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Hur svenska internationella förbandschefer övas  
– och hur det svarar mot framtidens krav? 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Sverige utbildar, tränar och övar förbandschefer inför 
internationella insatser och på vilket sätt som Försvarsmakten tar tillvara erfarenheter efter insatser. Bak-
grund till uppsatsen är den förändrade omvärldsbilden och Försvarsmaktens ökande engagemang utom-
lands då det är en av dess fyra huvuduppgifter 
 
Uppsatsarbetet har bedrivits med en kvalitativ inriktning och en induktiv slutledningsmetod. Grunden för 
uppsatsen är litteraturstudier av främst svenska men även norska doktriner samt fjorton intervjuer med för-
bandschefer som har genomfört internationell tjänst eller varit delaktiga i högsta militärledningen i sam-
band med svenska internationella insatser. Det insamlade materialet har tolkats och analyserats i flera steg. 
Därefter har slutsatser från intervjuerna diskuterats tillsammans med slutsatser från uppsatsens bakgrund 
och teori, bland annat manöverteori och krigföringsförmåga.  
 
Resultatet visar att utbildning, träning och övning påverkar krigföringsförmågans alla tre delar, de fysiska, 
konceptuella och moraliska men mest de två sistnämnda. Resultatet visar att Försvarsmakten inte genomför 
direkt utbildning och träning av förbandscheferna före internationell insats. Den utbildning som genomförs 
inför insats håller god kvalité men den riktar sig inte mot förbandschefens befattning. Erfarenheter från in-
ternationella insatser samlas inte in, analyseras inte eller tas tillvara på ett systematiskt sätt och den samlade 
beprövade erfarenheten återanvänds ej i reglementen, utbildning, träning och övning inför nya internatio-
nella insatser. Förbandschefer i internationella insatser använder sina erfarenheter från tidigare befattningar 
inom Försvarsmakten till att lösa sina uppgifter. Trots att utbildning och övning inte sker på bästa sätt inför 
internationella insatser når svenska förbandschefer och förband ofta goda resultat i insatsen vilket ger Sve-
rige positiv respons från omvärlden. Detta kan  bero på den militära professionen, duktiga soldater och of-
ficerare eller något annat. Utifrån resultatet kan man fundera över om Försvarsmakten är intresserad av ut-
bildning, träning och övning av internationella förbandschefer och om det är försvarbart att inte ta tillvara 
kompetens från internationella insatser. 
 
Nyckelord: Träning, övning, utbildning, förbandschef, erfarenhet och beprövad erfarenhet 
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How Are Swedish Commanding Officers Prepared for Missions Abroad 
– and Does it Correspond to the Needs of the Future? 

The purpose of this essay is to attempt to describe how the Swedish Armed Forces educate, train and exer-
cise commanding officers before commencing service in an international mission. How the Armed Forces 
record and further develop lessons learned and lessons identified from international missions is also looked 
at. Current changes in the world situation and the growing commitments of the Swedish Armed Forces in 
crises response operations abroad together with UN, NATO and EU point to a need for a study of this kind. 
 
The essay is based on a qualitative inductive approach, based on literature studies and fourteen interviews 
with high-ranking officers with experience of Swedish participation in international crises response opera-
tions. Many of them have served as Brigade or Battalion Commanders. The material has been subsequently 
analysed and the deductions have been discussed in the essay.  
 
The results show that education, training and exercises directly affect the units’ warfare capacity. Accord-
ing to the results the Swedish Armed Forces do not conduct any direct pre-training of commanders before 
their deployment on international missions. The pre-training for the units is satisfactory but it does not meet 
the specific requirements of the unit commanders. The lessons learned from Swedish international missions 
are not collected, evaluated and used as lessons identified by the Swedish Armed Forces. Commanding of-
ficers at Brigade and Battalion levels utilise personal experience from previous assignments in their com-
mand and control of units in international Crises Response Operations. Despite the lack of training before 
international missions, Swedish commanders and units nevertheless usually function very well when on 
international missions. 
 
Keywords: Education, Training, Exercise, Commanding Officer, Lessons identified 
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Författarens förord 
 

Under andra året som studerande vid Försvarshögskolans Chefsprogram skall den studerande 
officeren skriva en C-uppsats. Jag har valt ämnet ”Hur svenska internationella förbandschefer 
övas – och hur det svarar mot framtidens krav?”. Chefsutveckling handlar i min mening om 
att kontinuerligt utveckla, utbilda, öva och träna våra chefers militära ledarskap och duglig-
het, d v s att fatta beslut och leda förband. Vid en insats med svenska eller multinationella 
förband i en föränderlig miljö måste våra chefer vara väl förberedda för att lösa sin uppgift. 
  

Jag vill rikta ett stort tack till dem som har bidragit med synpunkter och kunskap samt har 
givit mig tid för en intervju eller ett samtal för att ta del av deras erfarenheter och som givit 
mig vägledning under uppsatsarbetet. Ett speciellt tack till Mikael Andersson, Lennart Axels-
son, Anders Brännström, Michael Claesson, Roland Ekenberg, Karl Engelbrektsson, Per-Ove 
Eriksson, Håkan Espmark, Johan Fölstad, Göran Gunnarsson, Johan Hederstedt, Ulf Henrics-
son, Jan-Gunnar Isberg, Göran Larsbrink, Gunnar Lundberg, Peter Mattsson, Stig Rydell, Ri-
chard Spencer, Håkan Syrén och Tomas Uneholt.  
Många har hjälpt mig att göra innehållet i denna uppsats bättre än vad det annars skulle ha 
blivit. Jag vill framföra ett stort tack till er alla men speciellt till min fru Malin som har stöttat 
mig genom uppsatsarbetet. De felaktigheter som eventuellt finns i uppsatsen är dock helt och 
hållet mina egna vilka jag tar det fulla ansvaret för. 
 

Stockholm  2006-05-30 
 
Anders Högrell 
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1. Inledning 
 

”Vi har ständigt välutbildade förband, rustade för strid och redo att snabbt sät-
tas in i olika konfliktområden och krissituationer såväl nationellt som interna-
tionellt. 
Vi är uppskattade för vår förmåga till fredsskapande insatser. 
Vi respekterar individen och tillvaratar människors kompetens. Våra olikheter 
är en styrka som bidrar till vår effektivitet. 
Vi är internationellt efterfrågade eftersom vi bidrar med effektiva och yrkes-
skickliga förband med hög interoperabilitet.”1  

1.1 Personligt motiv  
 

Intresset för chefsutbildning och träning av chefer har vuxit fram under mina år som officer. 
Jag har träffat på många olika typer av chefer, såväl bra som dåliga under min tjänstgöring i 
olika brigad-, regements-, fördelnings- och divisionsstaber men även under mina två ut-
landsmissioner. Den första utlandsmissionen genomförde jag i Libanon och den andra i Bos-
nien. Jag har själv varit krigsförbandschef på flera olika nivåer från pluton upp till bataljon. 
Att tjänstgöra i befattning är något jag har fått möjlighet att göra under årens lopp och då 
både haft framgångar som motgångar, vilket har gett mig erfarenheter som jag har haft nytta 
av som officer. Mitt genomförandeår som chef för artilleriavdelningen på Sörmlandsbrigaden 
under år 2001 och som chef för Göta artilleribataljon 2003 utgör två av höjdpunkterna i min 
karriär.  
 

Min farfar sa alltid att ”träning ger färdighet” och om det talesättet stämmer så borde vi bli 
bättre chefer och stabsmedlemmar ju mer vi får öva och träna tillsammans med våra förband i 
olika situationer. Det är behovet av träning och på vilket sätt som träningen av förbandschefer 
sker idag och bör ske i framtiden som min uppsats skall handla om. 

1.2 Syftet med min uppsats 
 

Syftet med min C-uppsats är dels att beskriva vilken chefsutbildning och chefsträning som 
genomförs idag inför internationell tjänst, dels titta på vilket sätt som Försvarsmakten tar till-
vara erfarenheter efter insatser för att därefter se hur väl utbildningen av förbandschefer rim-
mar mot framtidens krav. Området spänner över ett brett område och kan ansättas från flera 
olika håll. Genom att jämföra Försvarsmaktens nuvarande förbandschefsutbildning, träning 
och den tänkta insatsmiljön som chefer skall kunna möta har jag kommit fram till följande 
problemformulering: 
 

Hur svenska internationella förbandschefer övas – och hur det svarar mot framtidens 
krav? 
 

Bakgrunden till det är den förändrade omvärldssituationen och att det nya insatta insatsför-
svaret kommer att ställa delvis förändrade krav på hur förbandschefer leder svenska, eller 
multinationella förband i en internationell insats. Många officerare på olika nivåer har åsikter 
och tankar om hur chefsutbildning och träning skall genomföras men det finns inte mycket 
skrivet i ämnet. Den nya kravbilden och kravet på att förbanden har hög beredskap inför in-
sats ställer nya behov på träning och utbildning av våra förbandschefer. Det konfliktspektrum 
som en svensk förbandschef skall kunna verka inom är de som är definierade i Petersbergsav-
talet från 19922.  
                                                 
1 Försvarsmakten. 2006. Försvarsmaktens vision.. http://www.mil.se/atricle.php?id=14149 . Hämtat 2006-01-12 
2 För ytterliggare information om Petersbergsuppgifterna se http://www.regeringen.se/sb/d/2561/a/13848 . Eller 
http://www.3ysflj.mil.se/iks/article.php?c=art&id=13235&do=print . Hämtat 2006-05-25 
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1.3 Frågeställningar 
 

Utifrån problemformuleringen “Hur svenska internationella förbandschefer övas – och hur 
det svarar mot framtidens krav?”, har jag brutit ut följande fyra frågeställningar: 
 

– Vilka krav ställer det insatta insatsförsvaret på våra internationella förbandschefer?  
  

– Vilken träning genomförs av förbandschefer i Sverige idag inför internationell insats? 
 

– Vilka erfarenheter har förbandschefer dragit om ledarskap, ledning, träning och utbildning 
efter genomförda insatser? (Lessons identified).   

 

– Hur tar Försvarsmakten tillvara förbandschefers erfarenheter efter genomförda insatser? 
(Lessons learned).       

1.4 Definition av centrala begrepp  
 

Inom ämnet för denna C-uppsats och för all militär utbildning är begrepp som utbildning, trä-
ning och övning mycket centrala och bör betyda samma sak för alla som utnyttjar dem oav-
sett om det gäller militär eller civil verksamhet. 
 

Försvarsmakten har flera olika publikationer och reglementen. För att säkerställa att begrepp 
betyder samma sak för alla finns Försvarsmaktens gemensamma nomenklatur (Nomen F). 
Den är utgiven i flera olika utgåvor, Nomen F 19743 och Nomen FM utkast 19994. I de skrif-
terna definieras dock inte begreppen utbildning, träning eller övning.  
 

