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”Alla soldater ner - alla hem” 

 
Riskbedömning vid tjänstgöring i utlandsstyrkan -  

en fallstudie av insatserna i KOSOVO 
Sammanfattning 
Försvarsmaktens ska kunna hantera risker då det är en normal del av verksamheten. Det gäller 
såväl vid nationell övnings- och utbildningsverksamhet som vid internationella insatser av 
utlandsstyrkan. Syftet med den här uppsatsen är att beskriv och till del förklarar hur 
Försvarsmakten hanterar risker som personalen i utlandsstyrkan kan utsättas för vid sin 
tjänstgöring. För analysen av beslutsprocessen och riskhanteringen har Bolman och Deal Nya 
perspektiv på organisation och ledarskap används. Metoden som sedan har använts är en 
dokument och intervjustudie som omfattar svenska bataljoner som tjänstgjort i Kosovo under åren 
2001 till 2004.  
 
Resultatet visar på att Försvarsmakten styr riskhanteringen genom en för ändamålet rationell och 
lämplig metod. Ett tillvägagångssätt för det är en uppbyggnaden av en kultur där riskhantering är 
något som är underförstått i den militära professionen och någonting som bataljonschefen arbetar 
aktivt med utifrån sina tidigare erfarenheter från sin yrkeskarriär. För att bataljonschefen ska 
uppnå ett högt säkerhetstänkande har han möjligheten att förstärka de värderingar som han vill ska 
genomsyra förbandet. En central faktor är kravet på att egenskyddet (force protection) sätts högt 
men dock inte i främsta rummet då det alltid är att lösa uppgiften som står främst. 
 
Bataljonschefen verkar i en miljö med flera överordnade chefer med i stort samma mål men med 
olika intressen hur de kan uppnås. Processerna är relativt reglerad och spelreglerna är tämligen 
tydliga för inblandade aktörer men ändå en källa för att intressekonflikter kan uppstå.  
 
Nyckelord: Beslutsprocess, Riskhantering, Risker, Riskbedömning, Utlandsstyrkan, Kosovo 
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“Each soldier sent, each soldier brought back” 
 

Risk Assessment While Serving in International Forces   
– a Case Study in Kosovo 

 
Summary 
The Swedish Armed Forces must be able to deal with risks when they are a normal part of 
activities and operations. This applies both to the national training and educational activities as 
well as the international ones with operations by the international forces in different parts of the 
world. This essay describes and to some extent explains how the Swedish Armed Forces deal with 
risks that personnel in the international forces may be exposed to during their service. The 
decision-making process of the battalion commander is also described. For the analysis of the 
decision-making process and risk management has Bolman and Deal's Four Framework Approach
been used. To answer these questions a case study has been made comprising Swedish battalions 
that have served in Kosovo from the years 2001 to 2004.  
 
It can be established that the Swedish Armed Forces controls risk management through a rational 
and appropriate method. One course of action for achieving this is through creating an atmosphere 
in which risk management is embedded in the military profession and something that the battalion 
commander actively deals with according to the experience gathered during his professional 
career. 
 
In order for the battalion commander to achieve a high security reasoning he has the ability to 
reinforce the values that he wants to imbue the unit with. This is a decisive factor for heightening 
risk awareness. One of the sections deals with the demand for force protection being placed high 
on the list of priorities but not too high as completing the mission must always be considered top 
priority. 
 
The battalion commander operates in an environment with several superior officers possessing 
primarily the same goal but each with different means for accomplishing this goal. The processes 
are moderately regulated and the rules of conduct are fairly clear for concerned parties yet still 
able to cause conflicts of interest. 
 
Keywords: Decision-making process, risk management, risks, risk assessment, international 
forces, Kosovo 
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”Alla soldater ner- alla hem” 
 

Inledning 

Risker är något som Försvarsmakten konfronteras med vid all sin verksamhet. 
Det gäller såväl risker för skador på materiel som skador på personal. Det är 
också något som i ett historiskt perspektiv har påverkat utformning av förband 
och olika tekniska system. Avvägningen mellan verkan och hänsynstagande 
till skydd har följts åt vid framtagande av förband och vapensystem. En risk är 
i detta sammanhang möjligheten eller sannolikheten för att en fara uppstår 
eller att man lider förlust av någonting.1  
 
Försvarsmaktens måste kunna hantera risker då det är en normal del av 
verksamheten. Det gäller såväl vid nationell verksamhet som vid den 
internationella med insatser av utlandsstyrkan i olika delar av världen. Med en 
uttalad politisk ambition att öka det internationella engagemanget så är det 
uppenbart att Försvarsmakten behöver ha ett strukturellt system för 
riskhantering i syfte att kunna minimera risker för personal och om det uppstår 
risker reducera dess konsekvenser. Finns det något sådant system för 
riskhantering inom utlandsstyrkan eller hanteras risker från fall till fall utan 
bestämda regler för deras bedömning? 
 
Jag har personliga erfarenheter av riskhantering för utlandsstyrkans personal 
från min tjänstgöring i Kosovo från december 2002 till och med juni 2003. Jag 
hade då en befattning som ställföreträdande chef för bataljonsstabens 
operationssektion vid den svenska mekaniserade bataljonen SWEBAT/KS 07. 
I den befattningen så konfronterades jag med mycket olika former av 
riskbedömningar för personal och materiel. Det kunde gälla allt från 
bedömningen av lämpligheten att låta veckans transport från Kosovo till 
Makedonien med ledig personal genomföras till hur stor personell styrka som 
bör vara i beredskap för att kunna hantera eventuella upplopp i samband med 
en sökoperation efter gömda illegala vapen. 
 
Vid det första fallet med personaltransporten så var bakgrunden den att 
SWEBAT personal med inarbetad ledighet påbörjade sin ledighet, så kallad 
leave vid Makedoniens huvudstad Skopje och det var SWEBAT ansvar att 
personalen säkert kunde lämnas där för fortsatt transport under eget ansvar för 
att sedan hämtas upp där efter ledighetens slut. Transporten och 
ledighetshanteringen var normalt en rutinverksamhet som ledes av 
bataljonsstaben genom logistiksektion i samverkan med personalsektion. 
Denna torsdagsmorgon inkom det underrättelser om demonstrationer och 
blockering av gränspassagen mellan Kosovo och Makedonien. Obekräftade 
rykten om skottlossning fanns också. Dessa underrättelser innebar att den 
normalt så rutin liknande leave-transporten helt plötsligt blev föremål för en 
noggrannare analys innan den gick att genomföra. Det är intressant att efter 

                                                 
1 Oxford advanced learner´s dictionary, sidan 1093. 
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den händelsen reflektera över vilka intressenter som påverkade 
beslutsituationen och den komplexitet som bataljonschefen hade att hantera i 
denna till synes enkla beslutssituation och vilka övervägande som gjordes. 
 
Den andra situationen är troligtvist mer det som i vanliga fall kopplas ihop 
med riskhantering vid tjänstgöring i utlandsstyrkan. Situationer då soldater 
utsätts för risker inom ramen för sitt uppdrag. Mitt exempel ovan refererar till 
en sökoperation efter misstänkta gömda illegala vapen. Den genomfördes i en 
serbisk by som inte bedömdes utgöra någon slumrande oroshärd, utan snarare 
tvärt om ganska uppgiven och resignerad och accepterande det rådande 
minoritets tillstånd för den serbiska befolkningen. Strax efter det att 
operationen påbörjades så samlades det dock en uppretad folkmassa i 
anslutning till det hus som utgjorde objektet för operationen. För att inte väcka 
onödig uppmärksamhet så hade stödstyrkan som skulle skydda den grupp som 
genomförde det egentliga sökningen efter vapen begränsat till det minimala. 
Kravallutrustade reservstyrkor fanns dock i beredskap för att kunna hantera 
den plötsligt uppkomna situationen men med en timmes beredskap till möjlig 
insats. Den tiden visades sig vara allt för lång för att de skulle kunna komma 
till undsättning och stabilisera situationen i tid. Nu påverkades bataljonschefen 
efter rekommendation från kompanichefen att avbryta operationen före den 
var fullföljd enligt den ursprungliga planen och i mer eller mindre god ordning 
dra sig tillbaka. Riskbedömningar runt omkring kollektivt beteende är 
komplicerat och det visade även det här exemplet. Det är även här intressant 
att reflektera över hur beslutssituationen med olika inblandade intressenter var 
sammansatt för bataljonschefen då han fattade beslut att avbryta den pågående 
operationen.  
 

Problemformulering 
Ett antal begrepp av central betydelse i uppsatsen kommer här att ges en 
kortfattad beskrivning och precisering. Avsikten är dels att försöka ge en 
allmängiltig beskrivning av begreppens innebörd, men också en precisering av 
hur jag har tolkat innebörd och omfattning i just det sammanhang som 
avhandlas i detta arbete. 
 
Begreppet riskhantering är mångfacetterat och dyker upp inom många olika 
områden. Riskhantering är ett begrepp som finns inom till exempel 
sjukvården, miljöområdet och konstruktionsarbete. Inom Försvarsmakten har 
riskhantering ingen entydig definition utan det krävs att begreppet definieras i 
dess sammanhang. Inom teknikområdet har riskhantering länge varit ett viktigt 
begrepp att förhålla sig till vid utvecklande av nya materielsystem för 
Försvarsmakten. Inom teknikområdet så finns också en utvecklad terminologi 
som till delar är applicerbar på Försvarsmaktens operativa verksamhet. I FOI –
rapporten Utveckling av Riskhantering definieras en risk som sannolikheten 
för att en negativ händelse ska inträffa som påverkar möjligheten att nå 
uppsatta mål.2  
                                                 
2 Pilemalm Sofie, Ericson Leni, Hallberg Niklas, Lindell Per-Ola, Andersson Maria (2004), 
Utveckling av riskhantering, Totalförsvarets forskningsinstitut. 
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Riskhantering beskrivs som ett verktyg för att minimera risker och deras 
konsekvenser. Dessa två definitioner av risk och riskhantering går på ett bra 
sätt att appliceras på det som denna studie omfattar. Vidare i FOI rapporten så 
indelas riskhanteringen i två steg: riskanalys och riskåtgärdande. Riskanalys 
utvecklas vidare som att risker ska identifieras, definieras och katalogiseras. 
Därefter så sker en fortsatt analys där möjligheter och konsekvenser av risker 
identifieras, definieras, värderas och kvantifieras. Det andra steget som är 
riskåtgärdande innebär att man tar fram strategier för att möte varje risk. En 
riskstatus ska göras tillgänglig och kommuniceras. Där bör det ingå till vilken 
grad risker kan accepteras. Slutligen så ska åtgärder vidtas för de risker som 
överskrider de tröskelvärde som är accepterade. 
 
Det som är redovisat av riskbegreppet visar på den omfattande 
begreppsapparat som finns runt ordet risk. Ordet risk i denna uppsats 
definieras med utgångspunkt från den ovan redovisade genom att risk är 
konsekvensen för att kroppsskador kan uppstå på insatspersonal. Följaktligen 
blir definitionen av en risk det som är sannolikheten för att en kroppsskada ska 
inträffa om man ska ha möjligheten att nå uppsatta mål. 
 
Stegen som genomförs vid en riskanalys tillsammans med riskåtgärdande 
omfattar det som i den militära planeringsprocessen kallas bedömande. Det 
innebär att begreppet riskbedömning i denna uppsats omfattar det som 
definieras ovan om riskanalys och riskåtgärdande. 
 
Ett annat begrepp som kommer att användas är ordet riskhantering som här 
används för att beskriva hela situationen runt risker mer generellt. Med 
riskbegreppet något tydligare klarlagt så fortsätter här problemformuleringen. 
 
Det var särskilt två fenomen som jag reflekterade över efter att tjänstgöringen 
i Kosovo var avslutad och jag hade återkommit till Sverige. För det första hur 
gick egentligen riskhanteringen till och för det andra hur styrde egentligen 
Försvarsmakten Kosovo-bataljonen då det gällde riskhantering? På vilka 
grunder och med vilken risktagning genomförde bataljonschefen sina militära 
operationer med hänsyn till att bataljonschefens uttalade mål var att alla skulle 
komma hem levande till Sverige eller var det egentligen så tydligt uttalat det 
där med att alla skulle med hem levande. Detta kanske bara var retorik som 
egentligen hade som syfte att hålla nere diskussionen så att riskerna med 
utlandstjänstgöring tonas ner. Hur kunde till exempel de uppblossade 
oroligheterna i mars 2004 slå ner som en blixt till synes från en klarblå 
himmel och utsätta svenska soldater för risker de inte var förberedda på? 
 
Vilka delar är det som påverkar en förbandschefs bedömning och sedan beslut 
om att genomföra insatser och i och med detta vara beredd att ta 
konsekvenserna av riskerna? Med utgångspunkt från bataljonschefen situation 
kan man indela dessa påverkansfaktorer i interna och externa. De interna är 
den emotionella känslan för omvårdnad och omhändertagande av egen 
personal som står mot kravet att lösa en ställd uppgift. De interna kan man 
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också säga utgöras av den bakgrund och erfarenhet som bataljonschefen har. 
Det som det innebär att vara officer till sin profession. De externa påverkande 
förhållandena är flera då chefen måste ta hänsyn till både en överordnad nivå i 
insatsområdet och ett nationellt hänsynstagande från den politiska nivån 
kanaliserad genom den nationella operativa ledningen.  
 
Finns det en möjlighet att Försvarsmakten på olika nivåer utan samordning har 
tagit på sig en självpåtagen begränsning i att använda sina resurser. Orsaken 
till det skulle kunna vara att man har övertolka ett uttalat egenvärde att inte ta 
risker som kan leda till personella förluster eller är det så att det finns en vilja 
till risktagning och uttalande om att alla ska komma hem levande är en 
moralisk harang och tom fras? Är riskbedömningar en integrerad del av 
bedömandeprocessen eller sker den parallellt vid bara speciell verksamhet? 
 
Den här uppsatsen undersöker riskhantering vid Försvarsmaktens insatser med 
utlandsstyrka. Den avser till att beskriva hur bedömningar av risker har gjorts 
vid insatser inom utlandsstyrkan och som en följd av detta förklara vilka 
faktorer som påverkar riskhanteringen vid insatserna. Det omfattar således 
ledningen som bataljonschefen utövar och den består i sin tur av chefskap som 
är det mer formella och ledarskap som vilar på förtroende och tillit. Här 
kommer jag använda Lars Anderssons tankekarta över begreppen som även 
ligger till grund för Utvecklande ledarskap för att beskriva begreppens 
inbördes förhållande.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En tankekarta som beskriver begreppen ledning, chefskap och ledarskap. Förenklad bild efter 
Andersson (2001). 
 
Risker för utlandsstyrkans personal är dagsaktuell på grund av händelserna i 
november 2005 då två svenska soldater omkom vid insatser i Afghanistan. Ett 
resultat av studien kan vara att Försvarsmakten kan identifiera områden som 
behöver utvecklas för att bättre kunna stödja de chefer som i framtiden ska 
tjänstgöra i utlandsstyrkan och inom EU-battlegroup konceptet. Det blir 
särskilt intressant då Nordic Battlegroup (NBG) ska kunna utgöra tätförbandet 
vid en insats med risk för omfattade personskador och förluster med dödlig 
utgång för den egna personalen. 

