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Sammanfattning:  
 
Den här uppsatsen avhandlar ämnet gruppchefskap i morgondagens försvarsmakt samt hur väl 
specialistofficersutbildningen, som ligger till grund för dessa morgondagens gruppchefer, 
förbereder dem för kommande uppgifter. Syftet med den här uppsatsen är att lyfta och diskutera 
faktorer inom ämnet gruppchefer i den nya försvarsmakten för att identifiera eventuella brister i 
dagens gruppchefsutbildning samt lägga grund för eventuell vidare forskning inom ämnet.  
De frågeställningar som jag har ställt upp för mig är:  
 
 Vilka allmänna krav kommer det att ställas på gruppchefer i den svenska försvarsmakten? 
 Får individer som genomfört specialistofficersutbildningen, rätt förutsättningar att möta de 

krav som kommer att ställas på dem?    
 
Metoden som jag har tillämpat för att besvara dessa frågeställningar är en kvalitativ analys i två 
delar kopplat till en teoretisk modell. 
Slutsatserna av denna undersökning är följande: 
 Specialistofficersutbildningen är i sin teoretiska utformning väl förberedande för blivande 

gruppchefer. 
 För att verkligen bottna i problemformuleringen så bör kompletterande undersökningar 

genomföras.  
 Den stora skillnaden på dagens och morgondagens officerare ligger i chefskapet och 

utbildarrollen hemma i Sverige. 
 
Nyckelord: kompetens, gruppchef, specialistofficer 
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Abstract 
Sweden has for decades been contributing UN with troops in international conflicts. But 
Sweden’s primary objective always been to defend nation borders. Although the primary 
objective might still be to protect nation borders, the missions abroad has become a 
bigger priority. The Swedish armed forces are going through a major change and 
reconstruction to meet this new priority, but is the personnel system adapted as well?  
One of the major changes is that Sweden is now leaving a personnel system based on 
conscripts, and entering a new system based on employed soldiers. But Sweden has, at 
least not what I could find, ever had a joint plan for educating leaders on group level. 
Until now. This essay tries to answer the questions: What are the joint demands on group 
leaders of tomorrow? And how is the education adapted to meet these required demands?     
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Sverige har i årtionden bidragit med trupp i internationella FN missioner, men den 
svenska försvarsmakten har traditionellt sett utbildats för att i huvudsak värna om rikets 
gränser. Under mitten av 90-talet så utökades försvarsmaktens uppgifter från att försvara 
landet från väpnat angrepp och hävda dess territoriella integritet, till att utöver detta även 
kunna medverka i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. År 2000 
godkände riksdagen regeringens proposition ”det nya försvaret”1 som till stor del utgör 
grunden till den försvarsmakt vi känner idag vad avser internationell tjänst som en 
prioritering, kontraktsanställda soldater, nordiskt samarbete (Läs NBG) o.s.v.  
 
Försvarsmakten genomgår drastiska förändringar för att möta morgondagens uppgifter, 
vilket även innebär drastiska förändringar för den personal som är avsedd att verka i den. 
Idag är det en självklarhet, likväl ett krav, att som nyanställd officer åka på utlandstjänst. 
Inom kort är värnpliktssystemet som vi känner det borta, istället så kommer ett försvar 
med yrkesanställda soldater och sjömän att ta över uppgifterna.     
Den svenska försvarsmakten har, vad jag har kunnat finna, fram tills nyligen inte haft 
någon fastställd utbildningsplan för gruppchefer 

1.2 Syfte/problemformulering 
Den svenska försvarsmakten har, åtminstone inte vad jag har kunnat finna, fram tills 
nyligen inte haft någon fastställd utbildningsplan för gruppchefer. 
Försvarsmakten genomgår en förändring och personalsystemet anpassas till denna 
förändring. Möter de nya gruppcheferna den nya försvarsmakten med rätt förutsättningar? 
Syftet med den här uppsatsen är att lyfta och diskutera faktorer inom ämnet gruppchefer i 
den nya försvarsmakten för att identifiera eventuella brister i dagens 
gruppchefsutbildning samt lägga grund för eventuell vidare forskning inom ämnet.  

1.3 Frågeställning  
För att fylla syftet med uppsatsen så kommer följande frågeställningar att besvaras: 
 
 Vilka allmänna krav kommer det att ställas på gruppchefer i den svenska 

försvarsmakten? 
 Får individer som genomfört specialistofficersutbildningen, rätt förutsättningar att 

möta de krav som kommer att ställas på dem?    

 

                                                           
1 Sveriges Riksdag (2000): Beslut i korthet 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&rm=1999/2000&bet=30&typ=prop 2009-04-20 
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1.4 Metod och vald intervjuteknik  
Jag kommer i den inledande delen utav den här uppsatsen att tillämpa en kvalitativ2 
undersökning som metod för att utifrån intervjuerna och boken Alfa Sierra sedan, med 
ett hermeneutiskt3 förhållningssätt, i en analys försöka besvara den första utav mina två 
frågeställningar. 
 