I den här uppsatsen kommer följande definitioner att användas:  
 

Det insatta insatsförsvaret: är sinnebilden av den reformerade svenska Försvarsmakten vars 
förband och förmågor aktivt används i kommande uppgifter tillsammans med andra maktme-
del för att uppnå politiska målsättningar mot eller med andra länder och organisationer.5 
 

Utbildning: när officeren eller förbandet lär sig nya kunskaper och färdigheter på ett syste-
matiskt sätt. 6 
 

Träning: när den enskilde officeren förbättrar sina tidigare kunskaper och färdigheter genom 
praktisk tillämpning enskilt eller i grupp. 7  
 

Övning: när hela förbandet förbättrar sina kunskaper och färdigheter oftast genom praktiskt 
genomförande under fältmässiga förhållanden. 8 

                                                 
3 Försvarsmaktens gemensamma nomenklatur (Nomen F) 1974 år upplaga (bok) M7741-100221 
4 Försvarsmaktens gemensamma nomenklatur för (Nomen FM) utkast 1999. Diarie 09911:66532. (Stockholm: 
Försvarsmakten, 1999-09-20). finns endast elektroniskt. 
5 Definitionen har författaren fått under en diskussion med Övlt Michael Claesson. Assistant Military Represen-
tative Swedish Mission to NATO. Bryssel. 2006-05-23, Läser man i ÖB:s bok ”Här och nu” sägs det ” Jag bru-
kar tänka på insatsförsvaret som ett antal cirklar av olika storlek som ligger inuti varandra. Beredskap, duglighet 
och tillgänglighet är högst längst in och minskar sedan successivt när vi rör oss utåt. I den innersta cirkeln har vi 
den operativa ledningsfunktionen. Närmast utanför cirkelns kärna finns de omedelbart gripbara förbanden. Där-
efter hittar vi de förband som kan sättas in inom ett år. Ytterst hittar vi de förband som har lägst beredskap.”  
http://www.mil.se/attachments/ob_bok_harochnu_2006.pdf . Sid 26 Hämtat 2006-05-30 
6 Utbildning: Systematisk undervisning och träning som ger kunskaper och färdigheter för ett visst yrke och 
ofta ger en viss formell kompetens. Nationalencyklopedins ordbok. Internettjänst. NE.se. 
http://www.ne.se/jps/search/article.jps?i_art_id=0381278 . Hämtat 2006-03-10 
7 Träning: Metodiska försök att förbättra någon färdighet genom särskilt anpassade övningar. Nationalencyklo-
pedins ordbok. Internettjänst. NE.se. http://www.ne.se/jps/search/article.jps?i_art_id=0370131 . Hämtat 2006-
03-10. (DOD) Any item developed or procured with the primary intent that it shall assist in training and the 
process of learning.  http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/t/05500.html . Hämtat 2006-05-29 
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Förbandschef: I den här uppsatsen är förbandschef den chef som samordnar eld, rörelse och 
skydd från flera olika förband inom markarenan men det kan ingå enheter från luft och den 
maritima arenan. Förbandschef är den person som agerar chef i ett insatsförband, vanligtvis 
är det chefen men det kan också vara ställföreträdande chef, stabschef eller någon av sek-
tionscheferna. Det är normalt de här befattningarna som tillhör förbandschefens chefs- eller 
ledningsgrupp. 
 

Beprövad erfarenhet: I den här uppsatsen är beprövad erfarenhet ett systematiskt tillvarata-
gande av flera officerares erfarenheter under längre tid som utvärderas och tas tillvara av or-
ganisationen. Det är beprövad erfarenhet som ligger till grund för Försvarsmaktens reglemen-
ten och doktriner.9  

1.5 Avgränsningar 
 

Uppsatsen handlar om ledning av militära förbands insatser på markarenan.  
 

Den här uppsatsen handlar om förberedelser och erfarenheter av att leda internationella insat-
ser då det är en av Totalförsvarets och Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter. De fyra uppgif-
terna är:  
 

− Βidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld 
− Hävda vår territoriella integritet 
− Försvara Sverige mot väpnat angrepp 
− Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
    vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 10 
 

Tidsramen för den här uppsatsen är att beskriva dagens utbildning år 2006 och därefter försö-
ka titta framåt 10 år mot de behov som det insatta insatsförsvaret kommer att ställas inför. 
 

Samtliga intervjuade officerare har internationell erfarenhet från Cypern i mitten på 1980-
talet och framåt men författaren har gjort avgränsning i tid från 1990 och framåt, dvs fokuse-
rat på förbandschefers erfarenheter från Balkaninsatserna i Bosnien och Kosovo, i Afrika i 
Kongo och Liberia. 
 

Med internationell insats menar författaren militära sammansatta förband som skall lösa upp-
gifter i en lågintensiv konflikt på konfliktskalan från fredsframtvingande insatser till humani-
tära operationer enligt Petersbergsavtalet vilket omfattar krishantering inom spektrat från 
humanitära insatser, sök- och räddningsinsatser, fredsbevarande insatser till fredsframtving-
ande insatser där de stridande parterna måste säras med våld för att nå ett slut på kriget. Det 
är EU som har fastlagt Petersbergsuppgifterna för sin ”krishanteringsförmåga” men även 
NATO använder dem för att definiera sina ”Crises Resonponce Operations”.11  
 

I uppsatsen är nivån på förband den där chefen samordnar eld, rörelse och skydd från flera 
olika förband främst inom markarenan. Nivån kan benämnas med flera olika sätt, antingen 
som Brigad, stridsgrupp eller med de internationella uttrycken Task Force eller Battle Group. 

                                                                                                                                                        
8 Övning: Metodiska försök att förbättra någon färdighet genom särskilt anpassade (upprepade) aktiviteter. Na-
tionalencyklopedins ordbok. Internettjänst. NE.se. http://www.ne.se/jps/search/article.jps?i_art_id=0406015 . 
Hämtat 2006-03-10. 
9 Definitionen har författaren erhållit under diskussion med Övlt Anders Cedergren vid Försvarshögskolans mi-
litärvetenskapliga instution under 2006-04-28. 
10 Regeringens proposition Vårt framtida försvar- Försvarspolitisk inriktning 2005-2007. (Prop2004/05:5). 
Sammanfattning. Regeringskansliets hemsida. Hämtad 2005-11-10. Sid 31 
11 Definitionen har författaren fått under en diskussion med Övlt Michael Claesson. Assistant Military Repre-
sentative Swedish Mission to NATO. Bryssel. 2006-05-23 
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Förbanden kan vara från ett och samma land, t ex Sverige, eller från ett multinationellt sam-
arbete, som NATO, FN eller EU. 

1.6 Vad gör en förbandschef och hur utbildas de? 
 

Avstamp tas i Armé Reglemente del 2, AR2 från 1995. Reglementet som består av två delar, 
ett taktiskt reglemente med en inarbetad doktrindel som markerades särskilt i boken med en 
blå kant på sidorna. För Försvarsmakten gäller fortfarande AR2 och därför ser författaren 
reglementet som en föregångare till dagens svenska doktrinsamling.  
 

Att vara chef för ett militärt förband är både påfrestande och oerhört stimulerande.12 Utma-
ningarna som möter chefen varierar med uppgiften och den omgivningen som han och hans 
förband är satta att verka i. Chefen är alltid ytterst ansvarig för allt som sker vid hans förband.  
 

”I krig är endast det enkla möjligt.”13 Chefens viktigaste uppgift enligt AR2 är att leda sitt 
förband så att det löser sin tilldelade uppgift. Ledning är planering och genomförande för att 
lösa förbandets uppgift och nå tilldelat mål. I ledning ingår flera olika komponenter som che-
fens ledningsmetoder, stabens arbetsmetodik och olika stödsystem för att kommunicera, be-
arbeta och delge information. Det är ledning som möjliggör att chefen kan genomföra sitt le-
darskap. Ledning är något en chef alltid utövar och hela tiden har det fulla ansvaret för. Led-
ning utövas över hela konfliktskalan från fred till fullt krig. I AR2 står det vidare att chefen 
främst leder genom att personligen påverka sitt förband och sina underlydande chefer. Då är 
det viktigt att en chef har förtroende från såväl högre chef som underställd personal. Han 
måste kunna skapa och vidmakthålla en god disciplin och anda inom förbandet. Det gör han 
genom att vårda sina soldater och dela deras umbäranden och faror. Genom att ha en person-
lig kontakt med sina förband kan han bilda sig en egen uppfattning om läget vilket gör att han 
genom sitt ledarskap kan samordna resurser, kontrollera och stödja verksamheten. En chef 
måste ha ett gott omdöme och en rätt grundvärdering så att han kan fatta moraliskt riktiga be-
slut. Som chef för ett förband måste han ofta fatta beslut utan att ha hela bilden klar för sig 
och därefter förmedla sin vilja på ett enkelt och förståeligt sätt till förbandet.14 
 

För att bli en duktig förbandschef måste officeren utbildas och tränas mot sin befattning. Ut-
bildningen och träningen startar redan under värnplikten och fortsätter sedan genom hela kar-
riären. Chefens insats bedöms hela tiden från olika håll. För att chefer skall uppfattas av om-
givningen som professionella måste de få chansen att tränas inför den uppgift som de är satta 
att lösa. Chefer utbildas på militära skolor och nivåhöjande kurser både inom Sverige och vid 
militära skolor utomlands, t ex Collège Interarmées de Défense, (CID), i Paris Frankrike eller 
Joint Services Command and Staff College, (JSCSC), i Shrivenham England. Mellan dessa 
skolsteg utbildas officerare i sin befattning med hjälp av enstaka kurser, träning i olika led-
ningsträningsanläggningar15 och genom att övas i befattning under olika förbandsövningar 
här hemma i Sverige. Idag är det fler officerare som behöver övas i befattning än vad det 
finns tillgängliga övningstillfällen i förbanden. Detta beror bland annat på avgångarna när 
många förbandschefer och andra officerare slutade i och med försvarsbesluten 2000 och 
2004. 
 
 
                                                 
12Erfarenhet från officerskollegor under olika insatser och övningar under mina tjugo år i Försvarsmakten. 
13 Carl von Clausewitz. Om kriget. 1832. Översättning av Hjalmar Mårtensson. Klaus-Rickard Böhme och Alf 
W. Johansson. (Stockholm: Bonniers, 1991). Sid 79 
14 Försvarsmakten. 1995. Arméreglemente del 2 Taktik (AR2). M7741-100621. (Stockholm: Försvarsmakten, 
1995). Sid 75-88 
15 Försvarsmakten har ledningsträningsanläggningar vid Markstridsskolan i Skövde, Amfibiestridsskolan, Led-
ningsskolan i Enköping och Försvarets krigsspelscentrum. Deras främsta uppgift är att träna beslutsfattning i 
olika situationer.  
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1.7 Utlandsstyrkan ger möjlighet till att pröva och få erfarenheter 
 

Att genomföra internationell tjänst är ett av Försvarsmaktens högst prioriterade mål och 
många svenska officerare har tjänstgjort i Utlandsstyrkan. Idag tjänstgör ca 700 män och 
kvinnor utomlands. De största Svenska förbanden finns idag i Kosovo, Afghanistan och Libe-
ria.16 Sverige lägger stor vikt vid att delta i krishantering inom flera olika organisationer som 
EU, FN, NATO och OSSE. I början av år 2006 lyder den största delen av de svenska förban-
den i utlandsstyrkan under NATO-befäl.17  
 

Ebbe Blomgren och Eva Johanssons forskning i studien ”Hemma övas man- borta prövas 
man”18 har visat att det finns främst två faktorer som deras intervjupersoner lyfter fram som 
de stora skillnaderna mellan att verka i Sverige och internationellt. För det första får chefers 
agerande och beslut reella effekter för både det egna förbandet och omgivningen i internatio-
nell tjänst. Besluten påverkar påtagligt vardagen för människor vilket ger ett reellt allvar som 
inte finns på samma sätt i Sverige under övningar. Medvetenheten om att det som förbanden 
och chefer gör får direkta följder för andra människor i området anses vara en viktig dimen-
sion och drivkraft. ”Man uträttade verkligen något, man fick bevis ganska ofta att det var vik-
tigt det man gjorde. Det är värt det, det är meningsfullt, det är skarpt.”19  
 

Den andra stora skillnaden är att som officer och chef är du alltid på jobbet när du arbetar in-
ternationellt. Utomlands pågår tjänsten dygnet runt för officeren, alla sju dagar i veckan, sex 
månader i sträck, och det blir som en enda lång övning utan avbrott. ”Den ständiga närvaron 
ger intensitet men också press. Man är alltid synlig- det är svårt att gå undan.”20 Det gör att 
chefen är koncentrerad och närvarande i arbetet på ett helt annat sätt men samtidigt sliter det 
på personen. Det blir svårt att få en ledig stund under tjänstgöring i utlandet eftersom chefen 
alltid blir påpassad vare sig han är ledig eller i tjänst. En chef skall alltid vara ett föredöme 
för sina officerare och soldater.  
 

