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Nytt för allt befäl – Sikta på generalen 

 
Varje värnpliktig skall ha marskalkstav i ränseln. Det är en grundläggande 

princip i den proposition om en ny och annorlunda befälsordning, som nu 

ligger på riksdagens bord och som kommer att gälla långt in 2000-talet.  

-DJÄRVT  

Om den nya befälsordningen har ÖB sagt, att det inte finns något liknande i 

någon krigsmakt i hela världen och försvarsministern tillägger att systemet 

är unikt i svensk statsförvaltning. Det är med andra ord ett djärvt 

experiment.  

Det unika är inte att vårt värnpliktsförsvar i krig skall ledas av 80-90 proc 

värnpliktiga befäl. Det unika är att våra tjugotusen yrkesbefäl, som har till 

uppgift att i krig och fred vara framtidens chefer, fackmän och ut-

bildare skall vaskas fram från en gemensam bas; i 

gemensamma grundläggande befälsskolor. 

• URVAL 

Tidigare har underbefäl, underofficerare och 

officerare döpts om till officerare (plutons-, kompani- 

och regementsofficerare), men de olika kategorierna 

har rekryterats och utbildats var för sig beroende på 

skolunderbyggnad, arbetsuppgifter och slutmål.  

 

Nu blir det bara en kategori yrkesbefäl. Inträdesbiljetten för alla blir 

högskolebehörighet och värnpliktig befälsuttagning. Efter den ge-

mensamma grundläggande yrkesutbildningen sker successivt urval av de 

cirka, 50 proc som skall vidareutbildas till högre befattning än 

plutonchef (delsystemledare). 

ÖMMA TÅR  

I denna urvalsprocess finns förslagets verkligt ömma tår. Är våra nya 

lejon, som behövs för försvarets topptjänster beredda vänta i ledet tills 

de blir utvalda? Är de som startat med marskalkstaven i ränseln och 



stjärnor i blicken, men som inte kommer att tillhöra de utvalda, beredda 

att stanna livet ut på lägre nivåer med deras ofta mindre tacksamma slit?  

Personligen har jag ivrat för ett tvåbefälssystem, men det är oin-

tressant nu. Det blir som Försvarsministern föreslagit. Alla goda krafter 

måste därför nu verka för att den nya befälsorganisationen vars första 

värnpliktiga börjar nästa år, bli lyckad. Bra befäl i tillräckligt antal är 

och förblir en avgörande faktor för vad vi kan åstadkomma i krig och 

fred.  

-KVINNORNA  

Kvinnor skall också kunna bli befäl, men endast om de följer tågordningen 

och det är väl riktigt. Reservofficerarna får en förbättrad status. Det är 

på tiden. Denna viktiga befälskategori har alltför länge varit i strykklass,  

Äpplet är inte moget med riksdagsbeslutet säger tidningen Plutonsoffi-

ceren. Det är dessvärre riktigt. Riksdagen beslutar om principerna. Det blir 

ÖB som skall utforma detaljerna och där finns många nötter att knäcka.  

-STÖDER  

Befälets personalorganisationer, som nu tillhör TCO och SACO/SR, har stött 

det framlagda förslaget. Men hur skall det gå för dem själva? I framtiden 

kan det inte vara motiverat med tre personalorganisationer.  

 