Jag kommer i efterföljande del att tillämpa en kvalitativ textanalys som metod för att 
utifrån Markstridsskolans utbildningsplan för specialistofficerare hösten 2008, med 
ett hermeneutiskt förhållningssätt, i en analys försöka besvara den andra utav mina två 
frågeställningar. 
 
Del-analyserna kommer i största möjliga mån att kopplas till den teoretiska modell som 
beskrivs i inledningen av det andra kapitlet, i syfte att kunna redovisa och koppla 
undersökningsresultaten i en teoretisk ram. 
 
Intervjuerna som gjorts är respondentintervjuer4 som genomförts i form utav 
samtalsintervjuer5. De har således istället för att svara på frågor, snarare diskuterats kring 
mer diffusa frågor som rör chefskap i internationell tjänst, rekrytering till förbanden och 
vilka kvalitéer som eftersökts vid dessa rekryteringar. Fokus har under intervjuerna i 
huvudsak hållits till gruppchefsnivå, men till viss del även chefskap som fenomen. 
 
Den källkritiska metod som tillämpas i arbetet är hämtad ifrån Rolf Ejvegårds bok 
Vetenskaplig metod och utgår ifrån att pröva materialets tillförlitlighet genom att 
kontrollera huruvida; äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav 
föreligger.6  
    
Avslutningsvis så kommer analysresultaten att diskuteras och resultera i ett antal 
slutsatser. 

                                                           
2 Davidsson, Bo, Patel, Runa, Forskningsmetodikens grunder, Tredje upplagan, (Studentlitteratur, Lund, 
2003) s.118-121 
3 Thurén, Torsten, vetenskapsteori för nybörjare, (Liber AB, Malmö, 2006) s. 45-52 
4 FHS, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt- en introduktion i metodlära, 
(2006)s.18 
5 Ibid, s.21 
6 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, (Studentlitteratur, Lund, 2003), s.62-65 
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1.5 Teori 
I detta kapitel så kommer jag i huvudsak att utgå ifrån professor Per-Erik Ellströms 
kompetensmodell7. Kompetensmodellen utgår ifrån Individen, Uppgiften och 
Handlingen. Individens handling, som utgör modellens mitt, är ett resultat utav 
interaktionen mellan individens kompetens och uppgiftens krav. Ellströms teori anser jag 
vara lämplig för denna studie eftersom att den visar hur olika typer utav kompetenser 
påverkar varandra i relation till individen och situationen denne ställs inför. Den utgör 
även ett enkelt mätverktyg när empirin skall ställas mot teorin, ett analysverktyg för 
insamlingen av fakta. Jag anser även att modellen är lämplig för den här studien eftersom 
att den avhandlar kompetens i relationen utbildning och efterföljande arbetssituation.  
 

 
 
 

1.5.1 Individen 
Formell och faktisk kompetens är dimensioner som tillskrivs individen. Med en individs 
formella kompetens så menas den kompetens som förvärvats genom olika typer utav 
formell utbildning t.ex. skola eller värnplikt. Den formella kompetensen skall kunna 
dokumenteras och verifieras med betyg, diplom eller liknande.8 
 
En individs faktiska kompetens påverkas utav ett flertal olika faktorer. I den faktiska 
kompetensen så ingår givetvis de förmågor som är förvärvade genom formella 
utbildningar men faktorer så som engagemang, erfarenhet och vilja spelar en minst lika 
viktig roll. Alla de erfarenheter en individ samlar på sig dels under arbetet, men också 
utanför arbetet, tillskrivs dennes faktiska kompetens. Detta medför att den faktiska 
kompetensen många gånger kan överstiga förväntningarna utifrån den formella 

                                                           
7 Lindholm, Mikael, pedagogiska grunder (Stockholm, 2006) s.130 
8 Lindholm, Mikael (2006), s.130 
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kompetensen. Dock så kan situationen likväl uppfattas som den omvända, att den faktiska 
kompetensen är lägre än den formella.9 

1.5.2 Situationen/Uppgiften 
Med föreskriven kompetens så menas de krav som en ledning eller utbildare antar 
kommer att behövas. Utifrån dessa antaganden så planeras och organiseras utbildning och 
kriterier utformas. Dessa föreskrivna krav står i direkt relation med en individs förmåga 
att uppnå formell kompetens och således i indirekt relation till individens faktiska 
kompetens.10    
 
Vad situationen sedan faktiskt kräver kan vara någonting helt annorlunda och det är i 
stort sett omöjligt att inför en militär insats förutse vad situationens krav på kompetens 
kommer att vara. Detta innebär naturligtvis inte att de analyser som genomförs innan 
insatser skulle vara dåliga utan visar snarare på svårigheten i att bedöma situationens 
krav. Vad vi vet är dock att både soldater och officerare kommer att ställas inför 
situationer de inte kunnat förutse eller planera inför. I den bästa av världar så tangerar 
utbildningens krav och den verkliga situationens krav varandra, så är tyvärr sällan fallet.11 
 