                                                 
3 Andersson, Lars (2001). Militärt ledarskap - när det gäller. Svenskt militärt ledarskap med 
fredsfrämjande insatser i fokus, sidan 200. 
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Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med den här studien är följaktligen att få en ökad förståelse hur 
ledningen utövas på bataljonschefsnivån och beslutsfattande sker vid 
situationer då risker för personskada för insatspersonalen existerar. 
 
Med utgångspunkt från min inledning som beskriver den komplexitet som 
cheferna i utlandsstyrkan verkar i så ska jag försöka att svara på följande två 
frågeställningar med avgränsningen att de omfattar bataljonschefers 
verksamhet i Kosovo. 
 
Hur styr Försvarsmakten utlandsstyrkans riskhantering inom Kosovo? 
Hur ser situationen ut för bataljonschefen vid processen för riskbedömning? 
 
Slutligen i det sista kapitlet av uppsatsen så följer en diskussion om hur 
Försvarsmakten kan utveckla riskhanteringen för utlandsstyrkan. 
 

Avgränsningar 
Det undersökta området omfattar Försvarsmaktens insatser med 
utlandsstyrkan i Kosovo under en begränsad period. Den försöker inte att 
beskriva hela Försvarsmaktens verksamhetssäkerhet eller att beskriva hela 
operationen i Kosovo och med den utvecklingen som har skett sedan 1999 till 
idag. Det är det operativa handlandet som utgör objekten för undersökningen. 
Riskerna som det handlar om är risker för kroppsskador på människor. Det 
som uppsatsen ska fokuseras mot är bedömningar och besluten som berör 
risker och de åtgärder och konsekvenser som det leder till. I huvudsak är 
fenomen betraktade ur ett socialt och organisatoriska perspektiv på 
riskhantering till skillnad från en mer psykologiskt orienterad undersökning. 
Uppsatsen avhåller sig därmed från att avhandla verksamhet med extrema 
begränsningar i handlingsfrihet såsom framför allt akut tidspress som innebär 
att chefen uppenbart blir stressad och handlar irrationellt och inte enligt 
normala processer.  
 

Forskning och tidigare utgivet material 
Med syftet att kartlägga ämnesområdet så har sökningar på Internet och 
Försvarshögskolans intranät genomförts. Sökning på Anna Lindh bibliotekets 
katalog har skett vid upprepade tillfällen allt eftersom arbetet har genomfört 
och nya uppslag på intressanta områden har dykt upp. Det går dock att 
konstatera då det gäller verksamhet som utlandsstyrkan har genomfört så har 
det varit som Lars Andersson beskriver i en artikel: Det Militära Isberget –en 
stor utmaning4 . Där han framställer den operativa tiden för bataljonen som en 
svart låda där input består av chefer, soldater och materiel och outputen 6 
månader senare är en minnesbok och slutrapport. Det är begränsat med 

                                                 
4 Moldjord Christian, Nordvik Hilmar og Gravråkmo Arve (2005), Militaer ledelse og de 
menneskelige faktorene. Luftforsvaret, Norge. 
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forskning om vad som sker under tiden bataljonen är verksam även om 
forskningen på senare år har intensifierats. Orsaken går säkert att finna i att 
förbanden är tillfälligt sammansatta och att de efter genomförd tjänstgöring 
splittras upp. Samma författare vid FHS har gett ut avhandlingen Militärt 
ledarskap-när det gäller med underrubriken Svenskt militärt ledarskap med 
fredsfrämjande insatser i fokus. Syftet som författaren har med den är att öka 
förståelsen för ledarskapets olika förutsättningar då cheferna möter en hel 
annan verklighet under fredsfrämjande insatser än det som sker här hemma i 
Sverige.5   
 
Generellt vad det gäller riskhantering (eng. risk management) så finns det en 
hel del litteratur och källor. Främst är den dock inriktad mot riskhantering 
inom det företagsekonomiska området. Studier och rapporter inom det område 
som har militär anknytning är framför allt i detta sammanhang hantering av 
risker vid framtagning av militära system såsom till exempel stridsflygplan 
och sambandssystem. 
 
Ett forskningsområde som omfattar organisationer som hanterar risker är den 
som handlar om organisationer där fel helst inte får begås alls därför att 
konsekvenserna av felhandlingar kan bli mycket kritiska. Exempel på sådana 
verksamheter är militär och civil flygverksamhet, flygtrafikledning, 
kärnkraftverk, kemisk industri, akutsjukvård och brandförsvar för att nämna 
några. Den sammanfattande benämningen på denna typ av organisationer i 
senare forskning är högreliabla organisationer (HRO). Alise Weibull vid FHS 
skriver just nu på en rapporten: Beredskap inför det oväntade- Om strukturella 
och kulturella särdrag i högriskorganisationer som i huvudsak omfattar en 
sociologiska och organisationsteoretiska synsätt på högriskorganisationer. Det 
som skiljer denna uppsats från det ovan förda resonemanget om felhandlingar 
är att den militära chefen också har att väga riskerna mot nyttan där 
konsekvenserna kan innebära att förluster måste tolereras för att vinna ett 
högre syfte.6 
 
Inom området som gäller specifikt riskhantering för utlandsstyrkan så är 
underlaget begränsat. Det finns ett antal rapporter utgivna av Totalförsvarets 
Forskningsinstitut (FOI) som omfattar delar av problematiken. Efter 
händelserna i mars 2004 i Kosovo då svenska styrkor direkt konfronterades 
med livsfara vid insats så har användarrapporten Kollektivt beteende och tidig 
förvarning utgetts. Den fokusera mot att kunna utveckla en förmåga att kunna 
förutsäga hot som orsakas av kollektivt beteende. Detta ska leda till ett 
utvecklat datorbaserat beslutstöd anpassat för bataljonsnivåns behov. Dess 
slutsatser bland annat är att säkerheten för egen personal är överordnat 
uppdraget i missionsområdet och är ett av bataljonschefens viktigaste mål. De 
lyfter bland annat fram som en avgörande framgångsfaktor för ett fungerande 

                                                 
5 Andersson Lars (2005), Militärt ledarskap-när det gäller, Svenskt militärt ledarskap med 
fredsfrämjande insatser i fokus. Försvarshögskolan. 
6 Weibull Alise (2006), Beredskap inför det oväntade- Om strukturella och kulturella särdrag 
i högriskorganisationer. Rapport under utgivning. 
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beslutsverktyg att erfarenheter förs in i systemet så att ett organisatoriskt 
minne uppstår och ett organisatoriskt lärande därefter kan ske. 7 
 
Inom området för risker för utlandsstyrkans personal finns även en rapport 
utgiven av Totalförsvaret Forskningsinstitut som omfattar de risker som 
utgöras av den miljö som soldaterna verkar i. Användarrapporten benämns 
Kosovostudien Miljö- och hälsorisker för insatspersonal.  Den omfattar såväl 
risker som uppstår när man bland annat utsätts för radioaktiva strålningen men 
även andra hälsorisker såsom utsläpp av hälsofarliga ämnen.8  
  
En annan rapport inom området är utgiven av Försvarshögskolan: Hemma 
övas man – borta prövas man: Att vara bataljonschef i en internationell 
kontext. Rapporten är bred så till vida att den redovisar 17 svenska 
bataljonschefers upplevelser före, under och efter deras tjänstgöring på Balkan 
från 1993 till 2002. Ett ämne som rapporten tar upp är den problematik det 
finns att agera inom ramen för en politisk kontext. Behovet att alltid göra 
avvägningen mellan direkt militära konsekvenser på ett agerande och de 
politiska följder som det kan leda till är något som cheferna lyfter fram som 
något särskilt att ta hänsyn till. Ett annat område är de olika intressenter som 
påverkar chefers beslut och bataljonens verksamhet. 9 
 
En annan studie inom området är också den utgiven av Försvarshögskolan: 
Reaktioner och funktionsförmåga i samband med livshotande fara. 
Intervjustudien handlar om akuta reaktioner hos svensk FN-personal som 
utsätts för livshotande fara. De som intervjuas har deltagit i FN:s 
fredsbevarande styrka i Bosnien 1993-1995. Ett ämne som studien visar på är 
att faror och äventyr är något man faktiskt vill söka upp. Vid en livshotande 
händelse så beskriver många att deras tankeförmåga blockeras initialt och det 
är särskilt tydligt då det gäller chefer med komplexa uppgifter. Det ska i detta 
sammanhang understrykas att studien omfattar militära chefer på lägre nivå 
upp till och med plutonchefer.10 
 
Det finns ytterligare omfattande kvalificerad forskning inom detta område. Ett 
exempel på det är den nyutgivna rapporten Ledarskap och beslutsfattande 
under stress vid komplexa olyckshändelser inom svensk räddningstjänst: en 
kvalitativ intervjuundersökning. Den har beröringspunkter med denna studie 
men fokus på rapporten fokuserar mot hur stressen påverkas i en 
beslutssituation. 11 

                                                 
7 Malm Michael, Neider Göran, Stjernberger Johan, Svensson Pontus (2005), Kollektivt 
beteende och tidig förvarning: beslutstöd sökes för internationella operationer. FOI-R—1584. 
8 Liljedahl Birgitta (projled) (2003), Kosovostudien, Miljö- och hälsoriskerför insatspersonal, 
Umeå, Totalförsvarets Forskningsinstitut-FOI. 
9 Blomgren Ebbe, Johansson Eva (2004), Hemma övas man – borta prövas man: Att vara 
bataljonschef i en internationell kontext. Försvarshögskolan ILM. 
10 Wallenius Claes (1997), Reaktioner och funktionsförmåga i samband med livshotande fara, 
Försvarshögskolan LI. 
11 Sjöberg Misa mfl, (2005),  Ledarskap och beslutsfattande under stress vid komplexa 
olyckshändelser inom svensk räddningstjänst: en kvalitativ intervjuundersökning, 
Försvarshögskolan ILM. 
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Den här exemplifierade forskningen ovan kommer att till del fungera som 
underlag då det gäller att i diskussionskapitlet reflektera och se framåt mot 
framtida forskningsområde. 
 

Disposition av uppsatsen 
Del 1 redovisar bakgrund till uppsatsen och valt ämne. Här presenteras 
problemformuleringen med definitioner, syfte och frågeställningar med 
uppsatsen och avgränsningar samt forskningsläget. 
Del 2 beskriver vald teorianknytning utifrån vilka perspektiv som 
riskhanteringen i utlandsstyrkan ska ses. 
Del 3: fortsätter med redovisning av den vetenskapliga metoden och det 
datainsamlingsverktyg som utnyttjas vid insamlingen av den information som 
uppsatsen erfordrar. 
Del 4 är resultatavsnittet som består av redovisning av data och analys av 
dokument som ingår i studien. Därefter sker en integrerad redovisning av data 
och analys av intervjuundersökningen. Slutsatser med teorianknytning och 
svar på uppsatsens frågeställningar avslutar sedan del 4. 
I del 5 genomförs sedan en diskussion med anknytning till uppsatsens 
huvudmål och de viktigaste identifierade resultaten. 
 

Teori – en utveckling av fyra perspektiv 

          Teoriernas koppling till riskbedömning 
Försvarsmakten behöver hantera risker i all sin verksamhet. Det finns ett 
omfattande regelverk som styr och reglerar alla dessa aktiviteter och således 
även den del som omfattar utlandsstyrkans verksamhet. Alla regler och 
bestämmelser kulminerar i den operativa chefens beslut om genomförande av 
verksamheten. I den här uppsats ska chefens handlande beskrivas utifrån en 
modell där chefen vid sina beslut påverkas av flera faktorer.  
 
En teori som kan användas för att beskriva en komplex organisationsprocess 
som en beslutssituation utgör finns i Bolman och Deals: Nya perspektiv på 
organisation och ledarskap.12  
 
Den ansats de gör i att förklara organisationer och dess processer ur fyra 
perspektiv utgör en bra grund för att beskriva beslutssituationer för en 
bataljonschef som står inför att göra övervägande inför operativa insatser med 
sitt förband eller andra beslutsituationer som innebär hantering av risker för 
sin underställda personal. Det är den stora komplexiteten i situation för 
riskhanteringen som gör att den breda ansatsen som teorin har gör den lämplig 
för den här uppsatsen. Det gäller även om inte risker är ett särskild röd tråd 
genom teorin. Där krävs en ny ansats för att applicera perspektivteorin på 
riskhantering för utlandsstyrkan. De perspektiv som författarna anger är för 
det första ett strukturellt perspektiv som de förklarar med centrala begrepp 
                                                 
12 Bolman Lee G, Deal Terrence E (2005), Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 
Studentlitteratur. 
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som regler, mål och rationalitet. Det är organisationsstrukturen som skapar 
och bildar beslut och aktiviteter. Det andra perspektivet är Human-resource : 
HR- perspektivet. Inom det området så lyfts begrepp som behov och relationer 
fram som väsentliga. Förståelsen för organisationens människor med deras 
styrkor och svagheter framhävs. Det politiska perspektivet är det tredje och 
där är viktiga begrepp makt och konflikter. Karaktäristiken är här 
konkurrensen om intressen, resurser och makt.  Det fjärde och sista 
perspektivet är det symboliska perspektivet. Ledande begrepp inom det 
området utgörs av kultur, ceremonier och värderingar. 
 
Det finns fler teorier som omfattar området beslutsprocesser. En är Graham 
Allisons teorier i boken ”The Essence of Decision” som fokuserar på att 
beskriva beslutsprocesserna runt kubakrisen. Tre olika modeller utgör 
perspektiven som beslutsprocesser förklarar händelseutvecklingen med; 
statsaktörsperspektivet, organisatoriskt beteendeperspektiv och beslutsfattande 
på central statsförvaltningsnivå. Dessa perspektiv skulle kunna bidra med 
fruktbara delar för att beskriva stycken av uppsatsen mål men enligt min 
bedömning så är själva grunden för Allisons teori lagd på en 
huvudmannaskap- och exekutiv nivå vilket inte stämmer så väl med den nivå 
som denna uppsats ska avhandla.13   
 

Motiv till val av teori 
Genom att utveckla Bolman och Deal (2005) fyra stycken olika perspektiv för 
att förklara beslutssituationen som bataljonschefen står inför så kommer alla 
de olika angreppsvinklarna att bidra med sin del för att ge en klarhet i hans 
komplexa beslutssituation. Just bedömningar av risker vid operativa insatser 
omfattar den sammansatta miljö som svenska insatsförband är bestämda att 
verka i. Teori är jag förtrogen med genom tidigare studier vilket gör att en 
fördjupad och systematisk applicering av teorin på studieobjektet kan ske. 
 