Det är nämnda faktorer som gör att tjänstgöring i utlandsstyrkans olika förband kan ge office-
rare ökad förmåga och unik erfarenhet av att leda förband och att hantera komplexa situatio-
ner.  Ebbe Blomgrens och Eva Johanssons forskning visar att många officerare säger att ut-
landstjänst ger dem möjligheten att pröva sitt ledarskap.21  
 

Författarens egna erfarenheter från de båda utlandsmissionerna styrker båda teserna att arbe-
tet är på allvar och att arbetet ständigt pågår.  

1.8 Tidigare forskning om chefers träning på nivån över bataljon 
 

Det finns mycket skrivet inom området ledarskap och inom ledning av förband, både C-
uppsatser och olika artiklar, men inte mycket som är direkt riktad mot övning av förbands-
chefer på brigadnivå. Tidigare fanns det ett erfarenhetsbibliotek vid SWEDINT22 där erfaren-

                                                 
16 Försvarsmakten. Om utlandsstyrkan. Hämtat från  www.mil.se/int / Utlandsstyrkan Hämtat 2006-03-01 
17 Samtal med Övlt Michael Claesson. Assistant Military Representative Swedish Mission to NATO. Stock-
holm. 2006-01-25 
18 Ebbe Blomgren. Eva Johansson. 2004. Hemma övas man- borta prövas man. Att vara bataljonschef i en in-
ternationell kontext. Försvarshögskolan. Instutionen för ledarskap och management ILM serie F: 30. 2004. 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2005) 
19 Ibid. Sid 63 
20 Ibid. Sid 63 
21 Ibid. Sid 62-72 
22 SWEDINT - The Swedish Armed Forces International Centre.  Sveriges internationella center. Hämtat från  
http://www.swedint.mil.se/article.php?lang=E&id=13618. Hämtat 2006-05-09, SWEDINT har sedan FN-
skolans dagar genomfört utbildning och träning av enskilda personer och den svenska utlandsstyrkan. Förbandet 
lades ner 2004-01-01 och uppgifterna har övertagits av Internationella Utbildnings Enheten, IntUtbE vid Liv-
gardet i Kungsängen.  http://www.livgardet.mil.se/article.php?id=13673 . Hämtat 2006-05-25 
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het från olika förband och förbandschefer lagrades och enligt uppgift fanns tankar på att infö-
ra det i Försvarsmakten också men jag uppfattar att så inte skett. Författaren har sökt i För-
svarshögskolans bank av äldre C-uppsatser men inte funnit någon forskning som berör det 
här ämnet. Vidare har flera olika databaser sökts i utan att finna någon större mängd informa-
tion om ämnet. De artiklar som författaren har funnit på internet handlar om chefsutbildning 
på lägre taktisk nivå, dvs. grupp-, kompanichef. Författaren har också sökt i den militära tid-
skriften Military Review årgång 2004-2006. I tidningarna finns många artiklar som gränsar 
till men ändå inte passar helt ihop med C-uppsatsens ämne. 
 

Författaren har sökt och fått hjälp att söka material om utbildning vid Joint Warefare Centre, 
JWC i Stavanger23 av den svenske ”PSE-officeren” Övlt Stig Rydell24. Där gick det inte att få 
tag i det materiel som författaren hoppades på. Av Övlt Rydell erhölls svar att inom NATO är 
utbildning av högre chefer ett nationellt ansvar i grunden. Den enskilda nationen skickar sina 
officerare till någon av de många olika kurser som genomförs inom NATO. Organisationen 
tillhandahåller certifierade kurser till medlemsländer och partnerländer vid t ex NATO Defen-
ce College, NDC25 i Rom eller NATO School26 i Oberammergau.27 
  

Under arbetet med C-uppsatsen har författaren kontaktat och fått material av Ltcol Richard 
Spencer vid Joint Services Command and Staff College, (JSCSC), i Shrivenham England28. 
Materialet berör utbildning av högre officerare från nivån brigadchef och uppåt som bedrivs 
vid JSCSC. Författaren har också läst delar av Judith Hicks Stiehm bok The U.S. Army War 
College. Boken handlar om utbildning av militära chefer och den militära professionen.  Ma-
terialet från dessa båda källor är intressant men av tids- och utrymmesbrist måste det bli ett 
underlag till en annan C-uppsats vid FHS. 

1.9 Disposition och läsanvisning 
Uppsatsen består i stort av fyra delar. Inledningsvis kommer bakgrund och de krav som en 
framtida insats ställer på förbandschefen beskrivas. Därefter kommer vald teori att redovisas. 
Som den tredje delen kommer underlaget från intervjuerna att tolkas och analyseras. Slutligen 
genomförs en diskussion där jag sammanför mina slutsatser av det insamlade resultatet från 
intervjuerna med slutsatser från bakgrunden och teorin. Diskussionen svarar på mina ställda 
forskningsfrågor och skapar grund för fortsatt forskning och utveckling av utbildningen som 
en förbandschef behöver inför en framtida insats.  

                                                 
23 För mer information om JWC hänvisas till http://www.jwc.nato.int/  . Hämtat 2006-05-25 
24 PSE betyder Partnership Staff Element. Officer från ett partnerskaps land som ingår I NATO:s organisation. 
25 För mer information om NATO Defence College hänvisas till http://www.ndc.nato.int/ . Hämtat 2006-05-25 
26 För mer information om NATO School hänvisas till http://www.natoschool.nato.int/internet_ns/ns_body.htm . 
Hämtat 2006-05-25 
27 Samtal med Övlt Michael Claesson. Assistant Military Representative Swedish Mission to NATO. Bryssel. 
2006-05-23 
28 För mer information om JSCSC hänvisas till http://www.da.mod.uk/JSCSC . Hämtat 2006-05-25 
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2. Bakgrund 
 

Enligt boken Truppföring (1983) framgår det att svensk säkerhets- och försvarspolitik är in-
riktad mot att bevara landets oberoende och att behålla våra möjligheter att utveckla vårt land 
efter våra värderingar. Något krav att den skall verka inom främmande territorium eller gå 
andra nationers intressen till mötes finns inte.29 Om vi jämför den förutsättningen med den 
förutsättning som råder för Försvarsmakten idag, 2006, har det skett stora förändringar. 

2.1 Det Svenska invasionsförsvaret 

Politisk bakgrund 
 

Under det kalla krigets dagar byggde svensk säkerhetspolitisk doktrin på alliansfrihet i fred 
och neutralitet i krig. Viktigt för Sverige var att i tid försöka hejda uppblossande stormakts-
konflikter så att de inte skulle sprida sig till Norden. Samtidigt verkade vi för att behålla det 
säkerhetsberoende som fanns mellan de nordiska länderna. Sverige blev en neutral del i den 
”Nordiska balansen” mellan stormaktsblocken.30 Ett annat viktigt ställningstagande i svensk 
försvarspolitik var marginaldoktrinen. Marginaldoktrinen innebar att de båda stormakts-
blocken balanserade ut varandra så att bara mindre styrkor kunde avdelas för ett angrepp mot 
Norden och Sverige.31 Samtidigt fanns det en klart definierad tänkbar motståndare till Sveri-
ge. Både politiskt och militärt fanns det en outtalad uppfattning att Sovjetunionen och     
Warzawapakten (WP) sågs som vår enda möjliga angripare. Det berodde främst på den geo-
grafiska närheten mellan Sverige och WP samt att det fanns stora stående styrkor inom WP 
som till del ganska snabbt skulle kunna avdelas för ett anfall mot Norden och Sverige. NATO 
bedömdes också ha intressen för Norden och eftersom Norge och Danmark var medlemmar i 
NATO fanns det vissa nationella förband på plats i Norden och planer på att förstärka dem 
med förband från övriga medlemsländer. NATO:s större styrkor var antingen stationerade i 
Nordamerika eller bundna mot WP styrkor i Mellaneuropa.32   

Militär bakgrund 
 

I händelse av krig fanns det för det svenska försvaret färdiga operationsplaner för samtliga 
förband. Varje förbandschef visste var förbandet skulle mobilisera och vilka olika uppgifter 
som förbandet skulle ha. Försvarsmakten genomförde olika övningar för att förbanden skulle 
ha en hög beredskap och ett gott stridsvärde eller krigsförbandsduglighet, KDU. De flesta 
förband och chefer hade varit på de platser som ingick i de olika uppgifterna. Förbanden hade 
gjort förberedelser och planer. Övningarna genomfördes flera gånger för att pröva och ut-
veckla de uppgjorda planerna. Det svenska försvaret bestod både av rörliga och stationära 
förband. De stationära förbanden skulle skydda och försvara hamnar, flygplatser och viktiga 
knutpunkter. De rörliga förbanden skulle kunna kraftsamlas för att möta, hejda och slutligen 
slå en angripare mot Sverige. 33  
 

                                                 
29 Försvarsmakten. 1983. Truppföring. 1983 års utgåva. M7743-102101. Andra tryckningen. (Stockholm: För-
svarets läromedelscentral, (FLC), 1986). Sid 7-10 
30 Försvarets forskningsanstalt. 1998. Sveriges militära satsningar: en översikt med förklaringar till perioden 
efter 1945. FOA-R 98-00828-170—SE. Sid 20-24 
31 Ibid. Sid 86-89 
32 Egna anteckningar från kurs C1 vid Försvarshögskolans chefprogram 04-06. maj 2005 
33 Försvarsmakten. Håkan Syrén. 2004. Vägen framåt- en liten bok om en stor förändring. Stockholm. PM 
7759769031. Sid 1-15 
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Under invasionsförsvarets dagar genomförde alla förband särskild övning befäl, SÖB34, med 
alla officerare vart annat år och krigsförbandsövning, (KFÖ)35, med hela förbandet under 2–4 
veckor vart fjärde år. De olika övningarna skulle öva förbanden inför deras krigsuppgifter. De 
genomfördes ofta som dubbelsidiga övningar där den spelade motståndaren använde en trolig 
taktik och stridsteknik för fienden. Tillämpade övningar gav möjligheter att öva befälens ini-
tiativ-, besluts- och improvisationsförmåga samtidigt som förbanden i sin helhet skulle tränas 
och prövas.36.  
 

