbildare.
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ofñcersutbildningenAllmänt4.2 om

denförinomofficerareUtbildning nyaramenav
1994:882officersförordningenireglerasbefälsordningen om

enlighetofficerare. lbefordrananställning ochutbildning, m.m. av
nämndaiföreskrevjuli 1994den lregeringenvadmed
tillsuccessivtFörsvarsmaktenövergårFörordning, ennu

2000. DenOfficerbenämnsutbildningsstrukturmodifierad som
förblivitväsentligtalltdock ihargrundstrukturenursprungliga

nivåhöjandeföljandedärpåoch degrundläggandeoförändrad. Den
enligtdelasbefordran,förförutsättningutbildningarna, är ensom

följande:enligtutbildningsstrukturdenna upp

officershögskola,vidutbildning0

krigshögskola,vidutbildning0

Försvarshögskolan.vidutbildning0

grundläggandetillikaochinledandedenmedMålet
officersaspiranteralla oavsettlika förprincipielltutbildningen är

UtbildningenFörsvarsmakten.roll inomuppgift ochframtida
iuppgifterlösaföraspiranten kompetenstill attsyftar somatt ge

underbefäl,ochunderofficerareförsvarsmakter lösesutländska av
ilängrenivåer. Förstlägrechefsuppgifterdvs. upp

inriktadutbildningennivåhöjande motdenutbildningssystemet är
chefspositioner.högretillkommeruppgifterochde krav som

nivåhöjandeochgrundläggandedensidanVid av
iutbildningnivåhöjandeickes.k.finnsofficersutbildningen även

ochomfattningUtbildningensutsträckning.förhållandevis stor
fortlöpandetillhandi förstasyftarvarierande och attinriktning är

olikainompersonalFörsvarsmaktenskompetensutveckla
utbildningsinnehålletmellanfackområden. Gränsenochspecialist-

den ickerespektiveutbildningengrundläggande/nivåhöjandei den
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nivåhöjande utbildningen i vissa fall svår dra eftersomär denatt
nivåhöjaitde utbildningen innehåller många delar kansom
klassificeras specialist- och fackutbildning.som

Systemet med befalskår innebär den grundläggandeatten
utbildningen dels måste kunna tillgodose grunden för officerens
långsiktiga utveckling, dels kunnamåste kravenmöta att
officeren relativt omgående efter utbildningen skall kunna fylla en
plats i krigs- och grundorganisationen. följerHärav att
utbildningssystemet måste bli kompromiss mellanen mer
generella och specialistbetonade utbildningsinslag, eftersomrent
alla officerare inte skall utbildas inom områden och motsamma

positioner. Ett mindre antal skall utbildas för innehasamma att
höga chefspositioner medan huvuddelen skall utbildas till
befattningar löjtnants- och kaptensnivå nivå 6 och 5. Ett stort
antal skall under huvuddelen sitt yrkesliv inom Försvarsmaktenav
arbeta med uppgifter, kräver specialistkunskaper änsom mer av
generella kunskaper.

Mot denna bakgrund kan konstateras målsättningen medatt
nuvarande utbildningssystem den utexaminerade officerenär att ge
sådan kunskap, han/hon dels kan vinna underordnadesatt
förtroende, dels kan de förväntningar ställsmotsvara upp som
svenska officerare bl.a. vad gäller ledaregenskaper,
materialkännedom, kunskap totalförsvaret, attityder, etikom m.m.
Dessa krav och egenskaper brukar sammanfattas i orden chef,
fackman och utbildare.

4.3 Rekrytering ofñcersaspiranterav

Enligt NBO skall officersaspiranter rekryteras bland
värnpliktiga genomgått grundutbildning för befäl uppgåendesom
till minst tolv månader eller tillsammans medsom annan
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uppgår tilltjänstgöringutbildning ellermilitärkompletterande
allmänsökanden skall hagällerVidaremånader.minst tolv att

högskoleutbildninggrundläggandetillträde tillförbehörighet
högskoleförordningen 1993:100.enligt

förbandschef.sini principrekryterasOfficersaspiranten av
Även därmedformellt krav rekryterasnågotintedet ärom

truppslag/vapenslagtill detuteslutandeofficersaspiranten nästan
grundutbildats.harhan/honvilketinommotsvarandeeller
grundläggandefördelarväsentligaharPrincipen attgenom

officerensblirsedermeraområdeinom deterhållskompetens som
värnpliktstjänst-självainför värnplikten,Mönstringenhuvudtjänst.

Officers-förantagningsprocessenslutligadengöringen samt
urval tillochrekryteringFörsvarsmaktensinnebärutbildningen att

mycketgenomföras underkanofficersyrket gynnsamma
betingelser.

skillnadväsentligföljaktligeninnebär motFörfarandet en
Försvarsmakten hareftersomyrkencivilatillrekryteringen en

individen innanoch bedömaföljamöjlighetgodmycket att upp
utbildning.sinpåbörjardenne

för rekryteringeniställetåvilarsektornciviladen ansvaretInom
berördadenolika yrkenindirektochutbildningartill olika
påbörjakanarbetsgivarenpotentiellehögskolan/universitetet. Den

och då iavslutatsutbildningenförstrekryteringsförfarande närsitt
arbetsgivare.andramedkonkurrens

rekryteringsprincipenmilitäradendock konstateraskanDet att
beroende pårekryteringsbasen, attbegränsandeverkar t.ex.

nästintillområdespecifiktinomgrundutbildninginställd ett
aktuelladettillofficersaspiranterrekryteringomöjliggör av

mönstringenvidaspirantensäkerthellerinteområdet. Det attär
ellerintressenhans/hennesbästområdedettilluttogs passarsom

färrebegränsande faktorytterligare äryrkesval. attEn personer nu
medförvilketvärnpliktsutbildning, attgenomgårtotalt sett
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förutsättningarna för rekrytering till specifika områdenav personer
minskar betydligt. Sammantaget har den rekryterande militäre
chefen i praktiken relativt få sitt urval från, någotgöraattpersoner

aktualiseras ytterligare med föreslagna neddragningarsom nu av
värnpliktsvolymerna.

4.4 Officershögskoleutbildningen

Officershögskolan med nuvarande utbildningsstrukturär ett
samlingsbegrepp för den grundläggande officersaspirant-
utbildningen. Samtidigt symboliserar specifiktnamnet ettsom
utbildningsprogram så har det hittills även använts som namn
vissa de skolor där delar utbildningen gällerDettaägerav av rum.
i första hand flygvapnet och marinen. Inom finnsarmén dock
ingen enskild och specifik skola för officershögskoleprogrammet.

Utbildningen vid officershögskolan skall i första hand ge
kompetens för krigsplacering på plutonscluefsnivå eller som
delsystemledare nivå 6/löjtnant. Den uppnått sådansom
kompetens får avlägga reservofficersexamen. denFör skallsom
avlägga yrkesofficersexamen skall utbildningen också särskildge
kompetens för uppgifter inom grundorganisationen chef,som
fackman och utbildare. För uppnå sådan kompetens erhålleratt
aspiranten ytterligare års utbildning. Enligt officers-ett
förordningen skall utbildningen högst uppgå till veckor.100

centralaDe produktionsledarna försvarsgrenschefernatre
tillämpar med nuvarande utbildningsstruktur olika modeller för
den utbildning vid officershögskolan. Nedan lämnassom ges en
övergripande redogörelse för respektive försvarsgrens officershög-
skoleutbildning.
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Armén

förofficershögskoleutbildningenbestårarménInom
ochOHS lbenämnsutbildningsskedentvånärvarande somav

bådeinnehållerochlångtårskedeRespektiveOHS är ettca.
utbildningsmoment.praktiskateoretiska och

reservofñcersaspiranterochyrkes-studerarOHSUnder l
ochkompetenselevernaskallUtbildningenintegrerat. ge

ellerplutonschefsnivånkrigsplaceringforfärdigheter
inriktad s.k.flesta falli deutbildningenvarför ärmotsvarande,

fårkompetenssådanuppnåtttruppföringsövitingar. Den som
reservofficersexamen.avlägga

undermed 2OHSyrkesofficersaspirantemafortsätterDärefter
tillhandi förstasyftarUtbildningenutbildningsåret. attdet andra

grund-inomuppgifterförsärskild kompetenselevernage
huvudsakiutbildningen ärinnebärorganisationen. Detta att

sådan kompetensuppnåtttrupputbildning. Dens.k.inriktad som
yrkesofñcersexamen.får avlägga

OHS-utbildningenbedrivsutbildningsstrukturnuvarandeEnligt
truppslagsceittrum.stridsskolor ellerarménsvid någon av

sinbedriverprincipitruppslagrespektiveUtmärkande är egenatt
infanteriet,dockbedriveravseendenvissaOHS-utbildning. l

OHS-utbildningsinkavalleriet gemensamt.ochpansartrupperna

Marinen

principibestårofficershögskoleutbildning treMarinens av
praktikkursbefälskurs,nämligenutbildningskurser, samtolika

månader långfyramedinledsUtbildningenyrkeskurs. en
marinofficerareblivandeallaförvilkenbefälskurs, är gemensam

förstainnhåller iBefalskursernakustartilleriet.ochflottaninom
Yrkesofficersaspiranternautbildningsmoment.teoretiskahand

med vissvarvadebefálskursermed ytterligaredärefterfortsätter
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praktisk utbildning under åtta månader. För reservofficers-
aspiranterna gäller praktik- respektive yrkeskurser under de
efterföljande åtta månaderna varefter reservofñcersexamen
avläggs. Efter genomför reservofñcerarna s.k. fánriksårettexamen

i dag betraktas första reservtjänstgöring.som som en
Yrkesofñcersaspiranterna genomgår sina respektive praktik- och
yrkeskurser under det andra utbildningsåret, vilket avslutas med att
yrkesofficersexamen avläggs.

Befálskurserna för närvarande vid marinens Officers-ges
högskola i Karlskrona. Flottans elever genomför praktik- och
yrkeskurser vid kusttlottan och/eller vid örlogsskolorna.
Kustartilleriet genomför motsvarande utbildningsmoment i
huvudsak vid hemmaforbanden vid någonävenmen av
kustartilleriets skolor.

Flygvapnet

Officershögskoleutbildningen inom flygvapnet indelad i tvåär
skeden, inledande allmänutbildningsskede AU-skede ochett ett
fackutbildningssskede FU-skede. AU-skedet förär gemensamt
alla blivande tlygvapenofñcerare och fem månader långt.är ca.
Utbildningen till delen teoretisk.är Därefterstörsta sker en
uppdelning officerarna på olika fackområden med utgångspunktav
från vald yrkesinriktning. Längden dessa olika FU-skeden är
anpassad till respektive fackområdes behov från 6 till 18
månader. fackvisaDen utbildningen följs sedan ettav
praktikskede längd anpassad efter föreskrivenär totalvars
Litbildningstid. Därefter avläggs yrkesofficersexamen.

Vissa kategorier, flygförarna, fortsätter emellertid sint.ex.
utbildning efter det avlagts för först efteratt två ochattexamen ca.

halvt års ytterligare utbildning färdigaett delta i förbands-attvara
produktionen.
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medstuderar dessareservofñcerarna såVad gäller gemensamt
följer FU-skedet tillDärefterunder AU-skedet.yrkesofficerarna

ochutbildning uppnåttssammanlagdårsdess att ett
FU-skedeReservofficerarnasavläggas.reservofficersexamen kan

eftersomFU-skedeyrkesofficerarnasskilt frånemellertidär
förolikakrigsorganisationen, med få undantag,uppgifterna i är

kategorier.dessa

vid flygvapnetsnärvarandegenomförs förAU-skedet
FU-skedet vid någonHalmstad ochiofficershögskola av

facksskolor.olikaflygvapnets

Krigshögskoleutbildningen4.5

dendefinierasofñcershögskoleprogrammetOm som
krigshögskole-såofficersutbildningengrundläggande utgör

förstadetutbildningsstruktur,nuvarandemedprogrammet,
reservofñcerelleryrkes-utbildningssteget. Ennivåhöjande som

utbildning.till dennafårtill löjtnantbefordratshar antas

kompetenssyftar till denKrigshögskoleutbildningen att somge
ellerkompanichefsnivåkrigsplaceringnödvändig förär som

utbildningenskallyrkesofñcerare ävensystemledare. För ge
Enligtgrundorganisationen.uppgifter inomförsärskild kompetens

veckor.uppgå till 80högstutbildningenskallofficersförordningen
kanresultatgodkäntutbildningen medgenomgåttofficerenNär

nivå 5.ske till kaptenbefordran

arméofficerareallainriktninghafthittillsharArmén attsom
ochflygvapnetmedankrigshögskoleprogrammetskall genomgå

efterredanofficerskategoriervissainriktarmarinen
officershögskoleprogrammet.
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likhet med utbildningenl vid officershögskolan har flygvapnet
respektive marinen hittills haft specifik krigshögskola för deen
teoretiska delarna utbildningen. Inom armén har utbildningenav
hittills skett dels vid stridsskolor och truppslagscentrum, dels vid

krigsskolaarméns i Solna.

Försvarsgrenarnas krigshögskoleutbildningar upplagda enligtär
följande:

Armén

Efter normalt till fyra efterår genomgången officershög-tre
skoleutbildning genomförs krigshögskoleutbildningen för de
officerare bedöms ha förutsättningar för kunna vidare-attsom
utbildas till kompanichef. Målsättningen emellertid,är som
tidigare alla arméofficerarenämnts, skall genomgåatt
utbildningen. yrkesoffrcerarnaFör inleds utbildningen med tioett
månader långt armégemensamt skede KHS vidA arméns
krigskola i Solna. Utbildningen huvudsakligen teoretisk.är Ett
viktigt mål utveckla officerarnas ledarskapsförmåga.är att

Därefter fortsätter eleverna med skede KHS vidTnästa
någon stridsskolorna eller truppslagscentrumen. Dennaav
utbildning nio månader lång, syftar bl.a. till utvecklaär attsom ca
fackmannarollen.

reservofficerarnaFör normalt veckor lång utbildning4ges en
i fallmånga samordnad med yrkesofficerarnasär KHS T-som

utbildning.

Marinen

genomsnitt fem efterl år utexaminering från officershögskolan
Åretpåbörjar yrkesofticerare sin krigshögskoleutbildning.uttagna

före utbildningens genomförs viss preparandutbildning förstart att
alla officerare skall inneha kunskapsplattform. Syftet medsamma
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krigsplaceringförkompetenskrigshögskoleutbildningen är att
plutonchef/kompanichef/förbandschef/systemledare samtsom

grundorganisationen.iutbildare

högreochkursallmänbestårUtbildningsprogrammet enenav
mellansigskiljeruppläggningenutbildningsmässigakurs. Den
flottanfrånEleverkustartilleriet.respektiveflottanfrånofficerare

successivtkursenhögreoch denkursenallmännadenbådeläser
praktikperiodtvåårigföljerDärefterår.sammanlagtunder ett en

landförband.respektivefartygs-

denmedutbildningenocksåinledereleverKustartilleriets
praktik-tvåårigelevernahardärefterkursen enallmänna men

kursen.högremed denavslutasutbildningeninnanperiod

iutbildningendelasovanstående kurserförInom ramen
förspecifiktochyrkeskurserbefälskurser,beståendeskeden av
tillinnehållerBefälskursernafackkurser.kustartilleriet även

ochyrkes-medanutbildningsmomentteoretiskadelstörsta
utbildnings-yrkesinriktadeochpraktiskainnehållerfackkurserna

ikomponenterviktigasystemkunskap ärochChefs-moment.
utbildningen.

vissaIutbildning.långveckorfyrareservofficerarnaFör enges
förstadettillanslutningdirektiförlagdutbildningdennafall är
efterdirektbrukarprincip ägatjänstgöringsåret rumsom av

utbildningenfallandra ägerlofficershögskoleutbildning.avslutad
officershögskoleutbildning.avslutadefterårtill sexupprum

Flygvapnet

tillflygvapnet äger treinomKrigshögskoleutbildningen rum
yrkesofficerareförgenomförsochofficershögskolanefterårfem

syftarUtbildningenofficershögskolan.principenligt somsamma
respektiveinombefattningarerhållakunnaskallelevernatill att
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yrkesfack både inom krigs- och grundorganisationen den
aktuella nivån.

Utbildningen inleds med fem månader långt ochett gemensamt
allmänutbildningsskede för alla officerare vid flygvapnets
krigshögskola. Denna utbildning följs fackutbildningsskede,ettav
där eleverna utbildas vid den fackskola officerensmotsvararsom
yrkesinriktning. Fackutbildningsskedet varierar i längd, från tilltvå
fem månader.

reservofficerarnaFör genomförs allmänutbildningsskedeett
under två veckor, följt fackutbildningsskede underett treav
veckor vid någon flygvapnets fackskolor.av

4.6 Utbildning vid Försvarshögskolan

nivåhöjandeDen utbildningen vid Försvarshögskolan består av
två delar, nämligen den taktiska utbildningen chefs-samt
utbildningen. Gränsen mellan intern och nivåhöjandeextern
utbildning går således mellan krigshögskoleprogrammet och den
taktiska utbildningen.

Taktisk utbildning

taktiskaDen utbildningen skall kompetens för krigs-ge
placering bataljonschef eller motsvarande befattningsom annan
nivå major/örlogskapten. Enligt ofñcersförordningen får en
officer befordrats till kapten till utbildningen vidantassom
Försvarshögskolan. Försvarsmakten för antagningen tillsvarar
utbildningen.

taktiskaDen utbildningen omfattar för yrkesofficerare
sammanlagt veckors40 studier veckor34 bedrivs vidvarav
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veckorResterande utgörs ettFörsvarshögskolan. avsex
förinriktningarharUtbildningenbefattningsutbildningsskede.

bedrivsutbildningsdelarfleraförsvarsgrenrespektive men
försvarsmaktsgemensamt.

FörsvarsmaktenstillgodoseutbildningenmedSyftet är att
taktiskochbehärskar olikaofficerarebehov systemsomav

inomhelhetssynstridsfunktion,respektiveinomkunskap
denpåproblemlösakompetensförsvarsgrenrespektive attsamt

utbildningeni ärelementviktigaAndranivån.aktuella
insatserfredsbevarandeinternationella samtförsvarsmaktssystem,

säkerhetspolitik.

harreservofñcerareförutbildningentaktiskaDen samma
veckornormalfalletiUtbildningenmål.grundläggande är sex

lång.

Chefsutbildning

80motsvarandetvåårigtChefsutbildningsprogrammet är ca.
denskallofficerentillsyftarochpoäng att ges

överstelöjtnant/nivånbehövschefsskapskompetens som
därmedkanChefskursen sägasoch däröver.kommendörkapten
officerens vägutbildningsstegetobligatoriskadet högstavara

operativahögreskolchefsbefattningaroch motförbands- samtmot
befattningar.

reservofñcerelleryrkes-fårofficersförordningenEnligt en
utbildningentillmajor/örlogskaptentillbefordrats antas omsom

bataljonschefsnivån.skicklighetsärskildvisathan/hon

skalldenchefsutbildningen ärför attMålsättningen vara
perspektiv.tioårigtofficerenutbildaochframtidsinriktad ettmot

försvarsmakts-Litbildningsstruktur, ärnuvarandeEnligt som
studierna:förhuvudinriktningarfinns tregemensam,
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management,0
operativ och taktisk inriktning,0
teknisk inriktning.0

Helhetssyn och försvarets behov fördelningen mellan destyr
olika inriktningarna den sökandesäven intresse ochmen
bakgrund. Oavsett vilken inriktning väljssom ges samma
förutsättningar för nå de högsta chefsbefattningarnaatt inom
Försvarsmakten.

Utbildningsprogrammmet femär utbildnings-sammansatt av
delar: chefsutveckling, huvudprogram, profilering, fördjupning

enskild utredning. Huvudprogrammetsamt forär gemensamt
samtliga medan övriga delar antingen vald inriktning ellerstyrs av
individuellt val.
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på framtidensKrav officer

5.1 Allmänt

svenskaDet militära försvarets verksamhet syftar i första hand
till försvara landet väpnade och tillatt hävda vårmot attangrepp
territoriella integritet. Försvarsmakten kan med anledning härav

fylla de grundläggandesägas behoven i ordnat samhälle,ett ettav
dvs. utför s.k. kollektiv nyttighet. verifierasDetta atten av
riksdagen sedan länge beslutat och framhållit behovet ettom av
militärt försvar.

Vid sidan ovanstående uppdrag har Försvarsmakten, ettav som
resultat 1996 års Försvarsbeslut, erhållit ytterligare uppgifterav
såsom utökad förmåga delta vid internationella insatseratt samt
förmåga lämna stöd till det civila samhället vid svåraatt
påfrestningar i fred. innebärDetta syftet med Försvarsmaktensatt
verksamhet utvidgats och uttalat förändrats jämfört medsättett
tidigare huvudsakliga inriktning för verksamheten.

kravDe statsmakterna ställer det militära försvaretssom
verksamhet grundas i utsträckning faktorerstor som
Försvarsmakten själv inte kan bestämma såsom hotbilder,över nya
förändringar i omvärlden, ökad internationalisering samt
strukturella förändringar i det svenska samhället. Den nya
informationstekniken och den tekniska utvecklingen i övrigt
påverkar också i hög grad det militära försvarets verksamhet.
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personalensanställdadenställskravheltmedförDetta att nya
kompetens.

ochkravdeuppfyllakunnaskallFörsvarsmaktenFör att
dekrävsmyndighetenåläggerstatsmakterna attuppgifter som

genomföraskanverksamhetengrund förtillliggerfunktioner som
dessamöjligt. Eneffektivtochändamålsenligt sättså avett som

dessutompersonal,anställdfastutbildningenfunktioner är somav
Försvarsmaktenskärnan ikanavseenden utgöraflera sägasi

verksamhet.

organiseradochanpassadvälBetydelsen enav
Genomsinhärmed attställs spets.utbildningsstruktur

teknisktmodernaförfogar vapensystem,Försvarsmakten över en
iochvälutbildadkrävssåledningsfornuågaavancerad enmm.

kancivil,ochmilitärbådepersonalstyrka,kompetentövrigt som
ii krigs-såvälverksamhetenledautbilda ochhantera, som

medgedärförmåsteUtbildningsstrukturengrundorganisationen.
ochutbildningrationellt rättsättpersonalen ett gesatt

utföras.skalluppgifterför dekompetens som

antal viktigaförredogörelselämnas ettföljandedetl en
betydandeiförhållandenandraochutgångspunkter som

och kommerställsde krav attgrund förtillliggerutsträckning som
officerare.framtidensställas

landetförsvaraFörmåga mot5.2 att

väpnade angrepp

viktigastedenochexistensförsvaretsmilitäradetförGrunden
totalförsvarsplaneringen utgörslångsiktigaför denutgångspunkten

säkerhet väpnatnationella ettvår angrepp.hotet genommotav
fredidärföruppgiftfundamentala attärFörsvarsmaktens
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förbereda för i krig försvara riket väpnadeatt mot angrepp som
hotar dess frihet och oberoende hävda vår territoriellasamt att
integritet.

Med nuvarande omvärldsläge och bakgrund demot av
bedömningar regering och riksdag gjort relativt begränsadom en
risk för Sverige, skallväpnat Försvarsmaktenett motangrepp
fortlöpande ha betryggande förmåga fullgöra de uppgifteratten

ålagts myndigheten i detta avseende.som

till har officerensFram uppgifter varit förhållandevisnu
tydliga. har iDessa allt väsentligt utgjorts leda krigsförbandattav

tämligen känd hotbild. Officerens agerande kan därmedmot en
ha varit efter omständigheternasägas ingåendestyrt av en

krigsplanläggning.