Teorins koppling till beslutsprocess och riskbedömning  
Det strukturella perspektivets vilar på sex grundläggande antaganden14: 

• Organisationer existerar för att man ska kunna uppnå uppställda mål. 
• Organisationer förbättrar effektivitet och utfall genom specialisering 

och tydligt arbetsfördelning. 
• Lämplig samordnings- och kontrollformer säkerställer att olika 

individers och enheter ansträngningar kopplas samman. 
• Organisationer fungerar bäst då rationaliteten ges företräde framför 

personliga preferenser och yttre tryck. 
• Strukturerna måste utformas på ett sådant sätt att de passar 

organisationens villkor. 
• Problem och försämrade prestationer uppstår till följd av strukturella 

svagheter och kan åtgärdas med hjälp av analys och omstrukturering. 
 
                                                 
13 Allison G (1999), The Essence of Decision, Longman, New York. 
14 Bolman och Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, sidan 75. 
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Det strukturella perspektivet kan ge svar på om organisationen är 
strukturerad på ett sätt som definierar roller väl och preciserar uppgifter. Det 
överordnade målet för organisationen är här centralt. Här går det att jämföra 
om målen är tydliga och om organisationen är strukturerar efter detta eller om 
målen är mer diffusa vilket kan kräva en annan typ av struktur med ett mer 
decentraliserad beslutssystem. Jag bedömer att detta kan ge svar på om 
styrningen av utlandsstyrkan sker på ett för ändamålet lämpligt vis då det 
gäller riskhantering. Den kommer nog också att bidra med att visa på hur 
processerna ser ut vid riskbedömningar och dess konsekvenser. 
 
HR-perspektivet vilar på följande förutsättningar: 15 

• Organisationer finns till för att uppfylla människors behov, inte 
tvärtom. 

• Människor och organisationer behöver varandra. Organisationer 
behöver nya idéer, energi, kunskaper och färdigheter. Människor 
behöver också lön och möjligheter att utvecklas och göra karriär. 

• När överensstämmelse mellan individ och system är dåligt blir minst 
en av parterna lidande. Antingen utnyttjar organisationen människorna 
eller tvärtom eller så går båda förlorade ur spelet. 

• När överensstämmelsen mellan individ och system är god tjänar båda 
parter på det. Individerna får en meningsfullt arbetet som skänker dem 
tillfredsällelse och organisationen får den kunskap och energi som 
krävs för att lyckas.  

 
HR-perspektivet utgör grund för att se på den inbyggda konflikt som finns i 
att organisationen hoppas på att den ska bestå av människor som är begåvade 
och kompetenta men också som är beredda att göra sitt yttersta för att uppnå 
de operativa målen med i värsta fall livet som insats. Detta är motsättningen 
som innebär en stor inflyttelsefaktor på riskbedömningar. Den blir central när 
vi ser vidare på bataljonschefens beslutsituation. Det här området omfattar 
skyddet för personalen. Det kan vara såväl skydd av kollektiv natur som 
skyddsrum och den personliga skyddsutrustningen men även taktiskt 
uppträdande. I uppsatsen benämns det egenskydd (eng. force protection). 
Perspektivet bedöms kunna belysa om det finns motsatsförhållande mellan att 
lösa uppgiften och egenskyddet. 
 
Politiska perspektivet kan sammanfattas med fem påstående: 16 

• Organisationer är koalitioner som består av många olika  och 
olikartade individer och intressegrupper. 

• Mellan koalitionsmedlemmar finns det bestående skillnader i 
värderingar, åsikter, information, intressen och tolkningar av 
verkligheten. 

• Knappa resurser och bestående skillnader ger konflikter en central 
plats i organisationsdynamiken och gör makt till den viktigaste 
tillgången. 

                                                 
15 Bolman och Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, sidan 151. 
16 Bolman och Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, sidan 232. 
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• Mål och beslut växer fram genom förhandling, köpslående och 
tävlande om bra positioner mellan konkurrerande intressenter. 

 
Det politiska perspektivet belyser de olika maktaspekter som finns på 
beslutssituationens komplexitet. Det gäller såväl internt i kretsen runt 
bataljonschefens ledningsgrupp som externa aktörer som påverkar utifrån sina 
roller. Inom perspektivet kommer även frågan om det etiska förhållningssättet 
fram tillsammans med det politiska säkerhetsinstrument som en bataljon i 
utlandsstyrkan är och som bataljonschefen ska manövrera och leda. 
 
Det symboliska perspektivet samlar ett antal central idéer som antagande: 17 

• Det viktiga är inte vad som händer utan vad det betyder. 
• Aktivitet och mening är löst kopplade till varandra, händelser får olika 

mening därför att människor tolkar erfarenheter på olika sätt. 
• För att kunna hantera den osäkerhet och mångtydighet som vi ställs 

inför i våra dagliga liv skapar vi människor symboler som miskar 
förvirringen, ökar förutsägbarheten och gör det möjligt att finna en 
riktning och förankra hopp och tro. 

• Många händelser och processer är av större vikt för det som uttrycks 
än det som produceras. 

• Kultur är det kitt som håller samman organisationen och som samlar 
människor kring en gemensam uppsättning värderingar och 
övertygelser. 

 
Det symboliska perspektivet åskådliggör till exempel att inget är väl så 
förknippat med svenska fredsfrämjande insatser som FN-baskern. Bilder på 
fotpatrullerande svenska soldater i Liberia som bär den ljusblå FN-baskern är 
en symbol som Försvarsmakten vill föra ut i ett budskap om det nya insatta 
insatsförsvaret. Den symboliska frågan om huvudbonaders bärande är dock 
mer komplex än så. Baskern visar för omgivningen att man kommer med 
fredliga avsikter och tror på avtal om vapenvila. Ur en strikt skyddsaspekt 
avseende soldaternas säkerhet vore det naturligtvis bäst att alltid bära hjälm 
och förflytta sig med bepansrade fordon. På samma sätt är också skyddsvästen 
en väsentlig del av det personliga skyddet. Riskbedömningarna runt det 
personliga skyddet har stort symbolvärde för omgivningen vilket är en 
väsentlig del i den dagliga riskhanteringen i ett operationsområde. För att det 
ska fungera så krävs det dock att värderingar påverkas så att ett 
säkerhetstänkande genomsyrar all verksamhet. Perspektivet bedöms kunna 
bidra med att visa på hur värderingar bidrar till riskhanteringen inom 
utlandsstyrkan. 
 

Sammanfattning av teorimodell 
Med syfte att visualisera en bild som beskriver teorins koppling till uppsatsens 
syfte och frågeställningar så redovisas en figur där perspektivens påverkan på 
bataljonschefens beslutssituation visas då det gäller riskbedömningar. 

                                                 
17 Bolman och Deal Nya perspektiv på organisation och ledarskap, sidan 296. 
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Metod 

Datainsamlingsmetoder 
För att kunna svara på problemformuleringarna så behövs det data som kan 
redovisa hur den faktiska beslutsituationen är uppbyggd för bataljonschefen. I 
detta fall så finns det data att inhämta från studier av dokument som styr 
bataljonschefens agerande. En annan källa utgörs av data från personer som 
har personlig erfarenhet av operativt beslutsfattande på bataljonschefsnivå.  
 
Den lämpliga nivån för att kunna studera det är för utlandsstyrkans del är 
bataljonschefsnivån och den bedömning och handlandes som sker där. Nivån 
under där kompanichefen gör sina bedömningar är i detta fall mindre lämpligt 
då det oftast handlar om mer stridstekniska övervägande istället. På den nivån 
handlar det mer om hur saker ska lösas än om övervägande vad som ska ske. 
Chefskapet för en utlandsbataljon är mångfasetterad med ett mycket brett 
spektrum av arbetsuppgifter där de operativa besluten är en mindre del och 
bereds av en relativt stor stab bestående av upp till 50 officerare och befäl som 
i sin tur är indelade i flera sektioner. I syfte att kunna undersöka riskhantering 
vid operativa beslut mer precist har jag valt att involvera cheferna för 
operationssektion som tillsammans med bataljonschefen och stabschefen 
normalt utgör ledningsgruppen för bataljonen. 
 
Med hänsyn till den relativt begränsade tillgången det finns på 
undersökningsobjekt och att det ska gå att hitta ett lämpligt urval med 
liknande förutsättningar har jag valt att välja ut chefer som tjänstgjort vid 
förband ingående i Kosovo Forces (KFOR). Där finns det en följd av 
bataljoner med tämligen lika förutsättningar inför riskhantering vid planering 
och genomförande av insatser. Det innebär att uppsatsen begränsas till en 
fallstudie över en del av Kosovobataljonerna (KS xx) men med slutsatser som 

Beslutsfattande utifrån Bolman & Deal Nya perspektiv på organisation och 
ledarskap.sidan 368. Egen modell. 

Chefens 
riskhantering 

Beslut Strukturellt 
perspektiv: 
Finns en rationell 
struktur som syftar till 
att kunna göra en 
lämplig 
riskbedömning? 

HR-perspektiv 
Finns en process som 
syftar till att skapa 
förståelse varför risker 
behöver tas och dess 
konsekvenser på 
egenskyddet? 

Politiskt perspektiv: 
Finns det motstridiga intressen som 
påverkar hur riskbedömningar görs 
inför operationer? 

Symboliskt perspektiv: 
Används värderingar för att implementera ett 
säkerhetstänkande i förbandsandan? 
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kan inspirera till fortsatt forskning inom andra delar av utlandsstyrkan eller 
generellt för hela Försvarsmakten.  
 
Ett av urvalskriterierna för intervjupersonerna var att de skulle ha verkat i en 
miljö med yttre förutsättningar som liknade de som jag har personliga 
erfarenheter från och den miljö som också utgör grunden för 
problemformuleringen. Syftet var att jag skulle ha en mycket god förståelse av 
den kontext de verkade i, för att min egen erfarenhet ska kunna bidra till att 
fördjupa analysen av såväl dokumentstudien som intervjusamtalen. Urvalet av 
intervjupersoner gjordes följaktligen utifrån att tjänstgöringen skulle vara 
likartad utifrån organisation, uppgifter och det taktiska läget inom 
operationsområdet. För att eliminera osäkerheten för att en 
bataljonsledningskonstellation var unik på grund av individernas 
förutsättningar bedömde jag att tre bataljonsstaber borde erfordras för att få 
fram ett representativt underlag för hur förhållandena var för tiden för min 
tjänstgöring. Variablerna kunde utgöras av till exempel truppslagstillhörighet, 
ålder och tidigare utlandstjänsterfarenhet. Detta borde innebära enligt min 
bedömning att de fem bataljonerna KS04 till KS08 utgör lämpligt 
urvalsunderlag. 
 
De tidigare bataljonerna bedömdes ha tjänstgjort under en tid då det 
fortfarande existerade ett reellt hot från serbernas sida att anfalla in i Kosovo 
vilket var en situation som var relativt förändrad och stabiliserad då KS04 
inledde sin tjänstgöring i början av 2001. Bataljonerna efter KS08 har 
förändras organisatorisk på ett väsentligt sätt. Till exempel så reducerades 
manöverkompanierna till endast två stycken med begränsad skyddsnivå för att 
hantera såväl upplopp som kraftigare militärt våld. De senare bataljonerna har 
också tjänstgjort under en svensk brigadchef vilket skiljer sig från tidigare som 
har ingått i en brittisk och finsk brigad. Utifrån variablerna att få en blandning 
av truppslagstillhörighet, ålder och utlandstjänsterfarenhet blev det 
bataljonerna KS04, KS06 och KS07 som valdes ut som informationskällor.  
 
 

Sammanfattning val av metod 
Metoden kan rubriceras som både en beskrivande och förklarande studie av 
riskbedömningar för utlandsstyrkan vid operativa insatser. Där en väsentlig 
del består av hur chefer uppfattar sin beslutssituation när de ställs inför att 
hantera risker. Analysen baseras i allt väsentligt på dataunderlag från de 
genomförda intervjuerna tillsammans med kvalitativa dokumentstudier. 
Teorins olika perspektiv har varit grunden för att en röd tråd ska kunna följas 
genom analysen. 
 

Datainsamling kvalitativa intervjuer 
Inga exakta frågeställningar har delgivits före intervjuerna. Utan endast att 
intervjun ska omfatta operativa riskbedömningar för utlandsstyrkan på 
bataljonsnivå. Intervjuerna har sedan varit öppna så till vida att personerna har 
fått möjlighet att beskriva en operativ riskbedömningssituation utifrån sina 
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upplevelser. Därefter har frågorna styrs så att visa områden utifrån 
problemformuleringarna som jag har varit särskilt intresserad av har blivit 
belysta. Här har de fyra tidigare redovisade perspektiven varit utgångspunkten 
vid utformningen av uppföljningsfrågorna. Intervjuerna har genomförts i en 
lugn och avslappnad miljö utan särskild tidspress. Det har gått att hålla dem 
under de två timmar som har varit avdelat. Informatörerna har varit positivt 
inställda till att delge sina upplevelser på ett engagerat sätt. Intervjuerna har 
fört genom en öppen dialog vilket har den nackdelen att informationen från 
intervjuerna inte entydigt har svarat på en aspekt åt gången utan att flera 
perspektiv har blivit belysta inom samma frågeställning. Bakgrunden till att 
den öppna dialogen valdes som metod är problemet för intervjupersonen att på 
korta frågor svara specifikt på dem och samtidigt försöka återkoppla till olika 
händelser och aktivitet för att kunna svara exakt på frågorna. Istället har en 
intervjumetod valts som gör att informatören kan välja fritt utifrån sina 
erfarenheter och redovisa sin ståndpunkt. Den första intervjun genomfördes 
enligt ett ganska strikt protokoll där respektive perspektiv kopplades till olika 
verksamheter. Det visade sig dock att den metoden var mindre lämpligt då det 
inte gick att få ett djup inom en särskild händelse. Det var bättre att 
intervjupersonen ganska fritt fick redogöra för de områden som berörde 
riskhantering. Efter första intervjun så kände jag mig också bekväm med 
teorins perspektivtänkande och kunde ganska lätt med mitt minne styra 
intervjuerna mot de aktuella områdena. 
 

Dataanalys intervjuer 
Studien bygger på i huvudsak primärdata från bandade intervjuer som pågick 
mellan 90 –120 minuter som sedan skrevs ut av mig i sin helhet. Därefter så 
analyserades de utifrån de fyra perspektiven med tillhörande grundläggande 
antagande. Sedan i steg två av analysen har jag sedan efter min tolkning samlat 
delar av intervjuerna med liknande mening tillsammans utifrån perspektiven. 
Slutligen så har resultatet sedan värderas mot frågeställningarna. 
 

Datainsamling dokument 
Med textanalysen som grund avser jag att identifiera de faktorer som påverkar 
beslutprocessen runt riskbedömningar enligt de fyra perspektiven. Materialet 
utgörs av dokument utgivna av Försvarsmakten såsom order. Dessa dokument 
utges för att gälla en viss period vilket för den här studien innebär att exakt 
gällande order för respektive tjänstgörande bataljon (KS 01 osv.) inte har varit 
tillgänglig men utifrån min personliga erfarenhet  av dessa tidigare utgivna 
order så motsvarar de undersökta dokumenten i allt väsentligt kraven för den 
här studien. De dokument som inte finns upptagna som specifika referenser 
såsom de som styr bataljonschefens operativa agerande i operationsområdet 
hanteras i studien endast i generella termer. Orsaken är problematiken runt 
sekretessen av t ex operationsorder (Opord) och insatsregler (ROE) och sedan 
att dessa inte utan särskilt tillstånd från NATO får lämna operationsområdet 
Kosovo. För närmare information om dessa dokument så hänvisas läsaren till 
författaren.  
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Resultat av dokument- och intervjustudie 
Resultatredovisningen genomförs utifrån de fyra perspektiven som grund men 
uppställningen kommer att vara utifrån uppsatsens frågeställningar. Under 
respektive fråga så kommer alltså delar från alla perspektiven att ingå. Sista 
steget är sedan att i ett försök till diskussion att återkoppla till uppsatsen 
problemformulering. 

