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Krav på utbildaren 

Framtida krav på utbildaren efter införandet av kontraktsanställning av soldater 
 
Försvarsmakten får fler och svårare uppgifter att lösa i framtiden.  Internationella insatser blir en allt 
större del av Försvarsmaktens verksamhet. Konflikterna i insatsområdena är komplexa och kräver att 
Försvarsmakten har välutbildade officerare och soldater. Samtidigt strävar Försvarsmakten efter att 
ha förband redo att sättas in och genomföra insats på kort varsel. 
 
Detta har medfört att Försvarsmakten i framtiden kommer rekrytera soldater på frivillig grund och det 
innebär att värnplikten avskaffas. De blir en del av ett stående förband, där motivationen att lösa 
uppgift är hög. För att kunna rekrytera soldater till förbanden krävs att utbildningen som bedrivs har 
en hög kvalité, är utvecklande och utmanande för soldaten. 
 
Ovan presenterade förutsättningar bidrar till, enligt min mening, att kraven på den som utbildar 
rimligtvis borde förändras. Syftet, med uppsatsen, är att undersöka vilka krav det, i framtiden, 
kommer ställas på utbildaren som skall utbilda kontraktsanställda soldater? Undersökningen grundar 
sig i officerares syn på de nuvarande och framtida kraven på utbildaren. 
 
Resultatet av undersökningen visar att kraven på stridsutbildning, i allt väsenligt, kommer se likadant 
ut. Där kravet på personlig färdighet blir allt viktigare. Däremot kommer krav kopplat till ledarskap 
och förhållningssätt ändras jämfört med tidigare. Bland annat tror officerare att skapa förtroende och 
vara ett föredöme i utbildningen är viktigt, för att motivera soldaterna till att utvecklas. 
  
Nyckelord: Framtida krav, Kontraktsanställda soldater, Personalförsörjning, Stående 
Förband, Utbildare, Soldatutbildning. 
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Requirements on the trainer 

 
Future requirements on the trainer after the introducing of contracted soldiers 

 
The Swedish Armed Forces gets more task and more difficult problems to solve in the future. 
International efforts are becoming an increasingly larger part of The Armed Forces activities. The 
conflicts in the areas of action are complex and require that the Armed Forces have well trained 
officers and soldiers. At the same time The Armed Forces strive to have units ready to deploy and 
implement an effort on short notice.  
 
This has led to The Armed Forces in the future will recruit soldiers on a voluntary basis and that the 
compulsory military service will be abolished. The soldiers become part of a standing unit, where the 
motivation to solve the task is high. In order to recruit soldiers for the troops required that the training 
will have a high quality, is evolving and challenging for the soldier.  
 
The above-presented conditions contribute to, in my opinion that the requirements of the person who 
educate and train ought to change. The purpose of this paper is to investigate what the requirements, 
in the future, will be on the trainer to train contracted soldiers? The study is based on officer’s view 
of the current and future requirements for the trainer.  
 
The results of the survey show that the requirements for the combat training, in all inextricably, will 
be the same. Where the requirement of personal skills are important. However, the requirements 
related to leadership and attitude will change compared to earlier. Among other things, officers 
believe that building confidence and be a model of education is important, to motivate the soldiers to 
be developed. 
 
Key words: Future requirements, Contracted soldiers, Personnel recruitment, Standing 
units, Trainer, Basic soldier training. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund & Problemformulering 
Vår omvärld förändras och så också hoten runt om i världen, men även hoten mot Sverige. 
Detta innebär att förändringar för den svenska säkerhetspolitiken och tillslut faller de nya 
besluten ner på Försvarsmakten. För närvarande sker stora förändringar i Försvarsmakten för 
att möta de nya hoten och för att kunna lösa de uppgifter regeringen sagt att Försvarsmakten 
skall klara av. 
 
En stor förändring är att Försvarsmakten går från ett invasions- till ett insatsförsvar. Ett 
insatsförsvar som skall vara mer mobilt och kunna lösa uppgifter både på hemmaplan och 
utomlands. Detta innebär nya uppgifter till förbanden och nya strukturer inom organisationen 
måste skapas. Ett exempel på detta är stående förband som skall vara uppsatta över en längre 
tidsperiod. För att göra detta möjligt införs ett tvåbefälssystem med taktiskt-operativa 
officerare samt specialistofficerare. Det medför nya officersutbildningar, en för taktiskt-
operativa officerare och en för specialistofficerare, med olika utbildningsinnehåll.  
 
Vidare innebär det också att Försvarsmakten kommer införa kontraktsanställning av soldater 
över en längre tid, vilket är en förutsättning för att kunna ha stående förband redo att sättas in. 
Värnpliktssystemet kommer i och med detta att avskaffas och totalförsvarsplikten ersätts med 
frivillighet. Det som är intressant med denna omvandling är hur utbildningen kommer 
bedrivas när förutsättningarna förändras. Längre kontrakt ger mer tid till utbildning samtidigt 
som arbetstidsreglering innebär att soldaterna blir mer begränsade med övningar. 
Kontraktsanställning innebär också att soldaterna får lön, till skillnad mot den tidigare 
ersättningen, vilket medför att de kommer ses som militära kollegor. Detta var inte fallet 
under grundutbildningen i värnplikten. När soldaterna blir utbildarnas kollegor krävs ett helt 
annat förhållningssätt gentemot varandra och även på sättet utbildningen förmedlas. Eftersom 
kontraktsanställning innebär att åldrarna på soldaterna kommer skilja sig, medför detta att 
nyutbildade officerare kan komma att vara yngre än soldaterna de skall utbilda och även 
truppföra. Med värnpliktiga soldater var detta aldrig fallet och inte hellre något problem med 
åldrarna. Eftersom åldrarna nu kan komma att skilja innebär detta att några soldater kan ha 
varit på en mängd missioner och utlandstjänstgöringar och på det sättet vara mer rutinerad i 
sin befattning än utbildaren själv. Deras utbildningsståndpunkt kan göra att utbildaren inte kan 
möta de behov soldaten har. Det kommer ställa krav på utbildaren att klara av att hantera den 
situationen på ett professionellt sätt. För en del yngre antagligen på ett helt nytt sätt gentemot 
värnpliktiga. Detta gör att ledarskapet sätts på prov i betydligt större utsträckning än tidigare. 
Frågor angående förhållningssätt, öppenhet och ärlighet blir mer betydelsefulla och det 
fungerar inte att försöka spela något skådespel.  
 
Kontraktsanställning av soldater innebär även att tiden soldaten befinner sig på förbandet blir 
längre och rimligtvis bör även kraven på vad soldaten och förbandet skall klara av att öka. 
Med andra eller ökade krav på vad soldaten och förbandet skall uppnå, bör även kraven på 
vad en utbildare skall klara av att öka. Högre krav på soldaten, högre krav på utbildaren. Detta 
borde innebära att den framtida organisationens ändrade eller ökade krav innebär nya och 
ändrade krav på utbildaren. Problemet är att det inte finns några fastställda krav på utbildaren 
i och med den förändrade organisationen. 
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1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka krav det, i framtiden, kommer ställas på utbildaren som skall 
utbilda kontraktsanställda soldater?  
Delsyftet är att undersöka vilka skillnader i krav officerare tror det kommer bli i förhållande 
till tidigare utbildning av värnpliktiga. Detta syfte medför att slutsatser angående likheter och 
skillnader mellan nuvarande och framtida utbildning kan dras. Vilket i sin tur innebär att 
slutsatser om krav på utbildaren kan dras utifrån officerares syn på framtiden. 

1.3 Frågeställning 
 

1. Hur ser Försvarsmakten nuvarande och framtida organisation och utbildningsstruktur 
ut? 
Frågeställningen syftar till att ge förkunskap om hur Försvarsmaktens organisation och 
i generella drag hur soldater har utbildats i värnpliktssystemet. 
 

2. Hur beskrivs den framtida organisationen, bestående av kontraktsanställda soldater? 
Denna frågeställning kommer beskriva hur Försvarsmaktens framtida organisation 
med stående förband och kontraktsanställda soldater ser ut. Syftet är att skapa en 
förståelse för Försvarsmaktens uppgifter och utmaningar, vilket i förlängningen styr 
hur utbildningen av soldater skall ske och vilka krav det ställer på utbildaren. 

 
3. Hur ser officerare på de krav som ställs på en utbildare i den nuvarande samt den 

framtida organisationen? 
Frågeställningen kommer vara underlag till analys och diskussion angående hur 
kraven i framtiden kommer se ut för utbildaren av kontraktsanställda soldater. 

 
4. Vilka är likheterna och skillnaderna mellan organisationerna kopplat mot att utbilda? 

Denna frågeställning kommer svara på om det kommer skilja sig något att utbilda 
respektive kategori soldater i framtiden. 
 

1.4 Avgränsning 
I beskrivningen av Försvarsmaktens framtida organisation kommer jag att avgränsa mig till 
Försvarsmaktens målbild för personalförsörjning 2014-2019. Denna avgränsning görs för att 
Försvarsmakten ständigt för nya inriktningsanvisningar, vilket innebär att en målbild för 
framtida organisationen är relevant.  
 