Sverige har i ungefär 200 år haft en sammanhängande fredsperiod. Detta medför att 
situationen och miljön i ett missionsområde, jämfört med situationen på förbanden, skolor 
o.s.v. hemma i Sverige, kan uppfattas som ovan och stressfylld. Från att ena stunden vara 
präglad utav akut, kanske livshotande stress, till att andra stunden vara fylld utav 
kumulativ vardagsstress under långa perioder.12 

1.5.2 Handlingen 
I handlingen möter individens förmåga uppgiften, och handlandet i den konkreta 
situationen kan kallas nyttjad kompetens. Det är individens förmåga i en viss situation. 
Det är inte alltid den nyttjade kompetensen sammanfaller med den faktiska, av olika 
anledningar. Situationen kan kräva mindre utav individen än vad som svarar mot dennes 
faktiska kompetens, individen kan också uppfatta situationen på sätt att den inte berör 
denne, vilket kan resultera i att individen kanske inte gör något utav det som den faktiskt 
hade kunnat göra.13  
 
I situationer av stark stress så tenderar människor att agera i efterhand snarare än att agera 
och handla förebyggande. Människans förmåga att tolka situationen påverkas kraftigt 
under stress och de beaktar färre handlingsalternativ. På gruppnivå så kan en extremt liten 
del utav gruppens sammantagna potential eller faktiska kompetens utnyttjas om den 
fungerar otillfredsställande. Således så kan faktorer som tillskrivs individen (utbildning, 
motivation m.m.) och/eller uppgiften (förväntningar, faktiska krav m.m.), påverka 
gruppens nyttjade kompetens. Summan av gruppmedlemmarnas faktiska kompetens 
motsvarar inte gruppens.14   

                                                           
9 Lindholm, Mikael (2006) s.130-131 
10 Ibid, s.131 
11 Ibid, s.132 
12 Försvarshögskolan och Försvarsmakten, Direkt ledarskap, (Stockholm, 2006) s.23 
13 Lindholm, Mikael (2006) s.132 
14 Ibid, s.133 
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1.6 Källkritik  
Teorin i den här uppsatsen bygger på böckerna pedagogiska grunder och direkt 
ledarskap. Båda böckerna bygger på samlade erfarenheter och kunskaper inom 
respektive område, samt är av försvarsmakten producerade och vedertagna vilket 
validerar trovärdigheten. Böckerna ligger även till viss del grund för den utbildning som 
bedrivs inom försvarsmakten idag, vilket gör att de uppfyller färskhetskravet15.  
 
Jag kommer till viss del även att använda mig utav boken Alfa Sierra. Jag är medveten 
om att boken inte har någon vetenskaplig tyngd, men den är skriven utifrån ett 
soldat/gruppchefs perspektiv vilket i komplement till de intervjuer som genomförs och 
den teoretiska modellen bidrar till att ge en samlad bild av situationens krav på 
kompetens. 
 
Empirin kommer även att utgöras av Markstridsskolans utbildningsplan för 
specialistofficerare hösten 2008. Utbildningsplanen är av mig förvärvad på 
markstridsskolan, där utbildningen bedrivs, och kan därför betraktas som en primärkälla 
vilket medför att ett oberoendekrav16 föreligger. Utbildningsplanen är skriven under året 
2007 för utbildning av specialistofficerare under hösten 2008, jag anser således att både 
färskhetskrav17 och samtidighetskrav18 föreligger. Mot bakgrund av detta så bedömer jag 
källan vara tillförlitlig.  
 
Jag har för den här studien även valt att intervjua två stycken personer med erfarenheter i 
närtid av chefskap i internationell tjänst samt rekrytering av personal till dessa förband. 
Jag är medveten om att intervjuresultaten inte innehåller någon nämnvärd vetenskaplig 
tyngd, då de intervjuade har utgått ifrån sina egna erfarenheter i de förband de själva 
tjänstgjort, eller fortfarande tjänstgör så kan det medföra en viss tendens och 
oberoendekravet kan då till del ifrågasättas. Intervjuerna skall därför inte betraktas som 
fakta utan snarare som indikationer eller enskilda uppfattningar av verkligheten. 
Intervjuerna är genomförda i syfte att samla underlag för att i slutändan försöka beskriva 
en så komplett bild som möjligt utav situationens krav på kompetens. Dessa två personers 
formella meriter19 i egenskap av officerare, anser jag gör dem trovärdiga. 

                                                           
15 Ejvegård, vetenskaplig metod, (2003) s. 64 
16 Ibid, s.63 
17 Ibid, s.64 
18 Ibid, s.64 
19 Ibid, s.65 
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1.7 Avgränsningar 
Jag kommer inte att ta del utav utländska uppsatser, utländsk litteratur eller andra 
utländska dokumenterade erfarenheter som berör samma ämne som mitt, med motivet att 
svensk gruppchefsutbildning har ett annat förflutet. 
 
