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Ledamoten
HÅKAN MAGNUSSON

Kommendör Håkan Magnusson är chef för Sjöstridsskolan 
(SSS) i Karlskrona.

Marinens utbildningssystem
Årsberättelse inom vetenskapsgrenen II, Personal, Utbildning och Organisation, 
föredragen vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträden i 
Karlskrona den 16 december 2009 och i Stockholm den 24 februari 2010. 

Få områden engagerar och intresserar Tidskrift i Sjöväsendets läsare som utbild-
ningsfrågorna. Efter min korta artikel om de nya skolbåtarna i TiS nr 2/2009 fick 
jag mängder med påstötningar om att mer utförligt beskriva det utbildningssystem 
som nu formas för dagens och morgondagens officerare och specialistofficerare. 
Detta utvecklades även till att bli Årsberättelse i Kungl. Örlogsmannasällskapets 
vetenskapsgren II, ”Personal, Utbildning och Organisation”, som jag har föredragit 
i Karlskrona i december och i Stockholm i februari detta år.

Försvarsmaktens utbild-
ningssystem allmänt
Försvarsmaktens utbildningssystem 
är under utveckling sedan i början av 
1990-talet då ÖB Bengt Gustavsson be-
slutade att officersutbildningen skulle 
akademiseras. Akademiseringen har 
präglat utvecklingen och under de se-
naste fem åren har dessutom förbandens 
krav varit i fokus.

Förbandens behov styr innehållet i 
utbildningen genom Taktiska Organisa-
toriska och Ekonomiska Målsättningar 
(TOEM) som bryts ned i en befattnings-

struktur. I befattningsstrukturen finns 
beskrivet vilken kategori av personal 
som erfordras. Katergorierna är officer, 
specialistofficer, reservofficer, grupp-
befäl, soldat och sjöman. Kompetensen 
som krävs för att kunna inneha en befatt-
ning beskrivs i en kvalifikationskatalog. 
Med denna som grund kan Försvarsmak-
ten, på ett enhetligt sätt, beskriva vilka 
kvalifikationer som erfordras för en be-
fattning. Kvalifikationskatalogen utgör 
även bas för att utarbeta utbildnings- och 
studieplaner som bl.a. beskriver antag-
ningskrav, innehåll och upplägg för ut-
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bildningen. I kursplanerna beskrivs med 
hjälp av lärandemål vilken kompetens 
och förmåga som den studerande skall ha 
efter genomförd kurs.

Försvarsmaktens utbildningssystem 
består av ett antal komponenter som syf-
tar till att kompetensutveckla både indivi-
der och förband. Kompetensutvecklingen 
består av grundläggande utbildning och 
vidareutbildningar. 

Soldater och sjömän genomför grund-
läggande utbildning för att kunna bli 
anställda i stående eller kontraktera-
de förband, alternativt i de nationella 
skyddsstyrkorna. 

Grundläggande officersutbildning kan 
i det nya utbildningssystemet genomföras 
på flera sätt. Den gemensamma nämna-
ren mellan dessa utbildningsalternativ är 
att någon form av grundläggande utbild-
ning har genomförts av individen innan 
en antagning till en grundläggande offi-
cersutbildning är möjlig.

Vidareutveckling av officerare kan ske 
på olika sätt, internt inom Försvarsmak-
ten och externt vid Försvarshögskolan 
eller andra lämpliga universitet och hög-
skolor nationellt och internationellt.

Grundläggande 
utbildningar
Den grundläggande utbildningen inom 
Försvarsmaktens utbildningssystem be-
står av grundutbildning, aspirantutbild-
ning och grundläggande officers- och 
specialistofficersutbildning. 

Grundläggande officers- och specia-
listofficersutbildning kan genomföras 
inom fyra olika inriktningar:
• Specialistofficersutbildning
• Officersprogrammet
• Anpassad officers- och specialistof-

ficersutbildning 
• Reservofficersutbildning
Försvarsmakten ansvarar för genom-

Utbildningens 
innehåll och kvalité

TOEM

Teknik
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förandet av specialistofficersutbildning, 
anpassad officers- och specialistofficers-
utbildning och reservofficersutbildning. 
Försvarshögskolan ansvarar för genom-
förandet av officersprogrammet. 