Undersökningens frågeformulär kommer endast svaras på av officerare från P7. Denna 
avgränsning är gjord för att på ett enkelt sätt hantera materialet samt att det är lättare att 
hantera kontakten med personerna i fråga om de är från samma förband. Undersökningen 
kommer att avgränsas till utbildning på lägre nivå, det vill säga soldat-, grupp- och 
plutonnivå. Alltså utbildning av hela bataljoner kommer inte beröras i undersökningen, detta 
då att utbildningen på den nivån sker på ett annorlunda sätt. 
 
Till information och material som anses vedertaget och allmänt känt kommer jag inte att 
hänvisa till några källor. Användning av hemsidor kommer bara ske i form av officiella 
hemsidor för myndigheter. Exempel på detta är Försvarsmaktens hemsida, men även 
regeringens hemsida. 
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1.5 Disposition 
Första kapitel i uppsatsen är Inledning, i vilken uppsatsen problem, syfte och frågeställningar 
redovisas. I inledningskapitlet redovisas även tidigare forskning inom problemområdet och 
kopplat mot undersökningen görs avgränsningar för att precisera uppsatsen omfattning. 
 
Kapitel två avhandlar uppsatsen metod och beskriver undersökningens upplägg. I kapitlet 
redovisas vilka metodval som gjorts och motiveras också kopplat mot undersökningens 
upplägg. Det sker vidare en förklaring av vad de olika metoderna som används innebär. 
Undersökningens material redovisas tillsammans med källkritiskt granskande av vald 
materiell. 
 
Tredje kapitlet beskriver Försvarsmaktens väg från värnplikt till frivillighet samt det ökade 
internationella engagemanget och dess innebörd för Försvarsmakten. Vidare beskriver det 
Försvarsmaktens kommande organisation med en ny personalförsörjning av 
kontraktsanställda soldater och stående förband redo för insats. Kort beskrivs även vilka krav 
Försvarsmakten i framtiden kommer ställa på soldaterna kopplat mot egenskaper och 
personlighet.  
 
Kapitel fyra genomförs en kvalitativ textanalys på vad officerare tror och vilken syn de har på 
de framtida kraven på utbildarna samt hur utbildningen kommer se ut. Den kommer också 
redogöra för vad de tror kommer skilja sig i utbildning av värnpliktiga kontra 
kontraktsanställda soldater. Även kraven på soldaterna redogörs för kort. Denna redogörelse 
bygger på frågeformulär tre officerare har svarat på. 
 
I femte kapitlet sker en analys av svaren på frågeformulären kopplat till uppsatsens 
frågeställningar och dess syfte. I analysen dras slutsatser som ligger till grund för uppsatsens 
diskussion. Slutsatser dras också om hur kraven på utbildaren kommer se ut i framtiden. 
 
I sjätte kapitlet sker en diskussion där slutsatserna jämförs med tidigare forskning inom 
området och genom detta framgår behovet av eventuell vidare forskning. Diskussionen visar 
också om resultatet är tydligt nog och om uppsatsen syfte uppnås fullt ut. 
 
Avslutningsvis sker en sammanfattning av undersökningen i sjunde kapitlet där hela 
uppsatsen knyts ihop.  
 
 
 

1.6 Tidigare forskning 

1.6.1 Från värnplikt till frivillighet 
Den tidigare forskning som har gjorts inom området, vad avser Försvarsmaktens framtida 
organisation, struktur och utbildning, är statens offentliga utredningar angående 
totalförsvarsplikten, med namnet Totalförsvarsplikt och frivillighet.1 I den går det bland annat 
att läsa följande: 

 

                                                
1 Regeringen – Totalförsvarsplikt och frivillighet. Hemsida (2010-04-19) Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/88/59/e82f3866.pdf 
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”Försvarsmakten är i dag en betydligt mindre myndighet än vad den var för tio 
år sedan. Samtidigt ska Försvarsmakten kunna lösa fler 
uppgifter än tidigare, inte minst genom att man i allt större 
utsträckning är engagerad i internationella insatser”2 

 
Detta är ett faktum som för många har varit känt en längre tid. Frågan som uppstått är hur 
Försvarsmakten skall lösa de utökade uppgifterna, med en mindre numerär än tidigare. Därför 
måste organisation förändras för att kunna effektiviseras och bli flexiblare för att klara av att 
hantera en mängd olika uppgifter. En del i det är att värnplikten kommer avskaffas och bytas 
ut mot frivillighet med kontraktsanställning i Försvarsmakten. I och med att Försvarsmaktens 
övergår till frivillighet krävs ett annat personalförsörjningssystem, vilket går att utläsa ur 
kommitténs betänkande:  
 

”Ett ökat internationellt åtagande innebär också ökade krav på 
Försvarsmaktens personalförsörjningssystem. [---]Detta kräver en omfattande 
planering. Internationella insatser ställer också nya krav på kompetensen hos 
personalen i förbanden.”3 
 

I den sista sträcksatsen i ovanstående citat står det skrivet att internationella insatser ställer 
nya krav på kompetensen i förbanden. Detta innebär för Försvarsmakten att utbildningen, i 
och med kontraktsanställning, måste förändras och utvecklas för att möta dessa krav. 
Kommitténs förslag angående utbildning av kontraktsanställda soldater innebär en förändring 
i jämförelse med utbildning av värnpliktiga. Förslaget som det ser ut innebär att i 
Försvarsmaktens regi skall det införas en Grundläggande militär utbildning (GMU) som skall 
vara cirka tre månader lång. Den skall vara en utgångspunkt för icke-civila befattningar i 
Försvarsmakten.4 Utformningen kommer vara motsvarande GSU under värnplikten. Efter 
fullgjord och godkänd GMU, är tanken att soldaten tar anställning och kontrakteras vid de 
nationella skyddsstyrkorna eller påbörjar officersutbildning. Alltså kommer GMU:n se som 
ett frivilligt engagemang i Försvarsmakten.5 Efter anställning påbörjas kompletterande militär 
utbildning (KMU) och innebär att soldaterna skall genomgå en gedigen befattnings- och 
förbandsutbildning.6 
Vidare i betänkandet ur Totalförsvarsplikt och frivillighet går att läsa: 
 

”Den utbildning som erbjuds måste vara högkvalitativ och 
intressant samt ändamålsenlig för fortsatt engagemang inom 
Försvarsmakten.”7 

 
Eftersom Försvarsmaktens organisation och personalförsörjningssystem kommer förändras, 
kommer likt tidigare nämnt även uppgifterna och kraven på personalen i de nationella och 
internationella insatserna förändras. Det intressanta ur det perspektivet är att om kraven på 
personalen ökar, måste även kraven på de som utbildar soldaterna öka eller i alla fall 
förändras.   

                                                
2 http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/88/59/e82f3866.pdf. s. 155 
3 Ibid. s.156 
4 Ibid. s.225 
5 Ibid. s.223 
6 Ibid. s.226 
7 Ibid. s.223 
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1.6.2 Framtida krav och chefsstilar 
Försvarsmakten finns inte mycket skrivet som är direkt anknutet mot utbildning av anställda 
soldater i den form som det är tänkt framöver. Däremot finns det skisser på olika framtida 
chefsstilar som togs fram inför 2000-talet. I Militärt ledarskap – när det gäller har Lars 
Andersson presenterat tre framtidsskisser av olika chefsstilar. De avser inte i första hand att 
utbilda, men tar upp vad en officer skall kunna. Den första framtidsskissen syftar på 
plutonchefsnivå.  
 

”Operatören arbetar bäst genom fortlöpande och direkt agerande gentemot 
människor och saker. Lägger stor vikt vid noggrannhet och detaljer, får 
kunskaper och erfarenheter genom att agera och få omedelbar feedback, 
arbetar med några konkreta dimensioner i taget.”8 
 

Den andra framtidsskissen är framtagen till en slutrapport i Arméofficer 2000 och presenteras 
nedan. 
 

”Våra framtida officerare bör vara kapabla att bygga upp det förtroende som 
behövs. De bör besitta de kompetenser, den handlingsberedskap som erfordras, 
för att skapa och bibehålla högt stridsvärde vid sina förband.”9 

 
Tredje framtidsskissen är från ett betänkande ur Utredningen om Försvarsmaktens 
skolverksamhet.  
 

”Detta har lett till ökade kunskapskrav bl. a. vad avser internationella 
förhållanden och totalförsvarets nya roller. [---] En breddning av officerares 
förmåga att hantera olika metoder bedöms därför vara nödvändig. Hittills har 
officeren på ett föredömligt sätt behärskat det direkta ledarskapet. Med 
beaktande av den föränderliga tid vi befinner oss i, delar Försvarsmaktens och 
Försvarshögskolans uppfattning att en ökad förståelse för det indirekta och 
strategiska ledarskapet (genom att leda andra) är nödvändigt.10 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
8 Andersson, L. (2001). Militärt ledarskap – när det gäller. Karlstad: One Digitaltryck. s.41 
9 Ibid. s.41 
10 Ibid. s.42 
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2 Metod 

2.1 Inledning 
Detta kapitel kommer avhandla uppsatsens metod och källkritik av de källor uppsatsen bygger 
på. I kapitlet kommer metodvalen att förklaras och motiveras samt en redogörelse för vad 
respektive metod innebär kommer att beskrivas. Det kommer också redogöras för om studien 
är kvalitativ eller kvantitativ och hur reliabiliteten och validiteten säkerställs. De källor 
undersökningen kommer bygga på kommer redovisas och källkritiskt granskas, för att 
säkerställa uppsatsens trovärdighet.  