Förbandens officerskader37 tränade tillsammans nästan varje år i en ledningsträningsanlägg-
ning, (LTA). Många av officerarna steg i befattning inom förbandet inledningsvis som soldat, 
plutonchef, kompanichef eller medlem i staben. Nästan alla chefer och officerare kände sina 
underställda mycket väl och visste därför deras styrkor och svagheter. Förbanden var oftast 
väl förberedda på att lösa sina tilldelade uppgifter. Motivationen var hög både hos den en-
skilde officeren och inom krigsförbandet. 38 Försvarsmaktens slogan löd ”Allt för krigsför-
banden”, samtidigt som ”vi var helt och hållet inriktade på att kunna slå tillbaka den stora in-
vasionen, som tack och lov aldrig blev verklighet.”39 
 

Mellan de olika förbanden på olika nivåer fanns en så kallad ”stabssnurra”, vilket innebar att 
det förband som genomförde sin utbildning under året fick stöd av instruktörer från det för-
band som hade genomfört utbildning året innan. Som exempel kan nämnas att officerare från 
Älvsborgsbrigaden (IB15) hjälpte till att utbilda Hallandsbrigaden med sina dragna erfaren-
heter40. Systemet fungerade så att förbanden kunde dra nytta av varandras klokheter på ett 
smidigt och enkelt sätt. Erfarenheter togs då tillvara på ett bra och systematiskt vis vilket inte 
sker på samma sätt idag. 
 

Det var förbandschefens ansvar att hans personal hade rätt utbildning och träning för att ha 
förmåga att lösa sin krigsuppgift.41 Under invasionsförsvaret fanns vissa förband med särskilt 
kort mobiliseringstid för att kunna lösa viktiga uppgifter. Huvuddelen av förbanden hade 
längre tidskrav. Det svenska invasionsförsvaret skulle vara färdigorganiserat efter ett par da-
gar för att därefter vara beredda att genomföra strid mot en angripare.42

 

Det finns också uppfattningar inom organisationen om svagheter i invasionsförsvaret. Bortser 
man från de moderna brigad- och fördelningsförbanden som var väluppfyllda och övade fli-
tigt fanns det stora brister i övriga förband. Många av de äldre infanteribrigaderna övades inte 
alls och det fanns brister både i personal och i utrustning. Till del kan man likna stora delar av 
invasionsförsvaret vid ett luftslott medan vissa delar hade en mycket hög beredskap.43 
 

                                                 
34 Försvarsmaktens gemensamma nomenklatur för (Nomen FM) utkast 1999. Kortare repetionsutbildning för att 
vidmakthålla befäls förmåga att leda krigsförband. 
35 Ibid. Repetionsutbildning i krigsförband. 
36 Försvarsmakten. 1973. Anvisning för större förbandsövningar inom krigsmakten. FÖ K. Försvarets bok- och 
blankettförråd. (Stockholm: Fst/Opl 8041, 1973). TKO 73044. Punkt 1-61. 102-207 
37 Med begreppet kader menar jag de officerare, såväl yrkes som reservofficerare, som tillhörde och var placera-
de på samma krigsförband. 
38 Försvarsmakten. Håkan Syrén. 2004. Vägen framåt- en liten bok om en stor förändring. Stockholm. PM 
7759769031. Sid 1-15, Försvarsmakten.  Anvisning för större förbandsövningar. FÖ K. Punkt 102-207 
39 Försvarsmakten. Håkan Syrén. 2004. Vägen framåt- en liten bok om en stor förändring. Sid 1 
40 Författaren var då krigsplacerad i Älvsborgsbrigaden och deltog i utbildningen. 
41 Försvarsmakten. 1983. Truppföring. Sid 38-60 
42 Försvarsmakten. 1983. MOB A 1983. Mobiliseringsanvisning för Armén. M7740-104012. (Stockholm: För-
svarets läromedelscentral, 1983). Sid 3-4 
43 Samtal med Övlt Michael Claesson. Assistant Military Representative Swedish Mission to NATO. Bryssel. 
2006-05-23 
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Det svenska invasionsförsvaret kunde 1982 mobilisera 850 000 man och 1992 var siffran 
nere i 750 000 man.44 Idag 2006 kan det insatta insatsförsvaret mobilisera 31 500 man. För-
svarsmakten har idag, till skillnad mot invasionsförsvarets dagar, inga extra resurser kvar.45 

2.2 Sveriges nya politiska inriktning av Försvarsmakten 
 

Vår omvärld förvandlas i en allt snabbare takt och ställer oss inför nya hot. Det tidigare hotet 
från forna Sovjetunionen är borta och Sverige är medlem i Europiska unionen sedan flera år. 
Hoten mot folk och länder har skiftat karaktär och fått en annan innebörd. Den tekniska infra-
strukturen och den ökade rörligheten som det öppna samhället präglas och är beroende av, 
blir i ökad grad transnationell och därmed en del av den gemensamma sårbarheten. Dagens 
hot möts bäst genom internationell samverkan. Att effektivt bemöta asymmetriska och trans-
nationella hot förutsätter både multilaterala lösningar, god samordning och samverkan mellan 
berörda nationella myndigheter, inte minst säkerhets- och underrättelsetjänster. Koordinering 
och informationsutbyte mellan olika myndigheter är avgörande för möjligheten att förebygga 
och hantera dylika hot. Vår förmåga stärks genom internationellt samarbete och stärkt euro-
peisk förmåga innebär därmed stärkt svensk förmåga.46 Den politiska viljan är att Sverige 
skall ha ett större engagemang internationellt främst inom EU eller FN för att kunna möta 
olika hot innan de når Sverige. Inom Försvarsmakten har det sedan år 2000 pågått en föränd-
ring från ett invasionsförsvar till ett ”insatt insatsförsvar”47 för att fortsätta vara en viktig re-
surs i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken.48 Försvarsbeslutet 2004 fortsätter på den 
tidigare inslagna vägen från försvarsbeslut 2000 men har en tydlig inriktning och dimensio-
nering mot deltagande i internationella insatser som en av Försvarsmaktens prioriterade upp-
gifter. Genom internationellt samarbete kan Sverige få förvarning om en uppseglande kris för 
att hinna vidta åtgärder. 
 

I regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar, som antogs av Sveriges riksdag i 
december 2004, går det att läsa: ”Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde är fort-
satt positiv och dynamisk omvandling, som kännetecknas av ökande integration.”49 Det står 
vidare att ”genom att stärka vår förmåga att delta i internationellt arbete och krishanteringsin-
satser, stärks internationell fred och säkerhet för Sverige, EU och vår omvärld”.50 I texten 
framgår det att det är fler än en faktor som numera är dimensionerande för det militära för-
svaret. Här kan nämnas faktorer som att bibehålla en grundläggande försvarsförmåga och mi-
litär kompetens inom landet, hävda Sveriges territoriella integritet eller militära bidrag i in-
ternationella operationer för fred och säkerhet.  
 

Regeringens förslag på förändring av de försvarspolitiska utgångspunkterna och politikernas 
nya inriktning ställer ändrade krav på operativ förmåga i olika situationer hos Försvarsmak-
ten. Vidare i propositionen framgår det att de insatta insatsförbanden kräver att personalen 
som ingår i förbanden, såväl totalförsvarspliktiga som reserv- och yrkesofficerare, ges en 
kvalificerad utbildning för sina uppgifter. Det är också viktigt att övningsverksamheten inrik-
tas mot att upprätthålla en god förmåga att verka inom internationella insatser på såväl lägre 

                                                 
44 Försvarets forskningsanstalt. 1998. Sveriges militära satsningar: en översikt med förklaringar till perioden 
efter 1945. FOA-R 98-00828-170–SE. Sid 79 
45 ÖB: s tal under “Vägen framåt” på Karlberg. 2005-10-20 
46 Riksdagen. Försvarsberedningens betänkande. 2004. Försvar för en ny tid- Försvarspolitisk inriktning 2005-
2007. (Prop2004/05:5). Sammanfattning. Regeringskansliets hemsida. Hämtad 2005-11-10. Sid 37-48 
47 ÖB: s tal under “Vägen framåt” på Karlberg. 2005-10-20. I ÖB:s bok ”Här och nu” står det att insatsförsvaret 
kan mobilisera 60 000 man. Här finns flera olika uppgifter men det är inte avgörande för min C-uppsats. 
48 Regeringens proposition 2004 ”Vårt framtida försvar-”. Sid 5-11 
49 Ibid. Sid 1 
50 Ibid. Sid 1 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS: 298/6:1:  
Major Anders Högrell 
ChP 04-06 2006-06-09 sidan 14 av 62 
 
som högre förbandsnivåer. Enligt regeringens uppfattning bör övningsverksamhet priorite-
ras.51  
 

Det är förmågan att kunna genomföra väpnad strid som är Försvarsmaktens bidrag till att 
uppfylla Sveriges säkerhetspolitiska målsättning. De svenska insatsförbanden skall med en 
hög tillgänglighet kunna användas flexibelt inom hela konfliktskalan även inom de högsta 
konfliktnivåerna.52 Ett uttryck för det är att Sverige har tagit ansvar för att leda och utveckla 
en av EU:s 12 snabbinsatsstyrkor.53 Att Sverige har tagit ansvar för en snabbinsatsstyrka be-
ror främst på att vi inte har, eller har haft, stående förband vilket flera andra länder inom EU 
har. Arbetet med att utveckla den Nordiska snabbinsatsstyrkan ses inom Försvarsmakten som 
en katalysator i omställningsarbetet av försvaret mot ”det insatta insatsförsvaret”. Det nordis-
ka samarbetet som Sverige leder har väckt mycket intresse från andra länder både inom och 
utom EU för de olika koncept som har valts. Det innebär inte att Sverige har tagit på sig att 
vara ansvarig för hela utvecklingen av EU:s snabbinsatsstyrkor.  
 