Grundläggande militär 
utbildning
Försvarsmakten planerar för att genom-
föra en frivillig militär utbildning på 
grundläggande nivå. Utbildningen skall 
innehålla två delar, grundläggande mili-
tär utbildning (GMU) och kompletteran-
de militär utbildning (KMU).

Planen är att GMU skall bestå av en 
enhetlig grundläggande soldatutbild-
ning som är ca 3 månader lång. Efter 
genomförd GMU kan individen erbju-
das en befattning vid ett insatsförband 
för att genomföra KMU eller en befatt-

ning inom de nationella skyddsstyrkorna. 
KMU syftar till att nå en ökad färdighet 
som soldat/sjöman samt ge en insikt och 
grundläggande förståelse för den arena 
och det insatsförband som individen se-
nare kommer att specialisera sig inom. 
I utvecklingen av dessa utbildningar ar-
betar Sjöstridsskolan med att införa en 
grundläggande sjömansutbildning.

Aspirantutbildning
Aspirantutbildning1 är en grundläg-
gande utbildning som har genomförts 
2009 och 2010. Utbildningen är ungefär 
en termin lång och avslutas strax innan 
officersprogrammet och specialistoffi-
cersutbildningen startar. För att påbörja 
1 Aspirantutbildningen kommer framgent 
att byta namn men kvarstå till sin karaktär. red 
anm.

Anm: FSS=Försvarsmaktens gemensamma krav på förmåga hos soldater och sjömän.
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utbildningen krävs inga militära förkun-
skaper. Aspirantutbildningen innehåller 
grundläggande soldat-/sjömanskurs, yr-
kes- och arenakurs samt en förberedande 
officerskurs. Målet med utbildningen är 
att aspiranten skall uppfylla alla formella 
krav för antagning till specialistofficers-
utbildningen samt har de nödvändiga 
förmågor som krävs för att kunna tillgo-
dogöra sig specialistofficersutbildningen. 
Den marina aspirantkullen 2010 är trettio 
stycken, tre har slutat sedan inryckningen 
i januari.

Specialistofficers-
utbildning (SOU)
Specialistofficersutbildningen är en yr-
kesutbildning under tre terminer, som 
tillsammans med praktisk erfarenhet 
skall ge specialistofficeren förmåga till 
att hantera olika system, materielslag 
samt förmåga till att samordna verksam-
het på stridsteknisk och lägre taktisk 
nivå. Slutmålet är att vara systemansva-

Generell och  Funktionsutb Befattningsutb

Tre  (3) terminer

Anställning 

Specialistofficersutbildningen

Generell bild över Specialistofficersutbildningen

rig, ställföreträdare till en officer samt att 
kunna tjänstgöra som funktionsansvarig. 

Första terminen har en tyngdpunkt i 
utbildningen mot sjömanskap, ledarskap 
och pedagogik samt fysiskt stridsvärde. 
Andra terminen har fokus på taktik/
teknik, försvarsupplysning, fartygsbefäl 
klass VIII samt övningsledare för skjut-
utbildning vid fasta utbildningsanord-
ningar (skjutbana). Under tredje terminen 
påbörjas befattningsutbildningen som 
kan variera i längd beroende på utbild-
ningsinriktning. På omstående sida ges 
exempel på innehållet i ett antal specia-
listofficersutbildningar. I marinen finns 
följande utbildningsinriktningar:
Sjöstrid med:
• Operatör Undervattensstrid
• Operatör Ytstrid/luftförsvar
• Röjdyk/EOD-sjö
Amfibiestrid med:
• Amfibie
• Amfibie Bevbåt
• Amfibie Naut/båt
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Kurs Veckor
Ledarskap grundkurs (GK) 4
Pedagogik GK 3
Militärengelska 1
Militära professionen 1
Militärstrategi GK 1
Marin taktik GK 5
Militärteknik grunder 2
Fysiskt stridsvärde 1 2
Fysiskt stridsvärde 2 3
Vapenteknik 2
Övningsledare fasta an-
läggningar, Amf