2.2 Metod 
I uppsatsen kommer jag använda mig av två olika metoder i två olika kapitel. I kapitel tre 
kommer jag beskriva och förklara Försvarsmaktens organisation från värnplikt till framtida 
synen på densamma, genom deskription. Deskription innebär att redogöra för hur någonting 
är, fungerar, ser ut, etc.11 Det innebär att jag kommer redogöra för Försvarsmaktens målbild 
avseende personalförsörjning, i och med, att värnplikten avskaffas. Jag valde deskription för 
att genom den beskrivs och förklaras ingående delar, vilka är avgörande för uppsatsen 
fortskridande. Genom redogörelse för vad och hur Försvarsmakten ser på det nya 
personalförsörjningssystemet bidrar den till en röd tråd i uppsatsen och ger en bra förståelse 
för helheten. Eftersom kapitel tre är grunden för kapitel fyra kommer den vara av översiktlig 
form och därav är deskription kapitel tre att föredra. Kapitel tre är vidare av en allmän art där 
inga djupare detaljer redovisas och är därför av allmän karaktär.12 
 
I kapitel fyra kommer frågeformulär användas, vilket avhandlar officerares syn på 
kravförändringar på utbildaren i och med kontraktsanställning av soldater. Ur den kommer det 
att kunna utläsa vilka förväntningar och farhågor officerare har på det nya 
utbildningssystemet. Det kommer även framgå vilka skillnader officerare tror det kommer bli 
att utbilda kontraktsanställda soldater kontra värnpliktiga. I kapitel fyra kommer en kvalitativ 
textanalys av de frågeformulär officerare har svarat på att göras och därigenom kommer de 
mest förekommande och viktigaste svaren kopplat till mina frågeställningar kunna sorteras ut. 
Synpunkterna och svaren från frågeformulären kommer ligga till grund och vara underlag för 
resultatanalysen. Den kvalitativa textanalysen gör jag för att resultatanalysen skall bli relevant 
och för att den skall svara på frågeställningarna och således skjuta mot uppsatsen syfte.  
 
Undersökningen kommer enligt tidigare nämnt genomföras via ett frågeformulär som ett antal 
officerare svarat på. Jag kommer sedan att göra en kvalitativ textanalys av formulären och 
försöka hitta de viktiga och avgörande åsikterna som svarar upp mot mina frågeställningar.13 I 
en kvalitativ textanalys söker författaren egenskaper i en företeelse och genom kunskap om 
egenskaperna kan företeelsen förstås.14 Vidare antas det i en kvalitativ textanalys att det 
centrala som forskaren söker efter är något annat än summan av delarna.15 Detta innebär att 
när jag granskar svaren i mina frågeformulär kommer jag försöka finna de åsikter och 
ståndpunkter som antingen styrker eller motsäger mina frågeställningar. 

                                                
11 Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. s.32 
12 Ibid. s.32 
13 Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2002). Varför vetenskap? 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. s.114 
14 Ibid. s.114 
15 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, M & Wängnerud. (2004). Metodpraktikan – Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. 2:a uppl. Stockholm: Norstedt Juridik AB. s.233 
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2.2.1 Reliabilitet och validitet 
”Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 
mätinstrument och av måttenheten”16 

 
Reliabilitet innebär att kunna påvisa en säkerhet i undersökningen där resultatet blir detsamma 
om undersökningen skulle göras om av ytterligare gånger. När bristande reliabilitet 
förkommer brukar detta bero på, i första hand, slump- och slarvfel i datainsamlingen samt 
databearbetningen.17 Metoden skall kunna uppretas för att undersökningen skall anses som 
reliabel. För att säkerställa reliabiliteten i undersökningen krävs att samma frågeformulär som 
används, även används vid senare undersökningar. Detta för att inte frågorna skall ställas på 
olika sätt eller vara skrivna med olika vinklingar gentemot personerna som svara.  
 
Undersökningen är avgränsad till ett antal personer på ett enskilt förband i Sverige vilket 
innebär svaren och tillika resultatet vid senare undersökningar kan komma att skilja sig. 
Orsaker till detta kan till exempel vara olika bakgrund i olika truppslag, tidigare erfarenheter, 
ålder, befattning och olika förkunskaper. 
 
Reliabiliteten i undersökning kan prövas genom att flera av frågorna i frågeformuläret kan 
besvaras med liknade svar.18 Den kan även prövas i efterhand genom att respondenterna får 
svara på formuläret ytterligare en gång och är svaren desamma har undersökningen hög 
reliabilitet.  
 
Validitet definieras på ett enkelt sätt enligt följande. 
 
 ”att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker”19 
 
Validitet i undersökningar syftar till att säkerställa att den verkligen undersöker det som är 
meningen att den skall göra. Det innebär att i ett frågeformulär kan det förekomma risk för låg 
validitet eftersom respondenten kan tolka frågorna på annat sätt än vad författaren avser att de 
skall besvaras. För att motverka detta och säkerställa en hög validitet i frågeformuläret är 
frågorna utformade på ett enkelt sätt, där risk för misstolkning är låg. 
 

2.3 Källkritik 
Det material som främst kommer användas i uppsatsens beskrivande del, kapitel tre, är 
Försvarsmaktens syn på personalförsörjning. Målbild 2014-2019. Detta är en PowerPoint-
presentation från Försvarsmakten och är hämtad från Högkvarterets utvecklings- och 
planeringssektion. På Försvarsmaktens hemsida hämtas ytterligare material till uppsatsen. 
Materialet från Försvarsmaktens hemsida är hämtad under fliken Om Försvarsmakten och 
vidare under Uppdrag. Även utdrag ur Lissabonfördraget används och är hämtad från 
regeringens hemsida. 
 

                                                
16 Ejvegård, R. (2003) Vetenskaplig metod. s.70 
17 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, M & Wängnerud. (2004). Metodpraktikan – Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. s.67 
18 Ejvegård, R. (2003) Vetenskaplig metod. s.72 
19 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, M & Wängnerud. (2004). Metodpraktikan – Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. s.61 
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Materialet till kapitel fyra kommer uteslutande hämtas från ett frågeformulär som tre 
officerare på P7 har svarat på. Frågeformuläret består av fem frågor som är kopplade mot krav 
på utbildaren i Försvarsmaktens framtida organisation. Frågorna berör även vilka egenskaper, 
färdigheter och kunskaper en utbildare skall besitta. Frågeformuläret bifogas i uppsatsen. 
 
Genom att en frågeformulär används kommer jag att få tillgång till primärkällor och på så sätt 
vet jag att inga förfalskningar eller förändringar har gjorts i materialet, via någon som gjort 
egna tolkningar av svaren. Samtidigt kan det säkerställas att inga vinklingar av materialet är 
gjort eftersom det kommer från en primärkälla. Det kan vara så att vissa svar grundar sig i 
förväntningar på hur framtidens utbildning kommer ske. Vissa spekulationer kan vara väl 
grundat på fastställda dokument och styrningar mellan vissa kan vara helt egna tolkningar om 
framtiden. I och med att frågeformulären ifyllas i anslutningen till undersökningens 
genomförande och uppsatsen skrivande kan jag säkerställa att åsikterna och tolkning i svaren 
bygger på aktuell information. Det medför att undersökningen uppfyller kraven på 
tidskriteriet vad avser uppsatsens källkritik.20 På detta sätt blir svaren i formulären inte 
irrelevanta då ny information inte tillkommit. De tre officerare som svarat på frågeformuläret 
har givit sitt tillstånda att deras namn används i uppsatsen, vilket det också kommer göras. 
 
I beskrivningen av Försvarsmaktens framtida organisationsstruktur kommer jag använda mig 
av det senast Försvarsmaktens målbild för personalförsörjning 2014-2019. Detta medför att 
undersökningen kommer ha sin grund i de senaste planerings- och inriktningsunderlagen från 
Försvarsmakten vad avser framtidens organisation ser ut och hur den är tänkt att 
personalförsörjas. Dokumenten och underlaget kommer att inhämtas från Högkvarterets 
utvecklings- och planeringssektion, för att säkerställa att informationen kommer från en 
primärkälla.21  
 
Dokument och underlag som inhämtats via internet avgränsas till hemsidor som anses seriösa 
och objektiva för att undvika vinklat underlag till undersökningen. Hemsidor som kommer 
användas är regeringens hemsida för att inhämta utredningar angående värnpliktiga kontra 
kontraktsanställda soldater. Försvarsmaktens hemsida kommer också att refereras till i 
uppsatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Hallenberg, J., Ring, S., Rydén, B. & Åselius, G. (2008) Metodboken. Om konsten att tänka, granska och 
skriva på ett vetenskapligt sätt - En introduktion i metodlära. s.42 
21 Ejvegård, R. (2003) Vetenskaplig metod. s.62-64 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Kd Sebastian Mårdh  13 (27) 
OP 07-10    

   

 

3 Beskrivning av Försvarsmaktens organisation 

3.1 Inledning 
Av Högkvarteret beskrivs det i ett PowerPoint-dokument Försvarsmaktens målbild 2014-2019 
vad avser personalförsörjningen till organisationen.22 Detta dokument kommer användas för 
att beskriva hur värnplikten infördes och även varför. Vidare beskrivs hur uppgifterna till 
Försvarsmakten förändrats i och med att hotbilden förändrats. Uppgifterna är mer kopplade 
mot internationella insatser idag och de beskrivs också i kommande kapitel vad det beror på 
och varför Försvarsmakten deltar i desamma. Kapitlet beskriver också vad de internationella 
insatserna har för inverkan och innebörd för Försvarsmaktens organisation och förmågor.  