Metodkritik 
Resultatet av analysen från intervjuerna är min tolkning vad 
intervjupersonerna har berättat om situationer med riskhantering. Särskilt ska 
det i sammanhanget poängteras att informatörerna ser sina insatser under 
utlandstjänstgöringen som kanske det mest berikande och intressanta under sin 
professionella karriär. Vilket kan innebära att man omedvetet inte granskar sitt 
eget beteende på ett kritiskt sätt och därmed utelämnar delar som kanske var 
viktiga i den aktuella händelsen men efter avslutat uppgift spelar mindre roll 
då allt gick att genomföra på ett tillfredställande sätt. Väsentligt i 
sammanhanget är också att understryka att studien omfattar en begränsad tid 
av svenska insatser i Kosovo mellan år 2001—03 samt att den innefattar 
svenska bataljonen i Kosovo (SWEBAT). Intervjuerna är genomförda mellan 
november 2005 till april 2006 vilket innebär att upp till 5 år har förflutit sedan 
aktuella händelser vilket kan påverka möjligheten att återge en händelse 
korrekt. Intervjupersoner har inte namnges direkt i uppsatsen men kan 
härledas till namn i en lista hos författaren och där också till data från de 
utskrivna intervjuerna. 
 
Intervjupersonerna har tjänstgjort vid Kosovo-bataljoner som jag har kommit i 
nära kontakt med tidigare vilket innebär att jag har en personlig relation med 
personerna. Detta sakförhållande har både positiva och negativa sidor. Å den 
ena sidan så har intervjupersonerna talat enligt min bedömning öppenhjärtigt 
och svarat på frågorna utifrån sin bästa förmåga men det finns ju också en 
nackdel med att känna personerna genom att inte jag kanske spetsar till 
frågorna tillräckligt och undviker obekväma följdfrågor. Detta skulle ju kunna 
innebära att resultatet blev något annorlunda med en annan person som 
genomförde intervjuerna. Det har kanske man kunnat kompensera genom att 
flera bataljonsstaber skulle ha utgjort intervjuunderlag men min bedömning 
utifrån de samstämmiga intervjusvaren säger att det inte är nödvändigt.  
 

      Resultat 

Empirin består av i huvudsak en redovisning av de två huvuddokument som 
styr Kosovo-bataljonen och sedan resultatet från genomförda intervjuer. 
Dokumentstudien är uppdelad med en tydlig del med data och därefter en 
efterföljande analys av data. Intervjustudien redovisas med en integrering av 
data och analys men där ambitionen har varit att bibehålla tydlighet vad som 
är data respektive vad som sedan är analys av den. 
 
De huvudsakliga dokument som har studerats är de dokument som berör direkt 
underställda chefer (DUC) till chefen för Arme Taktiskt Kommando (C ATK). 
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Chefen för Kosovo-bataljonen är en sådan chef som är direkt underställda C 
ATK. Chefen för Swedish International Command (C SWEDINT) hade intill 
hösten år 2002 ATK:s uppgift att leda utlandsstyrkan. För DUC i 
utlandsstyrkan innebar i praktiken denna organisatoriska förändring ingenting 
och för denna studie egentligen bara att namnen på dokumenten har förändras 
under tiden för den period som undersökningen spänner över.  
 

Dokumentstudie 
Det framgår av ATK Stående order för operationer med utlandsstyrkan (ATK 
SOFUS) att de huvudsakliga dokument som DUC till C ATK ska behöva ta 
del av är ATK Stående order för utlandsstyrkan (ATK SOFUS), ATK 
Operationsorder (ATK OPORD) samt ATK Kompletterande order (ATK 
FRAGO). Detta bekräftas även senare av intervjupersonernas uppfattning. Det 
är chefen för den operativa insatsledningen C OPIL som utger dessa order. 
  

”ATK DUC skall endast behöva ta del av ATK order  
(SOFUS, OPORD och FRAGO).”18 

 
ATK SOFUS innehåller generella bestämmelser för utlandsstyrkans 
verksamhet avsedda att gälla under längre tid. ATK OPORD utarbetas för 
varje förbands och enskild mission innehållande detaljerade bestämmelser för 
respektive insatsenhet. Till sist så finns ATK FRAGO vilka utarbetas efterhand 
som läget kräver som komplement eller ändring till ATK Operationsorder. De 
order som används för denna dokumentstudie är C ATK Operationsorder för 
de svenska enheterna ingående i KFOR (OPORD KS09) 2003-12-05 
respektive ATK Stående order för operationer med utlandsstyrkan (ATK 
SOFUS) 2004-08-30. ATK FRAGO har inte bedöms vara intressant för denna 
studie utifrån de frågeställningar som uppsatsen syftar till eftersom de 
förändringar som de orderna reglerar inarbetas efterhand i C ATK 
Operationsorder.19 20 
 

Stående order för utlandsstyrkan - SOFUS 
Ledningen av svenska insatsenheter när det gäller operativ verksamhet sker 
normalt av en internationell chef, som i sin tur har ett mandat utfärdat av 
Förenta Nationerna (FN), Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa 
(OSSE) eller Europeiska Unionen (EU). Särskilda avtal anger den svenska 
chefens förhållanden till uppdraget. 
 

”Svenska insatsenheter lyder vad avser operativ verksamhet (…)  
under en internationell chef.”21  

 
Internationella dokument som reglerar bataljonschefens handlande är bland 
annat de insatsregler som utarbetas utifrån det mandat som ligger till grund för 
                                                 
18 ATK Stående order för operationer med utlandsstyrkan (ATK SOFUS), ATK 01 Grunder 
ledning, sidan 1. 
19 C ATK Operationsorder för de svenska enheterna ingående i KFOR), OPIL/ATK. 
20 ATK Stående order för operationer med utlandsstyrkan (ATK SOFUS), OPIL/ATK, HKV . 
21 ATK SOFUS Order nr ATK 01 Grunder Ledning , sidan 01-3. 
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den fredsfrämjande insatsen. Dessa benämns på engelska Rules Of 
Engagement (ROE) och är en hemlig handling. Dessa regler begränsar 
bataljonschefen i sitt agerande och kopplas alltid till de operativa uppgifterna 
och ingår normalt som en bilaga till operationsplanen som utges av den 
internationella operativa chefen. På grund av att dessa är hemliga så avgränsas 
det område som hör till insatsregler i detalj och hanteras utifrån vilka generella 
begränsningar och påverkan de kan innebär på riskbedömningar. Jag bedömer 
utifrån min personliga erfarenhet efter att ha använt insatsregler (ROE) under 
min tjänstgöring i utlandsstyrkan att detta inte bör inverka menligt på 
resultatet för denna studie. Se även kapitlet för metod och underpunkten 
Datainsamling dokument. 
 
Riktlinjer för bataljonschefens förhållande till sitt uppdrag och andra parter 
regleras normalt av avtal som till exempel Status of Forces Agreement 
(SOFA), Memorandum of Understanding (MOU) och Technical Agremment 
(TA). Den förstnämnda SOFA reglerar förhållanden mellan mandatgivaren 
(FN, EU eller OSSE) och värdlandet samt parterna. För bataljonschefen är 
MOU det intressanta för där framgår det till vilka uppgifter och under vilka 
förhållande som den operativa chefen inom operationsområdet kan beordra 
bataljonschefen. För bataljonschefen gäller att han lyder avseende operativ 
verksamhet (Operational control) under chefen för KOSOVO Forces COM 
KFOR.22 
 
TA har ingen inverkan på den operativa verksamheten i Kosovo vilket innebär 
att den inte avhandlas mer utförligt i den här uppsatsen.23 
 
Nationella restriktioner fastställs genom C ATK beslut som sedan anges till 
insatsenheterna i ATK OPRORD för aktuell operation. 
 

”Särskilda restrektioner kan eventuellt anmälas från svensk sida vad avser 
utnyttjande av svensk personal och materiel inom ett insatsområde.”24 

 
Enligt ATK SOFUS så styrs arbetsmiljö- och verksamhetssäkerhetsarbetet 
bland annat av Arbetsmiljölagen och Lagen om utlandsstyrkan inom 
Försvarsmakten. Den sista begränsar bland annat skyddsombudens 
verksamhet och rättigheter. Bataljonschefen ska organisera arbetsmiljö- och 
verksamhetssäkerhetsarbetet på ett enligt regelverket fastställt förfarande. 
Arbetsmiljökommittéer ska inrättas och skyddsombud ska också utses. Det ska 
upprättas särskilda rutiner för hantering av vapen och ammunition, 
brandsäkerhet, elsäkerhet, hantering av drivmedel och kemikalier samt 
rapportering av skador och tillbud. Andra nationella dokument som styr DUC 
till C ATK är reglementen och instruktioner. Inom denna studies område så är 
det framför allt Säkerhetsinstruktioner för Försvarsmakten (SÄKI FM) som 
har betydelse vid riskbedömningar. Denna är uppbyggd på ett sätt så att den 
ska tillämpas i allt väsentligt under all fredstida verksamhet inom 

                                                 
22 C ATK Operationsorder för de svenska enheterna ingående i KFOR). 
23 ATK SOFUS Order nr ATK 01 Grunder Ledning. 
24 ATK SOFUS/ ATK 01: Grunder ledning förband i internationella operationer, sidan 01-4 
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Försvarsmakten som också fredsfrämjande insatser rubriceras under. Det är 
endast under stridsliknande situationer som dessa instruktioner kan frångås. 
Vid behov av avsteg från säkerhetsbestämmelser så ska det anmälas till ATK 
för avdömning. 25 26  
 

”3 Verksamhetssäkerhet” 
”Svenska reglementen och säkerhetsbestämmelser gäller i insatsområdet” 27 

 
Utlandsstyrkan insatsenheter är beordrade till en omfattande rapportering. I 
detta sammanhang är det av värde att nämna att rapporteringen har som ett 
delsyfte att bidra till analys och värdering av den internationella verksamheten 
med erfarenhetskoppling till riskbedömningar. 28 
 
De svenska underrättelseenheterna är normalt underställda C ATK vad avser 
nationellt stöd. Lydnadsförhållandena mot bataljonschefen regleras i 
respektive OPORD. 29 
 

Analys av SOFUS 
I SOFUS så framgår det tydligt att det är den internationella chefen som leder 
bataljonschefen avseende den operativa verksamheten inom angivit 
operationsområde. Där framgår det även att det finns en formell och 
byråkratisk ram att verka inom. Med detta som bakgrund så går det att tolka 
att för bataljonschefen för Kosovo-bataljonen ur ett strukturellt perspektiv så 
är de nationella målen med den internationella verksamheten rätt diffusa men 
att han verkar i ett decentraliserat beslutssystem vilket ger han både ansvar 
men också en god andel handlingsfrihet. Det rationella i detta blir då att han är 
satt att verka i en komplex miljö men sitter på instrumenten för att hantera 
omgivningens krav på flexibilitet då det gäller riskhantering. Det borde 
innebära att organisation kan utformas på ett sådant sätt att de passar de lokala 
förutsättningarna enligt ett av grundantagandet för det strukturella 
perspektivet. Slutsatsen blir att riskbedömningar kan ske utifrån rationella 
utgångspunkter utan omotiverade styrningar. 
 
Ur det politiska perspektivet är det uppenbart med den inbyggda konflikten 
som kan uppstå med flera överordnade chefer med olika mål för 
verksamheten. Den arena som bataljonschefen är satt att verka inom är dock 
relativt reglerad och spelreglerna är relativt tydliga för inblandade aktörer. 
Detta faktum medför dock att konflikter kommer att kunna uppstå utifrån olika 
intressen och tolkningar av verkligheten. En konkret konsekvens kan vara att 
bataljonschefen tvingas till att överväga kravet på att följa svenska regler vad 
avser till exempel verksamhetssäkerhet mot den operativa chefens behov av 
att lösa en uppgift i insatsområdet. 

                                                 
25 Arbetsmiljölagen (1999:568) 
26 Lagen om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten (1999:568) 
27 ATK SOFUS/ ATK 06: Order för arbetsmiljö och verksamhetssäkerhet, sidan 06-1. 
28 ATK SOFUS/ ATK 07: Order för rapportering, sidan 07-1. 
29 ATK SOFUS/ ATK 09: Underrättelser- och säkerhetstjänst, sidan 09-1. 
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En mängd lagar, förordningar och bestämmelser utgör viktiga motvikter till 
organisationen behov eller möjlighet till att uppnå sina mål då man ska 
analysera bataljonschefens beslutssituation ur ett HR-perspektiv. Dess 
yttersta spets kommer man till då frågeställningen blir konkret och det handlar 
om att besluta om liv och död för sin personal vilket är det yttersta uppdraget 
som bataljonschefen är ansvarig för att hantera. Det är svårt att se bortse från 
att människan kan bli utnyttjad och Försvarsmaktens mål blir överordnat 
oberoende av att regler och bestämmelser inte säger något om att svenska 
soldaters liv är värda att riskera och kanske offras i något högre syfte. 
Människans behov ställs mot organisations krav. Här så kan man tolka det 
som att regelverket stödjer individen i att uppfylla sina behov. 
 
Det symboliska perspektivet lyfter fram en gemensam kultur som det kitt 
som samlar människorna och skapar laganda. Det är vad som sägs som är det 
viktiga utan vad det betyder. Utifrån det så går det att konstatera att 
bataljonschefen har en pedagogisk utmaning i att samla sin personal utifrån 
det som framgår av SOFUS. Avsaknaden av information om vad 
verksamheten för utlandsstyrkan har för syfte innebär att bataljonschefen 
behöver skapa samlande värderingar för att förstärka risktänkande. 
 

Operationsorder - OPORD 
Operationsordern ska läsas och hanteras tillsammans med SOFUS och då det 
är motsättningar dem emellan så ska OPORD ha tolkningsföreträdde. Syftet 
med det är att kunna genomföra förändringar efter hand men att SOFUS 
omarbetas med en flerårig giltighet. Denna slutsats är gjord utifrån de 
utgivningsdatum som finns för de sista två utgivna SOFUS: 2002-10-10 
respektive 2004-08-30 och att den senast utgivna fortfarande gäller. 
 

”Denna order skall läsas parallellt med SOFUS. I den händelse det finns 
olikheter mellan SOFUS och denna order har denna order företräde.”30 

 
OPORD anger att fredstyrkan KFOR leds av NATO utifrån Säkerhetsrådets 
resolution 1244 med stöd av kapitel VII i FN-stadgan. Operativa 
insatsledningen (OPIL) ska leda de svenska insatsenheterna genom samverkan 
med regeringskansliet, NATO och COM KFOR. Ledningen utövas av C ATK. 
Inga begränsningar finns för COM KFOR att utnyttja KOSOVO-bataljonen. 
 