4

Övningsledare stridsöv-
ning

5

Övningsledare FUSA, 
grupp

4

Amfibietaktik GK 3
Subarktisk miljö GK 2
Summa veckor 42

Utbildningsinnehåll till
Specialistofficersutbild-
ning «Amfibie Naut/Båt»

1. Generell- och funktionsutbildning

2. Befattningsutbildning

Kurs Veckor

Fartygsbefäl klass 7 20

Kurs Veckor
Ledarskap grundkurs (GK) 4
Pedagogik GK 3

Militärengelska 1
Militära professionen 1
Militärstrategi GK 1
Marin taktik GK 5
Militärteknik grunder 2
Fysiskt stridsvärde 1 2
Fysiskt stridsvärde 2 3
Sjömanskap 4
Navigation och Manöver, 
Fartygsbefäl klass VIII

5

Övningsledare Fasta utbild-
ningsanordningar sjöstrid/
ubåt

3

Skyddstjänst, sjölivrädd-
ning och marinmedicin för 
befäl ombord

6

Arbetsmiljö, regler och an-
svar marinen, ARA-M

3

Summa veckor 41

Utbildningsinnehåll till
Specialistofficersutbild-
ning «Teknisk tjänst/
Skeppsteknik Sjö/Amf»
1. Generell- och funktionsutbildning

2. Befattningsutbildning (3 exempel 
beroende på kommande tjänstgöring)
Kurs Veckor

Teknisk tjänt VT Ubåt 14
Teknisk tj. Syte Kv Visby 15
Teknisk tj. Syte Amf 15
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Ledning med:
• Ledningssystem Sjö (samband)
• Telekrig Sjö
Teknisk tjänst med:
• Skeppsteknik Sjö/Amf
• Systemteknik Sjö/Ubåt/Amf
• Vapenteknik Sjö/Ubåt
Försörjning med:
• Försörjning Sjö
Avsikten är att genomföra samtliga in-
riktningar varje år. Utbildningsinrikt-
ningarna inom sjöstrid, amfibiestrid och 
ledning genomförs helt på Sjöstridssko-
lan (SSS), försörjning genomför vissa 
delar vid Logistikskolan (LogS). Skepps-
teknikernas utbildning samordnas med 
Linnéuniversitetet i Kalmar. System- och 
vapenteknikerna genomför sin grundläg-
gande officers- och tekniska utbildning 
vid Försvarsmaktens Tekniska Skola 
(FMTS). Befattningsspecifik utbildning 
genomförs vid SSS. Antalet marina spe-
cialistofficerskadetter som påbörjar sin 
utbildning varje år är ungefär åttio inklu-
derande skeppstekniker, vapentekniker 
och systemtekniker med en ungefärlig 
fördelning på 1/3 amfibie och 2/3 flottan. 

Officersprogrammet (OP)
Officersprogrammet är en treårig pro-
fessionsutbildning på grundnivå vid 
Försvarshögskolan som leder till en yr-
kesexamen i form av en officersexamen. 
Syftet med utbildningen är att ge office-
ren förmåga till att hantera stora mängder 
komplex information, metodiskt bearbeta 
och analysera denna för att därefter dra 
slutsatser och förutse konsekvenser av 
olika alternativ. Kunskapen på det krigs-
vetenskapliga området är djup och slut-
målet är att kunna tjänstgöra som kvali-
ficerad chef eller stabsmedlem på nivån 
OF-3 (örlogskapten/major) eller högre (en 
bild på marinens nya gradsystem visas på 
sidan 112). 

Försvarshögskolan är sedan 2008-01-
01 en statlig högskola och har ansvar 
för antagning och genomförande av of-
ficersprogrammet, vilket lyder under 
högskolelag och högskoleförordning. 
Studerande vid officersprogrammet är 
såväl inskriven som studerande vid För-
svarshögskolan och organiserad som offi-
cersaspirant i Försvarsmakten vid kadett-
bataljon på Militärhögskolan Karlberg. 