3.2 Övergång till värnplikt  
År 1901 infördes allmän värnplikt för alla mellan 21 och 40 år och värnplikten ersattes det 
tidigare indelningsverket. Värnplikten var ett nytänkande gentemot indelningsverket, där 
gårdarna inom varje socken sammanfördes till rotar . Vid roten fick soldaten anställning samt 
det uppläts ett torp, med jord, för honom och hans familj.23 I och med att värnplikt infördes 
för alla män fanns en större beredskap i händelse av krig och år 1940 var c:a 400 000 man i 
beredskap i Sverige. Den stora numerären beror på den tidens hot gentemot Sverige, vilket 
ansågs vara en invasion mot landet.24 Numerären berodde också på att det krävdes ett starkt 
försvar efter andra världskriget för att Sverige skulle klara av att vara alliansfria och mer eller 
mindre stå ensamma vid en invasion.25 Eftersom Sverige hade varit neutralt under kriget p.g.a. 
sin alliansfrihet, var landet tvunget att ha en stor militär numerär för att besitta förmågan att 
försvara landet. Försvara landet var just den uppgift Försvarsmakten också hade.26 Inget annat 
land skulle få invadera och ta Sverige eller kränka det svenska territoriet. Detta medförde att 
en mängd soldater behövdes och genom allmän värnplikt fanns dessa att tillgå. Hela försvaret 
byggde på idén att tänk om det händer, då måste vi vara redo. Därav allmän värnplikt och 
senare krigsplacering.  
I och med värnpliktens införande minskades övningstiden till ett år och därefter fick soldaten 
en krigsplacering och stod i beredskap.27 Vid händelse av krig kunde soldaten kallas in till 
förbandet han var krigsplacerad vid och mobilisering av försvaret genomfördes. 
 

 

3.3 Internationella insatser 
Försvarsmakten idag består av en betydligt lägre numerär än vad den gjorde under andra 
världskriget och kalla kriget därefter. Allt färre svenskar behöver göra värnplikten då 
hotbilden efter kalla krigets slut ser annorlunda ut gentemot Sverige än vad den gjorde 
tidigare. En invasion av landet ses inte längre som det stora hotet. I och med fler och fler 
nedläggningar av förband klara Sverige idag inte av att försvara landet såsom det var tänkt i 
och med värnpliktens införande. Idag har Försvarsmaktens uppgifter och inriktning från 
regering och riksdag förändrats betydligt. Från tidigare när uppgiften var att försvara Sverige, 
                                                
Försvarsmakten. Försvarsmaktens syn på personalförsörjning. Målbild 2014-2019. (PowerPoint-dokument) 
Hämtad 2010-04-30. Högkvarteret utvecklings- och planeringssektion 
23 Ibid. s.2 
24 Ibid. s.4 
25 Ibid. s.2 
26 Ibid. s.1.1 
27 Ibid. s.2 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Kd Sebastian Mårdh  14 (27) 
OP 07-10    

   

 

är uppgiften idag att försvara Sveriges intressen.28 Detta görs genom medverkan i 
internationella insatser, i samarbete med både FN, NATO och EU.29 Det finns numera ett helt 
annat synsätt på hur landet skall försvaras och ett mer tydligt samarbete med andra länder 
trots att Sverige inte är medlemmar i NATO. Internationella insatser är något Sverige varit 
delaktiga under en längre period, men de blir allt viktigare och viktigare ju mindre 
Försvarsmakten blir. Mer närvaro och engagemang i internationella insatser ökar säkerheten 
både i det drabbade landet, men också för Sverige. 
 

3.3.1 Varför internationella insatser? 
I EU:s solidaritetsförklaring artikel 42.7 i Lissabonfördraget, som alla 27 medlemsländer 
skrivit under, står det följande angående ett väpnat angrepp mot en stat inom EU: 
 

”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är 
de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd 
med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas 
stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa 
medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.”30 

 
Detta innebär för Sverige att vi skall vara beredda att hjälpa ett annat medlemsland om så 
behövs. En form av hjälp och stöd Sverige kan ge är att använda militära medel och utnyttja 
Försvarsmakten som ett medel för att stöta det drabbade landet. Detta innebär att Sverige 
måste ha ett flexibelt försvar som är lätt att flytta på och snabbt kan sättas in någonstans. För 
att lyckas med det krävs en förändring av Försvarsmakten och det sker hela tiden. 
Medlemskapet i EU innebär att Försvarsmakten måste klara av internationella åtagande då 
Lissabonfördraget gör Sverige skyldiga till detta. Eftersom inte EU har en egen armé ställer 
det krav på medlemsländerna att bidra med militära resurser som ett säkerhetspolitiskt 
verktyg, men också som del av insatser världen över under EU-flagg.31 
 
EU-medlemskapet har också inneburit att Sverige och Försvarsmakten har fått till uppgift att 
sätta upp Nordic Battle Group, NBG, vilket är en europeisk snabbinsatsstyrka. NBG skall 
kunna sättas in i och vid en konflikt och krigshärjat område 10 dagar efter beslut om insats 
fattats. Det ställer också nya krav på Försvarsmakten, vilka inte ha funnits tidigare med 
värnpliktsarmé. NBG är ytterligare en faktor till varför Sverige och Försvarsmakten måste 
genomför internationella insatser. 
Den svenska tolkningen av Lissabonfördraget: 
 

”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller annat 
angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar 
oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör ha 
förmågan att kunna ge och ta emot militärt stöd.”32 

                                                
28 Försvarsmakten. Försvarsmaktens syn på personalförsörjning. Målbild 2014-2019. s.1.1 
29 Försvarsmakten – Om Försvarsmakten. Hemsida (2010-05-11) Tillgänglig: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Strategiska-forandringsmal/Okad-formaga-att-
verka-med-andra/ 
30 Regeringen – Lissabonfördraget. Hemsida (2010-05-05) Google sökord: Lissabonfördraget. Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/92/62/3344427e.pdf 
31 Försvarsmakten – Förband och förmågor. Hemsida (2010-05-11) Tillgänglig: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Nordic-Battlegroup/ 
32 Försvarsmakten. Försvarsmaktens syn på personalförsörjning. Målbild 2014-2019. s.2.2b 
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Inledningsvis i den svenska tolkningen går det att utläsa att Sverige kommer agera om ett 
annat EU-land blir utsatt för ett angrepp och det styrker ytterligare bilden av att kunna verka i 
internationella miljöer. Samtidigt skall, enligt Lissabonfördraget, Sverige ha förmågan att ge 
och ta emot militärt stöd. Detta innebär i förlängningen att Försvarsmakten måste vara 
anpassat så att de skall kunna ta emot stöd och det görs enklast genom att skapa en 
organisation som är utbildad för internationella uppdrag. 
 
Ytterligare faktorer som bidrar till Sveriges engagemang utomlands är de intressen landet har 
runt om i världen. Bland dem finns förmågan att försvara och hävda svenskt territorier genom 
internationella insatser där kontakter och relationer till andra nationer stärks.33 På så sätt 
bidrar det till ett säkrare Sverige. Desto mer samarbete med andra nationer, desto bättre ur 
svenskt säkerhetspolitiskt perspektiv. 
 
Vidare finns svenska intressen internationellt sätt att verka för fred och stabilitet i värld.34 
Det är något Sverige och Försvarsmakten vill vara en aktiv del av. En tolkning av 
ovanstående intresse är att Sverige gagnas av stabilitet i världen, då konflikter och krig i andra 
stater kan påverka Sverige på ett negativt sätt. Det kan röra sig om till exempel handel med 
dessa länder eller andra samarbete med länder som det finns konflikter i. Ytterligare kan det 
röra sig om att påverka ett annat, till exempel, EU-land inte blir angripit eller hamnar i 
konflikt med landet där insatsen genomförs. 
 
Andra intressen Sverige har i omvärlden är att stödja demokratisk utveckling i kris och 
konflikt drabbade länder samt länder som är under uppbyggnadsfaser i sin demokratiska 
utveckling. Likaså är klimatfrågor, mänskliga rättigheter, folkrätt, energi och råvaror 
ytterligare intressen för Sverige och därmed argument för internationella insatser i 
Försvarsmaktens ram.35 
 

3.3.2 Innebörd för Försvarsmakten 
I Försvarsmaktens målbild för personalförsörjningen beskrivs vad den ökad internationella 
närvaron innebär för Försvarsmakten. Den förklara, bland annat, hur Försvarsmakten ser på 
förbandet som skall verka i de internationella insatserna, dess förändrade uppgifter och 
innebörd. Först och främst kräver insatserna förband som kan lösa en mängd varierande 
uppgifter, då situationerna förbanden kan ställas inför kan vara väldigt varierande och det kan 
ske väldigt snabbt. Exempel på uppgifter och situationer som förbanden kan ställas inför är 
strid med olika intensitet och typer, patrullering för att skapa ordning samt samverka, stoppa 
och dämpa kravaller och stödja humanitära insatser.36 Dessa situationer är bara några av dem 
som kan uppstå och ofta kan förändringar ske snabbt. Detta medför att förbanden som skickas 
iväg måste vara flexibla och besitta mycket kunskap inom många områden. Hur detta skall 
uppnås redovisas under kommande rubrik. 
 