Med beaktande Försvarsmaktens verksamhet i alltattav nu
utsträckning utformas och dimensionerasstörre för en mer

utvidgad och diffus hotbild, krävs officeren får möjlighetatt att
praktisera och sitt ledarskaps- och yrkeskunnande iutöva
situationer tenderar föränderliga och oförutsägbaraattsom vara

helt vad tidigare fallet.varit Den komplexasätt änett annat som
roll detta innebär för officeren medför officeren måste haattsom
förmåga kunna analysera, kritiskt granska och värderaatt
information utifrån situationsanpassat tillvägagångssätt. Medett
detta utgångspunkt skall sedan officeren kunna ettsom agera
ändamålsenligt i olika situationer.sätt

följer utbildningssystemetHärav måste förut-att rättges
försättningar officeren skall kunna lära sig verka underatt att

skilda och i vissa fall okända betingelser. Han/hon måste vidare
kunna hantera materiel och oklanderligt sättsystem ett
samtidigt föredömligt ledarskap skallett utövas.som

Kombinationen bred teoretisk kunskapsgrund, materiel-av en
och systemkännedom praktisk utbildning får härmedsamt anses
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förutsättningarskall haofficeren attförbetydelsevital attavvara
uppgifter.sinamedlyckas

genomföraFörmåga kunna5.3 att

insatserinternationella

Försvarsmakten ärföruppgifternaförhållandevisdeEn nyaav
materiella,personellasåvälolikamyndighetens somatt resurser,

dåfredsfrämjande insatser,internationellaförnyttjasskall kunna
Utredningen attstatsmakterna. noterarpåkallasdetta av

harfortlöpandeSverigevidviktlägger attstatsmakterna stor
ochfrämjasyfteiinsatseri sådanamedverka attförberedskap att

demokratiseringsamlevnad, samtfredlig enåstadkomma en
omvärld.övrigt i våriutvecklinghållbar

redan ävenuppgifterinternationella menDe nusom
spännvid. Detharaktualiseraskommer storfortsättningsvis att en
fredsskapandetillinsatserhumanitärafrånalltsig merrentrör om

uppgifterstridsliknandehakanavseendenvissaivilkainsatser,
kvalitethögkrävsdettaklaraFöringående komponent. attensom

in.enheterandra sättsochförbandsvenskade som

högsådanskall hastyrkornasvenskade enFörutom att
tillförmåganmåstekvalitet, ävenochförmågagrundläggande

fredsfrämjandeinternationellaiinteroperabilitets.k.samverkan
dettadelviktiggod. Enmycketinsatserhumanitära avoch vara

andraochövningardeförinomskerutvecklingsarbete ramen
forumetinternationelladetorganiserassamarbetsformer avsom

Fred PFF.Partnerskap För

frånredanofficerennödvändigtdetutredningen attEnligt är
imedverkakunnaförmågagrundläggande attbörjan enges

internationellslag. Enolikaoperationerinternationella av
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kompetens kan nämligen också viktiga impulser for detge
inhemska försvarets verksamhet. närvarande finnsFör det inget

direkt denna verksamhet skullemotsäger i framtiden.att avtasom
bedömerTvärtom utredningen verksamheten sannolikt kommeratt

utökas. dettal sammanhang konstaterar utredningen,att denatt
ökade internationaliseringen också kommer ställa höga kravatt
officeren, vad gäller förmågan kunna verka och iatt agera
internationell miljö. Detta gäller inte minst hanteringen av
internationella doktriner, och metoder.system

förhållandenDe redovisats innebär enligtsom ovan
Litredningen, officersutbildningen inte enbart bör officerenatt ge

elementär förmåga kommunicera i internationell miljö,atten en
grundläggande förutsättningaräven kunnautan hanteraatt

internationell standard och metodik vad gäller materiel och
samarbetsformer. Detta innefattar kunskaper deäven om
säkerhetspolitiska grunderna och olika internationella
organisationers verksamhetsområden, såsom FN, NATO, OSSE,
PFF, mil.EU

5.4 Förmåga lämna stöd till det civilaatt

samhället

förlnom totalförsvarets uppgift stärka samhälletsattramen
samlade förmåga hantera svåra nationella påfrestningar i fred,att
skall Försvarsmaktens vid behov och så påkallasnärresurser av
statsmakterna kunna i anspråk för olika insatser. kanDettas t.ex.
gälla påfrestningar uppkommer till följd konflikter ellersom av
fredstida katastrofer i vår omvärld eller olyckor ellerstoragenom
andra exceptionella situationer inom landet. Kravet kunnaatt
ställa militära till samhällets förfogande har givitsresurser en

tyngd vad tidigare varitstörre fallet förän Försvarsmaktenssom
vidkommande.



1998:42SOUoølcerfivmlidenspå42 Krav

dengällervadslutsatsen,dragit attdockharUtredningen
dettainomkraventordeofficersutbildningengrundläggande

utbildningorienterandetillgodoseshandi förstaområde genom en
Exempelsituationer.dylikaiagerandeofficerarnasförgrundsom

samhällsfunktionersövrigautbildningsområden ärrelevanta
kaninsaterolikavilkauppgifter, somtyperochorganisation av
skeskallsamverkanhurskall hanteras samtdessahuraktualiseras,

resultat.optimaltfor

grundorganisationeninomUppgifter5.5

nästintillbaseraspotentialochförmågaKrigsorganisationens
Försvarsmaktensinombedrivsverksamhetdenuteslutande som

uppgifttillhar attmyndighetervid degrundorganisation somsamt
dettainnebärvidkommandeofficerensFörsvarsmakten. Förstödja

detförberedasyfteiutförasskall attdagligenarbetsuppgifter, som
skallkrigsorganisationendåsituationförförsvaretmilitära en
skallintegritetterritorielladå vårsituationerförelleraktiveras

hävdas.

belysahandstill attliggerhärvidlag närmastuppgiftDen som
avseendei dettaharOfficerenvärnpliktiga.utbildningenär av

uppgifterbetydelsefulla attoch flerafyllarollviktigbåde atten
dennessidanvidofficerenkrav avställerutföra. Detta stora

habl.a.måsteHan/honuppgift.ochrollkrigsorganisatoriska
och kompetens att:förmåga

utbildningsverksamhet,riktigpedagogisktleda en0

pedagogisktsåväl somettochmaterielbehärska system ur0
förhållningssätt,säkerhetsmässigt
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och kunna förklara syftet med det militärarepresentera0
försvarets verksamhet,

chef god förebild ochatt ett0 vara genom vara en genom
föredömligt ledarskap,

bedriva verksamhet ändamålsenligt och resurseffektivtett0
sätt.

Eftersom flertalet officerarna inleder sin karriär med någonav
form tjänstgöring innefattar uppgifter inom förav som ramen
värnpliktsutbildningen det viktigt den grundläggandeär att
officersutbildningen lägger vikt vid de färdigheter ochstor
kunskaper officeren behöver för klara denna roll iattsom
grundorganisationen. Betydelsen goda pedagogiska färdigheterav

bl.a. materiel och värnpliktiga skallaccentueras att systemav som
utbildas på, tenderar bli alltmer komplexa och teknisktatt
avancerade. Den statsmakterna givna inriktningen förkortadav om
värnpliktstjänstgöring understryker dessutom vikten attav
utbildningen kan bedrivas så säkert och effektivt sättett som
möjligt.

Utredningen har med anledning härav bedömt denatt
grundläggande officersutbildningen måste utformas så att
officerens färdigheter vad gäller utbildning värnpliktigaav ges
erforderligt mycketEn viktig uppgift för officerenutrymme. är att

pedagogiskt kunnapå förmedla den kompetenssättett som
han/hon besitter. gäller då inteDet enbart kompetens materielom
och taktik etiska och moraliska värderingarävenetc. utan t.ex.om
och krigsorganisationensFör samlade förmåga detärnormer.
därför väsentligt värnpliktiga riktigt får delpå sättatt ett ta av

kunskap, vilketdenna förutsättning för de skall kunnaär atten
fullgöra sina respektive uppgifter.
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anpassningtillFörmåga5.6

denriksdagengodkände attförsvarsbeslut avårs1996l
grundtillliggaskallanpassningsprincipenföreslagnaregeringen

skallanpassningEnutveckling.fortsattatotalförsvaretsför
tillhänsynmedperspektivetkortaredetdels iskekunnahärvidlag

längrei detdelsomvärld,vårilägetmilitärstrategiskadet
vidareiomvärldsutvecklingentillmed hänsynperspektivet

mening.

anpassningsförmågadenförförutsättningarnaochBehovet av
avseendenfleraiinnebär nybeslutat enstatsmakterna omsom

militäradetuppgift förmeningegentlig ävenoch iinriktning en ny
åtgärderbestämdaförhandvissaverksamhet. Genomförsvarets

årskrigsdugligheten etthöjakunnaförsvaretmilitäradetskall
tillrättaläggandeföråtgärderåterspeglar avegentligenvilketsikt,

långsiktigaDenkrigsdugligheten.ibrister mernuvarande
förutsägakunnasvårigheten attbaserasanpassningsförmågan

krigsorganisationensinnebäroch attutvecklingenframtidaden
potentiellaolikatill mötaattkunnaskallförmåga anpassas

hotbilder.

förbands-anpassningsförmågan ärielementviktigtEtt
deldenna ävenfåruppfattningutredningensEnligtverksamheten.

utbildningssystem.Försvarsmaktensforkonsekvenserbetydande
innebardras attkunnaslutsatsskulleanblick somförstaVid enen

ellerställa lägreskulleberedskapochkrigsduglighetbegränsaden
bestämdaUtredningensutbildningssystemet.kravoförändrade

dvs. attden motsatta,emellertiduppfattning är
utbildningdenkravhögre somställeranpassningsprincipen

personal.Försvarsmaktenstillskall ges

förutsättningarrelevantakrävsåtertagandesituation attl en
anpassnings-behovetför mötaskapats avattförvägiredan

förändradochökad ävenbl.a.innebärDettaförmåga. en



1998:42SOU framtidens oficerpåKrav 45

utbildningssatsning möjliggör förmågan vid återtagningattsom
utbilda krigsförband.eget

Utbildningen i återtagandesituation syftar till relativtatten
kort tid öka krigsdugligheten från i fall låg nivå fullmånga tillen
eller nästintill full krigsduglighet. officer i sådanKraven en en
situation blir förklarliga skäl mycket höga, eftersom det stödav

under normala omständigheter föreligger inte kan påräknassom
under återtagningsskede. Officeren skall utbilda under tidspressett
och befintliga materiel- och anläggningsresurser utnyttjas
maximalt antal produktionsledare.ett stortav

läge därl krigsorganisationen längre sikt expanderaskallett
och utvecklas förändrad och organisation kommerstörremot en
bristen kompetent personal hämmande faktor. Föratt attvara en
lyckas med organisationsförändringen krävs ökat antalett
officerare med modern och förhållanderelevant utbildning. Detta
bekräftas riksdagen bedömt yrkesofficerare skall300att attav ca
finnas vad krigsorganisationens direkta gällande.behovutöver gör
Även reservofficerare och bidra tillpersonal måste kunnaannan
anpassningsförmågaii i detta avseende.

Oaktat antalet officerare kommer utbildningen dessa attav vara
betydelse. Dagens mål med officersutbildningen inrymmerstorav

inte kravet förmåga i ianpassningssituation. Det äratt agera en
första hand inom behovet förutsesarmén störst attsom vara av
utbilda officerare för anpassningssituation. Med detta atten avses
officeren skall kunna utbilda och höja kvaliteten det egna
krigsförbandet. Officeren skall härvid bl.a. genomföra
trupputbildningsövningar med stridsskjutningar med pluton i
kompanis alternativt med kompani i bataljons Dettaram ram.
innefattar rad element såsom planläggning, säkerhets-en
bestämmelser, materielbehov, utvärdering Utbildningen måsteetc.
också fokuseras officerens förändrade uppgift plutonchef/som
kompanichefi grundorganisationen.
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anpassnings-utredningenkonstaterarSammanfattningsvis att
vadofficerskåren änkravställa högreprincipen kommer att

förutsättningarSannolikt finns attmedger.utbildningnuvarande
officerarnashöjaochförändraanpassningsprocessenunder själva

officerarnaviktigtredantordedet attkompetens gesvaranumen
situation.dylikikunnaförkunskapsgrundgod att agera enen

snabbtförflexibelocksåmåsteutformning attUtbildningens vara
grunden tillläggaoch/ellerbehovförändradetillkunna anpassas

föreligga.bedömsbristereventuellade somatt parera

IT-utvecklingenochTeknik-5.7

karaktäriseraslT-områdetochteknik-inomUtvecklingen
påverkarutvecklingstakt. Dettasnabbmycketalltjämt enav

Engrundorganisationen.ochkrigs-bådeiverksamheten
drasamtidigt kunnaoch nyttahanterakunnaförförutsättning att

kanpersonaleninnebär,utvecklingen är attfördelarde somav
och lT-teknik-deutveckla ärochbehärska systemförstå, som

beroende.

urskiljas,huvudområdentvåkankrigsorganisationenInom
teknisktdeledningsfunktionernaoch samtinformations-nämligen

allttyderbedömningargjordaEnligtavancerade vapensystemen.
kommeravseendeni flerakrigföringförprinciperframtidaatt

tvâdessainomteknologinutnyttjandeeffektivtbygga ett avatt
händer,vadbetydelseninsikten att veta varområden. somavom

insamladhurochverkanoptimalfårolika vapensystem
avgörande för attkommerutnyttjasskall attinformation vara

gäller detSamtidigtpunkter. attfiendensverkakunna mot svaga
kommerdettaKunskapenförmågor.fiendenförneka omsamma

olikautgångenföravgörandekritiskt sättdärför avettatt vara
konflikter.
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grundorganisationenInom kommer teknik- och IT-
utvecklingen påverka arbetet möjligheten utnyttjaatt attgenom
bättre administrativa stödsystem underlättaäven attmen genom
undervisningen för lärarkåren och inlärningen för eleverna. Ett
exempel på detta distansundervisningen kan utvecklasär ochatt
utökas, vilket i sin kan effektivisera resursutnyttjandet.tur

bakgrundMot ovanstående förhållanden utredningenav anser
teknik- och IT-utvecklingen måste komma alla officerare tillatt

del generellt ökad fokusering på områdets betydelsesettgenom en
inom för den utbildning Utvecklingen ställerramen som ges.
delvis förändrade krav de uppgifter Försvarsmaktens personal
skall utföra. Ett beakta dettasätten äratt attav anpassa
utbildningen, vilket utredningen mycket viktigt.anser vara

Avslutningsvis vill utredningen framhålla betydelsen allaattav
officerare tillfredsställande utbildning inom teknik- och IT-ges en
området, vilken sedermera dels kan ligga till grund för olika
anpassningsâtgärder, dels den snabba förändringstakten inommöta
området.

5.8 Miljöhänsyn

Ett miljötänkandeskärpt viktigt inslag iutgör ett
ÖkadefredstidaFörsvarsmaktens verksamhet. krav på miljö-

anpassning och begränsningar miljöfarlig verksamhet liggerav
bakom denna tendens. vidmakthållaFör och fördjupa dettaatt
arbete instämmer utredningen med statsmakternas uppfattning om
behovet fortsatta utbildningsinsatser inom området, arbeteettav

Försvarsmakten redan i dag hunnit långt med.som
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miljöområdetinomvärderingar genomsyrarDe som
dessförmedlasochförverkligashandi förstaskallmyndigheten av

generelldockfackutbildning börsidanVidpersonal. merrenav
grundläggandedenmed ifinnasutbildningövergripandeoch

ofñcersutbildningen.
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Utgångspunkter for reform6 en av

officersutbildningen

Allmänt6.1

Utifrån vad anförts i föregående kapitel finns det såledessom
flera faktorer styrker officerens yrkesroll kommer attattsom
förändras. följer officersutbildningens utformning ochHärav att
inriktning kravmåste till de i framtiden kommer attanpassas som
ställas officeren.

till har det övergripande målet med den grundläggandeFram nu
officersutbildningen varit utexaminera officerare för relativtatt en
väl definierad roll och funktion i framför allt krigsorganisationen.

har inneburit utbildningsmässigt fördelaktiga villkor, inteDetta
minst pedagogiska, eftersom det varit relativt enkelt att se
kopplingen mellan den grundläggande utbildningen och officerens

uppgifterförsta i krigsorganisationen. Krigsorganisationens mål
kan därmed i flera mycketoch krav avseenden ha varitsägas

förstyrande den utbildning bedrivits inommerparten av som
för det grundläggande och de nivâhöjanderamen

utbildningsprogrammen. Så länge dessa mål uppfyllts har det
funnits förhållandevis incitament vidareutveckla ochsmå att
fördjupa utbildningen vid skolorna.
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solidhamåsteofficerareframtidensUtredningen enattanser
ocksåkompetens,gedigenövrigtiochkunskapsbas menen

förinformationanalysera attochsnabbt inhämtaförmåga att ny
kunnaofficerenmåsteVidarebeslut.korrektafattakunna
andramedsamverkaaktivtnivåer,olikakommunicera

grundläggandedeförmedlaochbakgrundmänniskor oavsett
detSåledesutifrån. ärverkarFörsvarsmaktenvärderingar som

kunskapgrundligharofficerenviktigtockså omatt en
bemärkelse.vidisamhällsförhållaitden

delösakunnaflexibilitetmedförmågan,långsiktiga attDen
officers-krävererhållit,Försvarsmakten attuppgifter som

förhållanden.faktiskatillochutvecklasutbildningen anpassas
kanofficerframtidensförläggasgrundenkan attHärigenom
detSamtidigtfunktioner. ärolikabehovpotentiellatillmötesgå av

Försvarsmaktenstillbidraaktivt kanofficerskårenangeläget att
utveckling.

och iberedskapkravlägreinnebärFörsvarsbeslutårs1996
harkrigsduglighet. Därutöveravseenden ävenvissa

förändrade ocherhållittidigare nämnts,Försvarsmakten, nya,som
manskapÄven krigsorganisationensdet äruppgifter.utvidgade om

kravetutredningen attuppgifter, attdessalösaskall ansersom
generelltkrigsbefattningspecifikmåsteutbildningen motstyras en

minskat.sett

grundläggandedenhandförstaiinnebärDetta att
tillkoppladstarktmindrekunnaskulle görasofficersutbildningen

officerensfokuserasiställetochtypbefattningarspecifika
utgångspunktdennaMedkompetensutveckling. anserlångsiktiga

förförutsättningargodamycket attfinnsändådetutredningen att
kravochmåldemedkrigsorganisation somutveckla en

framtiden.ibestämmakommerochbestämt attstatsmakterna om
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Samordning6.2

för utbildning och kompetenshöjandeviktig utgångspunktEn
den genomförs sååtgärder inom statlig verksamhet måste attvara

möjligt.utnyttjas så effektivtsamhälletsatt somresurser
kantolkning detta sådan utbildningUtredningens är att somav

utbildningsväsendets inte börerhållas inom det allmänna gesram
starka ekonomiska skältotalförsvarssektorns inteinom ram, om

tilltalar för detta. Utredningen återkommereller andra betingelser
frågeställning i kapiteldenna 10.

sammanföra den grundläggandeUtredningens förslag attom
itill försvarsmaktsgemensam skola berörofficersutbildningen en

Åtgärdensamordningsaspekten. ligger i linje medhög grad strävan
understryka detdels befintliga effektivt, delsutnyttjaatt resurser
tillbakafaktum Försvarsmakten sedan några år äratt en

myndighet.

emellertidviktigt samordningsmomentEtt lika är att
får såofñcersutbildningen För de olika försvarsgrenarna en

möjligt. Enligt utredningen torde dettalikartad struktur varasom
ochytterligare underlätta Försvarsmaktensbetydelse ochstorav

samhällets övrigaintentioner sigFörsvarshögskolans närmaatt
enhetlig strukturhögskoleväsende. kunna uppvisaAtt ären

ochobservatörerväsentligt för utomstående intressenter,att
och innehållet iförstå utformningenbeslutsfattare skall kunna av
vill utredningensammanhangetdet militära utbildningssystemet. I

nödvändigtvis behöverenhetlig struktur inteunderstryka att en
inbördes olika inriktningar inomhinder i förlägga vägen ramen

officersutbildningsstruktur.för gemensamen

förutsättningardessutom innebära godasamordning tordeEn
mindre antal skolor inomskicklig lärarkompetens tillsamla ettatt

kvalitetshöjningar kanResultatet blir därmedFörsvarsmakten. att
dockutbildningen. Lika viktigt tordeåstadkommas i attvara
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olikafrånlärdomarviktigaandraocherfarenheter
bredare kretsochtillförmedlas störrefunktionsområden kan aven

elever.

slags kompetensolikaBehovet6.3 av

Försvarsmakteninom

denharFörsvarsmaktenförgällerenbefålssystemMed det som
varitofñcersaspiranterför allaofficerstttbildningengrundläggande

målsättningochprinciperövergripandeutformad enligt samma
framtidenide kravMedfunktion.ochrollframtida somoavsett

utredningenenligtdetbörofficerarnaställas geskommer att
iutbildningenlåtaenbefálssystemet,förinommöjlighet att, ramen

olika kompetensbehovdetillutsträckning somavstörre anpassas
grundorganisationen.respektivekrigs-inomfinnaskommer att

denunderredandetuppfattning ärUtredningens att
förskapasbörofficersutbildningen utrymmegrundläggande en

förutbildningsinnehålletindividanpassningochflexibilitetviss av
ske iemellertidmåsteutvecklingsådaneleverna. Enenskildade

denmed bådeoch överenstämmaprinciperfastlagdamedenlighet
intressen.Försvarsmaktensochenskilde elevens

det faktummedäveninriktning överensstämmerOvanstående
högskolestudiertillbehörighetgymnasielinjersamtliga geratt nu

reformeradfattade1991riksdagen årbeslutdetenligt enomsom
ochlinjer500innebarReformengymnasieskola. att ca

treåriga.samtliganationella16specialkurser ersattes program,av
grundläggandetill denantagningskravenharhäravanledningMed

så1998fr.o.m.ändratsofficershögskolan attofficersutbildningen
utbildning.till dennabehörighetallmännationellaalla program ger
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Otvivelaktigt dettafår konsekvenser för den utbildning som ges
inom för den grundläggande officersutbildningen eftersomramen

förkunskaper tidigare.eleverna har variationer istörre ännu
Därför utredningen, utbildningen måste till denattanser anpassas
faktiska individuelltutvecklingen och eleverna hanteras änatt mer

uppfattning bekräftasvad tidigare varit fallet. Denna ävensom av
de utredningen erhållit. Framför allt har utredningenpropåer som
uppmärksammats nuvarande utbildningsstruktur inte iatt

olikatillräcklig omfattning hänsyn till elevernas förkunskaper.tar

sådan anpassning dock ske inom för alla officeraremåsteEn ett
differentiering denutbildningsprogram. Engemensamt av

grundläggande utbildningen får inte resultera i olika examina. En
sådan utveckling hade i princip varit jämställa med återgångatt en
till två- eller flerbefalssystem, något utredningen inteett som anser

lösning uppmärksammade problem. harrelevant Detvara en
utredningens mandat utreda sådaninte heller legat inom att en

dock fast vid visseventuell förändring. Utredningen står att en
förflexibilitet nödvändig och tillika genomförbar inomär ramen

enbefálssystem.ett

uppfattning vidare utbildningssystemetUtredningens är att
iflexibel kompetensutveckling vilketskall bidra till påsynen mer

sin leda till den totala kompetensen inomskulle kunna atttur
fördel med individ-Försvarsmakten breddas. En annan en mer

ökaranpassad utbildning effektiviteten i utbildningssystemetär att
inriktadutbildningen i flera avseenden pågörsattgenom mer

faktiska behov.

olikaaktualiseras inte enbart bakgrund elevernasFrågan mot av
funktionförkunskaper officerens framtida roll ochävenutan mot
kommerFörsvarsmakten. Behovet specialister ochinom ärav

Samtidigt elevernaframdeles förbliäven att stort. som ges
vissa specialområden kanmöjlighet förkovra sig inomatt

områden,elever fördjupa sig i generellamöjlighet attges mer
säkerhetspolitik, detta innebärstrategi ochsåsom utan att att
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sinförinriktningvalslutligasittgjortdefinitivtaspiranten av
växlamöjlighetfinnastidenhela attdärförböryrkesroll. Det

inhämtadefullotilltidigarekompletteraochinriktning
vid dekurserenstakaläsamöjlighetenmotsvarande attkunskaper,

högskolorna.civila

specialist-särskildBehovet6.4 av

kompetens

denbehovet göraavsnittföregående attiVad avsagts omsom
generelltgällerindividanpassadutbildningengrundläggande mer

skallofficerenuppgifterprimäradeförhandförstaoch i som
häravsidanVidgrundorganisationen.respektivekrigs-iutföra
olikahurgällersärskild frågaemellertidfinns somen

kvalificeratgällakanDetskall bemannas. t.ex.specialistfunktioner
arbete.teknisktellerekonomiskt

förspecialistkompetensbehovFörsvarsmaktensHittills har av
tillgodosettshand attförstaiuppgifter genomdenna typ av

fåttgeneralister,tjänstgöringårsåtskilligaefterofficerare som
Försvarshögskolansispecialistutbildningolikagenomgå typer av

regi.Försvarsmaktensoch/eller i

med vissabehäftatdockkan sägasnuvarandeDet systemet vara
blirdet inget säger attfinnsförstadet personbrister. För ensom
detandradet ärgeneralist. Förårfieraefterspecialistbättre som

uppnåskankompetenssäkert genomifrånlångt att samma
medjämförtofficerarevidareutbildning/omskolning av

området.berördadetfrånspecialisterexternrekrytering av

förtalaringet attutredningenenligtfinnsDet som
gällerdet sättet attsärbehandlas närbordeFörsvarsmakten

börKompetensenspecialistkompetens.erforderligförvärva
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införskaffas där kan fåsden till bästa kvalitet och till lägsta pris.
innebär specialister bör rekryteras med beaktande vilkenDet att av

behövs.kompetens som

del fall kan det säkert, liksom lämpligt byggal atten nu, vara
den militära behövskompetensen med de specialkunskaper som

fallmedan det i andra kan relevant direktrekrytera denattvara
efterfrågade kompetensen.

antal faktorer bör dock beaktas i detta sammanhang. detEtt För
första minskar behovet antalet yrkesofficerare med stigandeav
ålder. de inte vill eller kan yrkesväxlaFör utgörsom
vidareutbildning inom specialområde rimligt alternativ bl.a.ett ett

gäller förbakgrund de anställningsförhållandenmot av som
officerskåren. behövs antal officerare forvisstDessutom attett

i medföröka handlingsfriheten organisationen. Detta att
möjligheten direktrekrytera specialister begränsas.att

andra faktorn det får lämpligtDen är att attantas vara
specialfunktioner bemannas med personal med olika bakgrund,
vilket kan bidra till kombination olikai sin tur en gynnsam av
erfarenheter.