Krigsvetenskaplig 
profil

Markstrid, Farb, Lv, Art, 
Log, Ledn, CBRN, Undsäk,  

Amf

Militärteknisk 
profil

Taktisk/teknisk utbildning

Nautisk profil

Sjöstrid och Ubåt

Officersexamen

Officersprogrammet - genomförande



107Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r 2 2010

Detta innebär att de studerande lyder 
under två regelverk, dels Försvarshögsko-
lans förordning och högskolelagen samt 
officersförordningen och Försvarsmak-
tens regelverk. 

Detta förhållande är inte helt okom-
plicerat och har redan givit upphov till 
ett antal frågeställlningar. Ett tydligt ex-
empel på detta är svårigheten att kunna 
avskilja en kadett på officersprogrammet 
som visar sig vara direkt olämplig för vi-
dare tjänst som officer. Att som i forna 
tider avskilja kadetten med hänvisningen 
att han eller hon är olämplig låter sig inte 
göras hursomhelst. Vad som kan göras 
är att låta bli att anställa kadetten efter 
genomförd utbildning men metoden är 
uppenbart klumpig. För specialistoffi-
cerskadetter finns inte detta problem då 
dessa ej hanteras av FHS utan direkt av 
SSS. Lyckligtvis är detta problem inte 
alltför frekvent men friktionerna finns 
och behöver tacklas med gemensamma 
krafter mellan Försvarsmakten och För-
svarshögskolan.

Genomförandet av officersutbildning-
en sker på Militärhögskolan Karlberg. I 
programmet ingår dessutom verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU) som ge-
nomförs vid Försvarsmaktens fack- och 
funktionsskolor alternativt centra.

Officersprogrammet är indelat i krigs-
vetenskaplig, militärteknisk, nautisk 
och aviatisk profil. Marinens kadetter 
går krigsvetenskaplig profil (amfibie) 
och nautisk profil (sjöstrid/ubåt). Anled-
ningen till att inga marina kadetter går 
militärteknisk profil år att den inte leder 
mot någon befattning i den marina be-
fattningsstrukturen. Varje år är det cirka 
tjugo marina kadetter varav femton som 
går nautisk profil och fem som går krigs-
vetenskaplig profil. En detaljerad bild på 
kursinnehållet för marina kadetter med 

nautisk profil visas på nästkommande 
sida.

De marina kadetterna startar sin ut-
bildning på Militärhögskolan Karlberg 
och läser i tre terminer som innehåller 
bl.a. grundkurser i militärteori, taktik, 
strategi, teknik, ledarskap & pedagogik 
och fysiskt stridsvärde. Sommaren mel-
lan termin två och tre genomför de som 
går nautisk profil sjömanskapsutbildning 
ombord på Skonertdivisionen och amfi-
biekadetterna genomför denna kurs mel-
lan termin fyra och fem.

Amfibiekadetterna genomför sin VFU 
under termin fyra och fem vid Sjöstrids-
skolan. Denna utbildning innehåller 
övningsledarutbildning för såväl fasta 
utbildningsanordningar som stridsöv-
ningar, förbandsutbildning skarp ammu-
nition, vapenteknik, amfibietaktik, led-
ning kompani/bataljon, ledningssystem 
amfibiekompani/bataljon, fartygsbefäl 
klass VIII och vinterutbildning. Sjätte 
terminen genomför amfibiekadetterna 
på Militärhögskolan Karlberg. Denna 
termin innehåller gemensamma opera-
tioner, metodutbildning och självständigt 
arbete.