Förbanden skall också kunna sättas in snabbt, vid ett sådant behov, och det kräver en ny 
struktur på organisationen.37 Vid insatser i andra länder idag fattas först ett beslut sedan är det 

                                                
33 Försvarsmakten. Försvarsmaktens syn på personalförsörjning. Målbild 2014-2019. s.2.3 
34 Ibid. s.2.3 
35 Ibid. s.2.3 
36 Ibid. s.2.5 
37 Ibid.s.2.7 
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en mängd steg som skall passeras innan förbandet är redo att åka och genomföra insatsen. 
Personal skall rekryteras och anställas, material skall finnas och sedan skall utbildning och 
övningar genomföras och därefter är förbandet redo att rotera till sitt insatsområde. Detta är 
något Försvarsmakten vill ändra på, i och med, det nya personalförsörjningssystemet. I 
framtiden är målbilen att när ett beslut fattas om en insats, i ett område någonstans i vår 
omvärld, skall förbandet kunna skickas direkt för att lösa uppgiften.38 För att uppnå detta 
kommer Försvarsmakten att förändra sin personalförsörjning för att bättre kunna möta det 
målet. 
  
Kopplat mot att förbanden måste vara flexibla sett mot de varierande uppgifter och sett mot de 
snabbinsatsförband Försvarsmakten strävar efter, krävs det en hög kvalité på förbanden i 
insatsorganisationen. För att uppnå den kvalitén kommer Försvarsmaktens organisation och 
struktur vad avser utbildning och förband förändras.39 Den stora och mest omfattande 
förändringen är att Försvarsmakten i framtiden kommer kontraktsanställa soldater i stående 
förband som kommer stå i beredskap med snabb insatstid. 
 

3.4 Stående förband och kontraktsanställning 
För att Försvarsmakten skall kunna nå målet att förfoga över förband med hög kvalité, stor 
flexibilitet och snabb insatstid krävs ett nytt system och en ny organisation för 
personalförsörjningen.40 Detta kommer att ske genom stående förband som på kort varsel 
skall vara beredda att genomföra insatser. För att kunna ha förband som på kort varsel skall 
kunna genomföra insatser krävs en hög beredskap och för att nå dit kommer soldaterna i 
framtiden att kontraktsanställas i Försvarsmakten.41 Värnplikten avskaffas och militär 
grundutbildningen kommer att bli frivillig. Detta medför att personal som tar anställning vid 
ett förband och kommer vara vid förbandet över en längre tidsperiod. Beroende på den längre 
tidsperioden vid förbanden medför det stående förband, vilka kommer vara mer samövade än 
ett värnpliktsförband eller korttidsrekryterade soldater.42 Denna förändring är gjord för att på 
ett bättre sätt möta de uppgifter som Försvarsmakten skall kunna lösa, enligt regering och 
riksdag. Resultatet av förändringen till stående förband innebär hög beredskap och korta 
insatstider.43 Hög beredskap nås genom att förbandet konstant är uppsatt och redo för insats, 
vilket inte kräver en rekryterings- eller mobiliseringstid. En hög beredskap är en förutsättning 
för att kunna vara ett insatsberett förband. I och med en hög beredskap är förbandet alltid redo 
att genomföra insatser, vilka kommer kunna vara korta eftersom rekrytering och utbildning 
inte behöver ske innan lösande av uppgift.44  
 
Enligt målbilden för Försvarsmaktens syn på personalförsörjning 2014-2019, kommer stående 
förband innebär en naturlig rytm avseende genomförande av insats.45 Det i sin tur innebär 
färre rekryteringstillfällen och ett mer kostnads- och tidseffektivt system.46 Organisationen 

                                                
38 Försvarsmakten. Försvarsmaktens syn på personalförsörjning. Målbild 2014-2019. s.2.7 
39 Ibid. s.2.6 
40 Försvarsmakten – Om Försvarsmakten. Hemsida (2010-05-11) Tillgänglig: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Strategiska-forandringsmal/Forandra-
personalforsorjningen/ 
41 Försvarsmakten. Försvarsmaktens syn på personalförsörjning. Målbild 2014-2019. s.2.7 
42 Ibid. s.2.6 
43 Ibid. s.2.9 
44 Ibid. s.2.7 
45 Ibid. s.7.2a 
46 Ibid. s.2.8 
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med stående förband innebär utbildning av förbandet, därefter genomförande av insats och 
sedan ytterligare utbildning vid hemkomst. I förlängningen innebär det att när förbandet 
genomför insats tillsammans för tredje gången är de ett väldigt samövat förband som löser 
uppgift.47 Skillnaden som uppnås gentemot tidigare förband som genomfört insats är att de 
förbanden har rekryterat personal, utbildats och genomfört insats. Därefter har förbandet 
upplösts och hela proceduren har upprepats igen.48 Effekten av stående förband blir att de, i 
stället för att upplösa förbandet, utbildas vidare och breddar sina kompetenser inför 
kommande insatser. Kvalitén på förbanden kommer öka och de kan lösa allt komplexare 
uppgifter i olika miljöer, med olika intensitet på konflikten. 
 
Effekten av att kontraktsanställa soldater blir att förbanden blir direkt tillgängliga och direkt 
användbara för insats.49 Försvarsmaktens vision avseende insatsförmåga är att den ska präglas 
av tillgänglighet, användbarhet och mångsidighet.50 Med stående förband nås en annan av 
Försvarsmaktens visioner angående insatser, att de skall kunna levereras här-och-nu.51  

3.4.1 Framtida soldaten 
Enligt Försvarsmaktens målbild på personalförsörjningen kommer det i framtiden ställas vissa 
speciella krav på soldaten. Under tiden med värnpliktsarmé speglade soldaten hur samhället 
såg ut. I framtiden söker Försvarsmakten efter rätt personal med rätt egenskaper. De 
egenskaper som efterfrågas hos soldaten är nyfikenhet och empati. Soldaten skall vara en bra 
lagspelare som ser till gruppen framför sig själv. Vidare skall soldaten vara motiverad, både 
kopplat mot att vara soldat, men även att utbildas och göra insats. En förutsättning för att vara 
soldat i Försvarsmakten är att ha en god fysik. Målbilden med ovanstående krav och 
egenskaper soldaten skall besitta är att ha möjligheten till att bli en välutbildad soldat i 
Försvarsmakten. 52 
 

3.5 Sammanfattning 
I och med att omvärlden förändrats, har även hotbilden mot Sverige förändrats. Den 
förändrade hotbilden innebär att Försvarsmakten måste strukturera om sin organisation och bli 
mer inriktade mot insatser snarare än ett invasionsförsvar. Medlemskapet i EU medför också 
en förändring av Försvarsmakten då Sverige måste ha ett flexibelt försvar som skall kunna 
lösa mångfasetterade uppgifter, på en mängd platser i världen. Sverige kommer att försvaras 
genom dess intressen utomlands och det medför ändringar i organisationen och 
personalförsörjningssystemet. Värnplikten kommer att avskaffas och ersättas med frivillighet. 
Försvarsmakten kommer i framtiden inte bestå av en värnpliktsarmé utan av en 
insatsorganisation med en frivilligarmé bestående av stående förband och kontraktsanställda 
soldater. Innebörden av kontraktsanställda soldater är att de kommer bli yrkessoldater med allt 
vad det innebär. Framförallt tror Försvarsmakten att kvalitén på förbanden kommer öka, samt 
att de klara av att lösa fler och komplexare uppgifter. Beredskapen att sättas in och genomföra 
insats kortas ner betänkligt, vilket möter Försvarsmaktens krav på snabba insatstider. 

                                                
47 Försvarsmakten. Försvarsmaktens syn på personalförsörjning. Målbild 2014-2019. s.2.6 
48 Ibid. s.2.6 
49 Ibid. s.3.5 
50 Försvarsmakten – Om Försvarsmakten. Hemsida (2010-05-11) Tillgänglig: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-vision/ 
51 Försvarsmakten – Om Försvarsmakten. Hemsida (2010-05-11) Tillgänglig: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-vision/ 
52 Försvarsmakten. Försvarsmaktens syn på personalförsörjning. Målbild 2014-2019. s.7.3 
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4 Kravskillnader på att utbilda värnpliktiga kontra 
kontraktsanställda soldater 

4.1 Inledning 
Följande kapitel kommer avhandla officerares syn på utbildning av kontraktsanställda 
gentemot värnpliktiga soldater. Detta rörande skillnader i utbildning mellan de båda 
kategorierna, vilka krav det kommer ställas på kontraktsanställda soldater samt vilka krav det 
kommer ställa på utbildaren att utbilda anställda soldater. Utifrån det, kommer slutsatser dras 
avseende likheter och skillnader i de båda systemen och om kraven på utbildaren kommer se 
annorlunda ut i framtiden. 
 
Underlaget är hämtat från frågeformulär som officerare på P7 har svarat på. De som svarat är 
Mj Lars-Göran Nilsson Stf C 72.mekbat, Mj Christian Edwardsson C G7 och Kn Kuno 
Larsson Regementskommendant tillika Handledare Yngre Befäl (HYB). Svaren är kopplade 
mot att utbilda på soldat, grupp- och plutonsnivå. 