Jag kommer i uppsatsen endast att beröra de arenagemensamma, allmänna egenskaperna i 
gruppchefsrollen, inte de funktions- eller befattningsinriktade. 
 
Jag kommer endast att beröra missioner, eller utbildning inför missioner som har utförts i 
närtid med motiveringen att de missionerna överensstämmer bäst med försvarsmaktens 
nu gällande krav vad avser utbildning.  
 
Jag kommer i den här uppsatsen endast att använda mig utav Markstridsskolans 
utbildnings plan då jag skall redogöra för hur utbildningen av specialistofficerare bedrivs. 
Detta för att det är det enda material som jag har kunnat finna som avhandlar detta ämne 
på ett tillfredsställande sätt       

1.8 Tidigare forskning 
Den forskning som är gjord inom ämnet, som jag har kunnat finna, berör nivåerna 
plutonchef och uppåt, alternativt ledarskap och/eller chefskap som fenomen. Ingen 
litteratur som jag har kunnat finna är skriven utifrån gruppchefsperspektivet, rollen som 
specialistofficer eller situationen med ett yrkesanställt försvar.   

1.9 Centrala Begrepp 
Allmänna krav: Med begreppet allmänna krav så avses i den här uppsatsen de krav som 
kan anses vara gemensamma för gruppchefer inom armén, alltså inte befattningsspecifika 
krav. 

1.10 Disposition 
I det andra kapitlet så kommer jag beskriva den teoretiska modell jag utgår ifrån, och som 
kommer att utgöra ramen för det fortsatta arbetet. Jag kommer sedan att redovisa valda 
delar ur de intervjuer som jag har genomfört i sammanfattad form för att i komplement 
till boken alfa sierra, försöka beskriva situationens krav vad avser rollen som gruppchef. 
Kapitlet kommer att avslutas med en analys utav intervjuresultaten och boken kopplat till 
den teoretiska modellen för att avslutningsvis försöka besvara den första utav mina två 
frågeställningar. 
Den andra delen utav detta kapitel kommer att inledas med en sammanfattande 
beskrivning av den utbildning som specialistofficerarna genomför. Sedan så kommer jag 
att redovisa, för uppsatsen relevanta, delar ur den målbeskrivning som högkvarteret 
fastställt, för att försöka beskriva den föreskrivna kompetensen. Avslutningsvis så 
kommer jag att analysera huruvida den föreskrivna kompetensen och 
specialistofficerarnas formella kompetens stämmer överens med situationens krav vad 
avser rollen som gruppchef.  
I det tredje och avslutande kapitlet så kommer jag i en diskussion att knyta samman 
säcken och redovisa mina slutsatser samt förslag på fortsatt forskning.  
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2. Avhandling 
 

2.1 Intervjuer 
Kapten Simon Strignert var skytteplutonchef på Nordic Battlegroup (NBG) 08 och 
truppför nu samma skyttepluton under FS 17. Under rekryteringen till NBG 08 så sökte 
de något äldre (24 år och uppåt) individer med livserfarenhet och bakgrund i ett 
manöverförband till posterna som gruppchefer. De som slutligen rekryterades hade alla 
tidigare erfarenhet av internationell tjänst, detta var dock inget krav. Skytteplutonen som 
ingick i NBG 08 skulle samövas med övriga kompaniet i Sverige för att sedan stå beredda 
att åka på mission med kort varsel. På kompaniet så resonerade de så att gruppcheferna 
tillhörde ”chefsskiktet” och skulle vara delaktiga i utbildandet av det egna förbandet, 
gruppcheferna skulle vara chefer ”på riktigt” med allt vad det innebär. Gruppcheferna har 
personalansvar för sin grupp och arbetet på kompaniet strävar hela tiden mot att allt 
arbete på gruppnivå skall skötas utav just gruppcheferna.  
 
Skillnaden mellan tjänst hemma i Sverige och tjänst utomlands menar kn Strignert är 
ytterst liten, vad avser rollen som skyttegruppchef, den stora skillnaden mot en 
”traditionell” gruppchef i utlandsstyrkan är utbildarrollen här hemma i Sverige. Den 
pluton som nu står redo att åka till Afghanistan har övat tillsammans här hemma i Sverige 
i ungefär 2 år med samma personer som gruppchefer, kulspruteskyttar, signalister o.s.v. 
det ger en helt annan operativ uteffekt och missionsutbildningen kan fokuseras till att 
utbilda missionsspecifika delar, något som kanske verkar självklart men inte alltid är 
det.20  

 
 
Överste Mats Danielsson var kontingentchef och förbandschef för ett multinationellt 
förband under FS 13. Även till denna mission så var det något äldre personer med 
livserfarenhet som rekryterades till posterna som gruppchefer. Redan tidigt så bestämde  
 
de sig för att ”ribban” skulle ligga högt vad avser kraven på de enskilda individerna som 
ingick i förbandet, och de som inte platsade skulle avskiljas, innan rotationen ner till 
Afghanistan. De höga kraven på personalen innebar att avskiljningar skedde långt in i 
missionsutbildningen, vilket naturligtvis får konsekvenser för förbandet, men inga 
personer som innebar problem skulle med till Afghanistan.  
 