Regler för militär sjöfart (RMS) styr 
vilka behörigheter som krävs för nautiska 
befattningar ombord i marinens fartyg. 
Dessa krav finns inarbetade i förbandens 
kvalifikationskataloger och styr således 
utbildningen för de som går nautisk pro-
fil. Kraven för nautisk behörighet i mari-
nen stämmer till stora delar överens med 
civila krav på behörighet. Nautisk profil 
har utvecklats genom att delar ur krigsve-
tenskaplig profil har valts bort i samarbe-
te med Försvarshögskolan. De delar som 
valts bort har ersatts av delar ur den civila 
sjökaptensutbildningen i samarbete med 
Transportstyrelsen och Linnéuniversitet. 
På så sätt har en marin sjökaptensutbild-
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Reservofficersutbildning specialistofficer (OR6)
T1 T2 T4 T3

Praktik-
tjänst

SOU
För alla

inom resp 
funktion

SOU
För alla

inom resp 
funktion

Specialist-
Officers-

Utb
(SOU)

För alla
inom resp
funktion

Praktiktjänst Utnämning
OR 6 

Examen/
Anställning

ning skapats som ger de behörigheter som 
krävs för att tjänstgöra i nautiska befatt-
ningar ombord på marinens fartyg. Detta 
innebär att kadetterna som läser nautisk 
profil under sin VFU till största delen 
läser högskoleförlagd nautisk utbildning 
på Linnéuniversitet och Sjöstridsskolan. 
Sjätte terminen genomförs till största de-
len i likhet med amfibiekadetterna. Efter 
examen läser de som går nautisk profil 
ytterligare tre terminer nautik. Sam-
manlagt läses alltså sex terminer nautik. 
Dessa terminer innehåller ca trettiofem  
(35) veckors praktisk utbildning ombord 
på skol- och skonertdivisionen samt fem-
ton (15) veckors fartygsförlagd utbild-
ning (styrd sjöpraktik).

Anpassad officers- och 
specialistofficers-  
utbildning
Planeringen för anpassad officers- och 

specialistofficersutbildning pågår. Idén 
med anpassade utbildningar är att om 
individen har en civil kompetens som 
krävs enligt kvalifikationskatalogen skall 
denna kunna kompletteras med kurser ur 
officersutbildningen. Vilka kurser styrs 
av vilken officersnivå som är ansatt i 
befattningsstrukturen, alltså kommer ut-
bildningens längd att variera.

Reservofficersutbildning
Två olika reservofficersutbildningar pla-
neras, reservofficersutbildning syftande 
till anställning som specialistofficer och 
reservofficersutbildning syftande till an-
ställning som officer. Båda utbildningar-
na har sin grund i specialistofficersutbild-
ningen och är fyra terminer långa. Syftar 
utbildningen till reservofficersanställ-
ning i en befattning på specialistofficers-
nivå följs ordinarie specialistofficersut-
bildning varefter en praktiktjänstgöring 
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följer på en termin. Skall reservofficeren 
anställas i en officersbefattning följs ak-
tuell specialistofficersutbildning under 
två terminer. Tredje terminen genomförs 
yrkes- och befattningskurser (YBK) för 
aktuell befattning. Sista terminen ge-
nomförs utvalda kurser ur officerspro-
grammets krigsvetenskapliga profil.

Högre stabsofficers-
utbildning (HSU)
Högre stabsofficersutbildning är en högre 
militär utbildning om fyra terminer som
genomförs vid Försvarshögskolan på 
avancerad nivå vilken leder till en ma-
gisterexamen. Utbildningsnivåerna i 
högskola och universitet är indelade i 
grundnivå, avancerad nivå respektive 
forskarutbildningsnivå. 

Högre stabsofficersutbildning fun-

gerar även som professionsutbildning för 
officerare. Begreppet gemensamma ope-
rationer utgör utbildningens sammanhål-
lande tema. Utbildningen vänder sig ock-
så till officerare med specialkompetens 
som t.ex. armé, marin- och flygingenjö-
rer, veterinärer, meteorologer och läkare 
och består då av de två första terminerna. 
Även civil personal som behöver denna 
kompetens kan komma ifråga för utbild-
ningen.

Högre stabsofficersutbildning med 
teknisk inriktning (HSU T) innebär att 
en individ genomför militärteknisk på-
byggnadsutbildning (MPU) under två 
terminer, två terminer vid HSU samt av-
slutningsvis en termin militärteknisk för-
djupning med självständigt arbete. Denna 
utbildning startar först 2011.