”Inga särskilda restriktioner har anmält från HKV vad avser 
COM KFOR användande av svenskt personal och materiel inom 
KFOR.”.31 

 
Svenska enheter deltagande i KFOR är personal i KFOR HQ och MNB(C) 
HQ, SWEBAT(Swedish Battalion), SWE NSE (Swedish National Support 
Element) Skopje FYROM, SWENIC (Swedish National Intelligence Cell),  
MN MP-COY (Multi National Military Police Company) samt MNTC (Multi 

                                                 
30 C ATK Operationsorder för de svenska enheterna ingående i KFOR. 5 punkter, sidan 1. 
31 C ATK OPORD, 5 punkter, sidan 2. 
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National Transport Company). Förutom dessa inom KFOR så ingår det svensk 
personal i UNMIK (United Mission i KOSOVO), OSSE, SIDA och EUMM. 
 
C ATK avsikt är att tillse att bataljonschefen har möjligheten att lösa av COM 
KFOR tilldelade operativa uppgifter. Inom operationsområdet leds all svensk 
personal av bataljonschefen vad avser nationella ärenden utom underhåll- och 
kommunikationstjänst som leds av COM SWE NSE. Här understryks att 
säkerhetstänkande (force protection) ska prägla all verksamhet. 
 

”Säkerhetstänkande (Force Protection) skall prägla all verksamhet.”32 
 

Under punkten uppgifter så anges det vilka uppgifter bataljonschefen har fått 
av C ATK. Det är chefens mandat för all verksamhet. De omfattar endast fyra 
tydliga och enkla punkter.  
 
- Övertar ansvaret i missionsområdet fr o m  ÅÅ-MM-DD t o m åå-mm-dd. 
- Lyder avseende nationella angelägenheter under C ATK. 
- Lyder avseende operativ verksamhet (OPCON) under COM KFOR . 
- Understödjer NSE33 
 
En tydlig och enkel organisationsskiss anger de inbördes lydnadsförhållanden 
och storlek på bataljonen. 34 
 
Inriktningen av sjukvården fastställer att den ska bedrivas utifrån de lagar, 
förordningar och föreskrifter som gäller i Sverige och om möjligt med samma 
krav på medicinsk standard.  
 
Kontingentchef för all svensk personal i KFOR är COM SWEBAT avseende 
nationella ärenden såsom rättsvård men även säkerhetsområdet i visa 
avseende.35 
 

Analys av OPORD 
I OPORD för insatsenheterna i KFOR så finns det en spårbarhet till det som 
anges i SOFUS. Inga väsentliga motsatsförhållanden har kunnat identifieras 
utifrån hur riskhanteringen sker. Vilket innebär att de två dokumenten stödjer 
varandra vilket också förenklar för bataljonschefen. Om det finns motsägande 
fakta så reglars även det genom att OPORD har tolkningsföreträdde. 
 
Det strukturella perspektivet visar på behovet av att säkerställa att 
samordning sker för bästa resultat vilket OPORD ger uttryck för genom att 
ange vem som ska stödja vem inom olika verksamheter. Däremot finns en 
inbyggd problematik för bataljonschefen att kunna anpassa strukturen efter 
förändrade förutsättningar genom att organisationen fastställs så i detalj i 
OPORD. Här begränsas kanske hans handlingsfrihet då det gäller att hantera 

                                                 
32 C ATK OPORD, 5 punkter, sidan 3. 
33 C ATK OPORD, 5 punkter, sidan 4. 
34 C ATK OPORD, Annex B. 
35 C ATK OPORD, 5punkter, sidan 4. 
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situationer med risker inblandade. De fyra uppgifterna är tydliga och medger 
en stor handlingsfrihet för bataljonschefen. Han har i stort inga nationella 
begränsningar för att lösa uppgiften i insatsområdet. Inga detaljerade riktlinjer 
finns som anger hur han ska hantera risker som han kan utsätta sin personal 
för mer än att säkerhetstänkande ska prägla all verksamhet vilket lämnar fältet 
ganska öppet för tolkningar och skapar handlingsfrihet för bataljonschefen.  
 
Det politiska perspektivets svårigheter som nämndes vid analysen av SOFUS 
återkommer i OPORD. Här finns de inbyggda konflikterna med olika chefer 
som spelar på samma arena men med olika värderingar och mål. I OPORD 
framgår det också vilka de andra interna aktörerna inom insatsområdet är och 
som bataljonschefen dessutom har ur olika hänseenden att bedöma riskerna 
för. 
 
Ur ett HR-perspektiv så understryker OPORD behovet att all verksamhet ska 
präglas av ett säkerhetstänkande, vilket på ett sätt tjänar till motvikt för 
organisations krav av att lösa uppgifter. Det finns begränsande faktorer för 
bataljonschefen att ta hänsyn till vid riskbedömningar. 
 
Att som bataljonschef få fyra enkla uppgifter för en verksamhet som spänner 
över 6 månader med upp till 800 soldater under sitt befäl utgör en tydlig signal 
ur ett symboliskt perspektiv. C ATK ger bataljonschefen en avsevärd 
handlingsfrihet men under ett stort ansvar. Det kan ses som uppdragstaktik 
tillämpas till sin yttersta spets. Det saknas dock i operationsordern väsentlig 
information om ett tydligt mål eller slutläge som kan ena och samla 
personalen.  
  
En sammanfattande slutsats blir att chefen för den svenska bataljonen i 
Kosovo är att det är upp till chefen för Kosovo Forces: Com KFOR att ställa 
uppgifter till bataljonschefen utan begränsningar egentligen. Den enda större 
begränsningen är att förbandet bara får operera inom Kosovo. Bataljonschefen 
har utifrån det sedan att bedöma riskerna mot de värden som kan uppnås. 
 

Data och analys från intervjustudie 
Det strukturella perspektivet 

Utifrån det strukturella perspektivet går det att identifiera om målet med 
organisationen verksamhet stämmer överens med designen på organisationen. 
Det i sin tur omfattar den centrala i militär verksamhet där en del är att beslut 
ska fattas som direkt kan påverka människors liv och död. Detta tillsammans 
med att det ska ske i ett komplex och delvis okänd miljö gör att det 
strukturella perspektivet har en central position då intervjupersonerna 
beskriver sina erfarenheter av riskbedömningar vid sin tjänstgöring i 
KOSOVO. Flertalet av områdena som kommer upp går att härleda till det som 
kallas chefskap och kan ses i det perspektiv som Lars Andersson redovisar i 
Militärt ledarskap –när det gäller. Det är med utgångspunkt i de begreppen 
som resultatet under det strukturella perspektivet har sammanställs. Detta 
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kapitel har således en uppbyggnad med underpunkterna: organisation, 
förberedelser, styrning och mål, internstyrning, resultat och kontroll. 36 
 

Organisation 

Vid en analys av intervjusvaren så framkom det ett gemensamt mönster där 
intervjupersonerna angav olika strukturella exempel för att beskriva sina 
uppfattningar av vad riskbedömning innebar och omfattar. En av kategorierna 
inom området är organisationens utformning. Hur är arbetsuppgifterna och 
rollerna uppdelade för att på ett rationellt sätt nå de uppsatta målen? En av 
intervjupersonerna förklarade arbetsgången vid bedömningsprocessen på 
följande sätt: 
 

”Rutinerna var väl upparbetade inom staben och interaktionen mellan chefen 
för operationssektion  och bataljonschefen fungerade så att operationschefen 
handlade inom mandat från chefen  intill han kände att läget var förändrat 
och nytt beslut erfordrades.  
Två central frågeställningar fanns att ta tag i: 
Vilka var riskerna för egen personal? 
Vilka var riskerna för byns befolkning som kunde komma till skada vid en 
konfrontation?”37 
 

En annan operationschef beskriver inom vilken beslutsram han uppfattade att 
han hade mandat från bataljonschefen att agera inom. Han ger också uttryck 
för sin uppfattning om han hade begränsat handlingsutrymme eller inte. Sin 
mening framgår av nedanstående citat: 
 

”Jag hade väldigt vida mandat från bataljonschefen men med rapportering 
efter hand så han var uppdaterad. Jag jobbade fram en operationsplan som 
sen låg som grund som angav vad som skulle uppnås”38 

 
Här framgår också vikten av att bataljonschefen hela tiden behöver hållas 
informerad om planeringsprocessens utvecklingen och att interaktionen mellan 
bataljonschef och chefen för operationssektionen är central. 
 
En sammanfattande analys av intervjusvaren säger att de olika 
bataljonsstaberna arbetsprocesser vid framtagande av planer som omfattar 
riskbedömningar för egen personal är likvärdig. Operationscheferna har 
vanligtvist vida mandat att agera inom men bataljonscheferna hålls nära 
informerade om verksamheten. Strukturen borde utgöra en grund för att risker 
hanteras rationellt utifrån bataljonschefen perspektiv då han hela tiden har 
möjlighet att påverka verksamhetens exponering för risker. Tillit mellan 
cheferna är här ett centralt begrepp för att riskhantering ska kunna ske 
rationellt. 
 

                                                 
36 Andersson, Lars. (2001). Militärt ledarskap - när det gäller. Svenskt militärt ledarskap med 
fredsfrämjande insatser i fokus., sidan 200. 
37 B chef operationssektionen. 
38 D chef operationssektion 
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Styrning och mål 
Flera intervjupersoner har angett problemen som fanns att verka i en otydlig 
struktur och skälet var att det var beroende på inaktuella dokument som borde 
reglera och ge riktlinjer inför riskbedömningar.  
 

”Jag uppfattade att alla dokument typ stående order för utlandsstyrkan 
[SOFUS], toem [taktisk-, organisatorisk- och ekonomisk målsättning], 
operationsorder [OPORDER från ATK/OPIL]  som gamla och bara delvis 
aktuella. Som jag kommer ihåg det så fick vi göra det själva”.39     
 
” OPORDER och SOFUS sa väldigt lite om riskhantering. Inget direkt men 
bestämmelser gäller ju så det påverkar ju. Säkerhetsinstruktioner och 
trafikbestämmelser med mera påverkar och gäller ju. Och det är påtagligt 
men inte vid planering vid operationer.”40 

 
Detta ska dock ses i sitt sammanhang att det också uttrycks att det är bra med 
ett brett uppdrag att verka inom. Vilket skapar en stor handlingsfrihet för 
bataljonschefen att agera inom.  
 

 ”I den här typen av missioner så går det nog inte att ge några detaljer för 
riskbedömningen hemifrån”41. 

 
En aspekt som lyfts fram är de uteblivna riktlinjer och styrningar som saknas 
från den nationella ledningen från Sverige då det gäller riskbedömningar och 
vilka risker som man kan ta med möjlighet för personskador. Det går dock att 
uppfatta det som om intervjupersonerna är väl medvetna om det och på det 
klara med att de ska vara på det sättet. För att beskriva de förutsättningarna så 
uttrycker sig en intervjuperson så här: 

 
”Man får inte mycket riktlinjer. Innan jag åkte så träffade jag 
förvarsministern, överbefälhavaren och chefen MUST (militära 
underrättelsetjänsten). Men jag fick inga styrningar direkt.”42 

 
En annan intervjuperson kompletterar bilden på avsaknaden av mål och 
riktlinjer med följande uttalande: 
 

”Jag hade inget samtal med ÖB men däremot med chefen för Militära 
underrättelsetjänsten MUST. Han hade dock inget konkret att ge utan det var 
mest i generella termer om läget på Balkan.”43 
 

Komplexiteten med att å ena sidan ha en nationell ledning genom ATK och en 
operativ ledning från brigadchefen i Kosovo upplever inte bataljonscheferna 
som något stort problem när det kommer till bedömningar av risker inför 
verksamheten. Ett exempel på det delegerade beslutsystemet som 
bataljonschefen verkar inom kommer att ges genom följande citat då den avser 
en planering inför en brigadinitierad operation: 
                                                 
39 A bataljonschef 
40 D chef operationssektion 
41 E bataljonschef 
42 A bataljonschef 
43 E bataljonschef 
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”Mycket var upp till oss. Du kan gasa och bromsa så mycket själv, vilka 
operationer du vill delta i.”44 

Sammanfattning av styrning och mål 

Med utgångspunkt i det som intervjupersonerna har uttryckt om avsaknaden 
av såväl riktlinjer för risktagning och de direkta nationella målen med att 
svensk trupp opererar i Kosovo så går det att dra slutsatser utifrån det 
strukturella perspektivet. 
 
Det går att konstatera att bataljonscheferna har att verka i en komplex miljö 
men diffusa nationella mål men att han åt andra sidan opererar i ett 
decentraliserat beslutsystem om man ser till det nationella kedjan från chefen 
ATK i Sverige till bataljonschefen ledningsplats i Kosovo. Det innebär att han 
borde kunna genomföra rationella riskbedömningar med begränsad direkt 
påverkan från externa intressenter på bataljonens verksamhet. Detta är en 
förutsättning för att det mest rationella beslutet ska kunna identifieras och tas 
utifrån de lokala förutsättningarna som råder.    
 

Styrning inom bataljonen av egenskydd (force protection) 
En central frågeställningen runt risker för personella skador är den om 
utnyttjandet av den personliga skyddsutrustningen. I den ingår bland annat 
vapen, skyddsväst, hjälm men även uniformens delar. Hur den ska bäras 
regleras med så kallade beredskapsgrader och dessa i sin tur påverkas av den 
riskbedömningen som görs av aktuellt läge. Här har det funnits olika former 
att hantera detta. En del har använt ett system med mera handlingsfrihet för de 
lägre cheferna såsom kompanicheferna: 
 

”S2 gör den avvägningen genom att sätta en beredskapsgrad. Men när 
man lämnar camper så måste det finns möjlighet att hanterar alla 
situationer och hantera alla risker. Inom ett större förband som 
divisionen i Kosovo så finns en lista över risker och hot som sedan 
bearbetas på sin väg ner till enskild bataljon med sina lokala 
förutsättningar.”45 

 
Ett annat system har varit att mer centraliserat från bataljonsstaben sida styra 
det hela för att få en enhetlighet inom bataljonen och därmed mer kontrollera 
risktagningen på lägre nivå.  
 

”Det var vi inom bataljonen som till exempel på eget bevåg höjde 
skyddsnivån så att alla skulle bära skyddsväst(...) Det här med att inte 
delegera beslutsnivån för det personliga skyddet till kompanicheferna var 
faktiskt lite osvenskt, vilket förvånade mej.”46 
 

Syftet med agerandet att centralisera riskbedömningen har framgått av motivet 
och det här även kommunicerats ut till förbandet även om det har mötts med 

                                                 
44 D chef operationssektion 
45 B chef operationssektion 
46 F chef operationssektion 
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misstro om nödvändigheten att bära utrustningen och därmed ett 
ifrågasättande av riskbedömningen. 
 