Starka skäl talar för det särskilda specialistbehovet inomatt
vidareutbildningFörsvarsmakten tillgodoses dels avgenom en

officerare, direktrekrytering specialister.dels externagenom av
Enligt nuvarande krävs dock direktrekryteradesystem att

situationer medverkan förspecialister vissa erhåller officersi en
förutförandet arbetet de beslut skall fattas.samtav som
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utbildastidsperspektivvilketMed6.5

officeren

utbildnings-formvarjevidfrågaviktigprincipiellt avEn
denFörskalldentidsperspektivvilketanskaffning avse.är

måstedettainnebärofficersutbildningen attgrundläggande man
ochrollofficerenshandförstaiutbildningen avseravgöra om

denellerutbildning attavslutadefter avserdirektfunktion om
helaofficerensförkompetensbehovetgrundläggandetäcka det av

yrkesliv.

ochutbildasutbildningssystemnuvarandeEnligt
medförDetta atti fleraofficerenkompetensutvecklas steg.

erhållerutbildningengrundläggandedenunderofficeren
dåtillfällevid detuppgifterochkravklarafördelskompetens att

officerskarriären.förgrunddels restenbörjar,yrkeslivet avensom
uppgifterdeklaraskallofficerenviddock lagtshar attTonvikten

utbildning.avslutadeftererhållerhan/hon

snabbaviddetochnackdel är attemellertidharSystemet en
måstesåområdet,tekniskadetinomförändringar, t.ex.som

blireller såpersonalnyutbildadheltofñceren ersättasantingen av
eftersomaktuell. Dvs.omskolningomfattandetämligenen

detframåtsnabbt ärgårområdenolikaflerainomutvecklingen
grundläggandedenförinriktningnuvarandetroligtinte att

officeren.enskildedenföråralltför mångasig istårutbildningen

förinriktningförändradestatsmakternasbeaktandeMed av
utvecklingstendenserovanstående anserFörsvarsmakten samt

längreförutformas ettbörutbildningenutredningen att
läggamåsteUtbildningenfallet.vad ärtidsperspektiv än nusom

kunnaförbaskunskaper atttillräckligafårofficerenförgrunden att
fleramedSystemetutvecklingen.tekniskadenimedfölja t.ex.

dåmodellnuvarandeenligtbehållasdockbörutbildningssteg
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fördelarna med sådant Hera, bl.a. systematiska formerett ärsystem
för fortlöpande kompetensutveckling.
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Utländsk7 ofñcersutbildning

7.1 Inledning

Utredningens bedömning har varit vid utformandetatt av en ny
utbildningsstruktur det intresse jämföraär även och studeraattav
andra länders officersutbildningar. På uppdrag från utredningen
har Försvarshögskolan begärt information och sammanställt en
redogörelse för vissa länders officersutbildningar.

Följande länder valdes för studien:ut

Finland
Norge
Danmark
Storbritannien
Tyskland
USA
Frankrike
Australien
Polen

det följande redovisasl vissa generella observationer som
utredningen gjort de slutsatser dragits från densamt som
redovisning Försvarshögskolan inkommit med. Utdrag frånsom
den skriftliga redovisningen återfinns i bilaga
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Observationer7.2

Allmänt

Sverigebetänkandeti ärpåpekats atttidigareredanNågot som
enbefálssystenn.tillämpningsinmed ettuniktförhållandevis avär

harNorgeendastdetstudienimedfinns ärländer somdeAv som
faktumsvenska. Dettamed detjämställaskanbefálssystemett som
ländersandramedjämförelseadekvatgivetvisförsvårar en

bl.a.länderdessaiskolsystemeteftersomutbildningsstruktur
speciellasinerhållerbefalskategorirespektivebygger att

för denstyrandeärnämnareutbildning. Den somgemensamma
länderdehosintesåledesfinnsofficersutbildningen somsvenska

Norge.undantagetstudieniingår

och dehistoriadenfunnit,vidarehar attUtredningen
utveckling ärlands storrespektiveformat avtraditioner som

respektiveiofñcersutbildningenutformningenförbetydelse av
andraochmotivmålsättningar,uppställdaharland. Dessutom

inflytandeavgörandeförhållandenmilitärstrategiska ett
ofñcersutbildningen.utformninglandsrespektive av

helthellerintedetperspektivinternationellt ärutifrånSett ett
innebär. lofficersutbildninggrundläggandebegreppetvadklart

utbildningdenfastatagitstudiendockhar somavseendedetta
officer.tjänstgöringenförstadenföre somges

jämförelser görsbeaktaviktiga näromständigheter attärDessa
officersutbildningar.ländersandramed
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Tidsmässig längd

Vad gäller den tidsmässiga längden denpå grundläggande
utbildningen har utredningen Sverige generellt harnoterat att sett

kortarenågot forsta utbildningsprogram övriga länder.ett Detän
finns dock olika förklaringar till detta. Hos vissa länder finns inlagt

längre praktiktjänstgöringsskede i utbildningstiden.ett Dessutom
långt första utbildningssteg följas betydligt kortareett ettsynes av

andra utbildningssteg. differensenDvs. tenderar totaltatt sett
minska efterföljande utbildningsprogram inkluderas i denom
tidmässigajämförelsen.

Skolstruktur

Majoriteten länderna tillämpar försvarsgrensvisav en
Skolstruktur. Undantagen Australien och Finland inlederär som
utbildningen med treårig respektive tvåårig forsvarsmakts-en

del. Utredningen Sverige hittills ocksånoterar attgemensam
tillämpat försvarsgrensvis/truppslagsvis Skolstruktur atten men
statsmakternas intentioner verkar för utveckling motnu en en
försvarsmaktsgemensam utbildningsstruktur.

såAtt många länder fortfarande behållerpass en
försvarsgrensvis utbildningsstruktur kan för vissa länder sannolikt
förklaras rationalitetsskäl medan historik, traditioner ochav
övergripande målsättningar varit styrande for andra länders
skolstruktur.
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ofñcersutbildningAkademisk

grundläggandedenstuderats ärländerdeAv som
iutbildningakademiskmedjämställdofficersutbildningen

utbildningendvs.Polen,ochAustralienFrankrike, gerFinland,
erhållaförStrukturen attkand.fil.motsvarande examen.en

kravfinnsFrankrikeländer. ldessaiolikadockärexamen
officersutbildningen,tillantagningenförehögskolestudiercivila

inomakademiskerbjuderländerna ramenandrademedan examen
officersutbildningen.för

efterdirektutbildningakademiskgenomförsTysklandl
tillåterochfrämjarUSAochStorbritannienofñcersutnämningen.

samtidigtantingenakademiskavläggaofficerarealla examenatt
DanmarkochNorgeskolstegen.olika gerdemellanellermed

specialister.fåtaltillenbartutbildningakademisk ett

finnsolika synsättde omUtredningen somnoterar
eller inte.akademiskbetraktasskallofficersutbildningen som

militäradenbetraktasländeri vissaattärIntressant t.ex.
andradet imedanakademiskhålletochheltutbildningen som

allmännadetvidstudierförinomskerländer ramen
högskoleväsendet.

Utbildningsämnen

olikadebestårutbildningsämnenmilitäraFörutom rent
olikaflertal ämnes-utbildningsprogram ettländernas av

intressetfokuserasfall t.ex.vissa merIkombinationer.
tillfall koncentrerasandraidetmedanrelationerinternationella

specialistämnen.ochledarskap rena
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svensktFör vidkommande kan utredningen konstatera att
jämfört med andra länder den grundläggande utbildningensynes
redan i dag innehålla lämplig kombination olikaen av
utbildningsämnen.

7.3 Slutsatser

Som grund för utformningen den svenskaav
officersutbildningen har studien andra länders Officers-av
utbildningar varit intressant i flera avseenden. Olika länders
försvarsmakter och deras respektive utbildningssystem dock iär
hög grad beroende antal faktorer specifika för detett ärsom
enskilda landet. draAtt några konkreta och specifika slutsatser för
utformningen den svenska officersutbildningen blir därför svårtav

Jämförelsen får dock hagöra. fyllt sittatt syfte eftersomsägas den
visat vilka element i internationellt perspektiv likaett ärsom
respektive olika i officersutbildningarna.

Utredningen har funnit eventuella beröringspunkter ochatt
andra intressanta uppslag bör hanteras med återhållsamhet
eftersom det mycket långtgående uppgift kvalitetsgranskaär atten
de olika ländernas utbildningsprogram. Ett hantera dennasätt att
fråga skulle kunna inom för PFF-övningart.ex. attvara ramen
eller motsvarande försöka härleda olika länders förmågor och
kunskaper till utbildningssystemet i dessa länder.

7.4 NATO-samordning

intressantEtt perspektiv på samordning olika ländersav
officersutbildningar huruvida utarbetatär NATO någrat.ex.
riktlinjer inom utbildningsområdet.
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emellertidutredningenhargjortsefterfrågningardeVid som
bekräftasförhållandefallet. Dettaskullesåfunnitinte att vara
ingåendestudiende imellanföreliggerskillnaderdeäven somav
NATO-dem ärfleradärofñcersutbildningar,ländernas av

medlemmar.

närvarandefördethäravanledningmed attUtredningen noterar
eventuellsamordning attsådan utannågon enfinnsinte

inomövningar,integrerade t.ex.skeriställetkoordinering genom
PFF.förramen



SOU 1998:42 65

Förslag till utbildnings-8 ny
struktur

Inledning8.1

förutsättning för flexibelt utbildningssystem detEn ärett att
inte får uppfattas stelt i bemärkelsen vissa delar måsteattsom

officerenför skall betraktas fardigutbildad.attpasseras som
Enligt utredningen bör utbildningssystemet istället som enses
mångfald möjligheter för utveckling därmedindivider ochav av
breddad kompetensförsörjning för Försvarsmakten.

befálssystemFramtidens måste enligt utredningen i större
utsträckning bygga individuell utveckling. Begrepp som
tidigare användes för beskriva utbildningssystem i militäraatt
organisationer, dvs. respektive flerbefálssystem,två- återgeren-,

tillräckligt välinte längre de framtida utbildningsbehoven. En
bidragande orsak härtill dessa utbildningssystem inte längreär att

tillgodose de kompetensbehov förkan nödvändigaär mötaattsom
alltmer svârförutsägbar framtid. utbildningsstrukturDenen som

därförföreslås nedan kan inte benämnas i dylika termer.

modell för styrning den utbildning FörsvarsmaktenDen av som
tillsammans med Försvarshögskolan tillämpar, bygger i likhet med

civila högskolesystemet fastställdadet på examensmål och
tilläggsmål för utbildningen. myndighet eller organisations-Den
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frihetbetydandedärmedutbildningenförenhet gesansvararsom
mål.uppställdanåförmedelochmetodvälja attatt

i fråganuppfattning utanavvikandeingenharUtredningen
denfastställasutbildningsinnehållet börkonkretadet avattanser

mål.övergripandefastställdamedenlighetiutbildningsansvarige
flexibeltförgrunden ettförhållande ävenutgörDetta

förändradetillkankontinuerligtutbildningssystem anpassassom
utbildningen.kravellerförutsättningar

det iinneburitdettavidkommande har attutredningensFör
Detbehandlats.utbildningsstrukturen merhandförsta är som

detaljeradochsåsomutbildningsinnehållet, ämnenkonkreta
övergripandeibelysasendastkommerpoänguppdelning, att mer

lämnas.förslagdirektanågraoch attutantermer

vid delagtsviktbetydandeharutbildningsstrukturengällerVad
motsvarandedvs.officersutbildningsprograminen,förstatvå

harUtredningenkrigshögskoleprogram.ochofficers-dagens
efterföljandeochmellanliggandeutelämnatemellertid inte

tillvägagångssättethararbete. Tvärtomsittiutbildningsprogram
medförtutbildningen attgrundläggandedenanalyseraförstatt
utbildnings-övrigfördraskunnat ävenslusatserväsentliga

verksamhet.

1997/98vintern gettochhöstenunderharUtredningen
analyserauppdragiFörsvarshögskolan attochFörsvarsmakten

förutvecklingsmöjlighetertänkbaraochproblemställningarolika
relativtbaseratsharuppdragDessautbildningsverksamheten.

ochanalyserasskullevadförriktlinjeravgränsadeväl som
tillingesskulledeförgrundensedermera utgöra somsvar

förslagutredningensredovisasföljandedetIutredningen.
i alltbyggerFörslagenofficersutbildningsstrukur.avseende nyen

från deinkommitgrundmaterialskriftligadetväsentligt som
myndigheterna.tillfrågade
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yrkesofñcers-Grundläggande8.2

utbildning

Utredningens förslag:

grundläggandeyrkesofficersprogram för denInrätta ett
tvåårigtyrkesofficersutbiIdningen. föreslåsProgrammet vara

det nuvarandemotsvarande och80 poäng ersätta
officershögskoleprogrammet.

följande:konstitueras enligtProgrammet

termin, motsvarande 20försvarsmaktsgemensamEn poäng,0
termin, motsvarandeförsvarsgrensgemensam 20En poäng,0

motsvarandebefattningsutbildningsterminer, 40Två poäng.0

individuellayrkesofficersprogrammet inrättasförInom ramen
utbildningstidens.k. specialkurser motsvarande 25 procent av

normalfallet läsår, totalti 10 20 poäng.poäng per

Allmänt8.2.1

officerentidigare anfört har kravenutredningenSom
kompetensmässigt.breddats både uppgifts- och Förförändrats och

utvecklingfinns inga tecken tyder dennanärvarande attsom
viktigförändras eller riktning.i Enkommer motsattatt annan

kompetensförsörj-varit flexibeltutgångspunkt har att ett
förväntningarför ochbör inrättas de kravningssystem mötaatt

officeren.och kommer ställas den svenskeställs attsom
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medmålsättningenutredningen atthäravanledningMed anser
börutsträckning attiutbildningen större vara,grundläggandeden

kansinivilkenkunskapsbas, turbredskallofficeren enges
Enligtkompetensutveckling.långsiktigfortsattmöjliggöra

beaktandemedbl.a.möjligt,fullt avdettautredningen är
Försvarsmaktensförinriktningnuvarandestatsmakternas

inledningsvisofficersaspirantenbetyderDetta attverksamhet.
grundläggandeochbredkombinationlämpligmåste avenges

yrkesutbildning,specialinriktad somochkompetens meren
inriktning.angivnamotsvarar ovan

sammanhangi dettautredningenfrågaviktigförstaEn som
förstadenefterdirektofficerentillställning ärtagit om

denpositioni denkrigsplaceringsbar somskallutbildningen vara
egentligenFrågan ärbefattningsutbildningenspecifika avser.mer

detlängdentidsmässigadendels berördeneftersomtudelad
mellanförhållandetdelsutbildningsprogrammet,grundläggande

ochutbildningkompetenshöjande merenochallmänmeren
befattningsutbildning.specifik

kravetfunnithand attförstaiharUtredningen
förstyrandemåstenödvändigtvisintekrigsplaceringsbarhet vara

Ur ettutbildningsprogrammet.grundläggandedettidsomfånget
likalängreintekravkrigsorganisationensperspektiv ärtidsmässigt

omfattning.utbildningensförbindande

befattnings-ansenligrelativtförekommeri dagRedan en
officersexamen.avlagdefterofñcerskategorierfleraförutbildning

delsberoendeomfattning ärutbildningenskompletterandeDen
krav.organisationensdelskompetens,officerensenskildeden

bestående.framdeles attförhållande kommer även varaDetta

följandeövervägtutredningenharbakgrunddennaMot
denpålängdentidsmässidengällervadalternativ ga

officersutbildningen:grundläggande
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utbildningstid kortare två år,är
utbildningstid längre två år,än
oförändrad utbildningstid två år.0 om

kortare utbildningstid delresulterar iEn störreatt en av
kompetensutvecklingen förläggasutbildningen och måste till olika

fack- och befattningskurser utanför för alla officerareden
obligatoriska utbildningen. utbildningsvolymentotalaDen
kommer således inte minska detta förfarande. Enatt annangenom

visar vissviktig aspekt tidigare erfarenhetär, att att en
sammanhållen och skolbunden utbildningstid nödvändig förär att

officer till värderingar förhållningssättkunna lära de ochupp en
utmärkande för den svenska försvarsmaktens officerskår.ärsom

kortare obligatorisk utbildningstid skulle också innebäraEn en
tidigare anställning officer utbildningstid kvarstår.trots attsom

bliutifrån ekonomiskt perspektiv skulle detta kunnaSett ett
mindre kostnadseffektivt eftersom nuvarande värnpliktsförmåner
under utbildningstiden skulle de lönevillkor följerersättas av som

officer.med anställning som

längre utbildningstid, år, skulle medföraEn t.ex. tre att en
dendel olika fack- och befattningskurser inkluderades istörre av

skulleobligatoriska utbildningsdelen. ekonomiskt perspektivUr ett
avseenden bli kostnadseffektivt eftersomdetta i vissa motsattmer

skulle erhållas jämfört med förkortningresultat en av
utbildningstiden.

Nackdelen utbildningstiden emellertidmed förlängning ären av
skulle längre tidantal olika officerskategorier bli skolbundnaettatt

effektvad nödvändigt. motverka just dennaEttän är sätt attsom
inkludera ytterligare praktiktjänstgöring i denattvore

emellertidobligatoriska utbildningen. Utredningen attanser en
förhandsådan åtgärd inte relevant för uppnå viss påär att en

fastställd utbildningstid. förlängning också de propåergårEn emot
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skolbundenkortarestatsmakternaframförts frånnyligen omsom
förbandsutbildningen.förmån förtid till

utbildninggrundläggandeårsmed tvåAlternativet motsvarar
Attofficershögskoleprogrammet. ävenutbildningstid fördagens

såledesskulletidsomfattningbehålla dennafortsättningsvis
vadmedenlighetnackdelar iochfor-bådeinnebära som

alternativen.andratvåför deredovisats

nuvarandebibehållandefunnitdockharUtredningen ettatt av
synvinklar.fleraändamålsenligtvå årutbildningstid är urom

medkompletterasutbildningen måstegrundläggandedenEftersom
kommeromfattning,olikabefattningsutbildning iochfack-annan

återspeglaalltmerefterhandutbildningenobligatoriskaden att en
minstarelevanttillikaochlämpligtidmässigt gemensamma

ofñcerskategorier.nämnare for olika

ekonomisktutredningenbedömerförhållandeDetta vara
tilldeladvisaterfarenhettidigare atteftersomrationellt

vikt förabsolutdetta attfylls ärutbildningstid oavsettut avom
bl.a.förKostnadenyrkesroll.sinkunnaskallofficeren utöva

onödigtmotverkahärmedkommerlärarlöneroch attelevförmåner
omständighetpåverkar dennautredningenEnligtskoltidsuttag.

skulleanställningstidpunktsenarelagdockså argumentet att en
motiverad.ekonomisktvara

förändringvidarekonstaterarUtredningen att aven
kommerintedelenobligatoriska attdenförutbildningstiden

utbildningstidensammanlagdadenskillnad förinnebära någon
med i daglikhetibefattningsutbildningochfack-eftersom

yrkesofficersexamen.avlagdefterförläggaskommer att

lämpligtvå årslutsatsentillhar lett attDetta vara ensynes
bådeyrkesofficerare,allaförutbildningstidgemensam

degällervadkvalitetsmässigt ävenochutbildnings- men
ocksådetsammanhangdetta ärIkonsekvenserna.ekonomiska
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viktigt betona det inte enbart den utbildning skeräratt att som
inom för den obligatoriska utbildningen, kanramen som
kvalitetssäkras och meritvärderas.

Ovanstående ställningstagande viktigt ingångsvärdeutgör ett
för den andra frågeställningen utredningen tagit ställning till.som

till har utbildningen iFram många avseenden varit styrd attnu av
officeren skall kunna fullgöra sina första officersuppgifter direkt
efter avslutad utbildning jmf. krigsorganisationens krav.
Utredningen bakgrund vad tidigare anförtsmot attanser av som
detta förhållande längreinte lika påtagligt och styrande förär
utbildningens tidsmässiga omfattning.

Delar utbildningen kommer liksom i dag förläggas efterattav
uppnådd yrkesofficersexamen, vilket innebär det finns potentialatt
för förskjuta tyngdpunkten på den obligatoriska utbildningenatt

inriktning i högre grad betonar viktenmot atten som av ge
officersaspiranten bred och grundläggande kompetens. Dettaen
skulle enligt utredningen officeren förutsättningar verkaattge
under längre period och inte enbart till nästkommandeen
utbildningssteg. förskjutning innebärDenna emellertid inte en
undanträngning specifik befattningsutbildning endastutanav mer

utbildningen inom för den obligatoriska delen kanatt ramen
fokuseras till och andra utbildningsmoment läggerämnen som
grunden till långsiktig kompetensutveckling.en

Terminsindelning och innehåll8.2.2

Med utgångspunkt från utredningens delbetänkande skall ett
forsvarsmaktsgemensamt utbildningsskede inkluderas i den grund-
läggande utbildningen. innebärDetta i sig väsentlig skillnaden

dagens officershögskoleprogram for närvarande intemot som
innehåller någon sådan utbildningsform. Utbildningen skall
bedrivas vid Militärhögskolans enheter.
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varit,hararbetetutgångspunkt för attytterligare enEn
Medskall inrättas.utbildningsstrukturförsvarsmaktsgemensam

terminsindelningmålformuleringar,övergripandedetta attavses
skallinnehållutbildningensförriktlinjer gemensammaoch vara

Försvarsmakten.helaför

erminsindelningT

utredningensförgrundtilllågslutsatserdeBaserat som
föreslåsanalyserutförda attdelbetänkande samt nu

ändamåldettainförs. Förutbildningförsvarsmaktsgemensam
bl.a.Avtidsomfattning.relevantbedömtstermin utgörahar enen

försvarsmakts-densigvisatdetharskäl attpedagogiska
Syftetutbildningsprogrammet.inledabörterminengemensamma
såvälgrund förgodofficerenutbildningenmed är att enge

specifikaför denstudierförsvarsgrensvisaefterföljande som
utbildnings-efterföljandeförbefattningsutbildningen, ävenmen

tillämpligutformad den ärsåskall attUtbildningen varaprogram.
uppgiftochrollframtidaofficerare,alla oavsettanpassad föroch

Försvarsmakten.inom

beståföreslåsterminenföljande avdärpåDen
kräverutbildningDennautbildning. perförsvarsgrensgemensam

bedrivaskanutbildningsanordningar utanspecifikaingadefinition
enheter.Militärhögskolansvid

helhetsbildutbildningenmed är att avSyftet enge
medinnebärUtbildningenroll.specifikaförsvarsgrenens

hänsynutbildningarolika taruppdelning somnaturlighet treen
behov.försvarsgrensrespektivetill

s.k.innefattaföreslåsterminenfjärdeochtredjeDen
utbildningarolikadettaMedbefattningsutbildning. somavses

Utbildningenmiljö.ellerförbandkompetens,särskildkräver
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bedrivs uppdelad inom de olika försvarsgrenarna. följerHärav att
utbildningen inte kommer bedrivas vid Militärhögskolansatt
enheter vid befintliga fack-, funktions-utan och/eller stridsskolor.
Syftet med utbildningen officeren förmågaär och kompetensatt ge

hantera kvalificerade i sinatt miljö och under olikarättasystem
förutsättningar. betydelseAv officeren får lära sigär även att att
utbilda och leda värnpliktiga under ändamålsenliga former, t.ex.
vad gäller tillämpningen säkerhetsbestämmelser etc.av

Ovanstående terminsindelning innefattar i realiteten ytterligare
form utbildning, nämligen försvarsgrensspeciñken av

utbildning. Skillnaden mellan denna och den försvarsgrens-
utbildningen utbildningen ställer kravutgörs attgemensamma av

speciella förutsättningar. återfinnsDessa befintligayttre t.ex.
stridsskolor, ombord fartyg eller i särskild övningsterräng.
Utredningen har dock valt inte särskilja denna utbildningsformatt
från de övriga eftersom utbildningen antingen kan bedrivas inom

för den försvarsmaktsgemensamma utbildningen eller inomramen
för befattningsutbildningen.ramen

Utbildningens innehåll

Som tidigare påpekats kommer utredningen inte i detaljatt
lämna förslag avseende det konkreta utbildningsinnehållet.
Emellertid torde det väsentligt, för helhetens skullattvara
åskådliggöra tänkbart kursinnehåll i den försvarsmakts-

terminen då denna del helt i förhållande tillärgemensamma ny
dagens utbildning.
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försvarsmakts-kursinnehåll denimöjligtExempel på8.1Figur
terminen.gemensamma

Ledarskap
Ledare UGLUtveckling Grupp

MoralEtik
Psykologi
Sociologi
Pedagogik
Statskunskap

säkerhetspolitikSvensk
uppgifterochorganisationTotalförsvarets

internationelloch rättlagarKrigets
samhälletcivilaStöd till

miljöpolicyFörsvarsmaktens
Taktik

uppgifterochorganisationFörsvarsmaktens
verksamhetFörsvarsmaktensPrinciper för

uppgifterInternationella
hotbeskrivningochOmvärldsläge

Teknik
applikationerFörsvarsmaktensIT,PC-kunskap,

örvaltningskunskapF
arbetsrätträttstjänst,krig/fred,Personaltjänst

ekonomisystemFörsvarsmaktens
Mobiliseringstjänst
Språk

svenskaEngelska,
Idrott

exempelåskådliggörÄven endastfigurovanståendeom
under denofñcersaspirantenden,visarkursinnehåll atttänkbart

möjlighetkommer attterminen attförsvarsmaktsgemensamma ges
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tillgodogöra sig grundläggande kompetens inom rad olikaen
områden, vilket dessutom det primära syftet medär utbildningen.

Vad gäller den försvarsgrensgemensamma terminen, kommer
utgångspunkten utifrån försvarsgrensperspektiv delsatt ett vara,

bygga vidare de kunskaper inhämtats under denatt som
försvarsmaktsgemensamma terminen, dels lägga grunden foratt
den efterföljande befattningsutbildningen. Således torde
kursutbudet i många avseenden följa det karaktäriserar densom
försvarsmaktsgemensamma terminen.

Utredningen konstaterar ovanstående exempel mycket välatt
återspeglar utredningens intentioner med försvarsmakts-en

utbildning och detta dessutom fullt genomforbart.att ärgemensam
Genom flexibel styrning kan kursutbudet modifierasen
fortlöpande för täcka de behov och utvecklingstendenseratt som
kan aktualiseras framdeles.