Att öva innan mission är mycket viktigt, men det skall göras i god tid innan så att 
eventuella brister hinner identifieras och åtgärdas, allt för att få en så stor operativ 
uteffekt som möjligt i missionsområdet. Missionen som sådan är inte till för att samövas 
som förband eller dra nyttiga lärdomar och erfarenheter, i missionsområdet skall 
uppgifter lösas. Ingen mission är den andre lik, men tiden nere i Afghanistan upplevdes 
som relativt autonom, dock så fanns det hela tiden risk för att situationen skulle 
förändras. Detta var en utav de stora anledningarna till att äldre individer med 
livserfarenhet och ett naturligt lugnt valdes som gruppchefer, trygga individer som kunde 
hantera både den enformiga vardagen men också en eventuell omställning. Mats betonar 

                                                           
20 Kapten Simon Strignert, skytteplutonchef NBG08 (2006-2008) och FS 17(2009) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-07  11 
Kadett Henrik Unander 
FHS/YOP 06-09 

även vikten av de personliga samtal som genomförs vid rekryteringen för att i största 
möjliga mån försöka fastställa den faktiska kompetensen.21    
 

2.2 Alfa Sierra 
 
Boken Alfa Sierra beskriver vad Lars A. Karlsson upplevde under sin tid som soldat och 
gruppchef i Bosnien åren 1993-1994. Boken beskriver hur mellanmänskliga relationer 
och kamratskap som bygger på ömsesidigt förtroende, men som också är en förutsättning 
för överlevnad, präglar en vardag av kumulativ stress och osäkerhet.  
 

Stämningen var alltså i botten, alla var apatiska och utmattade av den ena 
stundens stress och nästa stunds tristess och inte minst var vi i vissa fall rent 

av trötta på varandra.22 
 
En utav slutsatserna som Lars drar från tiden som gruppchef på Balkan är att 
livserfarenhet innan en eventuell utlandsmission utgör en trygg grund att stå på och bidrar 
oftast även till ett lugnare och säkrare uppträdande.23  Att neka soldater rätten, eller 
frångå principen att låta soldater bli professionella fredsbevakare, samtidigt som vi 
minskar omfattningen på värnplikten och därmed rekryteringsunderlaget till 
utlandsstyrkan, beskriver Lars som en kortsiktig för att inte säga oansvarig lösning. 
Han anser, med facit i hand, att eftersom svenska politiker i så hög grad verkar vilja hålla 
fanan högt i internationella insatser, har vi nytta utav en ”professionell” styrka utomlands. 
Det är med utbildad, förberedd och bra trupp som vi gör god PR för vårat land och bidrar 
till att hålla denna fana i höjd med förväntningarna. Som ytterligare bonus så kommer vi 
även minimera risken att få oproportionerliga förluster.24  

 
 

2.3 Delanalys av intervjuresultat och Alfa Sierra  
Hur väl lämpad en individ är i sitt yrkesutövande utgörs av relationen mellan individens 
egenskaper (faktisk kompetens) och arbetets karaktär (situationens krav på kompetens). 
I båda de ovan nämnda fallen så har något äldre, livserfarna, individer rekryterats till 
gruppchefer med motivet att det krävs en viss trygghet i rollen som gruppchef. Denna tes 
styrks ytterligare utav slutsatserna som Lars A. Karlsson drar utifrån sina erfarenheter 
som gruppchef i internationell tjänst. Den formella utbildningen hos dessa individer 
kanske inte motsvarar situationens krav på kompetens, eller ens den föreskrivna 
kompetensen, men den faktiska kompetensen som gruppchef kan trots detta motsvara 
situationens krav. Åldern spelar knappast någon roll vad avser dugligheten som 
skyttegruppchef, men som chef utöver denna roll, pekar resultaten från denna 
undersökning på att det åldersmässiga övertaget, och livserfarenheten, kan ha en positiv 
effekt på övriga gruppmedlemmar. 
 
Den företeelse att äldre individer med mer livserfarenhet har rekryterats till befattningar 
som gruppchef kan med utgång i kompetens modellen motiveras med att dessa individers 

                                                           
21 Överste Mats Danielsson, Kontingentchef och förbandschef FS 13 (2007) 
22 Karlsson, Lars. A, Alfa Sierra, andra upplagan, Göteborg (2006) s.360 
23 Karlsson, Lars. A, Alfa Sierra, (2006) s.503 
24 Ibid, s.503 
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faktiska kompetens i form av erfarenheter väger upp för de brister som råder vad avser 
formell kompetens.  
 