”Det innebar att det blev en hel del gnäll med att skyddsväst och hjälm skulle 
bäras. Alla som löste taktisk uppgift: post, patrullering skulle bära skyddsväst 
och hjälm. Alla som var i (…) skulle bära skyddsväst.”47 

 
En tredje metod att hantera problematiken har varit att kombinera olika system 
med viss central styrning initialt vid osäker hotnivå för att därefter delegera 
beslutet om skyddsutrustningens användande till kompanicheferna med 
hänsyn till händelseutvecklingen. 
 

”Det var kompanicheferna som hade det generella ansvaret men visa 
planerade operationer som kunde innebära motreaktioner från albaner eller 
serbier gav jag order om skyddsnivån initialt men sen var det upp till 
kompanichefen.”48    
 

Ett exempel på det ovanstående är ett utdrag från en operationsorder som en av 
Kosovo-bataljonerna har utgivit. Där framgår det hur bärandet av den personliga 
skyddsutrustningen styrs genom order: 

”b. Dress code 
Initially dress code B is applied. After the insertion the company 
commander decides a new dress code considering the local threat.”49 

 
Ett annat område som tas upp är den som gäller avvägningen mellan operativ 
effekt, risker och behovet av styrning. Här finns det ett motsatsförhållande 
mellan behovet att ha kontroll på verksamheten och de risker som den 
genererar ställt mot den ledningsprincip som svenska förband ska tillämpa 
genom uppdragstaktik. Detta har i sig kopplingar med HR-perspektivet som 
vilar på motsatsförhållandet att bataljonschefen å ena sidan vill ge ansvar till 
sina kompanichefer för att utveckla deras initiativförmåga men samtidigt ha 
kontroll på att det inte tas okalkylerade risker. Detta återkommer under HR- 
kapitlet.  

”Vi hade ju autonoma troophouse där till och med plutonchefer beslutade om 
rätt så omfattande verksamhet. Man måste lite på personalen. Det är en 
kultur som måste genomsyra förbandet att bedöma risker.”50 

 
Ett annat exempel är åt andra hållet och är där bataljonschefen bedömer att 
riskbenägenheten har fått en hämmande inverkan på den operativa effekten. 
 

”Kompanichefen i (…) var en mycket försiktig general. Ibland så var han 
nästan irriterande försiktig och ville ha både hängslen och livrem, mycket 
åtgärder för egen skydd vid sin verksamhet vilket tröttade ut truppen”51 

 

                                                 
47 E bataljonschef 
48 D chef operationssektion 
49 FRAGO OPERATION VALHALLA, 2002 (förvaras hos författaren). 
50 D chef operationssektion 
51 E bataljonschef 
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Sammanfattning styrning inom bataljonen av egenskyddet 

Egenskyddet (force protection) är en viktig komponent av riskbedömningen 
och också den komponenten som utgör en variabel som bataljonschefen kan 
använda för att öka sin operativa effekt med en bedömd likvärdig risk för 
personskador. Systemen hur den hanteras kan vara olika men problematiken är 
ofta ett motsatsförhållande mellan uppdragstaktik och direkt detaljstyrning. 
Det leder in på relationen mellan att bataljonens effektivitet ställs mot att 
uppfylla individernas behov på egenskydd och personlig utveckling för 
officerarna vilket återkommer även i nedanstående HR- kapitlet. 
 

HR-perspektivet 
HR-perspektivet i denna uppsats tar sin utgångspunkt i att officerarna och 
soldaterna som tjänstgör i Kosovo-bataljonerna gör det utifrån att de ska ha en 
egen personlig utveckling men samtidigt är medvetna om paradoxen att de 
genom ett eget val har satt sig i en situation där deras liv kan riskeras. Denna 
motstridighet blir särskilt tydligt då man sätter ihop den till Abraham Maslow 
behovspyramid med dess fem steg: fysiologiska behov såsom föda, säkerhet 
från faror, tillhörighet till en grupp, uppskattning och sist självförverkligande. 
Hans teori förklaras genom att varje steg måste vara uppfyllt eller tillfredställt 
förrän individen strävar efter nästa nivå. Teorin är dock ifrågasatt av många.  
Han förklarar det paradoxala med att människan kan tänka sig att offra sitt liv 
genom att de högre behoven är tillfredställda tidigare i livet och det är den 
utgångspunkten som krävs då HR-perspektivet ställs mot de risker som 
individerna frivilligt utsätter sig för. 52  
 
HR-perspektivet i denna uppsats ser på hur bataljonschefen påverkas av det 
faktum att han råder handgripligen över liv och död i sina beslut om att 
hantera risker. Han har att också att hantera de inbyggda konflikter som finns 
inom en organisation, informella roller och egenintressen som kan påverka 
hans riskbedömningar. 
 

Kostnaden mot att lösa uppgiften 

Flera intervjupersoner understryker vikten av att vara tydliga på vilka krav 
som organisationen ställer på individen. Men också vad dessa krav innebär i 
form av att hantera risktagning på ett rationellt sätt. Individen måste få en 
förståelse för att hans liv kan komma att riskeras för att uppgiften ska lösas 
men att det sker efter ett ändamålsenligt övervägande.  
 

”Det finns ett slarvigt uttryck att ingen uppgift på Balkan är värt ett svenskt liv. 
Vi i ledningsgruppen delade inte den uppfattningen utan tvärt om. Självklart kan 
det krävas liv för att kunna lösa vår uppgift i Kosovo men det fråntar oss inte 
kravet på att saker inte sker för snabbt, man inte är slarvig eller nåt sånt.”53 

 

                                                 
52 Bolman och Deal  (2005), Nya perspektiv på organisation och ledarskap,  sidan 154. 
53 B chef operationssektionen. 
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”Har man väl sagt att man ska åka och lösa en uppgift så får man ta den 
konsekvensen. Då har man redan där tagit en risk i och med att man är där för 
att lösa en uppgift. Annars är det meningslöst att åka på en insats utomlands.” 54 
 
”Målet måste vara att man löser uppgiften. Det kan aldrig vara att alla kommer 
hem helskinnade. Den diskussionen har fått prägla lite för mycket ibland.”55 
 
”Men vilka risker tar vi? Vi diskuterade i termer av att: alla soldater ner alla 
hem. Men min uppfattning och för mej var det helt solklart att uppgiften ställdes 
främst men det var mycket underförstått.”56 
 

 
Förtänksamheten om soldaternas möjligheter att möta olika risker men också 
även förmågan att kunna hantera risker utmed en våldseskaleringstrappa är ett 
uttryck för ett hänsynstagande av individens behov.  
 

”Det bästa skyddet mot risker är att soldaterna har den bästa möjliga 
utrustningen, tillräckligt med ammunition och lämpliga vapen. Det som var 
den stora bristen var bristen på nivågrupperingen av vapeninsatserna. Det 
fanns inget mellanrum mellan att lyfta locket på hölstret till att avge 
verkanseld.” 57 

 
Ett resultat av denna ömsesidiga respekt för vilka spelregler man agerar under 
utgörs av exempel på då verksamhets har förändrats då inte värdet av det 
uppställda målet väger tillräckligt tungt i förhållande till riskerna för 
personalen. 
 

”Riskerna var att fordonen kunde glida av bergsvägen och att vägbankarna 
skulle kunna brista (…) Där förde vi en diskussion före operationen om det 
var värt det. Det blev konkret ett tillfälle då vi viktade värdet av att 
genomföra en operation mot risken för personskador. Då bedömde vi inte 
värdet av att genomföra söket som så högt att vi kunde riskera personskador 
medvetet.”58 
  

Den ömsesidiga respekten tar sig ytterligare uttryck då man i 
bataljonsledningen är väl medveten om dilemmat att man själv oftast sitter i en 
situation där ens beslut oftast inte leder till att man själv utsätts för risker utan 
det är underställd person som exponeras för faran. 
 

”Det kan tyckas som det är lättare att ta risker då du inte befinner dig i 
händelsen centrum(…). Vi måste ha chefer som har den erfarenheten och kan 
sätta sig in i den situation som fältsoldaten ställs inför. Att veta vad din order 
innebär är centralt och ett adelsmärke för oss officerare.”59 

 
Utifrån vad intervjupersoner säger så upplevde de ett visst tryck från 
underställda att genomföra mera verksamhet för att uppnå de mål som var 
uppsatta. Det kan också härledas till att officerarna och soldaterna ville 

                                                 
54 F chef operationssektion 
55 E bataljonschef 
56 D chef operationssektion 
57 E bataljonschef 
58 D chef operationssektion 
59 B chef operationssektion 
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uppleva och utföra verksamhet för att på något sätt kanske pröva sig själv vad 
man gick för. 
 

”Ofta så var det som så att man ville ha ytterligare information och det innebar 
att operationer sköts fram i tiden och det uppfattades som om det var lite segt att 
komma till beslut men det fanns en riskbedömningsaspekt med i det hela.”60 
 
”Det tog cirka en månad innan vi hade underlag för att genomföra en operation 
för att få tag i illegala vapen. Men underättelseunderlaget var ganska tunt. Det 
var en bensinstation som var objektet som vi skulle genomsöka. Så för att 
kompensera för det tunna riskbedömningsunderlaget så krävdes det mycket 
resurser. Vi ville komma igång. Vad är hotet när vi söker en bensinstation? Vi 
visste inte.”61 

Sociala relationer 

Människornas relationer till varandra inom organisationen kan utgöra en 
anledning till varför riskbedömningar kompliceras för bataljonschefen. Det 
innebär att individen sätter sina intressen och strävanden före organisationens 
behov vilket kanske går emot organisationens krav på säkerhet i 
operationerna. 
 

”Det ena kompaniet hade resurserna för att göra operationerna meddans de 
andra var besvikna på att inte ha dom. Det byggde upp en viss konflikt att 
kompaniet med resurserna fick genomföra större och farligare operationer med 
större risker”62 
 

 
Bilden är dock inte entydig då det å andra sidan upplevdes som att just denna 
faktor inte var så stor på vilka operationer som skulle genomfördas och deras 
riskbedömningar. 
 

”All planering skede integrerat med kompanicheferna så det är svårt att säja 
specifikt vilken roll de spelade om dom till exempel pushade på för att göra 
verksamhet då de skulle bli utsatta för risker. Men jag uppfattade inte att de 
påverkade på ett sådant sätt att vi blev mer riskbenägna.”63 
   

Sammanfattning HR-perspektivet 
Vid rekrytering av personal behöver Försvarsmakten vara tydlig med vilka 
spelregler som gäller. Det är ett konstaterat faktum att man åker iväg på en 
frivillig militär insats där det finns risker för kroppsskador. Det innebär att 
soldater och officerare har gjort ett personligt ställningstagande att de militära 
målen är överordnade individens intressen. Men dessa risker ska tas utifrån en 
bedömning att värdet av de uppnådda målen vägs mot riskerna för officerarna 
och soldaterna. 
 

                                                 
60 A bataljonschef 
61 C bataljonschef 
62 A bataljonschef 
63 D chef operationssektion 
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Kompanicheferna har en personlig vilja att påverka beslut så att de 
tillfredställer sina sociala behov. De behoven kan utgöras av en strävan att 
tillfredställa sina underställdas behov som att till exempel uppleva riskfulla 
situationer.  Detta kan innebära en inflytelsefaktor då bataljonschefen beslutar 
om insatser och kalkylerar med risktagning för sin personal.    
 
 

Politiska perspektivet 
De motstridiga intressen som finns inom den organisation som en Kosovo-
bataljon verkar i ger upphov till konflikter. I det politiska perspektivet så 
ligger inte fokus på konfliktlösning utan på vad man kan göra för att göra det 
bästa av situationen. En av dessa konflikter kan ges följande uttryck i en 
risksituation då det gäller att få personal som inte är direkt underlydande att 
inrätta sig efter de krav på personligt egenskydd som situationen kräver. 
 

”Det blev problem med personalen från KFOR HQ som ansåg att dom bara 
skulle följa reglerna som gällde för KFOR HQ. Men jag hade ju 
personalansvar över dom och deras säkerhet.”64  

 
En annan dimension som har bärighet på de problem som en bataljonschef 
kommer att tvingas till att hantera och sådant som leder till att han måste göra 
riskbedömningar är där intressekonflikter finns mellan den nationella 
ledningen och de operativa krav som kan komma att ställas på hans förband. 
Det kan till exempel vara mål och krav som framgår av styrdokument som inte 
stämmer med den kapacitet som bataljonschefen bedömer att sitt förband kan 
lösa. Det resulterar i att han måste manövrera för att dels skapa sig en 
trovärdighet inåt i organisationen men också att visa på oberoende och 
integritet uppåt.  
 

”Kraven på vad vi skulle kunna göra kontra vilka resurser bataljonen hade 
stämde inte. Fastän vi lyfte upp vad vi egentligen kunde göra och jämförde 
med det som stod i toem:et så hände ingenting. Det var frustrerande.”65 
  

Ett område som omfattas av det politiska perspektivet är också det faktum att 
bataljonschefen genomför verksamhet som kan ge återverkningar på 
hemmaplan i Sverige tämligen omgående efter det att något har hänt. Detta 
gäller såklart även sådant som omfattas av riskbedömningar. Från den militära 
professionen så finns det ett ansvarstagande att de beslut som fattas inte ska 
leda till att Sverige och Försvarsmakten tar skada.  
 

”Sedan så är det ju den politiska kopplingen till Sverige som inte går att 
bortse ifrån. Man vill ju inte skapa eller sätta nationen i svåra situationer.”66    

 
Vid intervjufrågan om de upplevde att de hade fått några styrningar och 
riktlinjer avseende riskbedömningar så uppfattar de att så inte direkt har varit 
fallet, vare sig från styrdokumenten eller muntligt vid möten med chefer ur 
                                                 
64 E bataljonschef 
65 A bataljonschef 
66 A bataljonschef 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum FHS beteckning 
          2006-05-30 677/6:1 
 
  Sida 33(45) 

Försvarsmakten. Detta kan tolkas motstridigt då någon uttrycker det motsatta i 
andra sammanhang då det gällde vilka konsekvenser som bataljonens 
verksamhet kunde leda till på det nationella planet. 
 

”Chef för(…) underströk att sätt dig inte själv eller ditt förband i en 
situationen som du inte behärskar. Var jädrigt noga när ni startar upp 
någonting för det kan få  konsekvenser.”67 
 

Det finns här också en sida av saken att identifiera vilka som bataljonschefen 
måste övertyga om sina beslut med hänsyn till riskhantering. Det finns ofta en 
divergerande uppfattning inom en sån stor organisation som en KOSOVO-
bataljon består av. Det gäller att också inse vilka som kan göra motstånd mot 
ett beslut och lägga upp strategier för att övertyga dem. 
 