Specialkurser8.2.3

För tillmötesgå behovet flexibelt ochatt ettav mer
anpassningsbart utbildningssystem föreslår utredningen ökaden
individualisering utbildningen.av

Officeren måste tidigt möjlighet inrikta sinattges
karriärsutveckling i enlighet både med intressen och medegna
Försvarsmaktens behov. Ett åstadkomma flexibeltsätt att ett mer
och individuellt utbildningssystem låta delaranpassat är att av
yrkesofficersprogrammet avdelat för individuella studier ivara
form s.k. specialkurser. individuellaDenna anpassning är ävenav

naturlig följd de framtida officerarna rekryteras frånatten av
samtliga nationella16 gymnasieprogram.
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ökardenutbildningindividrelaterad är attmedfördelarnaEn av
olikarelativtmedEleverutbildningssystemet.ieffektiviteten

anpassadbättreutveckling ärutbildningsbakgrund kan somges en
härigenomIndividenförutsättningar.specifikaelevenstill ges

personligmedtaktambitionsnivå. lväljasjälvmöjlighet attäven
växlamöjlighetberedas attindividensedankanutveckling

ambitionsnivå.

finns ikonkurrensmotverka denvidaretorde somSystemet
sininriktningväljakantidigtelevendagens attsystem genom

framtidaunderlättaförGrundenkompetensutveckling. att
bättrekompetensutvecklingenläggaskanyrkesväxling attgenom

Införandetintresseinriktning.ochambitionindividenstillanpassas
mellanväxlingförhindraintealltfårutbildningindividuell trotsav

utvecklas.officereneftersomalltinriktningarolika

föreslåsspecialkurseromfångettidsmässigadetgällerVad av
yrkesoffrcers-poäng20motsvarande25 avprocentatt

harUtredningenutbildningsform.dennaföravdelasprogrammet
tillförläggstio poängfördelninglämplig är attbedömt attäven en

åskådlig-därmedkanYrkesofficersprogrammetläsår.respektive
nedan:enligtgöras

uppläggningYrkesoficersprogrammets8.2Figur

FsggemmsamFMg°m°"5am Befattningsutbildning
utbildningutbildning 40 Oängp20 poäng20 poäng

j
20specialkurser poängVarav

J III
Nfå funktions-Fack-

lkh"Mit" 0 anOgsi arI stridsskolor.och/eller
gL 4 x

tillmöjlighetspecialkurserinförandet enGenom gesav
samtidigtindividuelltbreddningoch/ellerfördjupningpåbörjad
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Försvarsmakten får tillgång till generellt bredaresom setten
kompetens den mångfald kompetenser detta sättgenom av som
kan förvärvas. Fördjupningen innebär inledningsvis studier av
Försvarsmaktens huvudämnen i detalj. Breddning däremot avser
främst ämnesområden utanför huvudämnena och kommer t.ex.
innebära, utbildning vid civil högskola aktualiseras.att Systemet
med specialkurser torde härigenom också effektivt bidra till en
lösning Försvarsmaktens problem med tillgång till specialister

olika nivåer.

Valet specialkurser måste tillåtas variera under helaav
yrkesofficersprogrammet valet inriktningäven tordeom av vara
relativt begränsat, då kravet kunskaper och färdigheter inom
andra ämnesområden måste uppnådda eftervara examen.
Möjligheten måste dock finnas kunna välja ytterligheter inomatt
det totala omfånget specialkurser. Schematiskt kan dettaav
beskrivas följande sätt.

Figur 8.3 Specialkurser yrkesoficersprogrammetinom

Specialkursermed inriktning
specialist/instruktör ochmot

Tidigt Val generalist/instruktör på sikt

i l

ggS FHSpecia urser ur
kompetensområde

g

V

LTerminl l l l Qermin3j I lTermin2 Termin4

Gemensamnivå,
breddad kompetens
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Övrig befattnings-grundläggande8.3

utbildning

relativtdagredan igenomförsframhållitstidigare enSom
efterofficerskategorierfleraförbefattningsutbildningomfattande

demedmålennåsyfteiofficershögskoleprogram attnuvarande
officerengrundorganisationenochkrigs-itypbefattningar som

motsvarandeinriktningfortsattMedpå.placeradbliförväntas en
förhållandedettakommeryrkesofficersprogrammetför80 poäng

bestående.att vara

och detpåverkandekommerfaktorer atttvåYtterligare varanu
års1996enligtuppgifterförändradeocheffekternaär nyaav

Ettspecialkurser. sätt attinförandetförsvarsbeslut samt av
dagslägetfrånskillnadernaredovisaöverskådligtochpreliminärt

officerför denförväntaskan somutbildningsbehovdettill som
nedanståendeframgårFörsvarsmaktennyai denverka avskall

tabell.

utbildning i poäng.utökad mättbehovUppskattarTabell 8.1 av

Spec
Totaltkursdag 96I FB
37-722012-325-20Armén
34-4020410-16Marinen

28-1082080-80flygLygvapnet/ej
128208100vapnet/flygFly

128-18808120-180Ofñcer/höggleutb.

eftergenomförsdagiutbildningdendagI sommotsvarar0
ikompetenserforderlignåförofficershögskoleexamen att

grundorganisationen.ochkrigs-
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FB 96 den utbildning måste tillkommamotsvarar för0 attsom
Försvarsmaktens och förändrade uppgifter skall kunnanya
lösas.

Speckurs den utbildningsvolym bedöms hamnamotsvarar0 som
utanför yrkesofficersprogrammets specialkurserattram genom
förs i programmet.

Utredningen har med beaktande gjorda analysav ovan
konstaterat det efterföljande utbildningsbehovet kommeratt att
utökas i omfattning varierande för olikaärmen en som
officerskategorier. Nedanstående omständigheter i dettaär
sammanhang betydelsefulla att notera:

Utökning 1996 års försvarsbeslut betraktaär att0 ettpga. som
resultat tidigare politiska beslut och inte effekterav som av
utredningens förslag. Utredningen har dock låtit Försvars-
makten preliminärt kvantifiera det potentiella utbildnings-
behovet kan hänföras till dessa uppgifter.som

Införandet specialkurser motsvarande 20 poäng0 av
symboliserar maximal omfattning inte hänsyn tilltar atten som
vissa specialkurserna kan utbildning inomersättaav annan
dagens officershögskoleprogram.

Redovisade totala poängvärden skall med beaktande0 av
ovanstående förhållanden betraktas approximativa.som
Sannolikt torde utökningen bli mindre de redovisadeän
värdena.

Utredningen har bedömt den efterföljande ochatt
kompletterande befattningsutbildningen fortsättningsvisäven är
nödvändig för uppställda mål skall kunna uppnås. utökningDenatt

i realiteten uppkommer införandet specialkurser ärsom pga. av
enligt utredningen helt motiverad kompetensförsörjningsskälav
och dessutom grundförutsättning för flexibelt ochetten
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ivariationernaDeutbildningssystem. storaanpassningsbart
utredningensdessutomstyrkerutbildningsbehovytterligare

börinteofficersprogrammetställningstagande varaatttidigare
härmedblirutbildningengrundläggandeår. Dentvålängre än

Litbildningsbehov.faktiskttillkoppladdirektochflexibel

-taktiskaofñcersutbildningFortsatt8.4

fackprogrammetochprogrammet

Inledning8.4.1

profileringfåttofficerenharyrkesofficersprogrammet enEfter
vilketellerförsvarsgrenvilkenfrånutgångspunktmedenbartinte

specialkurservilkaberoendetillhörhan/hon äventruppslag utan
tillframTidenyrkesofficersprogrammet.underinhämtatssom

krigshögskole-motsvarandedagiutbildningsstegnästa
fördjupningytterligare annaninnebära genomkanprogrammet

utbildning.kompetensgivande

utredningenutbildningstruktur nuför den somlnom ramen
fortsattadenföralternativ närmasttvåharpå,förslaglämnar

dels ettAlternativen utgörsidentifierats. avutbildningen
fackutbildnings-dels ettutbildningsprogram,nivåhöjande av

intetvådessabetona,redan attdockvillUtredningen nuprogram.
karriärfortsattaofficerensföralternativdefinitivaskall somses

fulltiställetbörvarandra. Dettillförhållande variuteslutandeoch
förhandpånågonkombinera utankunnamöjligt programmenatt

ordning.innebördesfastställd
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Taktiska8.4.2 programmet

Utredningens förslag:

Inrätta taktiskt inom för den nivåhöjandeett program ramen
yrkesofñcersutbildningen. föreslåsProgrammet ettårigtvara
motsvarande 40 och detpoäng nuvarandeersätta
krigshögskoleprogrammet.

Programmet konstitueras enligt följande:

forsvarsmaktsgemensam utbildning motsvarande 5 poäng,0
försvarsgrensgemensam och/eller befattningsutbildning0
motsvarande 35 poäng,

likhetl med dagens utbildningsstruktur de förstatvåär
utbildningsstegen i många avseenden relaterade till varandra.nära
Med beaktande de överväganden gjorts avseende denav som
tidsmässiga längden det inledande yrkesofñcersprogrammet har
utredningen funnit den därefter följande nivåhöjandeatt
utbildningen bör ettårig. innebärDetta sammanlagdvara en
utbildningstid för de två år 120 poäng.treprogrammen om

viktig utgångspunkt för dettaEn ställningstagande har bl.a.
devarit analyser gjorts grundläggande målsättningar medsom av

Ävenutbildningen det potentiella kursinnehållet. här kan densamt
minsta nämnaren ha varit styrande försägasgemensamma en
försvarsmaktsgemensam programstruktur. förslag tillDet
terminsindelning utredningen adekvat enligtutsom anser vara ser
följande:
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uppläggningtaktiska8.4 DetFigur programmets

Fsg-gem/befattningsutbildningutbFM-gem.
35 poäng5 poäng

7MHS/FunktionsskolorMHS

JJ

dettainomdetharfiguren ävenframgår programSom av
forsvarsmakts-tillmöjlighetochbehovidentifierats ett av

väsentligtalltiKursinnehållet kommerutbildning. attgemensam
inkluderasdekunskapspåbyggnad inom ämnen somutgöras av en

yrkesofficersprogrammet.underkursmotsvarandei

ochmarinenarmén,utredningenhar attnoteratDäremot
Litbildningförsvarsgrensgemensambehovolikaharflygvapnet av

funnit någotinteharUtredningenbefattningsutbildning.respektive
dentilldet ärdetta,onormalt i att upputan anser

åkombinationoptimalorganiserautbildningsansvarige avatt en
andra sidanoch åutbildningförsvarsgrensgemensamsidanena

befattningsutbildning.

inomspecialkurserinförandeeventuelltgällerVad ramenett av
varitdettafunnitutredningenhar atttaktiskadetför programmet

längdentidsmässigabakgrund denbl.a.relevant,mindre mot av
taktiskadet programmet,syftarVidare enutbildningen. genom

utvecklatillhuvudämnen, ettsammanssättning att merbred av
förbandschefbl.a.befattningarspektrumomfångsrikt somav

ochresultatetavvaktalämpligttorde attnivåer. Detolika även vara
yrkes-inomspecialkurserinförandetfrånerfarenheterna av

officersprogrammet.

någotförliggerintedetvidareuppfattning attUtredningens är
ibefattningsutbildningkompletterandeomfattande behov avmer

skulleVadtaktiskadettill programmet.anslutningdirekt som
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kunna aktualiseras utbildning inom med syftearménär att
kompetensutveckla officeren för eventuell återtagandesituation.en

Fackprogrammet8.4.3

Utredningens förslag:

ettårigt fackprogramInrätta motsvarande 40 poäng.ett

Vid sidan de utbildningsprogram syftar tillav som en
nivåhöjniitg befordran finns uttalat behov tillgodoseett attav
Försvarsmakten med armé-, marin- och flygvapenofñcerare som
har fördjupade kunskaper, insikter och färdigheter för kunnaatt
tjänstgöra och utvecklas i befattningar fred,under kris och krig i
såväl krigs- grundorganisationen. tillgodosesFör närvarandesom
vissa delar detta behov riklig tillgång olika typerav genom en

fackkurser med varierande inriktning och omfång.av

Med detta utgångspunkt har utredningen funnit detsom vara
relevant föreslå inrättandet s.k. fackprogram.att ettav
Utbildningsprogrammet skall kunna officeren möjlighet attge
utvecklas inom ämnesområde han/hon har särskilt intresseett som

eller fallenhet för och samtidigt fyller kompetensbehovettav som
Försvarsmakten. Utbildningi inom fackprogrammet skall kunna

genomföras efter godkänd från enderaexamen
yrkesofficerprogrammet, taktiska eller frånprogrammet annat
efterföljande nivåhöjande utbildningsprogram.

Fackprogrammet skall dock inte betraktas som en
återvändsgränd i de fall officeren efter avslutadutan



l998z42SOUutbildningsstrukturtillFörslag84 ny

praktiskvitsordadvälpåföljandemedfackprogramsutbildning
utbildningsprogramnivåhöjandemedfortsättaönskartjänstgöring,

vidarefinns,förutsättningarsöka och,kunnaskall denne om
utbildningsprogram.sådantmed

skallinteutbildningenuppfattningUtredningens är, att vara
automatisktinteinnebäri sinvilketobligatorisk, atttur examen

ändådockbedömsAvlagd fackexamenbefordran.leda tillskall
höjaskommer ettindividens attmedföra, statusatt

tillfredsställande sätt.

lämpligtdärför överväga attdetscenario attframtidaI ett vore
genomgåttför detitelspeciellformnågoninföra somav

inomkunskapersinautvecklatdärefterochutbildningen som
inomlegatdock inteharförtjänstfullt Detsätt.området ett

åtgärd.sådanföreslåuppgiftutredningens att en

huvuddelensigriktarfackprogrammetför avInom ramen
Övrig bör iutbildningämnesområde.specifiktutbildningen mot ett

specifikadettillkopplinghamånmöjligastörsta en
fastställas ifårinnehållslutgiltigaUtbildningensämnesområdet.

utbildningssamordnarechefdennesofficeren, samtsamråd mellan
underspecialkursertill lästaKopplingenmotsvarande.eller

relevant.härmedbliryrkesofñcersprogrammet

föraktualiserasskulle kunnaområdenExempel som
olikautvecklaskunnaskulle motdessaoch hurfackprogrammet

tabell:nedanståendeframgårbefälssystemetinomnivåer av
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Tabell Möjliga elevkategrørier8.2 och

Överstelöjtnant/Major/
ÖrlogskaptenOmråde KommendörkaptenLöjtnant Kapten

ledningssystem Xx X x
ll"-tcknik xx X x
Underhâllstiänst x x
Logistik xx

och minröj.Am. x x x
Underrättelse och xx x
säkerhetstjänst
Vapensystem X x x
Sensorsystem x x x
Simulatorsystcm X x x
Krigsreptjäitst x X x
Ekonomi xx x
PersAdm. x x x
Strategi x x
Ledarskap xx x x
Säkerhetspolitik xx
Länderstudier x x
Personalledning xx x

bedömning inrättandetUtredningens är ettsammantagna att av
fördelar.särskilt fackprogram kommer medföra väsentligaatt

rekryteringsbasen yrkesofficers-den breddade tillGenom
varierandeaspiranterna hakommer attprogrammet en mer

förskolbakgruitd skilda ambitioner och förutsättningarsamt
kravutveckling olika itivåer. ställer, tidigareDetta nämnts,som

andra Litvecklittgsvägar.

flexibilitet iFackprogrammet bedöms vidare kunna bidra till
utbildningssystemet samtidigt det medverka tillkan attsom

den utvecklinguppfylla såväl enskildes behov somav
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Detkompetenser.särskildabehovFörsvarsmaktens av
motivation hosskapahärvidlagbörmåletövergripande attvara

sökatvingadesiginte kännasig ochspecialisera attofficerare att
utbildning.nivåhöjande

påpersonaltillgångentordeeffektpositivytterligare attEn vara
faktiskamed detkommer överensstämmanivåer bättreolika att

inivåer. Denskildamöjligblirspecialiseringeftersombehovet,
kompetens/mellankopplingenhårdaförhållandevisdag

likainte längrenivå kommeroch attutvecklingsmöjligheter vara
gjordamedförabörvarandra. Dettatill attkoppladehårt

ändamålsenligt ochtillvarakanutbildningi ettinvesteringar tas
kostnadseffektivt sätt.

stabs-ofñcersutbildningHögre8.5 -

chefsprogrammetochprogrammet

medinnebärlämnatsförslagdeResultatet nusomav
nivåhöjandeövrigförkonsekvensernaturlighet även

vidchefskurstaktisk kursnuvarandedvs. samtofñcersutbildning,
ochFörsvarshögskolanmedsamrådFörsvarshögskolan. I

dessaanalyseratutredningen närmareharFörsvarsmakten
väsentligaantaldrakunnatochkonsekvenser ettpotentiella

utbildningsstruktur.ändamålsenligerhållai syfteslutsatser att en

utredningenharofñcersutbildningenhögredengällerVad
lämna.förslagföljande att
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Stabsprogrammet8.5.1

Utredningens förslag:

.v/alzsprogranz inom för den högre nivåhöjandeInrätta ett ramen
yrkesofficersutbildningen. ettårigtföreslåsProgrammet vara
motsvarande och den nuvarande taktiska40 poäng ersätta
kursen.

taktiska kursen i dag utbildning 40Den är poäng,omen
syftande till befattningar nivå dvs. major/örlogskapten. Den

bedömningen utbildningen välär svaratsammantagna att t.0.m. nu
förväntningar krav Försvarsmakten hittillsde ochmot somupp

ställt.

likhet föregående utbildningar de och förändrademed harl nya
ställsuppgifterna för Försvarsmakten inneburit högre kravatt nu

utbildningssteg.de officerare utexamineras från dettapå som
i deSärskilt tydligt detta för officerare skall tjänstgöraär som

taktiska och i internationell tjänst. Nuvarande utformningstaberna
korresponderar inte till deden taktiska kursen såledesav nya

kraven i alla avseenden. Resultatet har istället blivit behovetatt av
chefsutbildade officerare ökat för behoven.motsvaraatt

FörsvarshögskolansUtredningen delar Försvarsmaktens och
användbarhetendet finns möjlighet ökauppfattning att att aven

omfattning ochmajorer/örlogskaptener förändringgenom av
skulleinnehåll i utbildningen den aktuella nivån. Härigenom

högre överstelöjtnant kommabehovet nivådessutom närmastav
minska.att

bedömning denna målsättning kanUtredningens uppnåsär att
utbildningen imålet med utbildningen förändras så, attattgenom

förutsträckning syftar till kompetens placeringstörre som
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itaktiskastaber,taktiskaalla centrumstabsofficer i typer av
internationellforinomstabervapenslagsamtliga samt ramen

bakgrund bördenna även namnettjänstgöring. Mot
detklargörbättrevilketstabsprogrammet,tilländrasutbildningen

utbildningen.syftet medFörändrade

delarbedömningenutbildningenmedsyftet attuppnå ärFör att
kunnaskullechefsutbildningeninomvissa momentav

ochstabstjänstförsvarsgrenstaktik,gällertidigareläggas. Det t.ex.
motsvarande 40årtidsrymdenbehållaFör ettattmanagement. om

taktikutbildningentidigaredendelarmåstepoäng av
innanpreparandstudiergenomförasbrigadnivå t.ex. som

härmed utgörakommer ettdvs. depåbörjas, attutbildningen
Omfattningenutbildningen.tilltillträdeförförkunskapskrav av

inommellansåvälvarierakommakanstudierdessa att som
delingårpraktiktjänstgöringDenförsvarsgrenarna. avsom ensom

denfrånfriståendegenomförasskalli dagutbildningen nya
utbildningen.

uppläggningStabsprogrammets8.5Figur

Batchutb./praktik 6 v

/

taktikFormell
Från

Chefs-Stabstjänst
utbildningen

Management

l Taktik/teknik 4-8 v

förändringföreslagenkonstaterarUtredningen att varasynes
utbildningsstrukturen.i denmotiverad förväl att nyapassa
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Chefsprogrammet8.5.2

Utredningens förslag:

chefsprogramInrätta inom för den högre nivåhöjandeett ramen
yrkesofficersutbildningen. föreslås högst tvâProgrammet vara
och halft år motsvarande och den100 poäng ersättaett
nuvarande chefsutbildningen.

Nuvarande målsättning med chefsutbildningen den skallär, att
officerarnaframtidsinriktad och utbilda tioårigtmot ettvara

perspektiv. Erfarenheten har dock visat det i utbildningen ingåratt
i utsträckning inriktas aktuella befattningar imoment stor motsom

dagens krigsorganisation. del managementutbildningenEn stor av
inriktad verksamhet förligger basnivåär t.ex. mot som en

tjänstgöring direkt efter utbildningen.

Utgångspunkterna för chefsutbildningen har också förändrats
till ökaderesultat 1996 års Försvarsbeslut. har lettDettaettsom av

kunskapskrav bl.a. vad internationella förhållanden ochavser
totalförsvarets roller. Osäkerheten den framtidanya om
utvecklingen ställer högre krav analys- ochpå
problemlösningsförmåga vad tidigare varit fallet. Enän som

officeraresbreddning dessa förmåga hantera olika metoderattav
bedöms därför nödvändig.vara

grundförutsättning för officersyrket har alltid varitEn ett gott
ledarskap. Hittills har officeren behärskatföredömligt sättett
det direkta ledarskapet. Med beaktande den föränderliga tidav

befinner delar utredningen Försvarsmaktens ochnu oss
Försvarshögskolans uppfattning ökad förståelse för detävenatt en
indirekta och det strategiska ledarskapet leda verksamhet genom
andra nödvändigt. Chefsrollen bör därför få utprägladär en mer
ställning i den framtida chefsutbildningen. Med detta såvälavses
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olikainomchefsbefattningarchefspositionerfristående som
stabsorganisationer.

medenlighetinnebär, iutbildningenmedMålsättningen
utbildningsdelar måstevissastabsprogrammet,förslagen attom

sinltill stabsprogrammet.chefsprogrammet turöverföras från
kompetensnivå införoch högtorde detta gemensamgenerera en

chefsprogrammet.förinomstudierpåbörjandet ramenav

kostnadernainnebäraförändringarnabedöms attSammantaget
personalplaneraeffektivtenklarebliroch detminskakan attatt

officerare.nyckelkategorierdessa av

denSammanfattning8.6 nyaav

utbildningsstrukturen

förutbildningsstrukturavseendeförslagUtredningens en ny
genomgripandeochpåtagliggrundeniinnebäryrkesofñcerare en
förändringarnashelhetsbildsyfteförändring. I att avenge

strukturensfigurnedanståendeiinnebörd presenteras
uppläggning.huvudsakliga
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ÖvergripandeFigur 8.6 utbildningsstruktur
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programmet3
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9 Förslag till reservofñcers-

utbildningsstruktur

9.1 Inledning

viktig och oumbärlig inom FörsvarsmaktensEn resurs
krigsorganisation reservofñcerarna. krav ställsDeär som

yrkesofñcerare i lika hög gradvälutbildade gäller således
medreservofficerarna. civila kompetens kombineradDeras

för allsidigmilitär utbildning grundernautgör en av en
Samtidigt reservofficerarna viktigFörsvarsmakt. utgör en

försvarssektorn övriga samhället.förbindelselänk mellan och det
upprätthållasUtredningen dessa förhållanden måste ävenattanser

framdeles.

reservofñcerare påverkas ocksåUtbildningen ettsomav
det viktigtförsvarsbeslut. Därförresultat 1996 års är attav

ellerlångt möjligt integrerasreservofficersutbildningen så som
föreslagits förstrukturtill densättannat somanpassas

erforderligayrkesofñcerarna. Utredningen bedömer att
utbildningsmässigteffektivitetsvinster kan uppnås, bådeså sätt

ekonomiskaoch i termer.

förviktiga utgångspunkterdet Följande redovisasl
förslag till förändradreservofficersutbildningen samt en

utbildningsstruktur.



SOU l998z42reservojicensutbildningsstrukurFörslag till94

Utgångspunkter9.2

reservofficersutbildningen ärsyftet medövergripande attDet
officerare. Derasbehovkrigsorganisationenstillgodose av

huvudsakifortsättningsvisoch kommerutbildning har attäven
krigsorganisationen. Motinomuppgifterinriktadförbli

uppgifterförändradede ochbakgrund styrsom nunyaav
analysdenkommerverksamhet,Försvarsmaktens som

officerareframtidenskrav ävenlåtit avseendeutredningen göra
exempelNågraavseenden.väsentligareservofficerarna igällaatt

för:erfordraskan kommareservofficeraredetta attär att

vidförbandFörsvarsmaktensanpassningmöjliggöra enatt av0
och/eller tillväxt.återtagning

uppdragsverksamhet,internationellviddeltagande
iinstruktörerbehovgrundorganisationenstillgodoseatt av

erforderliggällervadellervärnpliktsutbildningen annan
grundorganisationen.ikompetens

ovanståendeangelägetdetkonstaterarUtredningen är attatt
reservofficersutbildningen.utformningenviduppgifter beaktas av

värnpliktsutbildningeniinstruktörerbehovetT.ex. är yngreav
pååldersstrukturönskvärdtillhänsynMedstort.

månvissoch ibasen löjtnants-måsteyrkesofficerskåren
behovdettabreddas. ärEtt attkaptensnivån mötasätt att

utbildningenideltarårunder någrareservofficerare av
ökadfårreservofficerenocksåinnebärvärnpliktiga. Detta att

sittutbildningenorganiseraochledakompetens att av
tordeanpassningssituation. Härutövereventuellikrigsförband en

med högsituationervidbehovframtiden finnasidet attäven av
kunnaerfordras,särskild kompetensdåarbetsbelastning eller

sådan kompetens. Sammantagetharreservofñcerareutnyttja som
anpassningsbarflexibel ochutredningendärförbedömer att en

inrättas.reservofficersutbildning måste
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sammanhangdetta det väsentligt den viktigal är även att
kopplingen till det civila samhället belyses. kopplingDenna är en

grunderna för fungerande värnpliktssystem. Genomett attav
reservofñcerarna ofta innehar olika befattningar inom den civila

kan funktion ytterligare förstärkas.sektorn denna

Reservofficerarnas civila meriter också värdefulla förär
Försvarsmakten eftersom de möjliggör tillsättandet viktigaav

tekniskt systemstöd,befattningar inom krigsorganisationen, t.ex.
ekonomisk ochjuridisk kompetens.