Marinen kan räkna med att kunna sän-
da fem till tio elever per år till HSU (total-

Reservofficersutbildning officer (OF1)

T1 T2 T4 T3

“Individuell
Utveckling”

YBK 
Ex. grund plutch

varvat
med praktik

SOU
För alla

inom resp 
funktion

Specialist-
Officers-

Utb
(SOU)

För alla
inom resp
funktion

Utlandsresa inom 
resp funktion i syfte
att få förståelse för insats-
förbandens vht Examen/

Anställning
Fänrik

Fysisktstrv
(ur UGFYST)

5 hp

GK KrV Subarkmiljö
(1OP012) 3 hp

Teknik 
(ur 1OP015)

5 hp

GK KrV Taktik
(1OP004)

8 hp

FK KrV Arenataktik
(1OP007, 008, 009)

8 hp

Metodutb
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volymen för Försvarsmakten är angiven 
till ca 40 elever per år). 

Avslutning
Utbildningssystemet är under fortsatt ut-
veckling och det gör det svårt för oss som 
arbetar i Försvarsmakten att få en över-
blick av vilken kompetens nyutbildade 
medarbetare har. Det är då ytterst viktigt 
att vi sätter oss in i vilka ”produkter” 
utbildningssystemet levererar. Vi måste 
påverka befattningsstruktur och kvali-
fikationskatalog så att medarbetare med 
rätt och tillräcklig kompetens erhålls för 
aktuell befattning. Vi måste jobba fram-
tidsinriktat och pröva och hitta lösningar 
som bär och inte försöka lösa de problem 
och utmaningar som det nya systemet 
ställer med gamla lösningar som möjli-
gen ”fanns förr”. 

Vi måste även hela tiden ”vara på hug-
get” och säkerställa att de centrala lös-
ningar och principer som utarbetas och 
fatställs tar tillräcklig hänsyn till de olika 
stridsmiljöernas särart, och speciellt i 
vårt fall den marina miljön. Ett exempel 
på detta är att vi måste bevaka och säker-
ställa att det erbjuds en grundläggande 
sjömansutbildning parallellt med den 
grundläggande soldatutbildningen för 
morgondagens ungdomar. Detta är vik-
tigt ur två aspekter, dels vill vi kunna att-
rahera de som har ett intresse för sjön och 
den marina miljön och dels är det viktigt 
att sjömannen och den blivande amfibie-
soldaten tidigt ”möter sitt element” för att 

kommande utbildning mm skall kunna 
sättas in i sitt rätta sammanhang.

Det nya personalförsörjningssystemet 
kommer även att innebära stora föränd-
ringar för oss som är utbildade enligt nå-
got av de äldre systemen. Fördelningen 
mellan befattningar för officerare och 
specialistofficerare i den marina insatsor-
ganisationen 2014 kommer att vara cirka 
tjugofem procent officerare och sjut-
tiofem procent specialistofficerare. En av 
utmaningarna de närmaste åren kommer 
att vara utbildning av officerare, som idag 
finns i systemet, till specialistofficerare.

Ytterligare en utmaning de närmaste 
åren kommer att vara utbildning av tek-
nisk personal beroende på att den mili-
tärtekniska profilen inte är inriktad mot 
den marina befattningsstrukturen med 
krav enligt RMS. I förlängningen inne-
bär detta att det inte längre utbildas några 
tekniska officerare i marinen (utöver det 
fåtal mariningenjörer som kommer att 
utbildas i framtiden). Detta innebär att 
vi för närvarande utbildar specialistoffi-
cerare inom skeppsteknik mot de högsta 
behörighetsnivåerna enligt RMS (mot-
svarande sjöingenjörskompetens). Detta 
förhållande är inte långsiktigt hållbart 
om vi skall kunna försörja såväl de ledan-
de ombordbefattningarna (FI/MtjC) som 
ledande tekniska befattningar på flottilj- 
och bataljonsnivå samt i högre staber med 
den personal marinen behöver. Inom det-
ta område krävs ett omtag och en vidare 
utveckling av den nuvarande modellen.
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