Uppgifterna som snabbinsatsstyrkan skall kunna lösa är de fem som fastställdes av EU med 
Peterbergsfördraget från år 1992. Den uppgift som bedöms vara den svåraste att lösa är att 
med hjälp av militärt våld sära två stridande parter i en konflikt.  Den Nordiska snabbinsats-
styrkan är uppbyggd på en manöverbataljon som skall kunna förstärkas med olika resurser 
beroende på vilken uppgift som skall lösas. Personalstyrkan i snabbinsatsstyrkan är cirka 
1500 personer som skall kunna lösa olika uppgifter i 30 upptill 120 dagar inom en radie på 
6000 km från Bryssel efter 10 dagars förberedelser. 54 Samtidigt uppstår inte en konflikt från 
ingenstans och den politiska processen tar viss tid i samband med insättande av insatsstyrkan 
vilket troligtvis ger Försvarsmakten en något längre förberedelsetid än de 10 dagarna som är 
fastställda men det går inte att användas som en planeringsförutsättning.55  
 

Från Bryssel och 6000 km ut, finns mycket skiftande förhållanden som de svenska förbands-
cheferna skall behärska och kunna verka i tillsammans med sina förband. Inom cirkeln finns 
många typer av klimat, subarktisk, betäckt terräng, urbaniserad miljö, öken miljö och till del 
tropisk miljö i mellersta Afrika. Det ställer nya krav på övning som inte har genomförts tidi-
gare. 56  

2.3 Dagens och framtidens konfliktmiljö 
 

I dagens integrerade och globaliserade samhälle kan avlägsna händelser och hot vara lika 
oroväckande som de som utvecklas på nära håll. De konflikter och hot som uppstår runt om i 
världen får konsekvenser för såväl EU som Sverige. Framtidens konflikter är svårare att för-
utse samtidigt som de är mer dynamiska än tidigare konflikter. Hoten kommer från terrorism, 
massförstörelsevapen, regionala konflikter, sönderfallande stater och organiserad brottslig-
het.57

 
 

De flesta pågående konflikter är mellan individer och folkgrupper som har gemensamma in-
tressen, få konflikter är idag mellan stater och ideologier. Det finns dock ingen garanti att 
                                                 
51 Regeringens proposition 2004 ”Vårt framtida försvar-”. Sid 1, 41 
52 Ibid. Sid 41 
53 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) 
54 EU:s webbportal. Europa. Utrikes och säkerhetspolitik. Hämtat från  
http://europa.eu.int/pol/cfsp/index_sv.htm. Hämtad 2006-05-03. Peter Engström. 2005. Battle group konceptet 
och dess konsekvenser för försvarsmakten.  (Stockholm: Försvarshögskolan. Krigsvetenskapliga institutionen, 
2005). C-uppsats 19 100:2036. För ytterliggare information om den nordiska snabbinsatsstyrkan ber jag att få 
hänvisa till Peters C-uppsats. 
55 Samtal med Övlt Michael Claesson. Ass Mil Rep Swedish Mission to NATO. Bryssel. 2006-05-23 
56 Diskussion under kurs C1 vid Försvarshögskolans chefsprogram i maj 2005 
57 EU. 2003. Javier Solana.  Ett säkert Europa I en bättre värld. En europeisk säkerhetsstrategi. Bryssel.  2003-
12-12. FHS Kurs C1 
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denna trend fortsätter. De ofta oöverskådliga problemen i tredje världen är faktorer som kan 
bli grogrund för nya ideologiska konfrontationer när upprorsgrupper behöver samlande sym-
boler. Sådana symboler baseras ofta på ideologi eller religion eller en lokalt anpassad kombi-
nation av båda. Större regionala konflikter kan lätt uppstå ur denna typ av konflikter.58 
 

I konflikter som idag pågår runt sönderfallande stater finns ofta ett flertal olika aktörer. Aktö-
rerna kan i konflikten representeras av såväl reguljära förband som irreguljära styrkor. Varia-
tionen av irreguljära styrkor kan vara allt från milis till kriminella banditgäng och narkotika-
ligor. För en oinvigd betraktare kan det vara mycket svårt att förstå sammanslutningarnas  
intressen och kopplingar mellan olika aktörer. Något som ytterligare försvårar hanterandet av 
konflikten är svårigheten att avgöra vem som är kombattant och vem som inte är stridande 
part eftersom vissa individer och grupper kan sakna uniformer och annan militär utrustning. 
Detta kan resultera i onödiga civila förluster men också vådabekämpning av egna styrkor.  
 

Aktörerna i konflikten använder sig ofta av asymmetriska och okonventionella metoder vilket 
gör att det kan vara mycket svårt att avgöra hur motståndaren kommer att agera. Ofta åsido-
sätts de lagar och förordningar som finns i det internationella samfundet under stridens gång. 
Hänsynslösa aktioner kan göra att konflikter på taktisk nivå kan eskalera oproportionellt. Ett 
exempel på det är när en part införskaffar och använder högteknologiska vapen i en lokal 
konflikt, vilket kan få till följd att den andra parten också börjar utnyttja modernare, effekti-
vare vapen som ökar det mänskliga lidandet. Eskalationen och grymheten ligger ofta i att ak-
törerna begår råa brott. Ett exempel på detta var Rwanda 1994.59  
 

Många av aktörerna i de nya krigen har kriget som bestående inkomstkälla. De är krigsentre-
prenörer som krigar enbart för egen räkning och skaffar sig inkomster via olika binäringar 
som vapen-, narkotika- eller människohandel, beskyddarverksamhet eller genom att stjäla 
och sälja vidare internationella hjälporganisationers hjälpsändningar.60 
 

I dagens mediasituation med allmän tillgång till mobiltelefoner, internet och en världsom-
spännande nyhetsrapportering är det numera lätt att kommunicera inom grupper och att få 
internationell uppmärksamhet för olika budskap. Det som sker i en regional konflikt kan få 
stor inverkan på länder och organisationer på andra sidan jordklotet. Mediasituationen och 
nyhetsrapporteringen påverkar även svenskt agerande under insats. Exempelvis kan enskilda 
svenska soldaters agerande i en Check Point eller vägspärr någonstans i världen på kort tid 
via massmedia bli hett stoff på Sveriges statsministers arbetsbord, från taktisk till strategisk 
nivå.  
   

De nya hoten är dynamiska och skiftar mellan olika konfliktområden. Insatser som skall ska-
pa fred och stabilitet i den här typen av komplexa miljöer kommer att ta lång tid och behöva 
olika typer av militära och civila resurser. Alla insatser måste koordineras för att uppnå den 
önskade effekten. De militära resurserna gör det möjligt för de politiska, diplomatiska och 
ekonomiska resurserna att kunna lösa sitt arbete. Det som är gemensamt för de nya hoten är 
att de tar lång tid att reda upp vilket får till följd att de internationella insatserna kommer att 
pågå under längre tid, flera år för att säkerställa att effekt nås.61 Det får till följd att Sveriges 
engagemang i en internationell insats i en modern konflikt kommer att bli mer utsträckt i tid 
för att den skall åstadkomma önskad effekt i operationsområdet. 

                                                 
58 Nils Marius Rekkedal. 2002. Modern krigskonst. Militärmakt i förändring. Tredje reviderade upplagan. För-
svarshögskolan. Krigsvetenskapliga instutionen. (Stockholm: Försvarshögskolan, 2004). Sid 210-211, 215-219 
59 Lars Karlsson. Behöv och krav på förmågor för markstridskrafter vid lågintensiva konflikter. Ur Arne Baudin, 
Hagman, Ångström. 2002. En ny medeltid? En introduktion till militärteori i lågintensiva konflikter. Försvars-
högskolan. Krigsvetenskapliga instutionen. (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002).  Sid 98, Nils Marius Rekke-
dal. 2002. Modern krigskonst. Sid 231-243 
60 Herfried Münkler. 2002. De nya krigen. (Göteborg: Daidalos AB, 2004). Sid 9 
61 Ibid. Sid 24-28 
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2.4 Träning och utbildning enligt norsk doktrin 
 

”Landstridskreftene er systemer- men först og fremst består de av mennesker- soldater.”62 
 

I den norska ”Forsvarets doktrine for landoperasjoner” finns ett särskilt kapitel om utbild-
ning och träning.63 Jag har inte funnit något liknade kapitel i den svenska doktrinen eller i den 
norska gemensamma doktrinen64. I kapitlet framgår att, vid sidan av planläggning och ge-
nomförande av operationer, är utbildning och träning arméns viktigaste uppgifter. Man påta-
lar att skillnaden mellan succé och fiasko i operationer är avhängig av hur armen planlägger 
och genomför utbildning och träning. Det som ligger till grund för norsk utbildning och trä-
ning är att den måste svara upp mot de behov och krav som gäller för dagens operationer och 
vara förberedelser mot framtidens operationer. Förbandschefen bygger sitt förband och dess 
krigföringsförmåga på den utbildning och träning som den underställda personalen har fått 
enskilt, i förband eller under fortsatt övning. ”Profesjonell utvikling er en karrierevarende 
process der utdanning, trening og anvendelse av erfaring pågår under hele karrierens varig-
het. Det er et ansvar som ikke bare er Forsvarets, men også den enkelte offisers å gjøre seg 
kompetent for sitt yrke.”65 
 

Enligt den norske generalinspektören för Hæren Robert Mood betyder begreppet ”trening” 
en helhet som består av utbildning, träning och övning som i sig är en sammanfattning av allt 
som armen gör för att på bästa möjliga sätt med samverkande vapenslag klara av att lösa sina 
uppdrag66. 

Utbildning  
 

Den militära professionen bygger på att när officerare befordras i systemet måste deras för-
måga och kompetens utvecklas för att möta nya krav och ökat ansvar. Utbildningssystemet 
skall både kunna möta de olika krav och förväntningar som finns från varje nivå men samti-
digt se till att det finns en ”röd tråd” mellan nivåerna. Förmågan att sätta in händelser i ett 
större sammanhang skapas för att öva chefer till att tänka kreativt och kunna handla innova-
tivt. Lederutdanning, chefsutbildning skall i större grad skapa situationer där chefen med 
hjälp av sina erfarenheter, sin intuition och kreativitet väljer lämplig lösning på problemet. 
Utbildningen har som mål att förbereda officeren på de problem som han kan möta i sin pro-
fession. I boken påtalas vikten att klara av att möta hot över hela konfliktskalan, kulturellför-
ståelse och språk är större utmaningar i multinationella operationer.67

 

Träning 
 

Träning är chefens ansvar. Chefen är ansvarig för att ta fram en träningsstrategi och planer 
som på bästa möjliga sätt tillser behovet av samövade och stridsberedda förband. Träning bör 
vara så realistisk som möjligt och anpassad till de miljöer som markstridskrafterna skall verka 
i för att skapa självförtroende och tillit för förbandens förmåga. Träning skall tillse att chefer 
och förband blir dugliga och professionella. Träning och truppföring är olösligt samman-
                                                 
62 Forsvarsstaben (FST). 2004. Forsvarets doktrine for landoperasjoner. (Oslo: Forsvarstaben, 2004). Baksidan 
63 Ibid. Sid 166-176  
64 Forsvarets overkommando. 2000. Forsvarets fellesoperative doktrine Grunnlag A, Operasjoner B. (Oslo: For-
svarets overkommando, 2000) 
65 Forsvarsstaben (FST). 2004. Forsvarets doktrine for landoperasjoner. Sid 166 
66 Från artikel ”Også sjefer må trene” http://www.mil.no/haren/haeriF/start/article.jhtml?articleID=115909 . 
Norske Hæren. Projekt BASIC. Delrapport 1. Trening för operasjoner. 2005. Sid 2. Hämtad 2006-02-07 
67 Forsvarsstaben (FST). 2004. Forsvarets doktrine for landoperasjoner. Sid 166-169 
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bundna till varandra. Träning är ett effektivt sätt för att skapa gemensam förståelse för che-
fens avsikt hur uppdraget skall genomföras. Genom att delta i träning skapar förbandet sig en 
god självinsikt av vad det kan åstadkomma. Den självinsikten bör bygga på de uppgifter, krav 
och roller som förbandet kan få.  
 