Reservofñcersprogrammet9.3

Utredningens förslag:

grundläggandereservofficersprogranz för denInrätta ett reserv-
officersutbildningen.

ettårig ochReservofficersprogrammet föreslås 40 poängvara
officershögskole-inomnuvarande reservofficerskursersätta

kompletteras med ytterligarebör kunnaProgrammetprogrammet.
alternativa uppgifter förtillgodose behovutbildning för att av

reservofficerarna.

nivåhöjande utbildningen föreslås fördärpå följandeDen
veckor ochmajoriteten omfatta kurs fem 5 poäng ersättaen om

krigshögskoleprogrammet.reservofñcerskurs inomnuvarande

reservofficersutbildningen föreslås kursomfattahögreDen en om
och nuvarande taktisk kurs ochveckor 6 poäng bådeersättasex

chefskurs vid Försvarshögskolan.
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utformningenvidfaktor beaktaviktigEn att av
minst årindividenreservofficersprogrammet avsätter ettär att av

tidendet viktigthäravMed anledningcivila karriär.sin är att
grundläggandeochgrundutbildningVärnpliktigavslutadmellan

utbildningen måsteKvaliten ireservofficersutbildning minimeras.
sig ochförväntarreservofñcerende kravockså motsvara gesom

framtidaför dentillkaneffektpositiv även nyttavarasomen
civila karriären.

i första handreservofficersprogrammetUtredningen attanser
förbefattningsutbildninggenomförasmåste att reserv-som

krigsplaceras.skall kunnautbildningefter avslutaddirektofficeren
möjligt,undantagmed såutbildning bör,Denna som

Medyrkesofficerarna.blivandemed desamordnadgenomföras
utformningenföreslagnadenbeaktande avav

således iutbildningenkommeryrkesofficersprogrammet, att
förutbildningsåretunder det andrafall ägagängse rum

och/ellerfunktions-fack-,vid någonochyrkesofñcerarna av
normalfallet börutbildningstiden iinnebärstridsskolorna. Detta att

ettårig.vara

ochutbildningensamordnaföljaktligenSträvan är att reserv-av
betydelsefulltHärvidlag detmöjligt.yrkesofficerare så är attnär är

civilatillkannivåerallareservofñcersutbildningen anpassas
reservofticerarnastillutbildningscyklarhögskolors samt

yrkesliv.sitt ordinariefrånmöjligheter bortaatt vara

behovfinnsdetdock funnitharUtredningen attatt av
reservofficers-ovanståendeformer tillalternativaorganisera
tidsbegränsadgenomförareservofficeren önskarfalldelprogram.

kompletterandemåstegrundorganisationenitjänstgöring
ibestämmelserövningsrelateradeavseendeutbildning t.ex.ges,

utbildning bör dåvärnpliktiga. Dennautbildningsamband med av
ellerförsvarsmaktsgemensammadendelarmotsvara av

yrkesofñcers-inomutbildningenförsvarsgrensgemensamma
programmet.
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För andra individer kan det i vissa fall visa sig vara mer
lämpligt dela utbildningen och förlägga den tillatt upp sommar-
halvåret. Detta torde bl.a. kunna underlätta rekryteringen av
reservofficerare. Utredningen det väsentligt dessaäratt attanser
behov, så bedöms lämpligt och möjlighetnär finns. tillgodoses.om

Den slutsats Litredningen dragit den normalaär, att
utformningen reservofficersprogrammet måste kunnaav
kompletteras med alternativa utbildningsformer för tillgodoseatt
både individens önskemål och Försvarsmaktens behov av
kompetens. Härigenom skapas flexibelt anpassningsbartochett
utbildningssystem för reservofficerarna.även

Figur 9.1 Reservofficersprogramnzet

Försvarsgrens spec.
Försvarsgrens- utbildning -

ulb.F Befattningsutb. instruktör GROörsvarsgren gemensam
Armén veckor40 10-20p
Marinen veckor10 30 10-20p p
Flygvapnet 15 25p p

utbildning3Delad 10 10 lO+p p p

Beträffande den efterföljande nivåhöjande utbildningen
korresponderande till den nivåhöjande i dagutbildning som
bedrivs i krigshögskolornas regi utredningen den ävenattanser
fortsättningsvis bör omfatta kurs fem veckor fören om
majoriteten. reservofñcerarede skall placerasFör somsom
förbandschefer bedöms ytterligare fem veckors utbildning vara
relevant. Utbildningen bedrivs i de flesta fall vid olika fack-,

3Genomförs under sommarperioder, civila meriter/studier10 poängtre
tillkommer.
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åskådlig-Utbildningsstrukturenoch/eller stridsskolor.funktions-
nedanstående figur.igörs

reservoficerskurs, nivå 5Nivåhöjande9.2Figur

Försvarsgrens-
AnmärkningBefattningsulb.utb.Försvarsgren gemensam

förbchefutbveckor 555Armén + v avserp
förbchefutbveckor 55 5Marinen + v avserp
förbchefutbveckor 555Flygvapnet avservp

högskole-ing. 5FM p

påkravendebättreFör sätt motsvaraettatt nya
flexibilitet,gradoch medgereservofficeren dessutom större aven

förchefsutbildningutbildning ochtaktisknuvarandeföreslås att
reservofficerskurs.högremedutgår ochreservofficerare ersätts en

yrkesofficerarnaförtill detkorresponderabörUtbildningen
förskall kompetensUtbildningenstabsprogrammet.inrättade ge

skall dessutomUtbildningenmajor/örlogskapten.befattning som
falli deöverstelöjtnant/kommendörkaptentillbefordranmedge

sådanföreligger. Ensådant behovbedömerFörsvarsmakten att
och relevanttjänstgöringpraktiskdock föregåsbefordran bör av

lämplighetsprövning.

skälpraktiskabörreservofficerskursenhögreDen genom-av
skedeförsvarsmaktsgemensamtperioder,två treföras i ett om

veckor.skede högsttaktisktochveckor treett om

i högrereservofficerarebehovetUtredningen noterar att av
varför förslagetmycket begränsat,befattningar är en nyom

till dagensförhållandeförändringar itillhörandemedutbildning
motiverat.välutbildningarmotsvarande varasynes
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Vidmakthållande reservofñcerarnas9.3.1 av

kompetens

reservofficeren skall kunna vidmakthålla den kompetensFör att
erhålls föreslaget utbildningsprogram måstesom genom nu

möjligheter till återkommande tjänstgöririg/kompetens-ges
utveckling. Möjligheterna i framtiden tjänstgöra iatt egen
krigsbefattning tillkommer begränsade med hänsynatt vara
minskande krigsförbandsövningsverksamhet, varför det torde vara
väsentligt tjänstgöring erbjuds vilkenävenatt typannan av

tillgodoräknas författningsenlig tjänstgöring.dessutom kan som
för vidmakthållaEnligt utredningen detta viktigtär att

reservofficerssystemets och framdeles medverkatrovärdighet även
till till reservofficersyrket.god rekryteringen

exempel sådan tjänstgöring kanNågra vara:

undertjänstgöring instruktör i grundorganisationen en0 som
begränsad tid,

befattningsutbildning förkompletterande och regelbunden0
krigsplacerade förbandschefer stabsmedlemmar,och

internationelltjänst,0

deltagande i ledningsträningsövningar.0
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Militärhögskolans10 ledning och
samverkan med civila högskolor

bakgrund förslagMot det Militärhögskolaav om en som
presenterades i delbetänkandet, har utredningen bedömt att
följande frågställningar måste behandlas inom förramen
slutbetänkandet:

skall leda och samordna utbildningsverksamheten vidVem0
skolenheterna

kan skolenheter proñlerasHur de tre0

Under vilka former kan samverkan ske med civila högskolor0

och samordningsfrâgan10.1 Lednings-

Utredningens förslag:

utbildningsstruktur för alla nivåerSkapa attgemensam genomen
samordnande roll vad gäller:Försvarshögskolan får en

meritvärdering,kvalitetssäkring ocho
samarbete med det övriga högskoleväsendet,0

röda tråden i utbildningsverksamheten.den0
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innebardecember 1997beslut iRiksdagens att tre
för denorganisationsenheterförsvarsmaktsgemensamma

Beslutetskall inrättas.ofticersutbildningengrundläggande
inrättaFörslagutredningensgrundades att enom

benämnasföreslogsvilkenskola,försvarsmaktsgemensam
Militärhögsko/an.

utbildningbedrivaskallorganisationsenheterTre sammasom
samordningnödvändigt behovoch dessutommedför ett stort av

följande:gäller bl.a.funktioner. Dettaområden ochinom flera

ldningsadministration,utbi
Litbildningsplaner,ochkurs-

utbildningskrav,
pedagogik,
ämnesutveckling,
proñleringsfrågor,
kvalitetssäkring,
meritvärdering,
resursavvägning.

produktionsrationalitet ochdenåstadkommaFör att sam-
funktion pånågonmåsteskolstrukturen kräver,ordning som

förochrollenutbildningssystemetilämplig nivå attansvaretges
förtill harfrågor. Framifatta beslut ansvaretnugemensamma

centralunder respektivedirektskola legatrespektive
längreansvarsforhållande inteproduktionsledare. Detta är

tillämpligt.

dekaraktäriserasbeslutmed riksdagensenlighet trel
organisationsenheter. Någotdeskolenheterna äratt egnaav,

således inte.skolenheternaharmyndighetsansvarsjälvständigt
lyda underiställetkommerrespektive enhetChefen för att

Produktionsledningfunktion i högkvarteret.huvudansvarig av
således ske på dettaMilitärhögskolan bör sätt.
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de överväganden gjorts, har utredningen funnitl tresom
omständigheter vikt. gäller dels det pågående arbetetDetstorav

ofticersutbildningen,med akademiseringen dels rödattav en
tråd kan upprätthållas mellan de olika officersutbildningarita, dels

synergieffekternahur de kan uppnås medstörsta annan
utbildningsverksamhet.

Vad gäller akademiseringsarbetet och högskoleutbildning i
viktiga kriterierallmänhet kan konstateras är:att

grundläggande yrkesutbildning,utbildningen äratt en
inomverksutbildning,utbildningen inte betraktaäratt att som

det råder allmän behörighet till utbildningen.att0

för högskoleutbildning, kvarstårbeaktar kriteriernaOm man
faktum, produktionsledniitg inom Försvarsmaktensåledes att

grundläggande utbildningen och den därpå följandeinnebär denatt
betraktanivåhöjande utbildningen fortsättningsvisäven är att som

förhållande kaninomverksutbildning. Utredningen dettaattanser
akademiseringsfrågan föremål för definitivtbestå till dess äratt

avgörande.

konstaterar utredningenSamtidigt att gemensamen
får den samordnadeutbildningsstruktur där Försvarshögskolan

tråden mellanupprätthålla den rödarollen att
utbildmngs-innebär kontinuiteten iutbilditingsprogrammeit att

tillfredsställandeuppnåsverksamheten kan sätt.ett

potentiella synergieffekter utredningenVad gäller attanser
lokala högskolor/universitet kommer kunnamedsamarbetet att

Försvarshögskolan får sammanhållandeunderlättas attgenom en
i detta avseende.roll även

uppfattar utbildningsstrukturUtredningen påatt en gemensam
innebär, utbildningsmässig ochnivåer kravenalla att
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kan dentillgodoses. Härigenomansvarsrelaterad samordning även
Försvarshögskolansgrunden säkerställasvetenskapliga genom

för utbildningsprogrammen.övergripande kvalitetsansvar

Även samordnande rollfåföreslåsFörsvarshögskolan ennuom
framtidaiutredningen,utbildningsverksamheten,för ettattanser

skullealternativ kunna T.ex.scenario skulle andra övervägas.
förhuvudmannaskapetkunnaFörsvarshögskolan överta

omickekriterietskulle innebäravilket bl.a.Militärhögskolan, att
alternativuppfylldes.inomverksutbildning Ett attannat vore

i deofñcersutbildningsprogrammengrundläggandeinförliva de
alternativet tordesistnämndalinjeutbud.lokala högskolornas Det

jämställa medförst blirofficersutbildningendock kräva attatt
högskoleväsendet.utbildningslinjer inomövriga civila

Proñleringsfrågan10.2

den s.k.antal alternativ iUtredningen har övervägt ett
bortsett från detskolenheterna,dvs. hur deprofileringsfrâgan, tre

organiserasskulle kunnaledningsförhâllandet,övergripandemer
sinsemellan.

varitutredningen harförcentral utgångspunktEn att
allabedrivas vidutbildning skallförsvarsmaktsgemensam tre

för vissautbildningmedan försvarsgrensgemensamenheter av
färre antaltillkunna koncentrerasskulleförsvarsgrenarna ett

försvarsgrensspeciñka,dock inteSkolenheterna skallenheter. vara
profilering.grund förskalldvs. nuvarande försvarsgrenar utgöra

bedrivaenbartskall hellerSkolenheternaIngen av
utbildning.försvarsmaktsgemensam
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fördjupad profilering skolenheternaEn kan ske medav
utgångspunkt från rad olika faktorer. exempelNågra dettaen
är:

Funktion
Profilering kan utgående frånske funktioner,Försvarsmaktens
såsom understöd, luftförsvar, skydd mm.

Geografiskt upptagnirzgsomrâde
Respektive skolenhet kan profileras geografisktettmot
upptagningsområde för yrkes- reservofficers-respektive

från förband inom område för detprogrammet samt samma
taktiska programmet.

Amne -
Vid enheterna skall utbildning bedrivas i antal huvudämnen.ett

innebär lika utbildning i form kurser inom olikaDetta att av
genomförashuvudämnert skall de skolenheterna. Det ärtre

nödvändigt kurser lika utformadedessa äratt samt att
utbildningsansvaret profileringsamordnat. Emellertid skulleär en
utifrån övergripande kunnaämnesansvar övervägas.ett

Specialkurser
Enligt utredningens förslag avseende yrkesofficersprogrammet

medskall s.k. specialkurser införas i utbildningen. kanDetta
olika specialkursområden potentiellavseende utgöra en

profileringsgrund.

irsvarsnzakts verksamhetF gemensam
militäraförändrade och delvis inriktningen för detDen nya

förverksamhet torde kunna leda till helt strukturerförsvarets nya
Försvarsmaktens vidkommande. försvarsgrensinriktadeDagens

ifrågasättas,utbildning kan i detta perspektiv för istället ersättasatt
grund för utbildningen kopplad till de strukturerna.av annan nya

skulle kunna innebära för profilering.i sin grundDetta tur en
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förmågor
försvarsmakts-följandeskulletidsperspektivkortareI ett

grundmöjligkunnaförmågor utgöraverksamhetergemensamma
profilering:för

internationell verksamhet,
civila samhället,detstöd till

markstridsförmåga,
sjöstridsförmåga,
luftförsvarsformåga,
ledningsförmåga,

förmåga.teknisk

behovFöreliggerförmågan atttekniskadengäller ettVad av
ideltakunnasig förspecialiserai dag kantidigare attofficerare än

särskiltbehovDetta accentueratmaterielutvecklingsprocessen. är
inom armén.

potentiellaflerafinnsdet sättsåledes attUtredningen attnoterar
yrkes-grundläggandedetgällerVadenheterna.olikadeprofilera

emellertidutredningenharreservofficersprogrammetrespektive
kanutbildningenförsvarsmaktsgemensammadenfunnit att

samtligafrånmed eleverenheter treallavidbedrivas tre
skola elevernavilkenför vidStyrande faktorerförsvarsgrenar.

härvidlagstudera kanskall vara:

bostadsort,
förbandstillhörighet,

val,eget
behovs-Försvarsmaktensproduktionsutläggekonomi, samt

styrning.

försvarsgrens-dengälla förtordeutgångspunkt ävenSamma
rationalitetsskäldockkanutbildningen. Det varaavgemensamma

flygvapnetsrespektivemarinenslämpligt övervägaatt om
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bedrivas vid tvåutbildning endast skallförsvarsgrensgemensamma
skolenheterna.av

förBeträffande taktiska kan arménsdet programmet
enheter.berörda delar genomföras vid alla lvidkommande, tre
emellertidhar utredningenmed yrkesofficersprogrammetlikhet

lärarförsörjningen kanbl.a.uppmärksammats att vara
marinen och flygvapnet.för dylik uppdelning förgränssättande en

elevkategorier.relevant för dessaMaximalt två orter synes vara

skolenheterna harspecifika profileringenVad gäller den avmer
flera alternativ intressekommit fram tillutredningen är stortatt av

emellertiddet svårtgenomförbara. dagslägetoch dessutom l är att
fördelar mellan despecifika produktionsmässigaframhålla ovan

därföralternativen. Utredningenpresenterade att en meranser
omfattning, bör fåinriktning ochspecifik profilering, växaoavsett

förutsättningar ocholika lokalaefterhand, bl.a. grundadfram
förbäddatordeproduktionsrationella Dettaargument. en

långsiktigt hållbar lösning.

högskole-civilaSamarbete med10.3

väsendet

lokaliseringsförslagutgångspunkter för deutredningensEn av
lokalaMilitärhögskolans enheterförlämnades attvarsom

i lämpligautnyttjasuniversitet skulle kunnahögskolor alternativt
och försvarsgrens-omfattning. Med försvarsmakts-ochformer

specialkursers.k.med införandetutbildning samt avgemensam
civilamed detsamarbetetintresset till hurfokuseras

avseende kan andradettautbildningsväsendet kan utformas. l även
intresseGällöfsta,utbildningsorganisationer, såsom attvara av

med.samarbeta
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ellerkurservilkagällasamarbetethand tordeförstal
för deninomutbildningsmomentmotsvarande ramensom

försvarsgrensgemensammadenrespektiveforsvarsmakts-
ellerhögskolornaslokalai deförmedlasskulle kunnaterminen

dethärvidlaguppfattningUtredningens är attregi.universitetens
där bäggessamordningsområdenpotentiellaflerafinns resurser

fördelaktigtutnyttjas sätt.skulle kunnakompetens ettoch

innebäranödvändigtvisintebehöver attsamarbeteEtt
frånhögskolan/universitetettillförflyttasundervisningen

handlaiställetkandetviceellerMilitärhögskolan utan omversa
samordnasutbildningsfaciliteterandra ettochlärarkapacitetatt

lämpligt sätt.

utbildningsansvarige utrönaför den äruppgift attprimärEn var
pris. Entill lägstaerhållaskanutbildningenkvalitenden högsta

deterhållaskanutbildningutgångspunkt är att genomsomannan
inomtillhandahållasbörutbildningsväsendet inteallmänna ramen

verksamhetFörsvarshögskolansoch/ellerFörsvarsmaktensför om
föreligger.ekonomiska skälstarkainte

bordenärtidikonstaterahandstillsåledes attligger nära attDet
lokalai deskeutbildningenmöjligtdelså stor avsomen

innebäraskulle dessutomregi. Dettauniversitetenshögskolornas/
dessatillgodosesskulle kunnakvalitetssäkringen genomatt

försorg.utbildningsinstitutioners

förslagutredningensGivet gemensamenatt om
framdelesFörsvarshögskolanochgodtasutbildningsstruktur att

med övrigasamarbeteförformernaskulle etterhåller examensrätt,
dockkvarstårFortfarandeunderlättas.sannolikthögskoleväsendet

optimaltutnyttjas sättmåstesamhällets ettfaktum att resurser
måsteaktuelladesamarbetsformer orternaadekvatavarvid

realiserats.förutsättningarovanståendeinnanredanuppnås
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formDen samarbete ligger till hands dennärmast är, attav som
aktuella högskolan/universitetet anordnar utbildning inom ramen
för s.k. uppdragsverksamhet. Enligt gällande bestämmelser får
universitet och högskolor anordna kurser frånuppdrag annan
statlig, kommunal eller enskild utbildningsanordnare dettaom
omfattar elever antagits till utbildning finansieras medsom som
statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren.

följd dennaEn Organisationsform Försvarsmaktensär attav
olika skolor och Försvarshögskolan inför varje termin eller
utbildningsår får träffa avtal med de högskolor skall anordnasom
utbildning. ersättningsnivåDen skall gälla måste såledessom
fastställas överenskommelse mellan Försvarsmakten/genom
Försvarshögskolan och berörd högskola. Högskolan har därvid att
iaktta de allmänna regler gäller uppdragsverksamhet ochsom som
innebär intäkterna skall beräknas så de täcker de fullaatt att
kostnaderna för den verksamhet uppdraget omfattar. Då densom
utbildning i detta sammanhang kommer bli aktuellattsom avses

identiskt utbildningmed i högskolans ordinarie verksamhet,vara
finns det anledning förmoda i huvudsakatt att samma
kostnadsnivåer gäller för sådan utbildning kunnakommer attsom
tillämpas.

Utredningen har dock kostnaderna förnoterat att
uppdragsutbildningen i flera fall så hög kostnaden förär attpass
Försvarsmakten blir högre anställerFörsvarsmaktenän om egna
lärare för Följandeuppgiften. exempel, bygger verkligtettsom
förhållande, åskådliggör detta:

Kommunikation och engelskasvenska för elever5 70poäng

Kostnad för uppdragsutbildning vid högskola: kr.504 000

Försvarsmaktens interndebiteringspris för motsvarande
utbildning: kr.308 000
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Försvarsmakten 67kostnaden förovanstående exempell är
denhögskolanköpsutbildningen änhögre närprocent omav

lärareregi härregif Medgenomförts i att externavsesegenegen
ovanligt detheltinte ärsammanhangetdet ianställs och attär
väljs.alternativenvilketlärare oavsett somavsamme

ekonomisktskillnad intedenna ärUtredningen attanser
ineffektivtdärför sättdet kan attmotiverad och sägas ettvara

fallenutbildningen i bäggeeftersomsamhälletsutnyttja resurser
uppgifter inomförindividerkompetensutvecklatillsyftar att en

kollektiv nyttighet.s.k.

i dagdetanledning häravmedkonstaterarUtredningen att
utökaytterligareförincitamentekonomiskasaknas attsynes

vidhögskolanhögskoleväsendet. Attmedsamarbetet
elevernadvs.utbildningen,kvalitetssäkrauppdragsutbildning kan

tillräckligtsannolikt inteakademiska etterhåller poäng, är
idensammafalli vissalärarkapaciteten ärsärskiltargument, som

alternativen.bägge

måstehögskoleväsendetcivilamed detsamarbetetframtidaEtt
bäggeförfördelaskostnaderna kanformer därdärför finna ett

fåhärvidlagFörsvarshögskolan bedömsneutralt sätt.parterna mer
ochhögskolornade olikavisavisamordnareviktig roll somen

tydliggörstatsmakternaväsentligttordeuniversiteten. Det attvara
bedrivs påutbildningsverksamhetsamhällets ettvärdet attav

institutionersochmyndigheterberördadärresurseflektivt sätt,
rationelltsamhällsekonomiskt sätt.utnyttjasfaciliteter ett

OH-kostnaderinkluderar4 interndebiteringsprisFörsvarsmaktens etc.
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Resursfrågor1 l

Inledningl l

utredningens delbetänkande redovisadesl de monetära
besparingar och övriga konsekvenser beräknades bli resultatetsom

avseendeutredningens förslag förändringarna i denav
organisatoriska grundstrukturen. Härvidlag belystes även
konsekvenserna införa Militärhögskola.attav en

resursmässiga fråganDen utredningen hanterat ärsom nu
huruvida införandet utbildningsstruktur kommer attav en ny
föranleda några ytterligare besparingar/kostnader jämfört med
nuvarande utbildningsstrukur.

skälnaturliga innebär utbildningsstrukur vissaAv atten ny
initialkostnader uppstår, bl.a. för övergångsâtgärder, anpassning av
utbildningssystem, utarbetandet och förkursplanernyaav annan
utbildningsmässig planering. Kostnaderna dock starkt beroendeär

produktionslösningarde kommer väljas. Exempelattav som
styrande faktorer vid utveckling och val produktionslösningarav

elevvolymer, elevdemografi, lärartillgång och samverkans-är
högskolor/universitet.möjligheter med

Utredningen har under sitt arbete den osäkerhet förnoterat som
närvarande råder avseende den fortsatta planeringen av
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härigenomomständigheter kanförsvarsbeslutsperioden. Nya
officersutbildningen. Dettapåverkaindirektochuppkomma

resursanalys.utföra relevantmedarbetetgivetvisförsvårar att en

ekonomiskaredovisa deuppgiften medlösaFör attatt
utredningenharutbildningsstrukur,införaeffekterna att en nyav

utförai uppdragFörsvarshögskolanFörsvarsmakten och att engett
medjämförtskillnadereventuellaavseendeanalyspreliminär

komplementskallutbildningsstrukur. Anlaysendagens ettsomses
utredningensipresenteradeskonsekvensanlystill den som

delbetänkande.

föranalysenredogörelse föravsnitt lämnasföljande samtl en
ltärav.med anledningdragitutredningende slutsatser som

Resursanalys1.21

utbildningstid elevendenberäkningbaserasAnalysen aven
harberäkningarnatjänstegrad.viss luppnåförbehöver att en

den tidsymboliserarvilketepelevpoängenheten använts,
elevpoängstudiepoäng. Enuppnåföranvändereleven att en

för eleven.studieveckasammanhangi dettamotsvarar en
utbildningsvolymer5. de falllfrån dagensutgårBeräkningarna

nuvarande,denförstrukturendenför änhögreantalet är nyaep
möjliggörredovisatsåtgärderkompletterandehar ensom

lösning.kostnadsneutral

det påeftersomvaltsberäkningsmetod harangivnaOvan en
ieffekternanivå svårt monetäraaggregerad termer.mätaär att

i grund-förändringar5 uppkommerelevvolymerivariationerDe p.g.a.som
avgångar har inteförtidautvecklingkrigsorganisationensrespektive samt

tiden.varierakommerfaktorereftersom dessa överanalysenpåverkat att
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Analys

Yrkesofficersprogranzrøzet jämfört med OHS

ep/årYoff-prog. OHS Elever/årDiff Skillnad

80 Op p p - -
20 uppdrag +20 600 +12000stp nya p ep,

aktiska jämfört medT KHSprogrammet

Elever/år ep/årTaktiska KHS Diff Skillnadprog.
40 0p p - -

+5 160 800st +p ep.
KHS A

40 40 300 12000epstp p- -

Stabsprogrammet jämfört med FHS/T U

Elever/år /årStabs TU Diff Skillnad
.