Att situationen för en gruppchef i internationell tjänst kan vara väldigt varierande vad 
avser, hotbild, stressnivå o.s.v. är knappast någon ny företeelse utan snarare en del utav 
arbetet som gruppchef, speciellt i internationell tjänst. Det som dock kan anses vara nytt 
för individer i gruppchefsbefattning är den utbildarroll och chefsroll i 
utbildningsorganisationen som nu även åligger individen. ”Morgondagens” gruppchefer  
 
är, till skillnad från tidigare, inte längre individer som enbart har militära erfarenheter 
ifrån värnplikt och eventuell tidigare utlandstjänst, utan är nu dessutom utbildade 
officerare. Detta innebär att individerna som tjänstgör på gruppchefsbefattningar skall 
ingå ett plutonsarbetslag inte bara under insats i missionsområdet utan även i fredstid, 
hemma i Sverige, i en utbildarroll. Gruppcheferna kommer att vara delaktiga i såväl 
planeringen innan utbildning av den egna gruppen, som i själva utbildningen. Vikten av 
att samöva förbandet på alla nivåer… 
Den fokus på internationell tjänst som råder inom försvarsmakten och gruppchefens roll i 
denna, kopplat till handlingen hos enskilda individer i en grupp, i en konkret situation, 
visar på vikten av samövning men även på vikten utav förståelse för individers handlande 
i stressade situationer.  

2.3.1. Resultat 
Analysen utav intervjuerna samt boken Alfa Sierra kopplat till kompetensmodellen 
pekar på att de allmänna krav som ställs på dagens gruppchef är att: 
 
 Kunna verka som utbildare för eget förband inom plutons ram. 
 Kunna verka som gruppchef i varierande situationer, alltifrån fredslika situationer 

hemma i Sverige, som högintensiva krigsliknande situationer utomlands. 
 Ha kunskap om olika typer utav stress, hur dessa kan visa sig och hur människor 

påverkas utav dessa. 
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2.4 Utbildning mot rollen som gruppchef 
 
Utbildningen till specialistofficer genomförs under två terminer, en allmän termin (termin 
1) vid markstridsskolan (MSS), och en termin (termin 2) vid respektive funktionsskola. 
Utbildningen består av generella, funktionsspecifika och befattningsspecifika förmågor.25  
Utöver dessa två terminer så skall fortsatt kompetensutveckling ske efter anställning.  
 
I de allmänna utbildningsmål som beskrivs i utbildningsplanen så framgår det att 
specialistofficeren efter genomförd, godkänd, utbildning (termin 1 och 2) skall kunna 
fungera i ett plutonsarbetslag vid såväl insats som grundutbildning. Specialistofficeren 
bemannar i inledningen av sin karriär, befattningar i nivå som gruppchef eller 
systemansvarig, för att på sikt kunna tjänstgöra som chef eller ställföreträdare inom 
ramen för pluton eller funktion.26 Jag kommer i detta kapitel inte att beröra de funktions- 
eller befattningsspecifika förmågor som specialistofficerarna skall ha tillgodogjort sig 
efter genomförd utbildning, utan enbart de generella förmågorna som jag anser vara, för 
uppsatsen relevanta.  

2.4.1 Högkvarterets målbeskrivning, den föreskrivna kompetensen 
Kraven på de generella förmågorna för specialistofficeren delas in i två olika kategorier, 
specialistofficerens förmåga som chef och specialistofficerens förmåga som fackman. 
Utöver dessa krav finns en situationsbeskrivning som beskriver i vilken miljö dessa 
förmågor skall kunna nyttjas. 
I målbeskrivningen står det bland annat, vad avser förmåga som chef, att samtliga 
specialistofficerare skall kunna: 
  

”Ha förståelse för samt kunna tillämpa det direkta ledarskapet. Härvid skall 
medvetandet av personliga egenskaper utvecklas så att ledarskapet kan 

varieras beroende på olika situationers krav i praktisk handling”27 
 

”förstå mellanmänskliga relationer”28 
 

”inse när någon i ens direkta närhet är i emotionell (psykisk) kris, och 
kunna anpassa sina handlingar i relation till detta”29 

                                                           
25 Försvarsmakten, markstridsskolan, utbildningsplan för specialistofficerare hösten 2008, (2007), s. 2 
26 Ibid, s.2 
27 Ibid, s.5 
28 Detta innefattar bland annat självinsikt, dynamik mellan grupper, gruppdynamik, konflikthantering, 
empati och föregångsmannaskap. Ibid, s.5 
29 Ibid, s.5 
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Utöver detta så innefattar utbildningen även att officeren efter genomförd, godkänd, 
utbildning skall kunna uppträda på ett sådant sätt att omgivningen uppfattar denne som en 
föregångsman, att förstå konsekvenser av eget handlande som att beordra våld och bruka 
maktmedel, använda tekniska stöd och hjälpmedel som finns tillhanda inom 
försvarsmakten, ha ett öppet förhållningssätt till etiska olikheter samt kunna verka för att 
det egna förbandet, vid behov, kan förändra sina etiska ställningstaganden.30  
Specialistofficerens krav på förmåga, vad avser dennes roll som fackman, är att kunna: 
 

biträda vid värdering av motståndarens taktiska uppträdande samt 
motståndarens tekniska system och anpassa eget uppträdande därefter 
stödja förbandsledning med sakkompetens.31 