De personliga egenskaper som träningen skall påverka är: 
- Förmåga att ta initiativ 
- Förmåga att hantera osäkerheter 
- Förmåga att skapa tillit 
- Förmåga till omsorg 
- Förmåga att fatta kloka och självständiga beslut68 
 

Träning indelas i Norge i tre kategorier, individuell träning, kollektiv träning och fortsatt trä-
ning.69 

2.5 Slutsatser 
 

Utifrån den förändring som har skett i Sveriges omvärld har jag dragit följande slutsatser: 
 

- Sverige har ingen klar och tydlig motståndare längre. 
 

- Det finns ingen tydlig plats eller avgränsat geografiskt område som anger där svenska in-
satsförband skall insättas och verka idag och i framtiden. 

 

- Den komplexa miljön som markarenan är och den dynamiska miljön med många olika 
aktörer som ofta inte uppträder rationellt kommer att ställa höga krav på utbildningsnivån 
på de svenska förbandscheferna och förbanden. 

 

- Beredskapstiden inför en insats kommer att vara kort, ner till 10 dagar, vilket medför att 
insatsförbanden ständigt måste ha en hög utbildningsnivå och vara insatsberedda eftersom 
tid till förberedelser och kompletteringsutbildning inte längre finns. Dock uppstår ingen 
kris från ingenstans. Genom att samarbeta med andra nationer kan Sverige således få för-
varning om en kommande kris. Den politiska processen tar också viss tid att genomföra 
vilket kan ge Försvarsmakten längre tid till förberedelser men det kan inte räknas som en 
självklarhet att det blir så. 

 

- Komplexiteten i dagens och framtidens kriser gör att insatser kommer att pågå under 
längre tid och variera i intensitet över insatstiden.  

 

- Förbandschefen måste klara av att förstå och kunna tolka konfliktmiljön och måste veta 
vad som ligger bakom konflikten, om det är politiska, ekonomiska, etniska eller kulturella 
faktorer för att kunna fatta beslut i pressade situationer under insatsen idag och i framti-
den. 

 
- Mina slutsatser av den norska doktrinens kapitel om utbildning och träning är att: 
 

o Utbildning, träning och övning har ett eget kapitel i den norska doktrinen 
o Det finns en tydligare strategi med det norska systemet kontra det svenska 
o Det norska systemet fokuserar på att träna och öva gemensamma operationer 

 

Det framgår tydligt att norsk utbildning, träning och övning syftar till att skapa dugliga 
och professionella förbandschefer och förband som kan genomföra gemensamma interna-
tionella operationer.  

 

                                                 
68 De ledaregenskaperna finns angivna i grundläggande befälsuttagning (GBU) i Norge. 
69 Forsvarsstaben (FST). 2004. Forsvarets doktrine for landoperasjoner. Sid 169-170 
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3.  Militära teorier 
 

Syftet med de militära teorierna är att visa den teoretiska och doktrinära ram inom vilken mi-
litära chefer arbetar. Den svenska doktrinen bygger på tankar om krigföringsförmåga, manö-
vertänkande, manöverkrigföring och uppdragstaktik70. Samtidigt finns det även kopplingar 
till den militära kulturen och kompetensen. För att förbandschefen skall uppfattas som duglig 
och kunnig måste han passa in i kulturen. En kultur som är en del i ett lärande system där in-
divider inte lär sig allt genom egna erfarenheter utan att de också utbildas i systemets eller 
andra skolor. Militär kompetens som existerar inom Försvarsmakten kommer från att kun-
skap och erfarenhet tillvaratas och lärs ut i systemet.71 Av kunskaper och erfarenhet från tidi-
gare insatser kan relevanta slutsatser dras för framtiden.72 

3.1 Krigföringsförmåga 
 

Politiska mål kan uppnås genom att en stat eller organisation utnyttjar ett eller flera olika 
maktmedel som t ex diplomatiska, informativa, militära eller ekonomiska medel. Dessa fyra 
maktmedel förkortas inom strategin som DIME.73 Det är alltid politiker som bestämmer vad 
som skall uppnås och vilka maktmedel som skall utnyttjas. Politiker talar också om för mili-
tära makthavare vilka insatsregler som skall gälla och vilka begränsningar för bruk av våld 
som skall gälla i varje enskild konflikt. 
 

Ett lands krigföringsförmåga eller militära styrka byggs upp av fysiska, moraliska och kon-
ceptuella faktorer. De fysiska faktorerna består av ett lands soldater, deras beväpning och ut-
rustning. De moraliska faktorerna är det som får soldaterna att strida och motiverar dem i de-
ras gärning. Där ingår det ledarskap som de militära cheferna utövar. Slutligen bygger de 
konceptuella faktorerna på olika handlingar som styr hur förbandschefer skall agera och ex-
empel på det är reglementen, doktriner, policydokument och en försvarsmakts beprövade er-
farenheter.74 De konceptuella faktorerna är inte de som kostar mest men förstärker de övriga 
två faktorerna så att ett lands militära styrka blir större75.  Krigföringsförmågan bygger slutli-
gen på en vilja att utnyttja resurserna när det behövs under en konflikt.76  Den viljan måste 
finnas hos den politiska och den militära ledningen och är en del i den moraliska faktorn.  
 

 
 

                                                 
70 Försvarsmakten. 2002. Militärstrategisk doktrin. M7740-774 002. (Stockholm: Försvarsmakten, 2002). Sid 3 
71 Bengt Abrahamsson. 2005. Militärer, makt och politik. En analys av militärerna som en grupp och av deras 
roll i samhället. Tredje upplagan. Försvarshögskolan. Institutionen för ledarskap och management. (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2005). Sid 69-71 
72 Försvarsmakten. 2002. Militärstrategisk doktrin. Sid 10 
73 Lektionsanteckningar från Inge Tjöstheim lektion i strategi med FHS ChP 04-06 under kursen i militärteori 
B1. 2004-11-10 
74 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. (Stockholm: Försvarsmakten, 2005). Sid 59 
75 Nils Marius Rekkedal. 2004. Operationskonst. Essäer om operativt tänkande och operationskonst. Ny och 
utökad upplaga 2004. Försvarshögskolan. Krigsvetenskapliga instutionen.  2004, 2005. (Stockholm: Försvars-
högskolan, 2005). Sid 7 
76 Försvarsmakten. 2002. Militä strategisk doktrin. Sid 75 
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Figur 1. Visar hur krigföringsförmågan är uppbyggd av olika faktorer.77 

 

Sveriges militära koncept byggs upp av doktriner som skall utgöra basen för utbildning, öv-
ning och utveckling av Försvarsmaktens insatsförband. Den skall ge vägledning och ett sam-
manhang i den militära verksamheten.78 De viktigaste centrala begreppen i den svenska dokt-
rinen är krigföringsförmåga, manövertänkande och uppdragstaktik. För att konceptet skall bli 
framgångsrikt finns det behov av välövade chefer och förband som har förmåga att ta sig an 
och lösa uppgifter.79 Det är viktigt att påtala att dagens krig och insatser ofta genomförs i ge-
mensamma operationer där vältränade och samövade förband från luft-, marin- och mark-
stridskrafter tillsammans avgör kriget. Effekten av en samordnad insats blir större än enskilda 
stridskrafternas insatser.80 Även om effekten blir större går det att ifrågasätta om det är en-
kelhet som präglar en gemensam operation. Carl von Clausewitz skriver, ”I krig är allt myck-
et enkelt, men även det enklaste är svårt. Svårigheter hopar sig och åstadkommer friktioner, 
som ingen riktigt kan föreställa sig.”81 Att samordna stridskrafter från flera försvarsgrenar är 
inte alltid enkelt. 
 

Krigföring handlar alltid om att förr eller senare nå ett avgörande. Med ett avgörande menas 
att någon av de inblandade parterna har uppnått sitt mål med konflikten. Avgörande uppnås i 
situationer som har direkt eller indirekt betydelse för den ena sidans krigföringsnivå och kon-
fliktens karaktär. Genom att angripa förutsättningarna för en motståndares krigföringsförmå-
ga kan den reduceras eller tillintetgöras. Krigföring i syfte att förstöra motståndarens strids-
krafter och andra fysiska resurser är den mest traditionella metoden. Samtidigt kan krigföring 
som riktar sig mot motståndarens moral och vilja vara både mer effektiv och mer stridseko-
nomisk, indirekt metod.82 Varje militär operation inleds med en planläggning av var, när och 
hur ett avgörande kan uppnås. Förbandschefen leder oftast planläggningen utifrån egna erfa-
renheter och direktiv från högre chefer, såväl politiska som militära. Ett centralt begrepp som 
påverkar förbandschefens beslutsfattning är tyngdpunkt som i det här fallet avser de eller den 
faktor på vilken motståndaren eller motståndarna i en konflikt baserar sin förmåga till kamp. 
Det kan vara både speciella förmågor eller deras konceptuella, moraliska eller fysiska förut-
sättningar. Motståndarens liksom vår egen tyngdpunkt är beroende av ett antal avgörande 
punkter som bygger upp dess styrka83. Genom att påverka de avgörande punkterna kan styr-
kan i tyngdpunkten förskjutas så att motståndaren kommer ur balans. Avgörande punkter 

                                                 
77 Försvarsmakten. 2002. Militär strategisk doktrin. Sid 75 
78 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. Sid 8-11 
79 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. Sid 36-44, 71-73 och 89-93 
80 Ibid. Sid 31, Jerker Widén. Jan Ångström. 2005. Militärteorins grunder. (Stockholm: Försvarsmakten. 2004). 
M7740-774023. Sid 149 
81 Carl von Clausewitz. Om kriget. 1832. Översättning av Hjalmar Mårtensson. Klaus-Rickard Böhme och Alf 
W. Johansson. (Stockholm: Bonniers, 1991). Sid 79 
82 Försvarsmakten. 2002. Militärstrategisk doktrin. Sid 77 
83 Nils Marius Rekkedal. 2002. Modern krigskonst.  Sid 406-414 
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finns på alla nivåer och inom alla funktioner och exempel på dessa är folkvilja eller lednings-
förmågan vilka bör identifieras och utnyttjas för att besegra motståndaren.84 

3.2 Manövertänkande 
 

Manöverkrigföring är inget nytt. Ingen vet säkert när den uppstod, kanske när grottmänniskan 
slog ner sin motståndare bakifrån istället för att möta honom ansikte mot ansikte. Ett av de 
tidigaste exemplen på manöverkrigföring är när Hannibal besegrade romarna vid Cannae 216 
före Kristus i en av de största taktiska segrarna någonsin. Andra exempel på manöverkrigfö-
ring är general Jacksons kampanj i Shenandoahdalen under det amerikanska inbördeskriget, 
den tyska infiltrationstaktiken 1918, andra världskrigets tyska blixtkrigstaktik och general 
Sharons anfall över Suez 1973.85  
 