4.2 Skillnader i att utbilda anställda kontra värnpliktiga 
Vad tror du generellt det kommer bli för skillnad på att utbilda värnpliktiga kontra 
kontraktsanställda? 
 
Enligt Mj Lars-Göran Nilsson kommer det inte att bli några skillnader i att utbilda 
kontraktsanställda soldater utan det kommer vara som att utbilda värnpliktiga.53 Även Mj 
Christian Edwardsson och Kn Kuno Larsson tror inledningsvis att skillnaderna kommer vara 
små. Däremot tror de att det kommer skilja sig längre fram i utbildningen. Larsson tror att de 
anställda soldaterna efter ett tag kommer tycka att de kan vissa saker och att de gör något för 
hundrade gången, vilket kan göra att motivationen nedgår.54 I dessa fall måste utbildaren 
kunna handskas med denna problematik. Vidare anser Larsson att utbildaren, tillika 
övningsledaren, måste vara pålästa inom de som skall utbildas. Detta för att yrkessoldater ger 
feedback direkt, vilket innebär att övningsledaren inte kan vara oförberedd eller inte vara 
påläst.55 Efter det inledande skedet av utbildningen ser Edwardsson andra utmaningar. Dessa 
är att det måste finnas utrymme för utveckling inom sin tjänst allteftersom utbildningen 
fortskrider.56 Annars riskeras soldaternas motivation, även här, att sjunka. Ytterligare tror 
Edwardsson att det kommer finnas tid att fördjupa viss utbildning och bredda den enskildas 
utbildning inom ramen för gruppen/plutonen. 
 

4.3 Utformning av utbildning för kontraktsanställda 
Hur tror du utbildningen av kontraktanställda soldater kommer se ut? 
 
Larsson tror att utbildningen inledningsvis kommer vara av marginell karaktär gentemot 
värnplikten. Den kommer vara kopplad till grundutbildningen och kommande uppgifter som 
förbandet har fått i uppgift att lösa. Därefter kommer det krävas mycket mer 
repetitionsutbildningen än vad det tidigare har gjort enligt Larsson.57 Nilsson tror liksom 

                                                
53 Nilsson, L-G, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda. 2010-06-02 
54 Larsson, K, Kn. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda. 2010-06-01 
55 Larsson, K, Kn. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
56 Edwardsson, C, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda. 2010-06-02 
57 Larsson, K, Kn. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
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Larsson att det handlar om ett repetitionsskede som därefter övergår i ett samövningsskede för 
att träna samman grupper och plutoner. Nästa fas är förbandsträningar för att öva samman 
hela förbandet. En förhoppning Nilsson har är att träningen och utbildningen kommer 
involvera mycket FUSA. Något Nilsson även vill ska inkluderas i utbildningen på något sätt 
är särskilda övningar för chefer och särskilda befattningshavare.58  
 
Edwardsson är av liknade uppfattning som Nilsson och Larsson gällande kunskapshöjande 
utbildning inledningsvis. Den skall vara koppla mot tidigare utbildningar som exempelvis 
värnplikt. Efterhand måste utbildningen övergå till att bli vidmakthållande för att, om möjligt 
kopplat till tid och resurser, övergå till breddutbildning.59 
 

4.4 Krav på kontraktsanställda soldater 
Vad tror du det kommer ställas för krav (fysiska/psykiska/kunskaper/förmågor/etc) på 
kontraktsanställda soldater som det inte gjordes på värnpliktiga? 
 
Både Nilsson och Larsson är av uppfattningen att de fysiska kraven kommer vara likvärdiga, 
speciellt, enligt Larsson, eftersom kraven redan finns på yrkesofficerare och kraven kommer 
vara detsamma för soldaterna. Rörande kunskap och färdighet är Larsson och Edwardsson 
överrens om att det inte kommer skilja något gentemot värnpliktiga. Larsson motiverar det 
med att om kraven skulle ändras skulle det diskvalificera all tidigare soldatutbildning om det i 
framtiden skulle behövas ändras helt p.g.a. kontraktsanställning.60 Edwardsson tror vidare att 
kontraktsanställda soldater kommer att ha ett, som han uttrycker det, annat mindset till 
tjänsten då den är frivillig. Han menar att det blir som en anställning som vilket annat arbete 
som helst, då soldaterna inte längre faller under pliktlagen.61 Den största kravskillnaden tillika 
problematiken kommer, enligt Larsson och Edwardsson, ligga på det psykiska planet. 
Anledningen till detta tros vara hotet att skickas iväg på insats, och kanske på kort varsel. 
Larsson menar att det främst är kopplat mot ett familjeperspektiv.62 Edwardsson tror, å sin 
sida, att det är motivationen som är det svåra ur ett psykiskt perspektiv.63  
 

4.5 Framtida krav på utbildaren 
Vad kommer det ställas för krav, i framtiden, på de utbildare/officerare som skall utbilda 
kontraktsanställda? 
 
Varken Larsson, Nilsson eller Edwardsson ser egentligen att det kommer bli några skillnader 
på krav vad det gäller att utbilda kontraktsanställda soldater. Larsson anser att 
officerare/utbildare redan har rätt pedagogik och att de är erkänt duktiga på det de sysslar 
med.64 Edwardsson ser det som ett jobb som skall lösa.65 I framtiden tror dock Nilsson att det 
är viktigt att utbildaren/officeren har en hög personlig färdighet på det aktuella systemet och 
förbandet denna verkar vid. Utbildaren behöver inte vara bäst på att hantera utrustningen, men 

                                                
58 Nilsson, L-G, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
59 Edwardsson, C, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
60 Larsson, K, Kn. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
61 Edwardsson, C, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
62 Larsson, K, Kn. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
63 Edwardsson, C, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
64 Larsson, K, Kn. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda  
65 Edwardsson, C, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Kd Sebastian Mårdh  20 (27) 
OP 07-10    

   

 

tillräckligt för att ha som grund i utbildningen.66 Vidare anser Nilsson att om officeren har 
förmåga att truppföra aktuellt förband, då vet han vad som behövs utbildas på och vad som i 
det fallet är huvudsak och bisak.67 
 
Larsson tror att på sikt kommer internationell erfarenhet vara nödvändigt. Dock anser han att 
det i ett inledande skede inte är ett krav.68 Den stora utmaningen i framtiden, tror Edwardsson, 
blir att kunna erbjuda en attraktiv utbildning till de anställda även efter det inledande 
grundutbildningsskedet. Han menar att det är viktigt att lägga ut morötter längs 
utbildningsvägen för att inte tappa attraktionskraften på utbildningen. Detta kopplar han mot 
att soldaten kan säga upp sig när helst, utan att bryta mot några lagar.69 Därför krävs det en 
ansträngning för att hela tiden vara attraktiv och inte tappa personal. Slutligen hoppas 
Edwardsson att utbildaren/officeren redan idag har ett ledarskap som möter moderna krav. 
Har dem inte det anser han att Försvarsmakten redan har gått vilse och får svårt att attrahera 
unga människor i Sverige till Försvarsmakten.70 
 

4.6 Egenskaper och ledarförmågor hos framtida utbildaren 
Vilka egenskaper/kunskaper/ledarförmågor måste utbildaren/officeren besitta för att klara av 
att utbilda kontraktsanställda? 
 
Nilsson tror inte att ledaregenskaperna kommer vara av någon avgörande skillnad gentemot 
hur utbildningen ser ut för tillfället. Kopplat mot ledaregenskaper anser Larsson att det är 
viktigt att utbildaren/officeren inser att det är vuxenutbildning som skall bedrivas och inte 
bara uteslutande unga människor som är målgruppen.71 Detta eftersom det kommer bli 
yrkesmän som skall utbildas och inte värnpliktiga. Edwardsson är också inne på samma spår 
och menar att det blir viktigt att skapa förtroende för den verksamheten som bedrivs. Detta 
uppnås enligt honom genom att föregå med gott exempel och ställa relevanta krav på 
soldaterna. Viktigt är också att det ställs på rätt sätt.72 
 

4.7 Sammanfattning 
Det alla tre intervjuade officerarna tror, angående framtiden, är att stridutbildningen kommer 
skilja sig minimalt från tidigare, därför den redan är så välutvecklad och bygger på en bra 
pedagogik. Skillnaden i framtiden enligt dem blir istället en mer utvecklad vidmakthållande 
och kunskapshöjande utbildning. Detta för att soldaterna inte skall tappa motivationen till 
yrket.  Utifrån detta kommer den största skillnaden och utmaningen för utbildaren i framtiden, 
att genom sitt ledarskap och agerande hålla motivationen på en hög nivå. För att lyckas med 
det krävs, enligt de tre intervjuade officerarna, att utbildaren är ett föredöme och på det sättet 
inger förtroende för utbildningen. Utbildaren skall leda genom handling och skapa ett 
förtroende för utbildning och organisationen gentemot soldaten. Utbildaren måste ha en hög 
personlig färdighet i aktuellt system, samtidigt som han måste ha god kunskap inom området 
han utbildar i. Förmåga att truppföra eget förband ses också som en viktig egenskap. 