40 40 O -
Taktisk kurs 6 +6 240 +1440est
Batchkurs +66 120 +720est

jämfört medhefsprogrammet HS/CC F U

ep/årElever/årChefsprogr. CU Diff Skillnad

-l4p 100 -140082p 96p ep

uppkomna skillnaderna i innebär denDe mätt att nyaep
utbildningsstrukturen kommer kräva 1560sammantaget att
utbildningsveckor° dagens struktur baserat dagens utbild-änmer
ningsvolymer.

6 12000+800-12000+l440+720-l4001560
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erhållasskulle emellertid kunnakostnadsneutral lösningEn
följande åtgärder:genom

tillmöjlighetutökad utbildning inom stabsprogrammetEn ger0
gällergrundorganisationen detomavvägningar i krigs- och när

Såledesi nivå överstelöjtnant.kravet antalet befattningar 3
befattningar i nivå kunnapreliminärt dagens 3skulle 250 av

erhållitmajor/örlogskaptennivå 4ersättas somav
skullefärreskulle innebära 10 eleverstabsexamen. Detta att ca

i varje årskull. skullegenomgå chefsprogrammet Dettabehöva
ep/år820 1082.medföra reducering meden

inriktningen allanuvarande utbildningsstrukturenden1 är att0
nivåskall utbildning för lägst nå 5arméofficerare genomgå att

innebär officerarelnrättandet fackprogrammetkapten. attav
dagensutbildas för specialistfunktioner. Ialla nivåer kan

först genomgå krigshögskole-arméofficerenmåstesystem
special-denhan/hon kan utvecklasinnan motprogrammet

innebärföreslagna strukturenlämplig.inriktning Denär attsom
taktiska kanha genomgått detofficerare programmet,utan att

sin specialisering.påbörja

uppskattning vid handen 20preliminärEn attytterst cager
fackprogrammetofficerare kan genomgåarménsprocent av

Utbildningstiden inomtaktiskaistället för det programmet.
densamma för det taktiskafackprogrammet är programmetsom

antalemellertidFördelen med40 p. är att ettsystemet
utbildning vilketindividuellt anpassadofficerare får en mer

effektivisering Sominnebäratorde systemet.en av
officerare,beräkningsgrund har därför fem arménsprocent av

minskat sinskulle genomgå KHS,med dagens systemsom
reducering medutbildningstid med 40 Detta medförep. en

ep/år 5% 30040.600 av
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kanDet konstateras medelåldern vid genomförandetatt0 av
chefsutbildningen ökat under de decennierna. harDettasenaste
medfört behovet antalet elevplatser vid chefsutbildningenatt av
ökat för det antalsmässiga behovet nivå och högre3mötaatt av
medan tiden från chefsexamen till pension minskat.

möjlighet till ökningDen det relativa officerareantaletav
nivå 4 påtalats bör kunna medföra urvalet tillattsom ovan,
chefsutbildningen kan bli exakt och därför bör officeraremer
med chefsbefattningar kunna genomföramotprognos
chefsutbildningen tidigare. Med förutsättningen medelåldernatt
vid chefsutbildningen kan minska med två år kan antalet elever
vid chefsutbildningen reduceras med tio elever. Dettaca

ep/årinnebär reducering 820med l082.en

ovanståendeGenom åtgärder kan skillnaden mellan nuvarande
ochstruktur den föreslagna, vändas så den strukturenatt nya

kräver utbildningsveckor680 mindre jämfört med dagensep
utbildningsvolymer.

Utredningens11.3 slutsatser

Utredningen har funnit det inte går uppnå några specifikaatt att
besparingar kort sikt resultat denettsom av nya
utbildningsstrukuren. har varit det direktaDetta inte heller syftet
med analysen. Eventuella kortsiktiga besparingseffekter får istället

hos de i delbetänkandetsökas redovisade organisatoriska
förändringarna.

effekter,Positiva både och ickemonetära monetära, av en ny
utbildningsstruktur måste bedömas lång sikt, där t.ex.
kvalitetsaspekterna betydelse. Införandet detär storav av nu
föreslagna utbildningssystemet måste anpassningäven ses som en
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Försvarsmaktenssamhällsutvecklingen i allmänhet ochtill
synnerhet.förändrade uppgifter i

det med olikautförts visar emellertidanalysDen attsom
kostnadsneutralitet mellankompletterande åtgärder går uppnåatt

Analysenutbildningsstrukturen.den föreslagnaden nuvarande och
sökasockså måsteföreslagna struktureneffekterna denvisar att av

effekterindirektadirekta utbildningssystemet. Dessautanför det är
exempel ochovanståendeframgårsannolikt fler vadän som av

analysför djupgåendeinomendast bedömaskan aven merramen
personalförsörjningsproblematiken.

dock det, medbedömningUtredningens är attsammantagna
finns klaragenomförda analysen,denutgångspunkt från

utbildningsstrukturen.införa denskäl förresursmässiga att nya
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Mål- och12 examensbeskrivningar

förslag föregåendeDe lämnats i kapitel avseendesom nyen
utbildningsstruktur innebär målsättningarna med de olika och iatt
vissa fall helt utbilditingsprogrammeit måste ochreviderasnya
formuleras efter utbildningarnas föreslagna inriktning. dettal
kapitel målformuleringar föreslåsde gälla förpresenteras nusom
respektive utbildningsprogram. Eftersom utredningen förespråkar

flexibel och anpassningsbar utbildningsstruktur måste dessaen
övergripande målformuleringar fortlöpande bli föremål förkunna
revidering/justering med beaktande och förändradeav nya

de författningsförslagomständigheter. lämnas iFörutom som
kapitel utredningen redovisade13 nedanattanser
målformuleringar stadfastasinte bör regeringen börutanav
betraktas myndighetsintern uppgift.som en

målAllmänt för offlcers-12.1 om

utbildningsprogrammen

de andra omständigheter bedömskrav ochFörutom som
framtidens uppgifter för officereit, villpåverka roll och

utredningen framhålla följande viktiga utgångspunkter för de olika
examensformuleringarna.mål- och
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hos enskilde individenOfficersutbildningen skall den
för officersyrket.vidareutveckla de egenskaper utmärkandeärsom

ledarskapkris och krig officerens chefs- ochUnder är utsatta
beslutdet ochprövningar. handlarför Ytterstextrema om

Officeren därförmänniskoliv. måstehandlingar kan imätassom
uppgiften innebär.den psykiska och fysiskakunna bära press som
beslutsamhet ochmålmedvetenhet,egenskaper såsomKraven

och samordning högtförmåga till överblick, handlingmod ärsamt
ställs också på förmågani sådan situation.ställda Krav atten

och föränderliga förhållanden.sig till helt Detkunna anpassa nya
människan, dethärvidlag ingående kunskaperkrävs om egna

han/honofficeren har i förförbandet och den miljö att agerasom
skall leda verksamheten.framgångsrikt kunna

för statsmakterna.i grundenOfficeren är representanten
förhållningssättetisktDärmed ställs krav ett som

samhällsordningsvensk lagstiftning ochmedöverensstämmer
förrättigheter.mänskliga Ansvardeklarationensamt om

tillhörigheterförpliktlag ochmänniskor under statensansvar
tilldeladehushållning medomdöme, godställer höga krav

återredovisning. Officeren behöveroch tydlig öppenenresurser
människoreffektivt kunna ledaaccepterande attityd föroch att

bakgrund.med olika kulturell

sin ledarrollkontakter kommer officeren imilitäraUtöver även
partier,för olika politiskasamarbeta med representanteratt

och nationella organisationer,offentlig sektor, internationella
massmedia och enskilda personer.
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12.2 Yrkesofñcerspro grammet

För erhålla yrkesofñcersexamen skall officeren haatt
förvärvat:

kunskaper och färdigheter för hed och under kris kunnaiatt0
verka utbildare och fackman grundläggande utbildning,isom

kunskaper och färdigheter för krigsorganiserat förbandiatt0
kunna verka omcer på lägre nivå,som

kunskaper och färdigheter för kunna militärtjänstgöra iatto
internationell verksamhet för svenskt förband,inom ettramen
kunskap svensk säkerhetspolitik och totalförsvar ifred, krisom
och krig,

kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning och0
befattningsträning officersyrket.inom

skall de tilläggsmålHärutöver Försvarsmakten bestämmersom
gälla.

Utredningen vid jämförelse mellan denoterar att en
examensmål gäller i dag och de :nål beskrivitssom som ovan
kommer i vissa fall inte utbildningstiden 80 poäng att vara
tillräcklig ofñcerenför nå målet skall kunna krigsplacerasatt att

plutonchef/delsystemledare. anledning häravMed måstesom
yrkesofñcersexamen kompletteras utbildningmed inte ärsom
nivåhöjande kompetensutvecklar officeren följandeutan motsom
mål:

kunskapförvärvat och färdighet ifred, kris och krig kunnaatt0
chef för krigsorganiseratverka förband plutons storleksom av

motsvarandeeller alternativt delsystemledare.som
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Fackpro2.31 grammet

förvärvatskall officeren haerhålla fackexamenFör att
färdigheterochkunskaper

leda ochoch krig kunna planera,under fred, krisför att0
fackområde,verksamhetgenomföra inom eget

utbildningoch genomföraplanera, leda inomför kunna egetattv
fackomrâde,

driva utvecklingenlokalt kanojjiceren inomså egetattv
fackområde,

fackområde,delta utvecklingojficeren kanså i egetatt av0

såväl fackprogrammetfortsatt utveckling inomför inom som en0
utbildning,anpassad nivåhojandeerhållenfackutbildningtill

internationell verksamhetkunna inomför tjänstgöra i egetatt
fackområde.

Försvarsmakten bestämmertilläggsmålskall deHärutöver som
gälla.

tillgodosemed fackutbildningenövergripande syftet ärDet att
flygvapenofficeraremarin- ochbehov armé-,Försvarsmaktens av

kunnaförinsikter och färdigheterkunskaper,djupamed att
och krig ifred, krisi befattningar underoch utvecklastjänstgöra

grundorganisationen.krigs-såväl som

7 Löjtnant i figurbenämns 7.6.fackprogrammetBeskrivningen somavser
För övriga nivåerutvecklasEfterhand måste beskrivningen även av

fackrpogrammet.
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12.4 Taktiska programmet

erhållaFör taktisk skall ofñceren ha:att examen

förvärvat kunskaper och färdigheter för ifred, kris och krigatt0
kunna verka chef för krigsorganiserat förbandsom av
kompanis storlek alternativt tjänstegrenschef/systemledare,som

förvärvat kunskaper och färdigheter för fred, kris och krigiatt0
kunna verka utbildare och fackman kompanis ellerinomsom
motsv. ram,

förvärvat kunskaper och färdigheter för kunna tjänstgöra iatt0
militär internationell verksamhet kompani ellerinom motsv.

samverka med andra internationella enheter påsamt
motsvarande nivå.

förvärvat goda kunskaper svensk säkerhetspolitik och0 om
totalförsvaret samverkan med totalförsvaret planera ochisamt
leda insatser,

förvärvat kunskaper och färdigheter för kommande utbildning.

skall de tilläggsmålHärutöver Försvarsmakten bestämmersom
gälla.
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Stabsprogrammet12.5

erhålla ofñceren ha:stabsexamen skallFör att

krisskalan kunnaalla faserförvärvat kunskaper för iatt av0
divisions eller fartygschef för förband bataljons,verka som av

storlek,

för kunna ingåförvärvat kunskaper och färdigheter att som0
stabsmedlem taktiska staber,i

och färdigheter för kunnaförvärvat kunskaper itjänstgöraatt0
internationell stab på bataljonsnivå itjänstgörasamt

militäreller observatörinternationellt förband isom
internationell verksamhet,

totalförsvaret ochsvensk säkerhetspolitik,förvärvat insikt0 om
internationella kriser.hanterandet av

Försvarsmakten bestämmerskall de tilläggsmålHärutöver som
gälla.

Chefspro12.6 grammet

ofñcerenmilitär chefsexamen skall ha:erhållaFör att

verkaoch färdigheter för kunnakunskaperförvärvat iatto
stabsmedlem taktisk ochchefsbefattning eller operativisom

stab,

verkaoch färdigheter för kunnaförvärvat kunskaper iatt0
stabsmedlem totalförsvarsstab,cheÅbefattning eller isom
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förvärvat kunskaper och färdigheter för kunna verka iatt0
chejsbefattning eller stabsmedlenz internationell stab,isom

förvärvat kunskaper och färdigheter kan grundenutgöra0 .som
för verka chef för störreförbandatt som

kunska och ärdi heter kunnaörvärvat tjänstgöra iör öraatto P er g gJ
internationell verksamhet högpå nivå, samt

vid teknisk inriktning ha förvärvat fördjupade insikter militäri0
systemteknologi och dess betydelse för Försvarsmaktens
utveckling.

skall de tilläggsmâlHärutöver Försvarsmakten bestämmersom
gälla.

12.7 Reservofñcerspro grammet

erhållaFör reservofñcersexamen skall ofñceren ha:att

förvärvat kunskaper färdigheter för krisoch och krigiatto
kunna verka chef för krigsorganiserat förband plutonssom av
eller storlek alternativt delsystenzledare,motsv. som

förvärvat kunskaper och färdigheter för kunna tjänstgöra iatto
militär internationell förverksamhet svensktinom ettramen
förband,

kunskapförvärvat svensk säkerhetspolitik och totalförsvareto om
kris och krig.hed,i
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Försvarsmakten bestämmertilläggsmåldeskallHärutöver som
yrkesofñcersprogrammet ärföljerreservofñcergälla. För som

yrkesofñceren.fördesammamålen som
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Övriga iakttagelser13 samt

slutsatser

FörslagDe utredningen i föregåendedepresenteratsom
avsnitten kommer med all sannolikhet medföra konsekvenseratt
och ingångsvärden för andra närbesläktade ochnya
utbildningsrelaterade frågeställningar. kan gälla, vilkenDet t.ex.

övriga personalkategorier inom Försvarsmakten andranytta samt
totalförsvarsmyndigheters personal kan dra denav nya
utbildningsstrukturen. Andra intressanta områden bl.a. distans-är
undervisning rekryteringoch militära lärare till skolorna. Dessaav

andra frågeställningar har utredningen valt belysaäven attmen
och kommentera, eftersom de intressanta utvecklings-utgör
områden. Några definitiva förslag kommer dock lämnas.inte att

för13.1 Utbildning civilanställd personal

civilanställda personalen viktig tillgång för bådeDen utgör en
och grundorganisationen. Personalkategorinkrigs- är som

kollektiv heterogen, eftersom personalens befattningar återfinns
flera skilda yrkesfack.inom

Till skillnad den utbildningsverksamhet riktar sig motmot som
har allmänhetden militära personalen, den civila personalen i

med beaktande den utbildning individenrekryterats av som
inhämtat initiativ och före anställningen videget
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denemellertid inteförhållande attFörsvarsmakten. Detta säger
måstekontinuerligtochtillpersonalen harcivila rätt

militäradengäller förskälkompetensutvecklas somsammaav
följandefunnitutredningenavseende hardettapersonalen. l

utvecklingsmöjligheter.potentiella

försvarsmakts-delar denhela ellerutredningen bordeEnligt av
utnyttjasterminen kunnaförsvarsgrensgemensammaoch/eller den

grundutbildning. Dettaallmänmilitärcivilanställdaför att enge
ocksånyanställning ellermedsambandaktualiseras ikan t.ex. som

kompetensutveckling.åtgärd förfortlöpandegenerell ochen

till tidigareåterknytaviktigtsammanhang detdettal är även att
dessaspecialister.rekryterade För attfört externtresonemang om
dettamilitär kompetens utanerforderligerhållaskall attpersoner

ochbefogenhetermilitärainnebärabehövernödvändigtvis
försvarsmaktsgemensammadenbordeskyldigheter t.ex.

introduktionsutbildning.adekvatutbildningen kunna utgöra en
föreslagit,utredningenutbildningsstrukturDen gersom

lämpligmöjligheterutomordentliga sättaatt samman en
Officers-grundläggandefrån denolikakombination ämnenav

utbildningen.

Även Försvarsmaktensblandåterfinnscivilanställda
personalenmilitäramed denborde i likhetchefskategorier. Dessa

finnerUtredningenchefsutveckling.fortlöpandeförföremålvara
adekvatfår delocksådessanaturligtdärfördet taatt avpersoner

olikautbildningsstrukturensförchefsutveckling inom ramen
mvaer.

denkommaockså borde kunnaområdeEtt annat som
inrättaförslagettillgodopersonalencivilanställda ettär attom

civilainom denanställdadeMångafackprogram. av
specifiktsärskilt ellerformpersonalkategorin innehar någon av

Även utbildninginförskaffat formnågondetjänsteområde. avom
behovetFörsvarsmakten, tordevidanställningen attföre av
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fortlöpande kompetensutvecklas nödvändigt. delSomvara en av
denna kompetensutvecklingen skulle fackprogrammet kunna

instrument för ändamålsenlig och meriterandeutgöra ett
utbildning. Fackprogrammet innehåller flera inriktningar, isom

fallflera skulle mycket lämpliga för de civilanställda.ävenvara

13.2 Utbildning vid andra myndigheter

Övriga totalförsvarsmyndigheters personalutbildning och
kompetensutveckling enligt utredningen intressantär ett
utvecklingsområde. Såvitt utredningen erfarit bygger vissa av
dessa myndigheters ledarskapsutbildning militära grunder.
Vidare kan konstateras flera myndigheterna s.k.äratt av
stödmyndigheter till Försvarsmakten, vilket innebär att en
grundläggande FörsvarsmaktsutbiIdning potentiellt skulle kunna

relevant och därmed kunna erhållas från Militärhögskolansvara
kursutbud. de och utbildningsmoment,Av tidigare iämnen som
betänkandet möjliga för den försvarsmakts-presenterats som

utbildningen, kan förmodligen flertalettgemensamma vara av
förintresse dessa myndigheters utbildningsverkssamhet.

utvecklat utbildningssamarbeteEtt inom totalförsvaret någotär
regeringen generellt efterfrågat. Därförsom mer anser

utredningen, den militära utbildningsstrukturen medatt en
försvarsmaktsgemensam Militärhögskola kommer innebäraatt

goda förutsättningarmycket for sådant samarbete skallatt ett
etableras.kunna

dylikt samarbete behövermed andra myndigheter inteEtt
enbart innebära kunskap och kompetens förmedlas enkelriktat.att

impulser kanViktiga säkerligen förmedlas till Officers-även
utbildningen. Utredningen därför Försvarshögskolan börattanser

i uppdrag ytterligare utveckla samarbetet med andraattges
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områdenochnivåerallainommyndigheter av
utbildningsverksamheten.

Distansundervisning3.3l

utbildningsverksamheten äriinslagviktigarealltEtt
Under-distansundervisning.tillämpakunnamöjligheten att

kantidenskolbundnafördelar. Denfleraharvisningsmetoden
ske påvidkommandeför elevenskanundervisningenminskas,

innebärakan kommamedel ettmetod och atthemorten samt
resursutnyttjande.effektivt

behandlatshartillämpningdistansundervisningensFrågan om
Inomutbildinitgsstruktttren.föreslagnafrån denutgångspunktmed

utredningendockharofficersutbildningengrundläggandeden
vissamedbehäftadkandistansundervisningfunnit att vara

endastfallflestai defacilitetererforderligadåproblem,praktiska
dennavidharElevernaetablissemang.militäratillgåfinns att

deFörsvarsmaktenvidanställningerhållit utantidpunkt ännu
motverkakanvilketSverige,helautspriddageografiskt överfinns

grundläggandedenUnderundervisningen.ieffektiviteten
behovetframhållitdessutomFörsvarsmaktenharutbildningen av

utbildningstid.sammanhållenlängreundersamla elevernaatt en

imöjligheterfinnsdet attdäremotUtredningen storaattanser
för deinomdistansundervisningenutvecklahandförsta ramen

praktiskabättrefinnsnivåerdessaPåutbildningarna.nivåhöjande
Vidareundervisningsmetoden.tillämpaforförutsättningar att

medutbildningsstrukturenmilitäradenutredningenkonstaterar att
blir destoofficerenäldreinnebärutbildningsstegflera att

sammanhållenlängrehemifråndennefördetsvårare attär envara
medvariabel haviktigsannoliktförhållande attperiod. ärDetta en

distansundervisningen.införandetvidbedömningeni av
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Utredningen håller för troligt distansundervisningenatt
kommer utvecklas i betydande grad framtiden.i tydligtEttatt
tecken detta Försvarshögskolan för närvarande arbetarär att
med syftaruppdrag, till visa hur sådan utvecklingett attsom en
skulle kunna realiseras. Distansundervisningen dockkommer
aldrig kunna den sedvanliga Lindervisningsformenersättaatt utan
den bör i första hand betraktas alternativ ellerett ettsom som
komplement till den ordinarie skolbaserade undervisningen.

Ur resurssynpunkt utökning distansundervisningenensynes av
kunna leda till besparingar vad gäller elevrelaterade kostnader
under utbildningstiden. Sannolikt kommer det underlättaäven att
for officeren delvis behålla sin ordinarie tjänst underatt
utbildningstiden. konsekvens dagens utbildningsstrukturEn ärav
nämligen, officerareantal elever vid skolorna, vilketäratt ett stort
i sin medför deras ordinarie yrkesutövning måste utförastur att av

officer. förhållandenågon ersättande Detta bedöms kunna minska i
omfattning utökning distansundervisningen.genom en av

Utredningen har således funnit starka skäl talar försom en
utökning distansundervisningen, antingen kompletteringav som
eller alternativ till ordinarie undervisningsform.som
Distansundervisningen dockbör fram i takt medväxa vunna
erfarenheter från stegvis utökad verksamhet.en

Lärarkompetens3.41

förutsättning för effektivitetgrundläggande skall kunnaEn att
uppnås i utbildningssystem Iärarkompetensen kanärett att
upprätthållas på hög nivå. torde lika viktigtDettaen vara som en
rationell och väl fungerande utbildningsstruktur.
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ochgrundläggandedenkoncentreraförslagUtredningens att
antal skolor,utbildning till färrenivåhöjandeföljandedärpå ett

tillvarataslärarkompetensenden bästagrunden för ettlägger att
ocksåinnebärskolverksamhetIntegreradändamålsenligt attsätt.

bredarekan delgesområdenfrån olikaerfarenheterväsentliga en
försorg.lärarkårenselevkrets genom

kommenderingssystemnuvarandeharUtredningen attnoterat
handlar detfallmångasvagheter. lhar fleralärareför militära om

till denalltid lederintekommenderingarkortatidsmässigt som
utredningenVidare harutbildningskvaliteten.ochbästa lärar-

för dembelöningssystemtillfredsställandesaknasfunnit det ettatt
praktiken innebärlärartjänst.till l systemet attkommenderassom

vilketkarriärsstege,från sin ärlyfts borttillfälligtofficeren egen
såalltidintelärartjänstertill äranledningarna atten av

markering måsteklarareUtredningeneftertraktade. att enanser
fortsattaför denmeriterandeläraretjänstgöring ärgöras, att som

karriären.

förintressetunderstryka viktensåledesvillUtredningen attav
eftersomprioritet,högmeritvärdeochkompetenslärarnas enges

utbildningsverksamheten ävenvikt fördetta attär storav
hög kvalitet.medbedrivasskall kunnaframdeles en

Yrkesväxling13.5

utbildningsverksamhetenmed ärsyftetprimäraDet som
fleramed iFörsvarsmaktentillgodosetidigare nämnts, att

detEmellertid finnspersonal.dugligochavseenden kompetent
yrkesväxling,potentiellförgrundenläggaintresseockså attav

iofficerarebehovetantalsmässiga störstäreftersom det somav
40 år.åldrar t.o.m. ca.upp
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utbildningsstruktur föreslagits, bedöms därförDen som nu
sekundärt ha bidragit till förutsättningar föratt mer gynnsamma
yrkesväxling erhållits. torde införandet fackprogram,T.ex. ettav

sedermera kan komma meritvärderas, viktigutgöraattsom en
för möjligheten till yrkesväxling.faktor

yrkesväxling behöver inte enbart innebära officerare ochEn att
civilanställd personal finner arbetstillfälle utanförannat

UtredningenFörsvarsmakten. det också måste störreattanser ges
förmöjligheter officerare, efter yrkesväxling återkomma tillatt en

värderingtjänst inom Försvarsmakten. tjänstgöringEn externav
måste möjlig, så officerare med sådan bakgrund kanattvara

tillfälle återkomma i tjänst lämplig nivå.beredas att

Finansiering studier13.6 av

inte varit utredningens uppgift utreda elevernasharDet att
under den skolbundna tiden.anställningsform och förmåner

antal faktorer kanEmellertid har utredningen noterat ett som vara
överväganden.värda uppmärksamma inför framtidaatt

officersutbildningen erhållerUnder den grundläggande
innebärandestuderande officersaspiranter s.k. värnpliktsförmåner,

utbildningsprogrambl.a. fri och hemresor. Under övrigabostad
enligt officerens anställningsvillkor.ordinarie lönutgår

högskoleväsendetnärmande till det övrigaKonskevensen ettav
elevernas möjlighet finansiera sina studierinnebära,kan att att

grundläggande utbildningen blirförändras. det fall denImåste
det bli nödvändigtjämställd med övriga högskoleutbildningar kan

för- och övergång till s.k. studie-diskutera nackdelar medatt en
medelsfinansiering för vissa delar utbildningen.av
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tillövergångvidbetydande problememellertidfinnsDet ett en
reservofficersutbildningen.studiemedelsfinansiering. Det är

skulle i dettamedelmedstudierfinansiera sinaVärdet att egnaav
dennarekryteringenbegränsandeoerhörtverkasannoliktfall av

ochyrkesofficers-differentieringpersonalkategori. En av
svårgenomförlig.vidarebedömsreservofficersaspiranterna som

utbildningenkostnaddennakompensera attEtt sätt gavatt vore
förföremålblikunnaskullesedermerahögskolepoäng som

högskoleutbildning. Ettförvärdering/kvittning inom annanramen
utbildningenförsta delendenendastalternativ attannat avvore

studie-utbildningoch försvarsgrensgemensamförsvarsmakts-
föreslagenmedreservofficerarnaeftersommedelfinansierades,

utbildningdennadelta iinte kommerutbildningsstruktur att

diskussionenbakgrunddennaUtredningen attmot omanser
hand måstestudiernafinansieringeventuellaelevernas egenav

till detnärmandeVidytterligare.analyserasochfördjupas ett
sannolikhetallmedfrågadennahögskoleväsendet kommerövriga

väckas.att

ofñcersaspiranterRekrytering13.7 av

konstateratbetänkandetinledningenhar i attUtredningen av
innebärofficeraspiranterrekryteringför attprincipernuvarande av

innanindividerbedömamöjlighetunikharFörsvarsmakten atten
utredningennödgasEmellertidutbildning.sinpåbörjardessa

hög gradivärnpliktsvolymernabegränsadedekonstatera att
officersaspiranter.urvaletmöjligadetpåverkarnegativt av

harochönskardetta,innebärpraktikenI att somsompersonen
tillfälligaofficer,och dugliggodbliförutsättningar att p.g.a.en

harintevärnpliktstjänstgöring,inställdmedåtgärder t.ex. ens
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chans få påbörja ofñcersutbildning.någon Utredningenatt en
därför statsmakterna borde förändraöverväga,att attanser

rekryteringsprinciperna till officersutbildningen, kravetså att
fullgjord värnpliktstjänstgöring kan tillgodoses alternativt sätt.

problemVid sidan detta utredningen, denattav anser nya
utbildningsstrukturen kan komma medge vidaspirantenatt att
påbörjandet sin officersutbildning inte nödvändigtvis hamåsteav
tagit ställning till inom vilken försvarsgren han/hon skall tjänstgöra
framdeles. sådant val skulle istället kunna fullt möjligtEtt attvara

försvarsmaktsgemensammaförst efter det den terminengöra att
avslutats. skulle också kunna underlätta förDetta Försvarsmakten

omfördela aspiranterna mellan de olika alltförsvarsgrenarnaatt
eftersom olika behov måste tillgodoses.