Manöverteori är i mycket ett förhållningssätt. Centralt är kampen om tiden. Den som äger 
tiden kan ta initiativet och påverka motståndaren.86  Det bärande i konceptet är inte att förinta 
motståndarens stridskrafter utan att genom en kombination av initiativ, överraskning och ett 
högt tempo påverka hans vilja och förmåga till fortsatt kamp.87 Manöverteori som begrepp 
måste ses i ett vidare perspektiv eftersom det finns andra medel än rent militära för att uppnå 
ställda mål. Syftet är att utmanövrera motståndaren och skapa en fördelaktigare egen posi-
tion. Genom manöver undviks strid där motståndaren är stark och istället söks strid där mot-
ståndaren är svag.88 Den indirekta metoden är ett framgångskoncept i manövertänkande.89  
 

Enligt Robert R. Leonhard betonas manöverteori som rörelse, kraft och den mänskliga di-
mensionen av krig. Manöverteorin handlar om att besegra motståndaren på andra sätt än di-
rekt angripa hans styrka. Manövertänkande handlar om psykologi, drabbningen mellan olika 
mänskliga viljor90. Det handlar om att undvika styrkor och påverka svagheter i den mänskliga 
viljan. Samtidigt påpekas att anfall är mer positivt för moralen bland de egna styrkorna än att 
försvara sig. En sammanfattning av manöverkrigföring enligt Leonhard är att egna styrkor 
som manövrerar i hög hastighet och angriper motståndarens styrka genom dess svagheter 
uppnår seger.91  

3.3   Manöverkrigföring 
 

Manöverkrigföring är ett koncept som har utvecklats och prövats i olika former under lång 
tid. Manöverkrigföring är den del av manövertänkandet som visar hur användning av militära 
styrkor skall ske i strid. Det som är mest särskiljande mellan krigföring baserat på manöver-
teori och traditionell krigföring är att taktiken och ledning är baserat på hög utbildningsnivå, 
ömsesidigt förtroende mellan officerarna och ofta indirekt metod.92  
 

Enligt John Boyd kan konflikter ses som cykler där motståndare upptäcker, bedömer, fattar 
beslut och agerar under konkurrerande tidsförhållanden. Om den ena parten i en konflikt 
genomgående är snabbare att genomföra sin loop kommer han att utmanövrera den andra par-

                                                 
84 Försvarsmakten. 2002. Militärstrategisk doktrin. Sid 78-79 
85 William S Lind. 1985. Handbok manöverkrigföring. Försvarshögskolan. Krigsvetenskapliga instutionen. 
2002. (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002). Sid 13 
86 Nils Marius Rekkedal. 2002. Modern krigskonst. Sid 427-430  
87 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för markoperationer (M7740-774004). (Stockholm: Försvarsmakten, 2005). 
Sid 57 
88 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. Sid 56 
89 Nils Marius Rekkedal. 2002. Modern krigskonst. Sid 427-430 
90 Ibid. Sid 456-458 
91 Robert Leonhard. 1991. THE ART OF MANEUVER. Manoeuvre-Warfare Theory and AirLand Battle. Bal-
lantine books. United states of America. 1994. (Novato: Presidio Press, 1991). Sid 78-80 och Sid 88. Figur 4.4 
92 Nils Marius Rekkedal. 2002. Modern krigskonst. Tredje reviderade upplagan. Sid 419 
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ten. Manövern i Boyds teori innebär att skaffa ett övertag över motståndaren genom att vara 
snabbare i det antal cykler det krävs tills han tappar förmågan att slåss som ett effektivt för-
band eller enhet. Det vill säga att man besegrar motståndaren genom att fatta beslut och agera 
snabbare än honom. Man vinner kriget om tidsfaktorn. Boyd kallar cykeln för OODA-loop93. 
I Sverige kallas det att komma innanför motståndarens beslutscykel. 94 Manövertänkande och 
manöverkrigföring handlar om ett sätt att tänka och inte bara om taktiska koncept. William S. 
Lind betonar kampen om tiden och betydelsen av en snabb beslutscykel. Lind utnyttjar Boyds 
OODA- loop till att förklara vad en beslutscykel är. En förutsättning för att en beslutscykel 
skall kunna vara snabb är att förbanden har en decentraliserad ledning. Decentraliserad led-
ning i sin tur kommer till sin rätt om uppdragstaktik används som ledningsfilosofi. De vikti-
gaste ”verktygen” som Lind beskriver är uppdragsorienterade uppgifter som tyngdpunkt, ut-
rymme och luckor. De tre ”verktygen” har en central betydelse inom manöverkrigföringen.95 
En decentraliserad ledning är avgörande och en kreativ del i manöverkrigföringen. Chefer på 
alla nivåer måste kunna ta ansvar och utnyttja de möjligheter som bjuds genom att ta initiativ 
och ta kalkylerade risker för att uppnå målet. Avsikten är att hålla högsta möjliga tempo. 
 

Manöverkrigföring enligt den svenska doktrinen 
 

Grunden för Försvarsmaktens agerande är manövertänkande. Manövertänkande är Försvars-
maktens uppfattning om hur resurser och vilja på bästa sätt skall användas för att uppnå de 
uppsatta målen under en konflikt, eller insats där militära maktmedel används.96 Grundtanken 
med manövertänkande är inte att kraftsamla sina styrkor för att bekämpa motståndarens styr-
kor utan istället angripa honom där han är sårbar eller psykologiskt och/eller fysiskt svag. 
Manövertänkande handlar om att påverka motståndarens vilja att sträva mot sina mål med 
konflikten. Man angriper och rubbar hans beslutscykel och förmåga att samordna sina styr-
kor.97 Idéerna i manövertänkande är giltiga på samtliga krigförings- och konfliktnivåer. Här 
beskrivs manövertänkande utifrån en konflikt med väpnad strid. De principer och begrepp 
som används är dock generella och kan därför tillämpas även i andra situationer. 98 
 

Manövertänkande syftar till att uppnå avgöranden genom att åstadkomma systemchock. 
Grunden för manövertänkande är att:  
- Tillämpa den indirekta metoden och utnyttja motståndarens kritiska sårbarheter. 
- Ständigt sträva efter initiativet, vilket underlättas av uppdragstaktik. 

 

Manöverkrigföring skall således inte likställas med snabba framryckningar och rörelser på 
slagfältet. Det handlar mer om ett sätt att tänka, där överraskning, initiativ och tempo kombi-
neras med beslutsamhet att lyckas nå uppsatta mål samt att lamslå motståndarens möjlighet 
och vilja att föra striden vidare. Vårt uppsatta mål är att försätta motståndaren i ett sådant icke 
önskvärt läge som vi sen kan använda för att manövrera ut honom. Manöverkrig har som 
slutmål att påverka motståndarens vilja att fortsätta strida. En svensk förbandschef måste för-
stå och kunna använda sig av manöverteori och manöverkrigföring när tillfälle ges. 99 
 
 
 
                                                 
93 “OODA-lopen” eller “Boyds cykel” betyder Observe, Orient, Decide, Act eller upptäcka, bedöma, fatta beslut 
och agera. Nils Marius Rekkedal. 2002. Modern krigskonst. Sid 425-427 
94 William S Lind. 1985. Handbok manöverkrigföring.  Sid 14-16, Nils Marius Rekkedal. 2002. Modern krigs-
konst. Sid 425-427 
95 William S Lind. 1985. Handbok manöverkrigföring.  Sid 4-19 
96 Försvarsmakten. 2002. Militärstrategisk doktrin. Sid 81 
97 Nils Marius Rekkedal. 2002. Modern krigskonst. Tredje reviderade upplagan. Sid 423-425 
98 Försvarsmakten. 2002. Militärstrategisk doktrin. Sid 81 
99 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. Sid 56-57 
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3.4 Uppdragstaktik 
 

Uppdragstaktik allmänt 
 

Uppdragstaktik fungerar genom att en chef tilldelar en uppgift, ger riktlinjer och tilldelar re-
surser till en underställd. Chefen låter sedan den underställde lösa uppgiften på det sätt som 
han finner lämpligast. Att tillämpa uppdragstaktik kräver att de underställda cheferna känner 
till chefens stridsplan och vad han vill uppnå, målet för striden. Då kan de på ett självständigt 
sätt handla i chefens anda och bidra till att det uppställda målet uppfylls även om stridsför-
loppet förändras eller kontakten med chefen bryts. Det ställer krav på att chefer på alla nivåer 
aktivt kan och kreativt vågar agera mot chefens uppställda mål. Uppdragstaktik kräver att 
chefer personligen följer striden vid underlydande och underställda förband för att stödja och 
se till att målet nås.  
 

För att lyckas med uppdragstaktik krävs: 
- Självständiga och kreativa chefer 
- Chefer som accepterar att underlydande kan lösa uppgiften på flera olika sätt 
- Chefer uppmuntrar vilja att ta initiativ och risker 
- Ett ömsesidigt förtroende mellan olika chefer och soldater 
- Hög utbildningsståndpunkt 
- Chefer som förstår och inser hur eget handlande påverkar nivåerna över 

 

”Obeslutsamhet och bristande handlingskraft får oftast allvarligare följder än misstag i fråga 
om tillvägagångssätt.”100 
 

Man skall självklart vara medveten om att decentraliserad ledning och uppdragstaktik i hu-
vudsak används av markstridskrafterna. Flygvapnet och marinen använder andra metoder för 
ledning och bara sällan uppdragstaktik. 

Uppdragstaktik enligt Den Svenska doktrinen 
 

Carl von Clausewitz menade att krig är en kamp mellan två viljor.101 Varje doktrin har en 
grundläggande ledningsfilosofi, för den svenska doktrinsamlingen är uppdragstaktik en 
grundsten. Med uppdragstaktik menas att det är människan som är utgångspunkten varifrån 
viljan att kriga och segra kommer. Chefen fattar beslut om vilket mål som skall uppnås och 
hur det kan lösas. Samtidigt finns i krig och konflikter så många olika faktorer som påverkar 
händelseförloppet så att ingen säkert vet vad som kommer att hända. Den osäkerheten be-
nämns i militärstrategisk doktrin som krigets dimma102. För att kunna ta till vara de tillfällen 
som uppstår under en konflikt måste en insats ske med mycket högt tempo och med initiativ 
från den person som finns på den plats där tillfället uppstår för att kunna utnyttja tillfället.   
Det sker bäst genom att ledningen är decentraliserad långt ner inom organisationen så att sol-
dater på olika nivåer som uppfattar situationen och ser möjligheter på plats kan ta initiativ 
och agera när möjlighet ges103. För att kunna ta initiativ och agera i olika situationer måste 
alla soldater ha klart för sig vad som skall uppnås vad målet med verksamheten är samt ha 
fått tillåtelse att göra något, att agera. När chefer på de lägre nivåerna snabbt och flexibelt ut-

                                                 
100 Försvarsmakten. 1995. Arméreglemente del 2 Taktik (AR2). Sid 77-78 
101 Carl von Clausewitz. (1832). Om kriget. Sid 29-31 
102 Försvarsmakten. 2002. Militärstrategisk doktrin. Sid 19. Niklas Wikström. Erik Rossander. Ulf Henricsson. 
Göran Frisk. Christer Salsing. 2005. Gemensam strid. Ledning på operativ och taktisk nivå i ett nätverksbaserat 
flexibelt insatsförsvar. Försvarshögskolan. Krigsvetenskapliga instutionen. (Stockholm. Försvarshögsko-
lan).2005. Sid 26 Amerikansk metafor friction and the fog of war, betecknar osäkerhet i krig och brukar tillskri-
vas Clausewitz. Han nämner aldrig begreppet.  
103 Detta gäller främst för markstridskrafterna. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS: 298/6:1:  
Major Anders Högrell 
ChP 04-06 2006-06-09 sidan 23 av 62 
 
nyttjar sitt mandat att ta tillvara de möjligheter som uppstår, kan framgångar på de lägre ni-
våerna bli en större framgång på den högre nivån. Det gör att den egna sidan hinner agera in-
nan motståndaren reagerar. 
 