 
Vad avser situationen, i vilken dessa generella förmågor skall kunna nyttjas, så innefattar 
den bland annat; fred som krig, nationellt eller internationellt, allt ifrån fredstida 
utbildningssituationer till militära operationer långt utanför rikets gränser i samverkan 
med andra nationer, under ledning av såväl svenska som utländska befäl. Operationer kan 
även genomföras tillsammans med t.ex. räddningstjänst eller polis. Uppgifter skall kunna 
lösas i såväl mörker som ljus, sommar som vinter, under kortare perioder eller åtskilliga 
månader, ofarlig som livsfarlig miljö. Utöver detta så skall uppgifter kunna lösas i 
blandade kulturella miljöer med varierande språk och religioner, vilket ställer krav på 
individens förståelse vad avser främmande kulturer, språk och religioner.32 
 

2.5 Delanalys utbildning mot rollen som gruppchef 
Den föreskrivna kompetensen, i det här fallet den av försvarsmakten fastställda 
utbildningsplanen för specialistofficerare, verkar till stor del ha tagit hänsyn till de 
svårigheter som föreligger i att fastställa situationens krav på kompetens. De kriterier och 
allmänna krav som gäller för utbildning till specialistofficer omfattar inte bara ett vitt 
spektrum utav generella förmågor som individen skall besitta, utan även situationer som 
denna skall kunna tillämpa dessa förmågor i.  
 
Specialistofficerens roll i ett plutonsarbetslag under såväl insats som grundutbildning, 
under kortare perioder eller åtskilliga månader, i ofarlig som livsfarlig miljö samt 
förmågan att kunna; tillämpa det direkta ledarskapet, förstå mellanmänskliga relationer 
och inse när personer i dess närhet befinner sig i emotionell kris, pekar på att den 
föreskrivna kompetensen förefaller tangera med, de allmänna krav som ställs på 
gruppchefer i försvarsmakten, synnerligen väl.  

                                                           
30 Försvarsmakten, utbildningsplan för specialistofficerare hösten 2008, (2007) s.5 
31 Ibid, s.5 
32 Ibid, s.3-5 
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2.5.1 Resultat  
Får individer som genomfört specialistofficersutbildningen, rätt förutsättningar att 
möta de krav som kommer att ställas på dem? Vad avser förmågan att som chef: 
 
 Kunna verka som utbildare för eget förband inom plutons ram?  

Svar: Eftersom att utbildningen syftar till att individen efter genomförd, godkänd 
utbildning skall kunna verka i ett plutonslag under såväl insats, som utbildning, så 
anser jag att svaret på denna fråga är: Ja, vad avser formell kompetens. 

 Kunna verka som gruppchef i varierande situationer, alltifrån fredslika 
situationer hemma i Sverige, som högintensiva krigsliknande situationer 
utomlands?  
Svar: Utbildningen syftar till att förbereda individen för att tillämpa sina 
kunskaper i mycket varierande situationer vad avser; klimat, hotbild och 
tidsperspektiv, mot bakgrund av detta så anser jag att svaret på denna fråga är: Ja, 
vad avser formell kompetens 

 Ha kunskap om olika typer utav stress, hur dessa kan visa sig och hur 
människor påverkas utav dessa? 
Svar: Utbildningen förbereder individerna för att inse när någon i deras närhet är i 
emotionell kris, samt att kunna anpassa sina handlingar till detta. I 
utbildningsplanen framgår inte att individerna får utbildning om stress, dock så 
borde utbildningen innefatta en viss del inom ämnet stress för att individen skall 
kunna inse när personer i deras närhet har drabbats av kris. Mot bakgrund av detta 
så anser jag att svaret på denna fråga är: Till del, vad avser formell kompetens 
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3. Avslutning 

3.1 Diskussion 
I det här kapitlet så kommer jag att diskutera de analysresultat som jag har fått i min 
undersökning. Dessa kommer att diskuteras inom ramen för den teoretiska modell som 
legat till grund för den här uppsatsen, dock kommer mina egna värderingar och tankar att 
vägas in diskussionen. 
  
Sverige har haft en sammanhängande fredsperiod på över 200 år, vilket naturligtvis sätter 
sina spår. Det är dock tydligt att den svenska försvarsmakten ser internationell tjänst som 
en central del i det kommande tjänsteutövandet, och således även i utbildningen mot detta 
tjänsteutövande. I internationell tjänst så lever och bor man nära varandra, både fysiskt 
och psykiskt under en längre tid, i en miljö där kulturer av både civil- och militär karaktär 
integreras med varandra. Detta ställer krav på en individ i chefsbefattning att inte bara 
utöva sitt chefskap i svåra stridslika situationer, utan även tillämpa ett ledarskap som 
främjar arbetslaget i de lågintensiva delarna utav vardagen. Morgondagens gruppchefer är 
inte bara krigare utan även chefer, ledare och diplomater. 
 