                                                
66 Nilsson, L-G, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
67 Nilsson, L-G, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
68 Larsson, K, Kn. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
69 Edwardsson, C, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
70 Edwardsson, C, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
71 Larsson, K, Kn. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
72 Edwardsson, C, Mj. Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
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5. Analys  

5.1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att analysera de resultat som undersökningen kommit fram till. 
Analysen av resultaten kopplas mot de frågeställningarna som uppsatsen skall svara på och 
genom det kommer slutsatser runt frågeställningarna dras. Inledningsvis kommer slutsatser av 
resultaten dras för enskild frågeställning, för att slutligen svara på uppsatsens syfte. I 
frågeställning ett och två kommer inga slutsatser att dras som direkt kopplas mot syftet med 
uppsatsen, då dessa är av beskrivande karaktär. Slutsatserna som dras i detta kapitel ligger till 
grund för den diskussion som sker i nästa kapitel. 
 

5.2 Analys av frågeställningarna 

5.2.1 Hur ser Försvarsmakten nuvarande och framtida organisation och 
utbildningsstruktur ut? 
Den stora skillnaden mellan Försvarsmaktens tidigare och framtida organisationsstruktur är 
införandet av frivillighet på soldatnivå. Värnplikten avskaffas och grundläggande militär 
utbildning blir frivillig. Hotet kommer inte längre från öst vilket, kopplat till Försvarsmaktens 
nuvarande numerär, innebär att fokus flyttas till insatser nationellt och internationellt. På så 
vis förändras sättet hur Sverige försvaras. Det eftersträvas numera kvalité istället för kvantitet, 
vilket inte var fallet under kalla kriget. Värnplikten innebar en stor numerär och många 
soldater i beredskap. De hade en uppgift och det var att försvara landet. I och med 
Försvarsmaktens framtida organisation med större internationellt engagemang, så kommer 
förbanden och dess soldater lösa en mängd varierande uppgifter. Soldaten måste klara hantera 
fler saker och kunna uppträda på flera sätt. För att lyckas med detta krävs motiverade soldater 
och det fås genom frivillig militärtjänstgöring i Försvarsmakten. När pliktlagen inte längre 
gäller kommer soldater rekryteras alternativt söka till Försvarsmakten och inte längre vara 
tvingade. Det innebär att Försvarsmakten kommer få nyfikna soldater som vill utbilda sig för 
att lösa uppgifter. Utbildning kommer bedrivas över en längre tidsperiod vilket medför mer att 
Försvarsmaktens soldater kommer vara bättre utbildade och mer samövade som enheter än 
tidigare. Slutsatsen blir att Försvarsmaktens i framtiden kommer präglas av en mångsidig 
soldatutbildning, där soldaten kan lösa fler och mer varierande uppgifter. Soldaten kommer ha 
mer kunskap, vilket innebär att mer initiativ på soldatnivå är möjligt. 

5.2.2 Hur beskrivs den framtida organisationen, bestående av 
kontraktsanställda soldater? 
Försvarsmaktens omställning från invasionsförsvar till insatsförsvar medför att en mängd 
förändringar måste göras. Det faktum att Sverige idag försvarar landet och dess intresse 
genom deltagande i internationella insatser innebär att organisationen kommer förändras. En 
förändring är att avskaffa utlandsstyrkan och istället ha förband uppsatta över en längre tid. 
Dessa förband skall kunna lösa uppgifter nationella som internationellt. Effekten av stående 
förband är att de över tiden är gripbara för insats, såväl nationellt som internationellt och på så 
vis kan tiden till insats förkortas. För Försvarsmakten innebär detta att kontraktsanställning av 
soldater kommer ske och de blir knutna till ett förband. I och med anställning av soldater i 
stående förband får Försvarsmakten en ny rytm i organisationen. Det innebär att utbildning 
genomförs, för att sedan göra en insats och sedan vidareutbildas för att ytterligare en gång 
genomföra en insats. Skillnaden mot utlandsstyrkan blir att med stående förband fås en 
kontinuitet i insatserna och en kvalitetshöjning efter varje insats, p.g.a. anställningstiden.  
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Försvarsmaktens framtida organisation beskrivs som ett tillgängligt och användbart försvar, 
där mångsidighet och kvalité präglar arbetet. Slutsatserna angående 
personalförsörjningssystemet är att Försvarsmakten blir en effektivare organisation i och med 
införandet av kontraktsanställda. Beredskapen kommer bli högre och tiden från beslut till 
insats kan kortas ner betydligt. Eftersom soldaten i förbandet kommer genomföra två eller fler 
insatser under sin tjänstgöringstid kommer kvalitén på förbandet var hög och förbandet 
kommer vara samövat. En hög grad av samövning innebär att förbandet kan lösa komplexa 
och varierande uppgifter i olika intensiteter. 
 

5.2.3 Hur ser officerare på de krav som ställs på en utbildare i den 
nuvarande samt den framtida organisationen? 
Överlag tror de tre officerare som svarat på frågeformuläret att det kommer ställas i princip 
samma krav på att utbilda kontraktsanställda som värnpliktiga. Officerarna tror att den 
pedagogik som används i den nuvarande organisationen vad avser stridsutbildning inte 
kommer ändras något. De anser att den är applicerbar även på anställda soldater. Slutsatsen 
som dras är att det är ledarskapet som kommer bli allt viktigare. Förhållningssättet till 
soldaterna kommer vara mer avgörande då de genomför utbildningen på frivillig grund. Att 
som utbildare vara påläst och kunna de aktuella systemen eller utrustningen kommer vara 
viktigt för att skapa förtroende hos soldaterna. Utbildaren och chefen skall kunna leda genom 
handling vilket innebär att egen personlig färdighet är viktig. 
 
Kopplat mot ledarskapet är det vikigt för utbildaren att ha motiverade soldater. I framtiden är 
det en viktig egenskap, och nästan ett krav, att kunna motivera sina underställda. Hur soldater 
motiveras kan ske på många sätt, men det viktigaste enligt officerare är att erbjuda en attraktiv 
utbildning som är utvecklande och intressant. Ett annat sätt är att lägga ut morötter längs 
utbildningens väg, vilket håller soldaten motiverad.  

5.2.4   Vilka är likheterna och skillnaderna mellan organisationerna 
kopplat mot att utbilda? 
De likheter som finns mellan organisationerna är att stridsutbildningen kommer ske i samma 
format och med samma struktur som tidigare. Vad gäller stridsutbildning har Försvarsmakten 
en fungerande verksamhet och är enligt officerare erkänt duktigt. Hela grundutbildningsskedet 
kommer bedrivs i likhet med tidigare utbildning. 
 
Skillnaderna mellan utbildningarna kommer vara att det ställs andra krav på utbildarens 
ledarskap och föregångsmannaskap. Eftersom soldaterna kommer vara anställda krävs ett 
annat förhållningssätt där de ses utifrån att de frivilligt valt Försvarsmakten som arbetsgivare. 
Självklart kommer det ställas krav på soldaterna också. Ledarskapet måste vara tydligt och 
utbildaren måste vara kunnig. Det kommer skina igenom direkt om utbildaren inte kan sin sak 
eller försöker vara någon den inte är. Ett sådant beteende skapar heller inte förtroende hos 
soldaterna och i förlängningen innebär motivationsbrist hos soldaterna. Ytterligare en skillnad 
kommer vara att utbildaren kommer leda mer repetitions- och vidmakthållandeutbildning, 
vilket innebär att utbildningen måste vara intressant. Utan intresse och motivation för 
utbildning blir kvalitén på utbildning och i förlängningen förbandet inte den önskade. Detta 
ställer krav på utbildaren att bedriva en attraktiv, utmanande och utvecklande utbildning.   
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5.3 Analys av syftet med uppsatsen 
Vilka krav kommer det, i framtiden, ställas på utbildaren som skall utbilda kontraktsanställda 
soldater?  
 
De krav som kommer ställas på utbildaren i framtiden är att agera som ett föredöme. Det vill 
säga leda genom handling, vilket exempelvis kan innebära hantering av egen utrustningen 
eller kunskap inom sitt område alternativt system. Leda genom handling är även förmågan att 
truppföra förband inom ramen för sin tjänst. Ytterligare sätt att vara ett föredöme är att vara 
sig själv och inte ta eller spela olika roller som soldaten enkelt genomskådar. Viktigt är att 
vara ett föredöme genom sitt handlande, att leda förbandet eller utbilda på ett korrekt sätt. För 
utbildaren handlar det vidare om att förstå att det är vuxenutbildning som bedrivs och 
soldaterna inte är uteslutande unga vilket var fallet tidigare. Det ställer krav på flexibilitet hos 
utbildaren, för att kunna anpassa utbildning efter behov.  
  
Ytterligare krav som ställs på utbildaren är, enligt ovan nämnt, att kunna sitt yrke, vara påläst 
om de system som utbildas i och vara noggrann. Skall utbildare och officerare kunna ställa 
krav på soldaterna skall även dem kunna vad de utbildar i. Krav på att vara väl förberedd inför 
ett utbildningspass kommer vara av ytterst vikt, då det är yrkessoldater som utbildas. De har 
sök in på frivillig grund och förväntar sig en bra och seriös utbildning. Utbildning av 
yrkessoldater kommer också innebära krav på att som utbildare vara kreativ och initiativrik 
för att hela tiden kunna utveckla utbildningen och göra den intressant och utmanande. På så 
vis skapas en utvecklande utbildning, där utbildaren skapar ett förtroende för organisationen 
och verksamheten hos soldaterna. 