”Det är centralt att alla inom chefsnivån har klart för sig den risknivå som 
bataljonschefen beslutar om.(…) Här har vi normalt problemet med 
underhållsförband kontra insatskompanierna där det ibland hos 
underhållsförbandet inte finns den tydliga förståelsen för de risker och hot det 
innebär i sig som att man befinner sig i en  förre detta krigszon.”68 

   
En annan infallsvinkel på det politiska perspektivet är bataljonschefens 
relation till sin chef inom operationsområdet. För bataljonscheferna i Kosovo 
är det den brittiska brigadchefen som är deras närmaste chef och som utövar 
den operativa ledningen över Kosovo-bataljonen. Det finns olika svar på 
frågan om hur den operativa ledningen utövades och vilken inverkan den hade 
på riskhanteringen som bataljonschefen rådde över. Det ena synsättet är då 
brigadchefen uppfattas som om att han hanterar det svenska förbandet med 
stor varsamhet men också som om han vill sköta viss operativ verksamhet 
själv med brittiska förband med en kanske dolt agenda.  
 

”Britterna fyllde på med svenskar där dom ansåg det lugnt och tog själva hand om 
vissa hetare områden. Ett typ exempel var inom SWEBAT AOR uppe vid SPYBAR 
där britterna hade ett eget kompani i vårt område utan ledning från oss.”69 

 
Det andra betraktelsesättet är då brigadchefen uppfattas mer som en individ 
som använder det svenska förbandet mer aktivt med mindre hänsyn till de hot 
och risker som föreligger. Det kan också vara ett resultat av att brigadchefen 
känner förtroende för det svenska förbandet och vill utveckla de förmågor och 
uppgifter som bataljonschefen kan ges och lösa. 
 

”Efter avslutad insats så utvärderades händelsen.(…) Två centrala frågeställningar 
fanns ur svenskt perspektiv avseende riskbedömning. Varför fick annan nation, inte 
britter, så kort om tid från order till genomförande av operationen och det som det 
medförde i större risktagning? Varför var en högre risk motiverad ur brigadens 
synvinkel?”70 
 

                                                 
67 A bataljonschef 
68 B chef operationssektionen 
69 F chef operationssektionen 
70 B chef operationssektionen 
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Sammanfattning av det politiska perspektivet 
Den svenska Kosovo-bataljonen är en arena för olika intressenter att utöva sin 
makt och styrning. Då det gäller risker så blir det en scen då ibland motstridiga 
intressen påverkar hur riskbedömningar görs inför operationer. 
 
Bataljonschefen har för det första att ta hänsyn till den personal som inte 
direkt är honom underställd men som han har ansvaret för över deras säkerhet. 
Den personalen är för det mesta själva satta i en komplicerad situation med 
flera chefer och ett komplex regelverk som styr deras säkerhet. 
 
Den andra kategorin aktörer på den politiska arenan utgörs av den personal 
som direkt ingår i bataljonschefens förband. Där är oftast problembilden att 
medvetandegöra de risker som finns för alla personalkategorier så att en 
samsyn finns inom förbandet av hur risker ska bedömas och hanteras. 
 
Den tredje delen utgörs av den operativa ledningen som utövas från 
brigadchefen. Den sker på plats i insatssområdet. Brigadchefen är den aktör 
som kanske mest direkt kan påverka de risker som en bataljonschef kan ställas 
inför då det gäller genomförande av operationer. Med detta sagt är det också 
så att han kanske är den aktören som är mest svår att förutse i sitt agerande 
utifrån intervjusvaren. 
 
Den fjärde och sista aktören utgörs av den nationella ledningen som i sin tur 
kan indelas i en formell del som styr riskbedömningar med olika styrdokument 
som mer utförligt är redovisade under kapitlet med det strukturella 
perspektivet och den andra delen en mer informell del som består av höga 
militära chefer inom Försvarsmakten men även i visa fall politiker. Resultatet 
av den styrningen är bland annat den upplevda riktlinjen att inte försätta sig i 
situationer som kan leda till att Sveriges och Försvarsmaktens anseende 
skadas. Vilket det åt den ena sidan kan innebära att riskerna för personskador 
ska minimeras till vilket pris som helst men kan också tolkas med att cheferna 
ska lösa de ålagda operativa uppgifterna på ett ur den militära professionens 
synvinkel bästa sätt utifrån sin erfarenhet och bedömning. 
 

Symboliska perspektivet 
Det symboliska perspektivet visar på vikten av bataljonschefen kan 
implementera en säkerhetstänkande kultur. Det är i detta sammanhang då det 
gäller riskhantering intressant att se på växelverkan mellan en organisation 
som Försvarsmakten som förlitar sig på regler och policy och en organisation 
som Kosovo-bataljonen där man också strävar efter att bli säkerhetstänkande 
genom att en kultur skapas som därmed reducera risker. 
 

”Det ligger i kulturen vid bataljonen och jag upplever det som om soldaterna är 
mer villiga att ta risker än vi som har det mer övergripande ansvaret.(…). Så det 
gäller att hålla i tyglarna genom att föra ett sådant resonemang att riskerna hela 
tiden diskuteras.”71 

                                                 
71 D chef operationssektionen 
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Värderingar är ett annat område inom det symboliska perspektivet som spelar 
en roll då det gäller att hantera risker för bataljonschefen. Det är i detta 
sammanhang som värderingar används för att ange vad Kosovo-bataljonen 
står för. Värderingar i detta risksammanhang skapar en gemensam känsla för 
vad som ska presteras men det är intressant att urskilja den tvetydlighet som 
finns i de olika budskapen. I en mening vill man föra ut budskapet att alla ska 
komma hem levande och att kravet på egenskydd är överordnat den uppgift 
man är ålagd att lösa men då intervjupersonerna utvecklar det hela så 
framträder en bild av en mer nyanserad art. I det sammanhanget är egenskydd 
och åtgärder för att minimera risker väsentliga men inte överordnad kravet att 
uppnå sina mål och lösa uppgiften.   
 

”Vi diskuterade i termer av att ‘Alla soldater ner- alla hem’.”72 
 
”Jag kommer inte ihåg om det skrevs ner någon policy om att alla skulle med hem 
men helt klart var att force protection går först i alla lägen. Alla ska med hem 
levande. Det rådde det inget tvivel om(…). Det blev naturligtvis ett 
motsatsförhållande med att lösa uppgiften och att alla ska med hem levande. Men 
det var ju en policy, en vision den säjer ju mej att allt ska göras för att egenskyddet 
ska vara så högt som möjligt.”73 
 
”Generellt så förde vi en diskussion att ‘alla skulle med hem’.”74 
 

Visionen att alla ska hem levande är något som bataljonschefen har som 
uppgift att hantera och den ställs ju i kontrast till kravet på att lösa uppgiften 
vilket alla intervjupersoner framhåller som det central. Detta ställer särskilda 
krav på bataljonschefen att han är tydlig med det dubbla budskapet till 
officerare och soldater inför en rekrytering. 
   

”Vi satte upp som ett slutmål att ingen av parterna skulle komma till skada på grund 
av etnisk relaterad våld. En framgångsrik bataljon hade inte några skador bland 
dom och det stod i operationsordern.”75 

 
”Målet måste vara att man löser uppgiften. Det kan aldrig vara att alla kommer 
hem helskinnade. Den inställningen har fått prägla diskussionen lite för mycket 
ibland.”76  
 
Det finns ett slarvigt uttryck att ingen uppgift på Balkan är värt en svenskt liv. Vi i 
ledningsgruppen delade inte den uppfattningen utan tvärt om.77 
 

Sammanfattning symboliska perspektivet 
För att bataljonschefen ska uppnå ett högt säkerhetstänkande har han 
möjligheten att förstärka de värderingar som han vill ska genomsyra 
förbandet. En av dessa är kravet på att egenskydd sätts högt men dock inte i 
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främsta rummet då det är uppgiften som står överst. Symbolspråket om att 
egenskydd (force protection) är ett adelsmärke vid svenska insatser är dock 
något som säkert länge kommer att användas vid rekrytering. Detta spelar 
också en roll då man ska få personalen ska fås att följa säkerhetsinstruktioner. 
 

Slutsatser 
I den här avslutande delen av resultatkapitlet så kommer de tidigare dragna 
slutsatserna ur dokument- och intervjustudien att sammanställas för att svara 
på uppsatsens frågor och i dess förlängning syftet med uppsatsen utifrån 
problemformuleringen. 
 

Hur styr Försvarsmakten utlandsstyrkans riskhantering? 

Organisation 

I dokumenten SOFUS och OPORD framgår det att Försvarsmakten ger 
bataljonschefen en rymlig formell ram att agera inom utan direkta styrningar 
och riktlinjer avseende hur processer kan byggas upp vid riskhantering för sin 
personal. Det ger honom stor handlingsfrihet över de processer som leder fram 
till riskbedömningar och han kan välja hur risker hanteras för sin personal. En 
sammanvägt analys av intervjusvaren ger att de olika undersökta 
bataljonsstabernas arbetsprocesser vid framtagande av operationsplaner som 
omfattar riskbedömningar för egen personal är likvärdig.  
 
Operationschefen har vanligtvist vida mandat att agera inom bataljonschefens 
uppdrag men att han hålls nära informerade om verksamheten och deltar vid 
visa tillfällen personligen i planeringen och riskbedömningar. Strukturen 
borde utgöra en grund för att risker hanteras rationellt utifrån bataljonschefen 
perspektiv då han hela tiden har möjlighet att påverka verksamhetens 
exponering för risker. Detta är också något som styrks av det strukturella 
perspektivets grundantagande om att organisationer fungerar bäst då de får 
utformas utifrån organisationens villkor. 
 

Styrning och mål 

I SOFUS så framgår det tydligt att det är den internationella chefen som leder 
bataljonschefen avseende den operativa verksamheten och för bataljonschefen 
de därtill tillhörande riskbedömningarna inom det angivna insatsområdet. 
Genom intervjupersonernas svar går det att konstatera att bataljonscheferna 
verkar i en komplex miljö med diffusa nationella mål men att han åt den andra 
sidan opererar i ett decentraliserat beslutsystem om man ser till det nationella 
röret från chefen ATK i Sverige till bataljonschefen ledningsplats i KOSOVO. 
Det innebär att han kan genomföra rationella riskbedömningar med begränsad 
direkt påverkan från externa intressenter på bataljonens verksamhet. 
Riskbedömningar tas utifrån de lokala förutsättningarna som råder och då vägs 
riskerna mot nyttan av en insats. Det styrks också av teorins grundantagande 
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att organisationer fungerar bäst då rationalitet ges företräde framför yttre tryck 
och påverkan. 
 

Egenskydd och Säkerhetstänkande 

Egenskyddet (force protection) är en viktig komponent av riskbedömningen 
och också den komponenten som utgör en variabel som bataljonschefen kan 
använda för att öka sin operativa effekt med en bedömd likvärdig risk för 
personskador. Försvarsmakten styr inte detta system på ett enhetligt sätt. 
Systemen hur den hanteras kan vara olika och problematiken är ofta ett 
motsatsförhållande mellan uppdragstaktik och direkt detaljstyrning vilket 
begränsar kompanichefernas handlingsfrihet. Här visar teorins grundantagande 
på att kontrollformerna måste utformas så att verksamheten samordnas och en 
gemensam effekt kan skapas. 
 
Det går att konstatera att bataljonschefen har en pedagogisk utmaning i att 
samla sin personal utifrån den lilla information som framgår av SOFUS och 
OPORD då det gäller värderingar inför risktagning. Avsaknaden av 
information från Försvarsmakten om vad hela verksamheten har för syfte 
innebär för honom att han måste fylla tomrummet med innehåll eller bara 
konstatera att målen är otydliga och det påverkar rikshanteringen. I 
operationsordern så saknas det väsentlig information om ett tydligt mål eller 
slutläge som kan samla personalen. Intervjupersonerna ger dock uttryck för att 
detta kulturbyggande avseende riskhantering är något som är underförstått i 
den militära professionen och någonting som bataljonschefen arbetar aktivt 
med utifrån sina tidigare erfarenheter från sin yrkeskarriär.  
 
För att bataljonschefen ska uppnå ett högt säkerhetstänkande har han 
möjligheten att förstärka de värderingar som han vill ska genomsyra 
förbandet. Detta är något som intervjupersonerna har angivit som en 
avgörande faktor för att medvetandegöra riskproblematiken inom bataljonen. 
Ett område är kravet på att egenskydd sätts högt men dock inte i främsta 
rummet då det är uppgiften som står överst. Symbolspråket om att force 
protection är ett adelsmärke vid svenska insatser är dock något som existerar 
parallellt med en mer undanskymd begrepp att uppgiften måste alltid gå 
främst. Detta spelar också en roll då säkerhetsinstruktioner ska följas. Teorins 
grundantagande om att värderingar svetsar en kultur samman stämmer väl här 
då intervjupersonerna verkligen har understrukit vikten av att skapa en 
säkerhetskultur inom bataljonen för att kunna minimera riskerna. 
 

Hur ser situationen ut för bataljonschefen vid processen för 
riskbedömning? 

Bataljonschefen sitter i situation med flera överordnade chefer med i stort sett 
samma mål men med olika intressen hur de kan uppnås. Den arena som 
bataljonschefen är satt att verka inom är relativt reglerad och spelreglerna är 
relativt tydliga för inblandade aktörer men ändå en källa för att 
intressekonflikter som kan uppstå. Mer konkret så kan det innebära att 
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bataljonschefen tvingas till att överväga kravet på att följa svenska regler vad 
avser till exempel verksamhetssäkerhet mot den operativa chefens behov av 
att lösa en uppgift i insatsområdet. Det är dock något som intervjupersonerna 
inte direkt har upplevt som ett problem. Men som ett av grundantagande i 
teorin för det politiska perspektivet anger så är det väsentligt att konstatera att 
den omgivning som bataljonschefen verkar i består av olika intressen som 
ibland kan bli motstridiga och då gäller det att kunna hantera dem. 
 

Aktörer 

Bataljonschefen har för det första att ta hänsyn till den personal som inte 
direkt är honom underställd men som han har ansvaret över deras säkerhet. 
Detta kan vara svensk personal som till exempel tjänstgör vid KFOR HQ. Den 
personalen är oftast själva satta i en komplicerad situation med flera chefer 
och flera regelverk som styr deras säkerhet vilket komplicerar bilden. 
 
Den andra kategorin aktörer på den politiska arenan utgörs av den personal 
som direkt ingår i hans förband. Där är oftast problembilden att 
medvetandegöra de risker som finns för alla personalkategorier så att en 
samsyn finns inom förbandet av hur risker ska bedömas och hanteras. 
Vanligtvist så handlar det om att hålla i tyglarna och begränsa. 
 
Den tredje delen utgörs av den operativa ledningen som sker från 
brigadchefen. Den sker på plats i insatsområdet. Brigadchefen är den aktör 
som kanske mest direkt kan påverka de risker som en bataljonschef kan ställas 
inför då det gäller genomförande av operationer. Med detta sagt är det också 
så att han kanske är den aktören som är mest svår att förutse i sitt agerande 
utifrån intervjusvaren även om handlingsfriheten från den nationella nivån 
medger ett ganska stort manöverutrymme för bataljonschefen då det gäller att 
kalkylera med risktagning. 
 