Ellströms teori menar att det är näst intill omöjligt att fastställa vad situationens krav på 
kompetens kommer att vara, speciellt i en situation så komplex och varierande som en 
militär insats. Det har dock visat sig under årens lopp att Sverige har tacklat situationens 
krav på kompetens synnerligen väl. Åtskilliga gånger så har politiker såväl som officerare 
uttalat sig i positiva ordalag om svenska insatser internationellt. Det förhållandevis låga 
antal förluster som Sverige har ådragit sig under årens lopp i internationell tjänst kan 
förklaras med de svenska förbandens ringa inblandning i stridssituationer, men jag vill 
gärna tro att detta även till stor del beror på vår förmåga att hantera svåra situationer. 
 
Vad avser situationens krav på gruppchefen som utbildare här hemma i Sverige så kan de 
vara lättare att identifiera. De krav som denna uppsats visar kommer ställas på 
gruppchefer är utav väldigt allmän karaktär och inte särskilt precisa eller exakta, men det 
är en indikation på hur verkligheten kommer att se ut. 
 
 
Det förefaller sig så att morgondagens gruppchefer kommer att tackla sin kommande 
yrkesroll med rätt förutsättningar. Den föreskrivna kompetensen som speglas i 
utbildningsplanen är så pass omfattande att individerna efter genomförd utbildning borde 
vara ”byxade” för situationer på hela konfliktskalan i de flesta tänkbara miljöer och 
situationer. I Ellströms teori så framgår det dock att den föreskrivna kompetensen står i 
direkt relation till individens förmåga att tillgodose sig den formella kompetensen, och i 
indirekt relation till individens faktiska kompetens. Det är således till stor del avgörande 
huruvida denna föreskriva kompetens lyckas förmedlas till de studerande, men även hur 
väl de studerande är mottagliga för denna utbildning.        
 
Jag har i denna uppsats endast skrapat på ytan av ämnet och långt ifrån bottnat. Jag anser 
det dock svårt att vid denna tidpunkt fastställa exakt vilka krav som kommer att ställas på 
gruppcheferna i den nya försvarsmakten, med motivet att det just är så pass nytt. 
Specialist officerarna har ännu inte bemannat sina befattningar som gruppchefer för 
kontraktsanställda soldater. Det blir således svårt att avgöra huruvida den föreskrivna 
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kompetensen, specialistofficerarnas formella kompetens och deras faktiska kompetens 
står sig i förhållande till situationens krav på kompetens.  
 
Den svenska försvarsmakten har, åtminstone inte vad jag har kunnat finna, fram tills 
nyligen inte haft någon fastställd utbildningsplan för gruppchefer. 
Försvarsmakten genomgår en förändring och personalsystemet anpassas till denna 
förändring. Möter de nya gruppcheferna den nya försvarsmakten med rätt förutsättningar? 
Syftet med den här uppsatsen var att lyfta och diskutera faktorer inom ämnet gruppchefer 
i den nya försvarsmakten för att identifiera eventuella brister i dagens 
gruppchefsutbildning samt lägga grund för eventuell vidare forskning inom ämnet. I 
teorin så är specialistofficersutbildningen i princip alla avseenden en god grund att stå på 
inför den kommande arbetssituationen. Eventuella brister i denna utbildning är dock svårt 
att identifiera innan resultatet utav denna utbildning får prövas i ett praktiskt 
sammanhang.  
 
Jag hoppas dock att jag med denna uppsats har väckt ett intresse för fortsatt forskning 
inom ämnet och kanske till och med har lagt en grund för fortsatta resonemang.  
 

3.2 Slutsatser 
 Specialistofficersutbildningen är i sin teoretiska utformning väl förberedande för 

blivande gruppchefer. 
 För att verkligen bottna i problemformuleringen så bör kompletterande 

undersökningar genomföras.  
 Den stora skillnaden på dagens och morgondagens officerare ligger i chefskapet 

och utbildarrollen hemma i Sverige. 
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3.3 Tillförlitlighet 
Då jag endast har genomfört två stycken intervjuer och enbart har undersökt vad 
målsättningarna med specialistofficersutbildningen är och inte hur utbildningen verkligen 
bedrivs, eller hur den av de studerande uppfattas, så anser jag att tillförlitligheten vad 
avser resultaten i den här uppsatsen, som vetenskaplig fakta, tveksamma. Dock så har jag 
i min undersökning försökt att presentera en objektiv bild utav situationen på förbanden, 
samt försökt att utan egna värderingar presentera den målbeskrivning som ligger till 
grund för specialistofficerarnas utbildning. Resultaten kan enligt min mening anses som 
goda indikationer med relativt hög tillförlitlighet.  

3.4 Förslag på fortsatt forskning 
 Hur uppfattar specialistofficeren sin formella och faktiska kompetens kopplat mot 

situationens krav? 
 Hur väl överensstämmer den faktiska specialistofficersutbildningen med 

målsättningarna för denna? 
 Finns det erfarenheter från andra nationer som kan vara av relevans för svensk 

gruppchefsutbildning? 
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