5.4 Sammanfattning 
Värnpliktsutbildning avskaffas och frivillig militär grundutbildning införs. Detta beroende på 
att Försvarsmaktens uppgifter har förändrats. Likaså kommer utbildningen att förändras för att 
klara av att lösa de nya uppgifterna. Utbildningen i att genomföra strid tror officerare kommer 
att ske på samma sätt som tidigare. Däremot kommer kravet på ett mer tydligt ledarskap 
finnas. Utbildaren och officeren kan inte spela i roller, utan måste vara sig själva för att skapa 
en trovärdighet gentemot yrkessoldater. Att som utbildare vara ett föredöme och skapa 
förtroende för utbildningen är av yttersta vikt. Detta uppnås bland annat genom egen 
personlig färdighet, kunskap inom sitt område och förmåga i att truppföra inom sin 
tjänstegren. 
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6. Diskussion 

6.1 Inledning 
Diskussionskapitlet är indelat i två huvudsakliga områden. I det första diskuteras 
undersökningens resultat kopplat mot den tidigare forskning som är gjord på området. Detta 
för att fastställa vad som är nya resultat och vad som endast bekräftar tidigare forskning. Det 
andra området diskuterar varför resultatet blev som det blev, samt vad som kunde gjorts 
annorlunda för att utfallet skulle blivit av en annan karaktär. 

6.2 Tidigare forskning 
Som det står skrivet i statens utredning Totalförsvarsplikt och frivillighet får Försvarsmakten 
allt fler uppgifter att lösa, med lägre numerär än tidigare. Allt fler uppgifter är engagemang i 
internationella insatser och det innebär nya krav som vidare leder till att andra kompetenser 
efterfrågas. För att möta dessa krav och lösa allt fler uppgifter med en lägre numerär har 
Försvarsmakten beslutat att förändra sitt personalförsörjningssystem. Värnplikten avskaffas 
och frivillig grundläggande militär utbildning införs, allt för att kunna lösa de nya uppgifterna. 
Vidare i utredningen beskrivs också utbildningen som skall erbjudas måste vara högkvalitativ, 
intressant och ändamålsenlig för att locka folk till ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten. 
 
Undersökningen som gjorts i uppsatsen tyder på att Försvarsmakten har förstått vilka 
utmaningar de nya uppgifterna innebär. För att ha förmågan att lösa dessa införs, enligt ovan 
nämnt, ett nytt personalförsörjningssystem där pliktlagen inte längre styr tjänstgöringen. Allt 
för att få en högre kvalité på utbildningen och i förlängning på förbanden. Försvarsmakten vill 
ha personal som är lagspelare, nyfikna och framförallt motiverade. Detta borde innebära att 
övergången till frivillighet är ett steg i rätt riktning för att nå dit. Är soldaten intresserad och 
motiverad för utbildningen och uppgiften söker han sig till Försvarsmakten av rätt 
anledningar. I förlängningen får Försvarsmakten den personal som eftersöks.  
 
Vidare medför det att eftersom personer frivilligt sökt till Försvarsmakten förväntar det sig en 
gedigen och kvalitativ utbildning. Detta ställer krav på organisationen och ytterst utbildaren. I 
tidigare forskning presenteras, ur Militärt ledarskap – när det gäller, tre framtidsskisser för 
vad en utbildare, tillika officer, skall klara av. Dessa är relativ generella, men stämmer bra 
överrens med vad de tre officerare som medverkade i undersökningen svarade. Kraven på 
framtida utbildare enligt officerarna är att besitta en hög kunskap inom eget område, system 
och förband, vilket även presenterades i framtidsskisserna. Genom hög kunskap kan 
utbildaren och officeren leda genom handlande vilket bidrar till att skapa ett förtroende hos 
soldaten. Officeren skall i vara ett föredöme, både enligt vad undersökningens resultat visar 
och vad som tidigare forskats på. Ett föredöme kan vara många saker, bl.a. egen personlig 
färdighet både vad avser soldatkunskaper men också förmåga i att leda förband. Tillika visar 
resultaten att utbildaren måste vara noggrann och påläst för att möt soldaternas behov samt 
vara ett föredöme i professionalism. 
 
Ovanstående egenskaper och krav var vad de tre officerarna som svarade på frågeformuläret 
kom fram till, i likhet med vad tidigare forskning inom området kommit fram till. Slutsatsen 
är att undersökning som genomförts i uppsatsen bekräftar tidigare forskning inom ämnet. Det 
kan innebära att det som tidigare forskats på angående krav har applicerats i Försvarsmakten 
eftersom officerarna i undersökningen svarade i princip likadant. Tyvärr hade uppsatsens 
frågeställning en högre ambition än att bara bekräfta tidigare forskning och det var att 
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fastställa ytterligare krav som kommer ställas på utbildaren. I nedanstående stycke resoneras i 
varför utfallet av undersökningen inte nådde hela vägen fram i sin ambitionsnivå. 
 

6.3 Resultatet 
Resultatet av undersökningen blev inte tillräckligt tydligt för att helt svara på frågeställningen 
om vilka krav som ställs på utbildaren i framtiden. Önskemålet hade varit att få fram mer 
specifika krav som inte var av så generell karaktär. Krav angående ett tydligare ledarskap och 
vikten av att vara sig själv var ganska tydlig. Föregångsmannaskap och att vara ett föredöme 
genom handlig och kunskap var också tydligt. Däremot mer specifika krav på egenskaper, 
kunskaper och färdigheter som utbildaren måste klara av blev för generella för att fullt ut 
kunnat svara på frågeställningen. Resultatet blev med andra ord för generellt jämfört med 
frågeställningen var tänkt att svara på. Detta medför i förlängningen att ytterligare forskning 
inom området behövs för att svara på vilka krav det i framtiden kommer ställas på utbildaren i 
och med införandet av kontraktsanställning av soldater. Antingen genom på c-uppsatsnivå 
eller högre. 
 
Varför resultatet blev för generellt berodde på att frågeformuläret som tre officerare fyllde i, 
hade behövts fyllas i av fler för att kunna dra tydligare slutsatser om tendenser och 
förväntningar på framtida utbildningen. Ett annat förslag för tydligare resultat hade varit att 
komplettera frågeformuläret med intervjuer med de tre officerarna för att utveckla svaren till 
mer specifika. Speciellt eftersom svaren blev av relativt generell karaktär. Med intervjuer 
hade frågorna kunnat penetreras djupare och på så vis kunnat leda till fler slutsatser angående 
framtida utbildning. Dock har inte tiden funnits, under vilken undersökning gjorts, för att 
hinna med detta samt att undersökningen inte har kunnat genomföras i en konstant följt p.g.a. 
annan verksamhet. 

7. Sammanfattning 
I och med Försvarsmaktens förändrande och komplexare uppgifter, krävs mer kvalité och 
flexibilitet i organisationen. Därför ändrar Försvarsmakten sin personalförsörjning. 
Värnplikten avskaffas och militär grundutbildning införs. Soldater tar anställning vid något 
Försvarsmaktens förband och blir där en del av ett stående förband, redo att på kort varsel lösa 
uppgifter. För att lösa givna uppgifter samt att lyckas rekrytera personal till Försvarsmakten 
krävs en kvalitativ, utvecklande och utmanande utbildning. För att lyckas med den 
utbildningen ställs det krav på utbildaren. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka dessa krav, i framtiden, kommer att vara i 
och med kontraktanställning av soldater. Genom ett frågeformulär som tre officerare har 
besvarat och gett sin syn på framtiden har slutsatser dragits angående framtida krav. De 
resultat undersökningen har kommit fram till är att kraven på stridsutbildningen i stort 
kommer vara lika, där egen personlig färdighet anses vikigt. Det som kommer skilja är att ett 
tydligt ledarskap måste prägla utbildaren. Denne måste vara ett föredöme och skapa 
förtroende för utbildningen och organisationen.  
 
Resultaten av uppsatsen styrker tidigare forskning och har inte visat några övriga 
kravställningar. För att lyckas med det kunde fler officerare fyllt i frågeformuläret, för att få 
fler ingångsvärde eller kunde intervjuer med de tre officerarna gjorts för att komplettera 
frågeformuläret. Tiden har tyvärr inte medgivit detta. 
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Bilagor 
 

Frågeformulär angående utbildning av kontraktsanställda 
 

Namn & Grad: 
Ålder: 
Befattning: 
År i FM:  
 

1. Vad tror du generellt det kommer bli för skillnad på att utbilda värnpliktiga kontra 
kontraktsanställda? 

 
 
 

 
2. Hur tror du utbildningen av kontraktanställda soldater kommer se ut? 

 
 
 
 

3. Vad tror du det kommer ställas för krav (fysiska/psykiska/kunskaper/förmågor/etc) på 
kontraktsanställda soldater som det inte gjordes på värnpliktiga?  

 
 
 
 

4. Vad kommer det ställas för krav, i framtiden, på de utbildare/officerare som skall 
utbilda kontraktsanställda? 

 
 
 
 

5. Vilka egenskaper/kunskaper/ledarförmågor måste utbildaren/officeren besitta för att 
klara av att utbilda kontraktsanställda? 