ämställdhetsaspekterl 3.8 J

viktigt ingångsvärde för utredningens arbete har varit,Ett att
enhetlig och rättvis utbildningsstruktur förförsöka skapa en

Försvarsmaktens personal. jämställdhetsperspektiv bedömsUr ett
strukturen kunna bidra till fortsattden föreslagna att ennu

området Utredningen villutveckling uppnås.gynnsam
härvidlag särskilt framhålla följande:

enhetlig utbildningsstruktur med riktlinjerI gemensammaen
förutsättningarna förför utbildningsprogrammen bör en mer

deraslikartad bedömning, vad gäller ställda krav eleverna och
förbättras. skillnader i dag föreliggerstudieresultat, kunna De som

utbildningar fårmellan de olika försvarsgrenarnas genom
möjligtutredningens förslag minimerade så långt är.anses vara

enhetliga strukturen bedöms också kunna bidra tillDen att
nivåhöjande utbildningsprogrammen ochantagningen till de
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försvars-utifrånskekanutsträckningi högrefackprogrammen
fallet.närvarandefor ärvadriktlinjer änmaktsgemensamma som

civilanställda ettjämställdhetsaspekt är, att merviktig nuEn
olikainomutbildningförplatsberedaskansystematiskt sätt

allmänmilitärgrundläggandeenbartgäller inteområden. Detta en
inomförmedlaskanutbildningardeutbildning även somutan

uppfattning är attUtredningensfackprogrammet.förramen
hittillspersonalencivlanställdaför denkompetensutvecklingen

personalensmilitäraför denprioriteradhögtlikavaritinte som
ytterligareförfinnsFörutsättningarna attvidkommande. nu

problem.eventuellamedtillrättakomma

utredningen ettdistansutbildningen somutökningEn serav
jämställdhet.bättreåstadkommaförelementviktigt att en

olikadelta ianställda kanflermedgerUtbildningsformen att
motsvarande.ellerhemorterrespektivesinafrånutbildningar

åtgärddennakanfrån hemmetfrånvarolångmed genomProblem
reduceras.ytterligare

förtjänsterdebelysautredningenvill enAvslutningsvis som
grundläggandedendelartillattityd avöppenmer

detdagslägetmedföra. är t.ex.Ikunnaskulleofficersutbildningen
sinfördelordentligdrakunnareservofficer avför attsvårt en

endastdet är etteftersomsammanhangcivilaiutbildning
dennasigtillgodogöraoch kanfårantalbegränsat sompersoner

integreringalla. Enförinteden avdvs. öppenutbildning, är
innebäraskullehögskoleväsendet attövrigamed detutbildningen

sinförakademiska poängerhöllreservofficersaspiranten
individersandrakunnaskulle vägas motvilketutbildning,
dag. Iifallet ettvad ärhelt änsättutbildningar annat somett

utbildningenförsvarsmaktsgemensammadendelardärscenario av
skulleintressenterutomståendeförtillgängliggjordesäven

perspektiv.generelltivärderas änkunna ettutbildningen mer
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Slutsatser13.9

Utredningens övergripande ambition har varit föreslåatt en
uppfyllerstruktur i möjliga mån kravenstörsta ensom

försvarsmaktsgemensam, enhetlig och sammanhållen utbildnings-
krav,verksamhet. bedömning utredningen gjort, dessaDen är att

beaktande lagda förslag, uppfylls.med av

flera olika bedriver olikamed skolorFrån ett system som
varianter utbildningsprogram, harpå nu ensamma
utbildningsstruktur försvarsmaktsgemensamma utbildnings-med

flexibilitet finns inbyggd i detkonstruerats. Den somprogram
till elevernaföreslagna kommer lägga grunden förattsystemet, en

utbildningsverksamhet.och Försvarsmakten anpassad Detta är en
uppfylla alla deförutsättning för framtidens officer skall kunnaatt

honom/henne.ställaskrav och förväntningar kommer attsom
myndighet.gäller i lika hög grad FörsvarsmaktenDetta som

inte baravarit MilitärhögskolanUtredningens intention har att
specifikerhållerskall betraktas skola, där eleven ensom en

eleven dels kanskall skola därutbildning, den utgörautan en
komplettera tidigareerhålla olika utbildningar, dels kan

inhämtade kunskaper.

främjabedöms också denföreslagna utbildningsstruktureitDen
ochutbildningarnamed meritvärderingpågående avprocessennu

examinationsrätt för demöjligheter erhållaFörsvarshögskolans att
förslagenpresenteradeutbildningsprogrammen.olika De nu

vilket utredningenunderlätta dennakommer att anser varaprocess,
framdeles bedömasvikt. Härigenom kan utbildningarnastorav

likvärdiga med högskoleutbildning.annansom

för sökaUtbildningstrukturen förutsättningarockså att ettger
myndigheter. krympandesamarbete med andra lbredare en

betydelse kunnaförsvarssektor torde det mycket attstorvara av
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lösningarochrationellalångsiktigtuppnå gemensamma
utbildningsverksamheten.

viktenframhålla attavslutningsvisvill avUtredningen
Förföremålblirfortsättningsvisutbildningsområdet även

iakttagelser,övrigade somanalyser attytterligare samt
beaktas.gjort,utredningen
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Författningsförslag14

förordning iFörslag till ändring14.1 om

offlcersförordningen 1994:882

beträffandeHärigenom föreslås förordningen 1994:882 om
anställning och befordran officerareutbildning, m.m. av

dels 7,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,att4,
skall ha följande lydelse,26 32, 33, 34a,

följandedels skall införas paragrafdet 11att en a avny
lydelse.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

4§8
ofticers-grundläggandeOfficers- AllAll grundläggande

sådan vidare-utbildning ochutbildning och sådan vidare-
utbildning officerareutbildning officerare somsom avav

för befordran skallför befordran skall krävskrävs
bedrivas i form utbildningi form kurser vidbedrivas avav

Militärhögskolan ochofficershög- vidFörsvarsmaktens

8 lydelse 14861996:Senaste



1998:42SOUgsförslagörfattn3 8 F inl

Försvarshögskolan.krigshögskolorochskolor
tillAntagningFörsvarshögskolan.vid programsamt

ansökan.sker eftertill kurs skerAntagning
ansökan.efter

5§
OmfattningenskallkursOmfattningen ett programavav en

enligtskall poäng-enligt ettpoängsystem,ett angesanges
där varje poängvarjedär system,poäng motsvarar

ellerheltidsstudierpraktikellerheltidsstudier motsvarar
vecka.underpraktikvecka.under enen

6§
skall detvarjeFörfinnasskall detvarje kursFör program

utbildningplan. lfinnaskursplanenkursplan. l enen
skallutbildningsplanenskall anges:anges:

benämningbenämningkursens programmets
poängtalpoängtalkursens programmets

syftet medmed kursen programmetsyftet
huvudsakligahuvudsakligakursens programmets

innehållinnehåll
uppdelad i ärkursen programmetär omom

avsnittsärskildauppdelad iavsnitt ochsärskilda
innefattarochpraktiktjänstgöringinnefattar

praktiktjänstgöringbedömaförformerna att
bedömaFörformernaprestationer attelevernas samt

prestationerelevernasskall samtdet betygssystem som
skalldet betygssystemanvändas. som

användas.

7§
skallfullgjordPåskall betygkursfullgjordPå program

dede kurser,påbetygsärskildade sättasdeisättas ämnen,
prak-avsnitt och densärskildapraktiktjänst-avsnitt och den

tiktjänstgöringomfattar.kursengöring somsom
omfattar.programmet
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11§
ojyicersaspirant skall yrkesoficersaspiranz skallEn En

ofjicers- yrkesoffcers-utbildas vid genomgåen
högskola under sammanlagt underprogrammet samman-

veckor. lagt högst veckor.högst 100 80
skall ingåutbildningen skall ingå utbildningenll

praktikyánstgörin vid specialkurser.g
förband.

lla§
reservofjicersaspirantEn

reservofficers-skall genomgå
underprogrammet samman-

lagt högst veckor.40

12§
ochYrkesojjicersprogrammetUtbildningen vid

reservowcersprogrammetojfcershögskola skall ge
förför krigsplacering skall kompetenskompetens ge

plutonchefs-plutonchefsnivån. krigsplaceringDen som
uppnått sådansådan kompetens får nivån. Denuppnått som

får avläggareservofficersexamen. kompetensavlägga
reservofficersexamen. denskall Förden avläggaFör som

skall avläggaskallyrkesofñcersexamen som
yrkesofñcersexamen skallockså särskildutbildningen ge

också särskildplutonchefsnivåkompetens programmet ge
plutonchefsnivåchef, fackman och kompetenssom

chef, fackman ochutbildare. som
utbildare.
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13
elleryrkesoffrcerEnelleryrkesofficerEn enen

harreservofficerharreservofficer somsom
fårtill löjtnantbefordratsfårlöjtnanttillbefordrats

taktiskadettillvidutbildningtill antasantas
tillrespektivekrigshogstkolcz. programmet

förkursmotsvarande
reservofficerare.

14§
skalltaktiskaDetvid programmetUtbildningen en

ochveckorhögst 40omfattaomfattaskallkrigshogskola
kurs formotsvarandeveckor.80högst reserv-

veckor.högst 10officerare

15§
ochtaktiskaDetvid programmetUtbildningen en
förkursmotsvarandeskallkrigshogskola ge

skallresservojjfzcerarekrigsplaceringförkompetens ge
krigsplaceringförkompetensoch förkompanichefsitivå

kompanichefsnivâ. Försärskilddessutomyrkesofñcer
skallyrkesojfcernivå programmetkompetens samma

särskilddessutomochfackmanchef, gesom
nivåkompetensutbildare. samma
ochfackmanchef,som

utbildare.

§1016
enligt dennaUtbildningendennaenligtUtbildningen

vid Försvars-förordningvid Försvars-förordning
omfattaskallhögskolanomfatta ettskallhögskolan en

40högststabsprogranz40högstkurstaktisk
chefsprogramochveckorchefskurser ettochveckor

° 1996:878lydelseSenaste
1996:1486° lydelseSenaste
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högst veckor. högst veckor.vardera 80 100

17
skalltaktiska skall StabsprogrammetkursenDen ge ge

krigsplaceringkompetensFör krigsplacering Förkompetens
bataljonschef eller på bataljonchefsnivå.annansom

motsvarande Chefsprogrammet skallbefattning på ge
krigsplaceringkompetens förnivå.

ihögre nivåchefskurs skallEn sägsänge som
förstakrigsplacering stycket.kompetens för

ihögre nivå sägsän som
första stycket.

§1218
haryrkesofficeryrkesofñcer har EnEn somsom

till kapten fårfår befordratsbefordrats till kapten antasantas
vidvid till stabsprogrammetden taktiska kursentill

Försvarshögskolan.Försvarshögskolan.

§|319
harreservofficerhar EnreservofficerEn somsom

fårbefordrats till kaptenfårbefordrats till kapten antasantas
motsvarande stabs-vid till kursutbildningtill

för yrkes-Försvarshögskolan. programmet
oficerare.

20
haryrkesofñcerharyrkesofficer EnEn somsom

ellerbefordrats till majorellertill majorbefordrats
tillfårörlogskaptenfår tillörlogskapten antasantas en

vidchefsprogrammet För-Försvarshög-chefskurs vid
svarshögskolanhonhan ellerskolan, visatom

" lydelse 1995:624Senaste
3 lydelse 1996:1486Senaste
3 1486lydelse 1996:Senaste
4 1996:1486lydelseSenaste
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chefskicklighetsärskild som
utbildare påochfackman

bataljonschefsnivå.

2
harreservofñcerhar EnreservofñcerEn somsom

ellertill majorbefordratsellermajortillbefordrats
kurstillfårörlogskaptentillörlogskapten får antasantas en

chefspro-motsvarandeFörsvarshög-vidchefskurs
yrkesofjicerare,förvisateller honhanskolan, grammetom

särskildhon visathan elleriskicklighetsärskild om
krigsbefattningiskicklighetbataljons-krigsbefattning

bataljonschefsnivå.chefsnivå.

26a§°
utbildningskiljs frånfrån DenskiljsDen somsom

yrkesofficerspro-undervidutbildningen en
underellerfårojjicershögskola grammet

fårreservojjicersprogrammetoch medfrånavgångsvederlag
medochfrånavgångsvederlagavbrytsutbildningendagden

avbrytsutbildningendagdendagenden 30:emedtill och
dagenmed den 30:etill ochskiljabeslutetfrån det attom
skiljadet beslutetfrånfrånhenne attellerhonom om

frånhenneellerhonommeddelades.utbildningen
meddelades.utbildningenbetalasAvgångsvederlaget per

betalasAvgångsvederlagetmotsvarandebeloppmeddag per
motsvarandemed beloppdagdetochdagersättningden

och detdagersättningdendagersättningentilltillägg
dagersättningentilltillägghadeofñcersaspirantensom

hadeofñcersaspirantenfrånskildeshonellerdå han som
frånskildeseller hondå hanutbildningen.

utbildningen.

5 1996:1486lydelseSeanste
° 1995:624lydelseSenaste
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§l7
yrkesofñcer fullgjortfullgjortyrkesofñcer EnEn somsom

medtaktiskakrigshögskola detvidutbildning programmet
befordrasgodkända betyg fårfårgodkända betygmed

till kapten.befordras till kapten.
fullgjortreservofñcerfullgjortreservofñcer EnEn somsom

förmotsvarande kurskrigshögskolavidutbildning
medreservaf/zcerarebetyg fårgodkändamed

befordrasbetyg fårgodkändakapten.befordras till
till kapten.

§l833
fullgjortyrkesofñcerfullgjort EnyrkesoffncerEn somsom

god-medstabsprogranzmelvidkursenden taktiska
befordras tillfårkända betygmedFörsvarshögskolan

örlogskapten.major ellerfår befordrasgodkända betyg
fullgjortreservofñcerörlogskapten. Enmajor ellertill som

kursmotsvarandefullgjortreservofñcerEn som
med god-reservofficerarevidtaktiska kursenden

tillfår befordraskända betygedFörsvarshögskolan m
örlogskapten.ellermajorfår befordrasgodkända betyg

örlogskapten.till major eller

§1934
fullgjortyrkesofflcerfullgjort EnyrkesofflcerEn somsom

medchefsprogranznzetvidchefskursen
får befordrasgodkända betygmedFörsvarshögskolan

elleröverstelöjtnanttillfår befordrasgodkända betyg
kommendörkapten.elleröverstelöjtnanttill

urvals-särskiltEfterkommendörkapten.
reservojficerfårförfarandefullgjortreservafjicerEn ensom

7 lydelse 1996:878Senaste
S lydelse 1996:1486Senaste
9 lydelse 1996:1486Senaste
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överstelöjtnanttillbefordrasvidchefskursen
kommendörkapten.ellermedFörsvarshögskolan

befordrasfårgodkända betyg
elleröverstelöjtnanttill

kommendörkapten.
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Kommittédirektiv

Dif-Översyn försvaretsmilitäradetav
skolverksamhet 1996; 10

regeringssammanträde den december 1996vid 5Beslut

uppdragetSammanfattning av

till hurlämna förslagtillkallas förutredarenEn att
inomanställd personalför främstutbildningsverksamheten

de samladeoch samordnas såkan bedrivasFörsvarsmakten att
bättre.utnyttjasresurserna

sådan utbildningundersökaUtredaren skall ävensomom
i ökadFörvarsmaktenbedrivas inomfortsättningsvis bör

ochFörvarsmaktenför helaomfattning kan bedrivas gemensamt
statliga myndigheter,för civilasamutnyttjasdessutom även
totalförsvarsuppgifter.medorganisationerochkommuner

utbildningsväsendetundersöka det civilaocksåskallUtredaren om
för tillgodose behoven.utnyttjasutsträckning kani attstörre

Bakgrund

2i förnyelseT Ota/försvari propositionenFörslag etapp-

Totalförsvar il996/97:4,propositionenhar i prop.Regeringen
verksamhet,Försvarsmaktensanförtförnyelse attetapp av-
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möjligt börlångtskäl, såekonomiskaprincipiellasåväl som
omfattandebedrivsmyndighetensamordnas. lnom en

skolorskolor. Dessaantalutbildningsverksamhet vid stortett
truppslags-ochförsvarsgrens-utsträckningbetydandespeglar i

ochhälso-skydd,teknik,områdenuppdelningen. lnom som
generellolikainformationsteknik ochsjukvård, även typer av mer

kanskolor. Manflerautbildningbedrivsofficersutbildning,
bör skegrad delsi högreutbildningsådanintesigfråga om

ochsamordnaskandelsFörsvarsmakten,förgemensamt
civilaochkrishanteringciviliutbildningförsamutnyttjas

propositionenframhåller iRegeringenberedskapsförberedelser.
påfrestningarsvåraBeredskapen1996/97211, motprop.

obligatoriskkrishantering böriutbildningfred,samhället i att vara
1och andramyndigheterhosnyckelpersonerför organ.

med dennaanledningfinnsdetframhållspropositionen att taatt
tillgodose kravetförutbildningsplaneriutbildning atttyp m.m.av

Regeringenväpnadedetförmågagod angreppet.möta avseratt
lämnauppgiftermyndigheterberörda attuppdragsärskiltiatt ge

krishanteringensforskningförtill hurförslag ett program
utformas.skall kunnaområde

tidigareFörsvarsmakten harinomSkolverksamheten utretts men
militärtcivil ochsamlatutgångspunk imedsamlat ettnågot grepp

förnyelsetillförslagtagits.tidigare Deinteharbehov av
propositionenilämnarregeringentotalförsvaret omsom

detta. Enbetydelsenunderstrykerandraförsvarsbeslutets etapp av
hands låtatillliggerske.därför De nära attbörsådan översyn

måsteSkolverksamhetenutredningen.genomföraFörsvarsmakten
tillmed hänsynperspektivbretti attockså bedömasemellertid ett
civilaolikatillkopplingarbetydandeden hardelstor aven

ianmäldeRegeringenutbildning.civilochhögskolor ovanannan
förtillkallasskulleutredaresärskild attpropositionnämnda att en

personal.civilmilitär ochanställdafrämstutbildningenöver avse

anledningmedl995/96:FöUlbet.framfördeFörsvarsutskottet
Totalförsvar i1995/96:12proposition prop.regeringensav
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första viktenförnyelse, i anslutning till försvarsbeslutets etapp, av
befälsordningen borde beredas sådanfrågan sättett attatt om
i sammanhållen personalförsörjningenden resulterar aven syn

Försvarsmakten därför regeringens uppdraganställda. har sett
reservofficerare m.fl.utbildningssystemet för yrkes- ochöver

regeringen den september 1996.Uppdraget redovisades till 9

försvarsbeslutets andra till riksdagen harpropositionenl etappom
redovisning skallanmält Försvarsmaktensregeringen utgöraatt

fråganutredning vidare utvecklagrundval för uppdrag till attett en
därefterför officerare och regeringenutbildningssystemet attom

sammanhållenden redovisninglämnaatt om en synavser
försvarsutskottetpersonalförsörjningFörsvarsmaktens totala som

efterfrågat.

FörsvarsmaktenfinnsSkolor och utbildning inomsom

anställd personal har relativtUtbildningsverksamheten för storen
skolverksamhetenexempelomfattning. Viktigare är:

Försvarsmakten,krigshögskolorna inomOfficers- och-
Försvarsmakten,försvarsgrensvis inomSkolverksamhet-

och militärbåde civilspecialistutbildningaromfattande av
personal,

officerare, specia-utbildningMilitärhögskolans högre av-
managementutbildningpersonal,civil och militärlistutbildning av

totalförsvarsutbildning högre cheferoch av
totalförsvarsutbildning högre cheferFörsvarshögskolans av-

nyckelpersonal.och

officersutbildningen inomhar föreslagitFörsvarsmakten även att
Försvarshögskolan fr.o.m.och vid denFörsvarsmakten nya

akademisk yrkesutbildning.höstterminen 1997 skall vara en
högskolelagen ochföreslås sigUtbildningen grunda

Försvarshögskolan skallhögskoleförordningen. Den nya
Försvarsmakten högskolor ochutbildningen vidkvalitetssäkra

Försvarshögskolan.
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delarövrigainomdet ävenkandettaTill nämnas avatt
utbildnings-omfattanderelativtbedrivsförsvarssektorn en

verksamhet.

cheferhögretotalförsvarsutbildningenbI.a.framgårdettaAv att av
officersutbildniitgen ärochmyndigheterflerauppdelad attär

Militärhögskolan.ochförsvarsmaktenmellandelad
medanofficerareförutbildningbedriver högreMilitärhögskolan

huvudsakiskerutbildningengrundläggandeden
inomfinnsVidareFörsvarsmakten.skolor inomförsvarsgrensvisa

personalmilitärcivil ochbådeutbildningMilitärhögskolan somav
Försvarsmakten. Inomförutbildninginternkaraktärenhar av

främstskolverksamhet,ytterligarefinnsFörvarsmakten
teknik,ekonomi,omfattarorganiseradförsvarsgrensvis som

brandsjukvårdochhälso-skydd samtinformationsteknik IT,

m.m.

nämligendelar,tvåindelas ikan störreUtbildningsverksamheten
ochsidanofficersutbildning ånivåhöjandeochgrundläggande ena

personal åcivilochmilitärbådefackutbildningspecialist- och av
medhandläggareochchefercivilaförUtbildningsidan.andra

förutbildningiindelaskan därutövercivilt försvaruppgifter inom
iutbildningochkrigsorganisationerochcivila kris-iuppgifter

beredskapsförberedelser.

medintetillfällenolikavidharSkolverksamheten utretts men
har iRegeringenbehov.samladetotalförsvaretsiutgångspunkt

föreslagit deandraförsvarsbeslutets attetapppropositionen om
respektiveförsvarshögskolanvidbedrivitsverksamheter som

myndighet, Försvars-inomsamlasskallMilitärhögskolan nyen
totalförsvaretinomtillledakommerhögskolan. Det att samsynen

chefer.högreutbildninggällerdetnär av

möjligt ochdetdär ärsamhälletsutnyttjandeökatEtt resurser,av
statsmakternasfrånochvarit strävanändamålsenligt, har är en
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sida. minstInte utredningen lednings- ochom
myndighetsorganisationen för försvaret LEMO utgick från
grundprincipen endast den verksamhet oundgängligenatt som
behövdes for kunna bedriva kärnverksamheten och inteatt som
kunde tillgodoses samhället skulle finnas inom Försvarsmakten.av

utbildningsverksamhetenInom har denna princip inteännu prövats
fullt ut.