Den fjärde och sista aktören utgörs av den nationella ledningen som sker 
genom C ATK. Den kan i sin tur indelas i en formell del som styr 
riskbedömningar genom olika styrdokument som OPORD och SOFUS samt 
den andra delen en mer informell del som består av höga militära chefer inom 
Försvarsmakten men även i visa fall politiker som ger muntliga riktlinjer som 
har karaktären av råd. Resultatet av den senare är bland annat den upplevda 
riktlinjen att inte försätta sig i situationer som kan leda till att Sveriges och 
Försvarsmaktens anseende skadas. Vilket det åt den ena sidan kan tolkas som 
om att risker för personskador ska minimeras till vilket pris som helst men kan 
också tydas med att cheferna ska lösa de ålagda operativa uppgifterna på ett ur 
den militära professionens synvinkel bästa sätt utifrån sin erfarenhet och 
bedömning. Det är också så som intervjupersonerna i allt väsentligt har 
värderat de muntliga riktlinjer som bataljonschefen har fått.  
 
Enligt grundantagandena för det politiska perspektivet så sitter alltid 
bataljonschefen i en situation som nästan alltid medger utrymme för 
förhandling och dialog om mål och beslut. Detta bekräftas av intervjusvaren 
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och något som exemplifieras i den kontinuerliga dialog som pågår med 
aktörerna om hur operationerna till exempel ska genomföras.  
 

Personalens behov och riskexponering 

En mängd lagar, förordningar och bestämmelser utgör viktiga motvikter till 
organisationen behov eller möjlighet till att uppnå sina mål då man ska 
analysera bataljonschefens beslutssituation ur ett HR-perspektiv. Dess yttersta 
spets kommer man till då frågeställningen blir konkret och det handlar om att 
besluta om liv och död för sin personal vilket är det yttersta uppdraget som 
bataljonschefen är ansvarig för att hantera. Det är då svårt att se bortse från att 
människan kan bli utnyttjad och organisationens mål blir överordnat trotts att 
regler och bestämmelser inte säger något om att svenska liv är värda att offra i 
något syfte. Detta understryks av intervjupersonerna och stämmer med teorin 
om att en ojämnvikt mellan individens och organisationens behov kan uppstå. 
 
Intervjupersonerna poängterar vikten av att man vid rekrytering måste vara 
tydlig med vilka spelregler som gäller. Det är ett faktum att man åker iväg på 
en frivillig militär insats där det finns risker för kroppsskador. Detta innebär 
att soldater och officerare har gjort ett personligt ställningstagande att de 
militära målen är överordnade individens intressen. Men dessa risker ska tas 
utifrån en bedömning att värdet av de uppnådda målen vägs mot riskerna för 
officerarna och soldaterna. Här kan en intressekonflikt uppstå utifrån olika 
värderingar på vad som ska uppnås och till vilket pris. Vilket också 
intervjusvaren pekar mot. 
 
Kompanicheferna har en personlig vilja att påverka beslut så att de 
tillfredställer sina sociala behov. De behoven kan utgöras av en strävan att 
tillfredställa sina underställdas behov som att till exempel uppleva riskfulla 
situationer.  Detta kan innebära en inflytelsefaktor då bataljonschefen beslutar 
om insatser och kalkylerar med risktagning för sin personal. Även detta 
faktum går att styrka genom teorin som påtalar att organisationen finns till för 
att uppfylla individens behov och detta är någonting som bataljonschefen i sin 
riskbedömningssituation måste förhålla sig till. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum FHS beteckning 
          2006-05-30 677/6:1 
 
  Sida 40(45) 

 

Riskbedömningssituationen 

Bataljonschefen har en komplex beslutsmiljö att hantera risker inom vilket har 
konstaterats tidigare. En tolkning av analysen är att försöka beskriva den 
situationen som bataljonschefen genomför riskhanteringen inom med en 
modell. I den modellen så framgår de väsentliga faktorer som bildar 
riskhanteringssituationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riskhanteringssituationen för 
bataljonschefen. Egen modell. 

Bataljonschefens 
beslutssituation 

Riskbedömning  
och beslut NATIONELL styrning: 

• Militärstrategisk doktrin 
• ATK Stående order för 

utlandsstykan 
(ATK SOFUS) 

• ATK Operationsorder 
(OPORD) 

• ATK Kompletterande 
order (ATK FRAGO) 

• Joint Military Doctrine 
Peace Support 
Operations (JMD PSO, 
oktober 1997) 

• Reglementen 
• Lagar 
• Säkerhetsbestämmelser 
• Internationell rätt 

INTERNATIONELL 
styrning 
• Rules Of Engagement 

(ROE) 
• Status of Forces 

Agreement (SOFA), 
•  Memorandum of 

Understanding (MOU)  
• Technical Agreement 

(TA). 
• Operations order 
• Standing operation 

procedure (SOP) 
 

Ledarskap 
• Säkerhets-

tänkande 
• Värderingar 
• Personalen 

behov 
• Intressen 
 
 

Chefskap 
• C ATK 
• Brigadchefen 
• Svensk 
personal 
• Bataljonens 
personal 
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      Diskussion 

I detta kapitel så följer inledningsvis ett resonemang runt uppsatsens resultat 
av Försvarsmaktens riskhantering. Därefter fortsätter diskussionen med att se 
på hur riskhanteringen går att utveckla. Sedan följer en värdering av den valda 
teorin och metoden. Avslutningsvis kommer jag att se på möjligheterna av 
fortsatt forskning inom uppsatsen ämnesområde. 

Försvarsmaktens riskhantering 
I uppsatsen har jag försökt att beskriva den beslutssituation som 
bataljonschefen ställs inför då han ska göra riskbedömningar. Den spontana 
slutsatsen efter genomför analys blir att det inte är någon lätt uppgift som 
bataljonschefen är tillsatta att lösa. Det som är slående är komplexiteten i 
beslutssituationerna och den relativa avsaknaden av riktlinjer för att göra 
riskbedömningar. 
 
Försvarsmakten och utlandsstyrkan har länge varit förskonade från omfattande 
kroppsskador på personal även inräknat de senaste förlusterna med dödlig 
utgång i Afghanistan om man ser på den omfattande verksamhet som 
utlandsstyrkan bedriver. Detta kan kanske i det enskilda fallet tillskrivas 
slumpen eller tillfälligheter men jag bedömer att det finns ett mer systematiskt 
svar på de låga förlustsiffrorna vid operativ verksamhet. Där har kanske 
Försvarsmakten sig själv att tacka då man har lyckats att överföra en riskkultur 
i utlandsstyrkan trotts att huvuddelen av Försvarsmaktens verksamhet sker 
med andra förutsättningar. Det är dock överraskande att se den begränsande 
mängd direkta styrningar som åläggs de studerade bataljonscheferna i Kosovo. 
Om man jämför med ett utbildningsregemente i Sverige så är skillnaderna inte 
stora. Samma regler gäller för bataljonschefen i Kosovo som ska genomföra 
en säkerhetsoperation såsom för regementschefen som ska slutföra den årliga 
förbandsövningen på övningsområdet utanför kaserngrinden. 
Riskbedömningsprocesserna går till på likvärdigt sätt. Min direkta uppfattning 
är att utlandsstyrkans verksamhet måste vara så mycket mer hotfull och 
riskfull men är det verkligen så eller bidrar det säkerhetstänkande som redan 
råder inom Försvarsmakten i Sverige översprids till utlandsstyrkan så att risker 
kan elimineras och dess konsekvenser begränsas? En finsk forskningsrapport 
som undersöker riskerna för den finska militära personalen i Kosovo kommer 
fram till resultatet att det är dubbelt så stora risker för personalen i Kosovo 
jämfört med motsvarande verksamhet i Finland. Ett resultat som borde kunna 
appliceras på den svenska Kosovobataljonen som har likvärdigas 
förutsättningar. De främsta riskerna är trafiken, operativa insatser, ammunition 
och minor.78 
 
Detta sker trots avsaknaden av en systematisk process som stödjer 
bataljonschefen att reducera eller eliminera risker och ta beslut som väger 
riskerna mot vad som kan uppnås. I detta finns det dock en fara då mycket 
beror på om bataljonschefen har rätt utbildning och tillräcklig erfarenhet.  

                                                 
78 Lehtomäki Kyösti, Pääkkönen Rauma and Jorma Rantanen, Risk Analysis of Finnish 
Peacekeeping in Kosovo, Risk Analysis, vol 25, No 2, 2005, Society for Risk Analysis. 
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Informellt riskhanteringssystem 

Intervjupersonerna har tillsammans skapat en bild av hur riskhanteringen går 
till i praktiken. Den omfattar det första rättesnöret att inga onödiga risker ska 
godtas och det gäller såväl de risker som är direkt koppade till den direkta 
operativa verksamheten som den vardagliga verksamheten. Detta rättesnöre 
kan exemplifieras med bataljonschefens vilja att implementera en 
säkerhetskultur hos personalen. En anda där riskeliminering är något som 
genomsyrar all verksamhet. Kopplat till det första rättesnöret är en integrering 
av riskbedömningar i all planeringsarbetet så att risker tidigt kan identifieras 
och hanteras. Detta sker bland annat genom att bataljonschefen tidigt 
inbegriper kompanicheferna i planeringsprocessen för operationer och de kan 
upptäcka risker tidigt i processen så att de kan hanteras redan på 
planeringsstadiet. Regel nummer tre är att besluten om hur risker ska hanteras 
och att det ska ske på den nivå som har tillräckligt beslutsunderlag och direkt 
kan styra rikshanteringen. Det kan vara kompanichefens handlingsfrihet att 
besluta om att bära skyddsvästen vid en särskild verksamhet med förhöjd risk 
men det förutsätter att det är känt vilka risker som bataljonschefen accepterar. 
Den sista principen och kanske det centrala för denna uppsats är att 
bataljonschefen ska acceptera de risker som krävs för att uppnå den nytta som 
eftersträvas. Bataljonschefen måste alltid väga  konsekvenserna och följderna 
av sitt beslutet. Detta är avslutningsvis något som intervjupersoner har betonat 
särskilt. 
 

Konsekvenser för Försvarsmakten 
Hur hanterar då Försvarsmakten de konsekvenser som kan uppstå vid 
operativa insatser med allvarliga personskador som följd? Utifrån denna 
fallstudie som omfattar Kosovo så finns det inte något sådant konkret exempel 
även om händelserna i mars 2004 var allvarliga så fick inga svenska soldater 
några dödliga skador. Däremot så går det att se på konsekvenserna efter 
händelserna den 25 november 2005 då svenska soldater ingående i fredstyrkan 
ISAF (International Security Assistance Force) blev utsatta för ett attentat i 
norra Afghanistan med resultatet att två soldater dödades och två  skadades 
allvarligt. Resultatet utifrån en rapport blev att Försvarsmakten konstaterar att 
inga direkta felaktigheter har begåtts men att visa rekommendationer ges för 
att utveckla såväl egenskyddet som taktik och stridsteknik. Det kanske är en 
för långtgående slutsats att dra av detta men det borde innebära att 
Försvarsmakten bedömer att liknande förluster kan uppstå inom ramen för sin 
riskhantering och avser att fortsätta hanteringen av risker på ett liknande sätt 
som denna studie visat. Förbehållet mot denna slutsats är självklart att 
utlandsstyrkans verksamhet i Afghanistan behöver studeras specifikt och utgör 
alltså ett område för fortsatt forskning.79 
 
Utifrån mitt resultat så kan jag föreslå att Försvarsmakten borde gå vidare med 
att strukturera riskhanteringen till att även omfatta de risker som finns vid den 
operativa verksamhetens genomförande. De övriga delarna är väl 
                                                 
79 Insats och Försvar, 2006:2, Försvarsmakten, sidan 65. 
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tillgodosedda med det som idag omfattas av begreppet verksamhetssäkerhet. 
Ett sådant system skulle självklart vara Försvarsmaktsgemensamt och det 
borde inte utgöra några problem för den begränsade verksamhet som 
Försvarsmaktens utlandsstyrka bedriver. Ett övergripande verktyg behövs för 
att knyta samman de områden som den här uppsatsen har identifierats som 
berör riskhantering.  
 

Teoriutveckling 
Teorin som har legat till grund för uppsatsen analys av utlandsstyrkans 
verksamhet bedömer jag ha fungerat ganska bra för få fram svar på uppsatsen 
syfte. Dess stora fördel bedömer jag har varit den bredd på perspektiv som den 
medger att se på beslutsprocessen och i den specifikt riskhantering även om 
teorin inte direkt har risker som ett speciellt område. Där har jag behövt 
utveckla applicerbara operationaliseringar för att den ska fungera. En annan 
fördel med teorin är att den har kunnats användas som struktur för 
resultatredovisningen vilket har bidragit till en form av röd tråd har gått att 
hålla genom analys av dokument och intervjuunderlag. Det som säkert 
fruktbart hade bidragit till att förädla och utveckla resultatet hade varit att 
koppla teorier runt specifikt riskhantering till den valda teorin. Denna kunskap 
har växt fram under tiden för uppsatsens färdigställande. 
 

Metodutveckling 
Genomförandet av en kvalitativ dokument- och intervjustudie har motsvarat 
de bedömda svårigheter som jag har angivit i 
 metodkapitlet. De områden som det skulle gå att utveckla för att erhålla en 
bättre precision i arbetet är för dokumentstudien att respektive 
Operationsorder för Kosovobataljonerna (KS04-KS08) hade ingått i 
analysunderlaget. Centralt för valet av intervjupersoner har varit att jag tydligt 
har fokuserat på att de ska svara på frågorna som i tid spänner över den 
angivna perioden. Fördelarna med min bakgrund och erfarenhet av ämnet 
bedömer jag kan ligga till grund då jag påstår att intervjupersonerna inte 
förskönar sanningen eller medvetet ljuger. Utvecklingsområden finns i att 
flera personer skulle kunna utgöra underlag för att ge ett större djup genom att 
till exempel kompanichefer intervjuades. En annan aspekt skulle vara att 
intervjua brigadchefer som operativt har lett svenska bataljonschefer i Kosovo. 
Det finns också svenska brigadchefer som dataunderlag. 
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Fortsatt forskning 
De områden som jag har identifierat som lämpliga forskningsobjekt är 
redovisade till viss del tidigare. Ett av områdena är att se på de numera mer 
vanliga insatserna där svenska förband genomför insatser inom ett 
insatsområde med mindre storlek på förband än bataljon. Det innebär i sin tur 
att förbandschefen ofta har en internationell chef på bataljonsnivån typ 
förhållandena i Liberia.  
 
 Ett begrepp som regelbundet har återkommit i den här uppsatsen är 
egenskyddet eller force protection. Det som skulle vara intressant att mer 
specifikt se på är hur utvecklingen av det har skett och vad som driver en 
sådan process. Detta är dagsaktuellt med hänvisning till händelseutvecklingen 
i Afghanistan där hotet mot svensk trupp bedöms på olika sätt inom 
Försvarsmakten. Här är det inte bara den tekniska utvecklingen som åsyftas 
utan en bredare syn på vad egenskydd (force protection) är. 
  
Avslutningsvis så skulle det vara intressant att se djupare på om 
Försvarsmakten är en organisation som har hemfallit till att risker är något 
som är normalt och att det finns en form av group-thinking runt risker vilket 
innebär att de i visa avseende negligeras. 
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