Uppd raget

Utredaren skall lämna förslag till hur utbildningsverksamheten for
främst anställd personal inom Förvarsmakten kan bedrivas och
samordnas så de samlade utnyttjas bättre.att resurserna

Inventering utbildningsverksamheten och förslag tillav
avgränsning

Utredaren skall inledningsvis inventera vilken
utbildningsverksamhet bedrivs i dag inom forFörsvarsmaktensom
främst anställd civil och militär personal. Efter sådanen
inventering skall utredaren bedöma behoven avgränsningar forav

fortsattadet arbetet lämna förslag till inriktning detsamt av
fortsatta arbetet. del uppdragetDenna skall redovisas tillav
regeringen den januari15 1997.senast

Översyn utbildningsverksamhetenav

Efter inventeringsfasen skall utredaren behandla specialist- och
fackutbildningen för både militär och civil personal inom
Försvarsmakten. Utredaren skall också behandla Officers-
utbildningen och därmed frågan sammanhållen offi-om en mer
cersutbildning för hela Förvarsmakten. Dennagemensam
utbildning den viktigaste i Försvarsmaktens kärnverksamhet.är
Även ändamålsenligheten med nuvarande uppdelning mellan
intern utbildning inom Försvarsmakten för de delar bedrivssom

officers-vid och krigshögskolorna och högre utbildning som
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ochFörsvarshögskolan skallblivande prövasbedrivs den
dettaFörändringar lämnas. lorganisatoriskaförslag tilleventuella

utsträckningi ökadmöjligheternaskallsammanhang attäven
liksomutbildningsväsendetscivila prövasutnyttja det resurser

sammanhållenVärdetförsvarssektorn.samutnyttjande inom av en
skallkontakterömsesidigaskapandeochchefsutveckling av

beaktasammanhangetockså iskallUtredarendärvid beaktas.
officersutbildning.meritvärderingförslagföreliggande avom

anförs1996/9714ivadbeaktaskall vidareUtredaren omprop.som
öka.börkvinnliga officerareantaletatt

starkharutbildningardeprioriteratidsmässigtskallUtredaren som
deochgrundorganisationFörsvarsmaktenstillkoppling

Försvarsmaktenstillkopplingstarkharutbildningar som
fattarriksdagendennabeslutoch degrundorganisation somom

medarbetetföljaförslagregeringsbakgrund samtmot av
beröradet kansåvittbeslutriksdagensgenomförandet av

tidsmässigt prioriteraskallUtredarenutredningsuppdraget. även
medforsvarsgrensvisbedrivsutbildningarsådana mensom

skallUtredarenbeteckning. övervägaellerinriktninglikaratad
deochsamordnasbörutbildningslirtjerochvilka skolor varsom

möjlighetervilkaskall också attlokaliseras. Detbör anges
ochfrågorförsvarsanknutnautbildningsbehov icivilatillgodose

civilaochmilitärasamutnytttjandetillförutsättningarvilka av
utsträckningvilkeneller ilämpligatotalförsvarsresurser ärsom

utbildningsväsendet.civiladettillgodoseskanbehoven genom
medmeningsfulltÄven detutredaren intefall äri de attanser

lokaliseringändå lämnasskall förslag etc.samordning om

januari 1998.den 2förslagsinaskall lämnaUtredaren senast
ställningstaganderiksdagenskräverrörande frågorFörslag som

augusti 1997.den 1dock lämnasskall senast
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arbetet skall bedrivasHur

Utredningen skall bedrivas i samarbete med Försvarsmakten,nära
Överstyrelsen för civil beredskap, den Försvarshögskolannya

med den aviserade utredningen bl.a. skolverksamhetensamt om
inom räddningsverk.Statens

skall fortlöpandeUtredaren hålla berörda centrala
arbetstagarorganisationer informerade sitt arbete och demom ge

framföratillfälle synpunkter. Utredarens förslag skallatt
överlämnas efter det berörda myndigheter fått tillfälle lämnaatt att
synpunkter.

utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtligaFör
och särskilda utredare redovisning regional-kommittéer om av

redovisa jämställd-politiska konsekvenser dir 1992:50, attom
hetspolitiska konsekvenser dir redovisa1994:124 attsamt om

för brottsförebyggande arbetetkonsekvenser brottsligheten och det
dir 1996:49.

regeringens direktivutredningsarbetet gäller ocksåFör attom
detta sammanhangoffentliga åtaganden dir 1994:23. lpröva

effekter sina forslag, bådeskall utredaren redovisa ekonomiska av
sikti fråga rationaliseringsvinster lång och kort samtom

avvecklingskostnader.eventuella

Försvarsdepartementet
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Utländsk ofñcersutbildning

kapitelI Utländsk officersutbildning, lämnades en
redogörelse för den grundläggande ofñcersutbildningen i vissa
andra länder. Redogörelsen baserades på den skriftliga redovisning

Försvarshögskolan utarbetat på uppdrag utredningen.som av

På följande sidor återges den övergripande sammanställning
Försvarshögskolan överlämnat till utredningen avseendesom

ländernas officersutbildningar.
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DanmarkNorgeFinland

Grund-
läggande
officers-
utbildning

PlutonchefPlutonchefPlutonchefSyfte-
ellereller motsv.motsv.eller motsv.

Akademisk

examen
motsvarande
kandidat
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forts.

Australien

5Piutoi;içi1éfPlutonchef Akademisk
d medeller motsv. examen

kømpanxchetmotsv.
kandidat.

därefterFörst
K ,fackinriktning

.d dmålmed
plutonchef
eller motsv.
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Danmark

år för5 att
tillutbildas

5
ofñcer.
förutom

tekn.flottans
personal som

i års utb.har 6
Genomförs

forsvarsgrens-
och trupp-
slagsskola.
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forts.

Frankrike PolenAustralienUSA
, 24år"Armén:3år 3årpålårvid I

iakademi.motsvarande gemensam
Däreñer Därefterkrigsskola.

årsl försvarsgrens-
truppslagsutb. skola 12
Flygvapnet mån. Slutligen
och marinen truppslagsvisa

:årshargl kurser.
"kortare utb.
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Finland

år försvars-2
ochgemensamt. grens--

truppslagsvisResterande .
försvarsgrens
och
truppslagsvis
utb.
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forts.

Australien

årenFörstaFörsvars- tre
försvars-

6gemensamt.
ä

timmar/vecka
ägnas
militär utb.
Kompletteras

praktikmed
Officersvid

Training
Schools.
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Storbritanl A
V. ,niélhDanmarkNorge_Finland V

Iihuvudsalçglgø,Befálsskola: FörutomÄmnen mil.Förutom
militäramilitärafackutbildningämnen ges
ämnen.och ledarskap. ämnenutb

återfinnsStatskunskap,
rättslära,Krigsskola stats-förvaltning,
kunskap,fackutbledar-historia,
förvaltning,norska,skap,språk,
historia,engelskamatematik,
språk,information, management,
matematik,militärhistoriaochpsykologi
information,säkpolitik,sociologi.

"ledarskap,operativa kon
cepgdoktriner, psykologi och i
Statskunskap, sociologi.
samverkan,
NATO.

ÖjFör att
tillforsäkm
försvaret 4
nödväncig

ispecial; i
,kompetens

,utb.och-prof.
;utnyttjasçivilt, ,, iVskolutbud;7
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forts.

PolenFrankrike AustralienUSA
Både Alimännamilitära årenhuvudsakl Första trei

30 %och civilamilitära syftar till ämnen;
âmnemcivila exrspråk,Bachelor-ämnen
ämnen matematik,såsom i Arts,examen
naturveten- reglementen.Science,
skap, Engineering
matematik, Ledarskapeller Techn.
fysik; språk, 30% ex

historia, chefsskap,
pedagogik.gcakçnomi,

isoeieløgi,
i Fack 40%relationer,

och beroende:nationell
internationell yrkes-vald

linje finns ettrm
4045.1.

i
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Norge DanmarkFinland
i antag-g InförKrävs/ges InförInför antag-antag-

ning krävsningkrâvsakademisk ning krävs
.gyninasiegl gymnasie-gymnasie-utbildning

kömpetetis. kompetens.kompetens.inför/under
grundden x

läggande
officersut
bildningen

Ingen Ingengenöiné IngenGrundläg-Hur ;i
fakademiskakademiskakademiskden gandeförs

underLinderofficersutb. examenexamen examen
undergrund-Sgrundläg-grundläg-motsv.ger
läggaâdégandegandekandidat-

i Ofñce/;fjsatofñeersutb, ofñcersutb.examen.
V

Underøñfi-KonstapelgrpNejlnstitutofñ-Finns annan
Cefäkår; Mi k0ntrakts-cerskårbefälskate

anställda vplfanrikgori Ö -, befáls-kapten utan
utbildning
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forts.
-

" Fi-ánkrike PolenUSA Australien

Inför Krav 2 års Inför Fullständigaantag- antag-
ning krävs prcpwáêndr ning gymnasie-krävs

studiergymnasie- gymnasie- med
högskolenivåkompetens. kompetens. avlagd
ma. antag- examen.
ning 2

i Gnmdiäg- Grundläg- Grundläg-Ingen:
iigande gandeakademisk gande

oñicersutb. ofñcersutb.officersutb.underi examen
i motsv.grundläg- 910W- motsv.å? gerger

akâádidat- kandidat- kandidat-gande
examen.ofñcersutb. examen.examen. .

i fhiderbeitäls-Undeijofñ-i Underoffi-Underofñ-
cerskåi Kontraktcerskår.cerskår.

i 5-15 år.

:Underofñ-
jgerskår.

.
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u-

DanmarkNorFinland e
Krigsskolazi UtbildningFörsvars-Hur
under till kaptenår.2grensvisorganiseras g
strävar årsker 4-6motikaptensutbfortsatt

modulupp- Officers-efterveckor.5officersut- enca
g byggnad sombildning examen.

årUtb.tid 2tillåter förStabsofñcers-
gi flyg-förutomårkurs 1-2 svarsgemen-

sam år.ldet vapnetvarav .
Genomförssista året är

Vissai: 7 försvarsgrensblivandeför
szfñöeraiå ochgeneralstabs- trupp-

lasai som slagsvis.alt.officerare.
viáçáyütt

iuniversitet. DärefterDärefter
stabskurs 1-2i vapenslags-

stagsskâiáitâ;vidårunder-och
alfiveck0r. Försvars-hållschefs-

akademinFörsvarsförkurser
. olikamedbefälhögreI

å inriktningarkurs församt
operationer,högsta

N taktik,ledningen.t
managment,
förvaltning,
teknik.

mednleds 9
försvars-mån

gemensam
därefterutb

försvarsgrens
och/eller

i lsvarsgern
isamtnzf
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FrankrikeUSA Australien Polen

OlikaTruppslags- kompe- VidareutbFörsvarsgrens av
tenshöjandeskolor. utb majoritetengemensam
kurser inom vid Joint efter årsStaff 2-3

Command marinen och College. trupptjänst till
and General flygvapnet kompchef
Staff College stabsutb. utbHögsta eller specialistsamt.

år. på kaptens-1-2 För- vid College of befattning
svarsgrensvis nivå inom Defenece and

armén.med Z-ârigStrategicstortmen
inslag Studies batalions12av

gi växeltjänst- Högre stabs- mån. chefsutb vid
görin utb efter 10- Försvars-

15 års tjänst akademin.
godkändaCollege i ochWar

einträdesprov.i år.l VissFörsvars- teknisk
Utblängd 11 ochgmedicin-gemensamt.
mån i personal
gtbrsvars- börjar direkt
integrerad vid speciella
miljö akademien 4-5

års utb ger
akademisk

examen.

Högre T
stabskurs

år.underz
:Huvudämnen

e
ärsäkpciitik,
operationer, i
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DanmarkFinland

Kaptens-årsi Efter 2
kursenstabsofñcers-°
genomfördeserhållerkurs
tidigareofficeren
försvarsge-licentiat
mensamt.examen.

dåAvbrötsDärefter kan
vansåg attvillde ta mansom. fack-dendoktors-

mässigai examen.
g kompetensen

7 krävssom
inom resp
försvarsgren

gBeritblev eftersatt.

i danskaDet
försvaret

utbköper
i civilaav

skolor
litenmycket

utsträcknin
.
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forts.

Iyskland FrankrikeUSA PolenAustralien

Alla beräknar Marinensi Man
officerare utb vid akademi äratt en

sista hög- utimanstalt föruppmuntras
skolan samtligaatt ta pers-

akademisk College of inomgrupper
Defence marinen, dvs.examen.

frånFörutom kommer under-att
intern utb vid likställas med befäl till
bl.a. tekniskt marining. medMasters
universitet högskole-Degree.

officerenkan examen.
välja vilken
civil utb han
önskar.
Studierna
bedrivs med
full lön.
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Elevenkät

Inledning

En flera utgångspunkter för de förslag och andraav
överväganden utredningen i slutbetänkandet harpresenteratsom
varit den enkätundersökning, utredningen låtit blandgörasom
yrkesofficerare vilka nyligen genomgått officershögskole-
programmet.

150 officerare de försvarsgrenarna har härvidlagtreur
tillfrågats. har skettDetta slumpmässigt urval gjortsettgenom som

Försvarsmakten uppdrag från utredningen. Av dessa 150av
officerare har 104 enkätundersökningen. Frågorna harsvarat
formulerats utredningen och dessa har sedermera ävenav
sammanställts utredningen. Undersökningen har varit utformadav
så anonymiteten för de tillfrågade skall kunnaatt garanteras.

Utredningen inte kan betraktas statistisktattanser svaren som
säkerställda, de torde ändå intressant bild elevernasmen ge en av
allmänna uppfattning utbildningen. det följandel redovisasom en
sammanställning de inkommit utredningenssamtav svar som
kommentarer till dessa.
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Resultatredovisning

bakgrundOfñcerarnas

Tabell Kön

ProcentFrekvensggn
92,396Man

7,78Kvinna
A 10004lTotalt

ÖrsvarsgrenstillhörighetTabell F

ProcentFrekvensFörsvarsgren
79,883Armén
10,6l lMarinen
9,60lFlygvapnet

__100104Totalt

överensstämmer medinteinkomnaUtredningen attnoterar svar
relationenVidareofficerskâreit. ärinomkönsfördelningaktuell

heltinteförsvarsgrenrespektiveinomofficerareantaletmellan
urvaldetberoendeintedockFörhållande är somkorrekt. Detta

Medenkäten.intealla svaratattgjorts, utan snarare
redovisahuvudsakligenvaltutredningenhar attanledning härav

försvarsmaktsgemensamma.sammanställningar ärsom
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Yrkeserfarenhet och tidigare utbildning

Tabell Yrken till offcershögskolaninnan antagningen

Yrke Frekvens Procent
Butikforsäljning 10 21,3
Försvarsmakten 8 17,0
Hotell, service 7 14,9restaurang,
Undervisning 6 12,8
Tekniskt yrke 6 12,8
Vårdyrke 3 6,4
Praktikplats 3 6,4
Övrigt 4 8,4
Totalt /7 100

de förvärvsarbetatAv innan officershögskolan harsom
förhållandevis många arbetat inom olika serviceyrken. Vidare har
Försvarsmakten utgjort betydelsefull arbetsgivareen genom
frivilliganställningar och FN-tjänst. Totalt 66 65personer

har dock redovisatprocent de inte förvärvsarbetat innanatt
studierna påbörjats. förhållande kan delvis förklarasDetta med
hjälp nedanstående tabell.av

Tabell lång tid efterHur värnpliktsutbildningen påbörjades
studierna via oficershögskolan

Tidsperspektiv Frekvens Procent
direkt anslutningI 55 52,9

halvår efter avslutadInom vpl 17 16,3ett
efterår avslutad vplInom 13 12,5ett

efter avslutadår vplMer 19 18,3än ett
Totalt 104 100

de70 tillfrågade officerarna har påbörjat sinprocent av
officersutbildning mindre halvår efter avslutadän ett
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huvudsakligadensannoliktvärnpliktstjänstgöring. Detta är
såarbetslivserfarenheten ärtidigaretill denanledningen passatt

officerarna.tillfrågadedebegränsad hos

brand-ochpoliserrekryteringenskillnadTill t.ex.mot av
Officers-prioriteraFörsvarsmakten attförsvarspersonal synes

iställetmöjligtutbildning såsinpåbörjafår snartaspiranterna som
införskaffas.förstyrkeslivserfarenhetför att annan

harutbildningslutfördochgenomfördtidigaregällerVad
framkommit.följande

oficershögskolan.utbildningfullgjord innanTabell Högsta

ProcentFrekvensUtbildning
64,467Gymnasium
10,61lutbildningEftergymnasial

6,77Högskoleexamen
18,319kurs etcenstakautbildningAnnan
100104Totalt

gymnasietfrånvidaredirektsåledesgåraspiranternaflestaDet
relativtofficersutbildningen. Entillvärnpliktstjänstgöringenvia

utbildningytterligareinförskaffatdockharprocentandel 36stor
påbörjats.officersutbildningeninnan

utbildningenuppfattningOfñcerarnas om

ombettsundersökningen tahar i attofficerarnatillfrågadeDe
och besvarapåståendenutbildningsrelateradeantaltillställning ett

Svars-påståenden.dessamedde instämmergradvilkeni
graderingrespektivedärtillfrån 1 5skalaalternativen utgörs enav

följande:förstår
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inte allsInstämmer
liteInstämmer
delvisInstämmer

Instämmer till delstor
heltInstämmer

Tabell Officerarnas uppfattning olika utbildningsrelateradei
frågeställningar redovisningen urvalettavser av
frågeställningarna.

Instämmer Instämmer
inte alls helt Vet

Påstående 1 2 3 4 5

OHS-utb mig tillräckligagav
kunskaper för min nuvarande .

2% 7% 17% 54% 13% 7%roll officersom
OHS-utb motsvarade mina

1% 23% 30% 3 8% 6% 2%förväntningar
Min vpl förutsätt-typ av var en
ning för jag skulle klara denatt

35% 25% 14% 17% 9%OI-IS-utbjag genomgått -
Min vpl förutsätt-typ av var en

förning jag ska klara minaatt
28% 21% 18% 12% 19% 2%nuvarande arbetsuppgifter

Begreppet helhetsbaserad
47%4% 10% 7% 32%inlärning kan jag redogöra för -

43% 35% 16% 6%svårt bli godkändDet attvar - -
syftadeOHS-utb enbart till att

mig kunskaper för minage
52% 36% 10% 2%arbetsuppgifternuvarande - -

främsta syfteOHS-utb attvar
lägga grunden för min framtida

2% 2% 15% 43% 37% 1%officerkarriär
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InstämmerInstämmer
helt Vetinte alls

5432lPåstående

Ol-lS-utb kommerMin att vara
skulle bytajagmeriterande om

8%34%32%13%10%3°/ckarriärciviltill en
mig kunskapOHS-utb omgav

ochuppgifterFörsvarsmaktens
30%48%18%4%rollisamhället --

kunskapmigOHS-utb omgav
medsamverkarförbandmitthur

17%Zllüg/pw24%20%5%landra försvarsgrenar -
kompetenslärarnasmilitäraDe

13%43%35%8%1%god -var
kompetenscivila lärarnasDe

1%25%26%28%13%7%godvar
akademiskabordeOHS-utb ge

2%61%15%11%1%10%poäng
Ol-lSgåttskulle ha ävenJag om

studierminfinansierafåttjag
11%1%l16%8%13%41%studiemedelmedsjälv, t.ex.

sannoliktkommer attJag vara
mittunderofficer resten av

13%1%113%14%20%29%livyrkesverksamma
påfunderatredanharJag attnu

1%18%16%5%16% l34%karriärväxla

hypotetiskanågotÄven fall varitvissaifrågeställningarnaom
intressantafleradragårändådetutredningen attattanser

Följande har bl.a.inkommit. noterats:deslutsatser somsvarav

ändamålsenligvaritöverlagutbildningenOfficerarna attanser0
ofñcerskarriär.framtidaför derasgrundenlagtdenoch att

respektivederasemellertidFörhållandevis många attanser
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värnpliktsutbildning inte nödvändig varken för klaraattvar av
OHS-utbildningen eller de nuvarande arbetsuppgifterna.

80 det inte svårt bli godkänd.Närmare attprocent att0 anser var

OHS-utbildningen uppfylla målet kunna förmedlaattsynes0
kunskaper Försvarsmaktens uppgifter och roll i samhälletom

ha varit mindre prioriterat förmedlamedan det verkar att
inomkunskaper olika samverkansområden Försvarsmakten.om

Över utbildningen50 skulle inte ha genomgåttprocent om0
för övrigastudierna finansierats gäller detsätt somsamma

högskoleväsendets Litbildmngar.

Avslutningsvis relativt andel redan börjatkan noteras att storen0
fundera karriärväxla.att

redogöra förtillfrågade officerarna har också ombettsDe att
respektive mindrevilka delar i utbildningen borde störresom ges

Resultatet framgår nedanstående sammanställningar:utrymme. av

bordeTabell of/icershögskoleutbildningDelar marinensi som
större utrymme.ges

Procent
Praktik/yrkeskurs 40
Markstrid/truppföring 20
Historia 10
Övningsledarkunskap 5
Försvarskunskap 5
Taktik 5
C-språk 5
Fackämnen 5
Svenska 5
Totalt 100
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ojjicershögskoleutbildningDelar flygvapnetsTabell i som
borde större utrymme.ges

Procent
20Ledarskap
20utbildningAllmänmilitär
13Språkutbildning
13Fackskedet
13Psykologi
7kontakterInt.
7Pedagogik

Övrigt 7
A100Totalt

bordeojjicershögskoleutbildningarménsTabell Delar i gessom
större utrymme.

Procent
27Praktik/truppforing
22Vapen/stridsutb/taktik
11Teknik/lT-utbildning
9Trupputbildning
7Ledarskap
6Statskunskap
5Språk
3Fysisk träning
2Samverkan inom armén

verksamhet 2Internationell
2arbeteEnskilt

Övrigt 4
100Totalt



Bilaga 3 Eleven/rät I 77

Tabell 10. Delar marinens of/zcezxshögskoleutbildnirzgi bordesom
mindre utrymme.ges

Procent
C-språk 35
B-språk 17
Långresa med CarlskronaHMS 8
Teori 8
Segling 8
Teknik 8
Utvärdering 8

delIngen 8
Totalt 100

Tabell Delar11. flygvapnets ojficezáshögskoleutbildningi som
borde mindre utrymme.ges

Procent
delIngen 67

Stridsledning 33
Totalt l 00
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bordeojficershögskoleutbildningarménsDelarTabell 12. i som
mindre utrymme.ges

Procent
16C-språk
13Specialtjänst
11Teknik
10delIngen

8B-språk
8Fältövningar
5fordjupningsarbeteochDistans-
5Statskunskap/försvarsupplysning
4Taktik
4Arbetsmiljöutb

Övrigt 16alternativutfall: 1% per
100Totalt

idelarnågrafinnsdettillfrågatsocksåharOfficerarna om
deAvdistans.påläsasskulle kunnafördelmedutbildningen som

språkunder-dethandi första ärframgårinkommit, attsomsvar
Statskunskapsåsomundervisning,teoretiskochvisningen annan

dennaFörifrågakommakunnaskullekunskap,taktiskoch som
deangivitdockandel har attreltivtundervisningsform. En stor

distans.påbör läggasundervisningendelingenatt avanser

kommentarerlämnatillfälleharenkäten attävenI getts egna
nedan:sammanfattasdessaNågrasynpunkter.och av

FörhögskolepoängviutlovadesFOHSpåbörjadeviInnan0
fick.aldrigvilketstudierna,

VilandatIngtruppslag rätt.vårtinomOHStyckerJag att0
utbildning.bramycketfick en
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utökas."Praktikskede vid hemmaförbandet bör

högskola denska ju, enligtFOHS namnet, vara en men
högstadieskola.framstår mer som en

till officer.läggas vid uppfostra kadettenMer tid bör att

kunnigare iökas lärarnaStudietakten skulle kunna om var
låga.kadetter försina Kravenämnen. oss var

civila högskolorna.studiesättet hos de DetAnamma mer av
planeraFOHS-eleverna själva skainte meningenkan attvara

utbildningstidenutbildning, i synnerhet inte då det Asin tar av
anspråk.i

ställerinlärning kan DetHelhetsbaserad rätt system.ettvara
framför allt lärarna. dagldock krav elevernastora men

Lärartjänsterna byts förkompetens MOHS.finns inte denna
meriterandekraftigtmåsteofta. tjänstgöra vid MOHSAtt vara

och i plånboken.synas

feedback/kritikoch kunnaLär eleverna vågaatt ta emotge
positivt ochdettakonstruktivt och ärpoängterasätt attett

detta.skolans personalnödvändigt. Lär även

flottans elever,läsa medglad överraskningEn mycket attvar
bekantskaper. Detökad förståelse och mångavilket gett nya

och armén.med flygvapnetlängre utbytejag saknar är ett

hemmamyndigheten ochrekryterades till såjag OHSNär sa
akademiska DetOHS-utbildningen skulleATC poäng.att ge

officer.tekniskrekryteringsbroschyren för Menstod it.o.m.
Så får det intekurslurade blev samtliga elever min snopet.-

till.
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bramycketi dagdenOHS-utbildningen ut ger ensom ser0
officerare.grund För unga

Officers-grunden förläggerOHS-utbildningenEftersom0
lärare påmänniskorviktigtdet oerhört ärkarriären rättär att

skolorna.

studietaktnuvarandeMedförlängas.OHS-utbildningen bör0
överkant.itvå årär

till skolankommerinte regementettill lärarnaSe at:att pga.0
hemma.vill ha deminte

mängder.måttligabra iIntegration är0

skallutbildningssystemethurbestämmer utInnan seman0
förtydligareuppgifterpersonalensdefnieraborde man

framtiden.

bedömningsammanfattanderedovisas denAvslutningsvis om
för:uttryckofficerarnaofñcersutbildningen gettsom
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Tabell tillfrågade13. De ojficerarnas sammanfattande bedömning

Mycket Ganska Varken Ganska Mycket
dåligt dåligt eller bra bra Vet

Utbildningens
4% 15% 63% 18%innehåll - -

Utbildningens
1% 15% 26% 51% 7%utformning -

Utbildningens
8% 26% 51% 12% 3%ändamålsenlighet -

1% 8% 20% 36% 35%Studiemiljö -

2% 6% 15% 35% 42%och förmånerLöner -
Möjlighet till personligt

21% 30% 21% 15% 5% 8%anpassadutbildning

1% 4% 15% 3 8% 42%Trivsel -
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