I uppdragstaktik skall chefen bestämma en uppgift och formulera ett klart och tydligt mål. 
Chefen skall formulera de överordnade handlingsreglerna samt bestämma vilka resurser som 
får disponeras. Däremot bör han låta de underställda cheferna bestämma hur uppgiften skall 
lösas. Uppdragstaktik bygger på förtroende för de underställda och därför bör man inte de-
taljstyra arbetet. Dock ingår i uppdragstaktik möjligheten att både styra genom uppdrag och 
kommandostyra om läget så kräver. Vilken metod som används bestäms av den rådande situ-
ationen.104  
 

Förbandschefen måste förstå högre chefs intention med den verksamhet som skall genomfö-
ras. Det kräver att den högre chefen tilldelar uppdrag, resurser och manöverutrymme till den 
underställde chefen. Samtidigt måste den underställde chefen säkerställa att han har förstått 
uppdraget rätt och inse konsekvenserna av sitt och förbandets handlande för den högre che-
fen. Det är särskilt tydligt under internationella insatser när till synes små händelser på taktisk 
nivå får stort genomslag på operativ och strategisk nivå. Begriper förbandschefen det har han 
förstått vad dagens uppdragstaktik innebär. 105 

3.5 Effekttänkande 
I en internationell insats handlar inte arbetet om att nedkämpa en motståndare. Arbetet hand-
lar om att med vapenmakt skapa och bevara fred samt övervaka att parterna i en konflikt föl-
jer de avtal som gäller. Arbetet sker tillsammans med andra maktmedel så som ekonomiska, 
politiska och diplomatiska. Det sker tillsammans med andra länder och globala organisationer 
som FN men ofta verkar också olika intresseorganisationer, så kallade Non Govermental Or-
ganisation:s, NGO:s i operationsområdet. Alla insatser bör koordineras och samordnas för att 
nå största möjliga effekt. 
  

Ett militärt system bygger på flera ingående grundläggande förmågor som tillsammans ger 
effekt eller verkan. Över tiden i en insats varierar den inbördes ordningen mellan de grund-
läggande förmågornas.106 Både vårt och parternas system har liksom varje förmåga var för 
sig sina styrkor och svagheter. Under en insats måste man skydda egna svagheter samtidigt 
som man påverkar parternas. I framtidens insats samordnas och koordineras de grundläggan-
de förmågornas verkan för att nå maximal effekt. För att kunna det måste förbanden inriktas 
mot tydliga mål. Ett tydligt slutläge är nödvändigt för att förbanden skall kunna analysera 
vilka olika effekter som skall åstadkommas. Om förbandschefer och deras staber hela tiden 
funderar och resonerar om vad som gör att resultat nås kan effekter definieras.  

 
Figur2. Visar effekttänkande utifrån en systemanalys av krigföringsförmåga 

där de grundläggande förmågorna som tankemodell. 107 
 

                                                 
104 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. Sid 71-73 
105 Diskussion med Övlt M Claesson. Bryssel. 2006-05-23 
106 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. Sid 61 
107 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. Figuren. Sid 73 
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Det kräver en pågående analys av krigföringsförmågan för att nå effekt när det så önskas. I 
analysen lyfts ofta de moraliska och konceptuella faktorerna fram under en internationell in-
sats. Genom att analysera effekttänkande samtidigt på de olika ledningsnivåerna ser de under-
lydande cheferna på vilka sätt de kan bidra till att uppfylla högre chefs målbild vilket leder 
till ett högre tempo i ledning och genomförande av insatsen. Att ställa frågan om vad som le-
der till effekt och hur den skall uppnås av förbandet själva eller i samverkan med andra 
maktmedel står det klart vad det är som leder till framgång. När analysen är klar går det att se 
vilket maktmedel som ger den önskade effekten.108   

3.6 Slutsatser 
 

Effekttänkande och doktriner bildar grundplatta för moderna insatser. Det är en nödvändig 
förutsättning för att utöva operationskonst i moderna konflikter tillsammans med tillgång på 
välutrustade förband från alla försvarsgrenar. För att åstadkomma det krävs att förbandens 
chefer och soldater har en hög kunskapsnivå och goda färdigheter i planläggning, samverkan 
och genomförande av operationer i framtida insatser. Det i sin tur bygger på en tillgång av 
officerare med bra utbildning som är övade i att leda sammansatta styrkor och kan gemen-
samma operationer. Insatserna kan ske tillsammans med andra länder. När förband från flera 
länder tillsammans skall genomföra operationer ställer det speciella krav på ledning och för-
ståelse för kulturella skillnader men även ett betydligt större behov av övningar och träning 
för att ha möjlighet att lyckas med en multinationell operation. Det är för att samla kunskap 
och erfarenhet som det svenska försvaret måste delta med chefer och förband i internationella 
övningar.109 
 

För att kunna möta de krav som framtiden ställer på våra svenska förband måste våra för-
bandschefer vara utbildade och övade att leda gemensamma operationer. De måste vara öd-
mjuka men samtidigt våga vara professionella och kunna värdera den aktuella situationen och 
förstå hur deras beslut påverkar militära och politiska högre chefer i framtidens komplexa 
insatsmiljö. Handlingar på taktisk nivå får ofta stor effekt på den operativa och strategiska 
nivån under internationella insatser.  
 

                                                 
108 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. Sid 73-74 
109 Nils Marius Rekkedal. Niklas Zetterling.2004. Grundbok i operationskonst. Utveckling av operationskonsten 
och dess teorier. Försvarshögskolan. Krigsvetenskapliga instutionen. (Stockholm: Försvarshögskolan, 2004). 
Sid 9-14 
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4. Metod 
 

Syftet med kapitlet är att förklara de metoder och överväganden som har gjorts med hänsyn 
till uppsatsens syfte och problemställning. Först beskrivs de metodiska antaganden som har 
påverkat arbetet och därefter hur metoden har använts under uppsatsarbetet. Valet av metod 
påverkar insamlingen av data och hur den därefter har analyserats.110       

4.1 Uppsatsarbetets genomförande 
 

För att fånga in ämnet inleddes uppsatsen med litteraturstudier. Som grund för den beskri-
vande delen av uppsatsen genomfördes en kvalitativ analys av svenska doktriner, regeringens 
försvarsproposition 2004 samt ett antal andra böcker som behandlar manöverteori, manöverk-
rigföring och uppdragstaktik. Litteraturstudierna hade till syfte att höja författarens egen kun-
skapsnivå om doktriner, krigföringsförmåga, manöverteori, uppdragstaktik och effekttänkan-
de för att sedan formulera vad som skulle undersökas i uppsatsens problemformulering, syfte 
och frågeställningar. Metoden för uppsatsarbetet togs fram och ett PM för C-uppsatsen togs 
fram tillsammans med en framdrivningsplan som diskuterades och fastställdes i samarbete 
med uppsatshandledarna. Frågeformulär för intervjuerna togs också fram under detta steg.111 
 

I steg två genomfördes ett antal samtalsintervjuer för att få fram både en bred bakgrund och 
en empiri av erfarenheter och uppfattningar som de intervjuade har dragit själva under sina 
olika befattningar inom försvaret. Under detta steg arbetade författaren fram en struktur för 
uppsatsen som sedan användes till att färdigställa uppsatsen. Teorikapitlet skrevs under detta 
skede. 
 

I steg tre analyserades och tolkades empirin för att finna generella ting som är oberoende av 
om personen har varit förbandschef på bataljons- eller brigadnivån, inom vilket tidsspann el-
ler operationsområde som insatsen har genomförts i. Avslutningsvis drogs slutsatser av den 
genomförda resultatanalysen och tolkningen. 
 

I steg fyra diskuterades resultatslutsatserna med de slutsatser som dragits i bakgrunden och 
teorin tidigare för att avslutningsvis dra nya slutsatser och svara på uppsatsens forskningsfrå-
gor. Därefter har resultatdel och diskussionsdel skickats ut till vissa av de intervjuade för att 
de skulle ha möjlighet att inkomma med synpunkter på uppsatsens resultatdel. Uppsatsen av-
slutas med att huvudfrågan besvaras och förslag ges till fortsatt forskning.112

 

4.2 Vetenskaplig metod 
 

Uppsatsen har genomförts med en kvalitativ inriktning med en induktiv slutledningsmetod. 
Med det menas att författaren använder empirin på så sätt att från enskilda delar skapa en 
helhet som sedan prövas. I empirin söktes efter delfakta som kunde förenas till delar av äm-
nets helhet.113 De slutsatser som författaren drar prövas mot de slutsatser som har dragits i 
bakgrund, krigföringsförmåga och manöverteori och uppdragstaktik. För att ytterligare pröva 
slutsatserna har de intervjuade och några oberoende fått studera resultatet och haft möjlighet 
att inkomma med synpunkter. 
 

                                                 
110 Christer Bjurwill. 2005. A, B, C och D Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser. Christer 
Bjurwill och Studentlitteratur. 2001. (Lund: Studentlitteratur, 2005). Sid 39 
111 Ibid. Sid 40-41 
112 Ibid. Sid 80-83 
113 Peter Esiasson. Giljam. Oscarsson. Wängerud  2004. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ 
och marknad. Upplaga 2:2. (Stockholm: Författarna och Nordstedts Juridik AB, 2004).  Sid 122, 127 
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4.3 Datakvalitet och datainsamling 
 

Uppsatsen behandlar i huvudsak primärdata i form av publicerade och opublicerade källor. 
Det skrivna materialet är primärkällor i form av regeringens försvarsbeslutsproposition 2004 
”Vårt framtida försvar” och de svenska och norska doktrinerna. Böcker som studerats har i 
huvudsak kommit från utbildningen under Försvarshögskolans chefsprogram. Internet har 
använts för att finna material som kompletterar de böcker som har studerats.  
 

Datainsamling har skett genom litteraturstudier och intervjuer med högre officerare som har 
erfarenhet av internationella insatser. Författaren valde att genomföra intervjuer med för-
bandschefer från internationella insatser för att få ta del av deras erfarenheter och synpunkter 
på utbildning, träning och övning inför internationell insats. Intervjuerna genomfördes utan 
bandspelare för att få ett öppet intervjuklimat. Anteckningar fördes under intervjun som se-
dan renskrevs.114 
 

Intervjuerna med officerare är författarens viktigaste empiri som är primärdata. Denna empiri 
är unik i sitt slag.  
 

Kravet på oberoende hanterades med en medvetenhet om att respondenterna har arbetsrela-
tioner med varandra vilket kunde ha påverkat resultatet negativt. Svaren i intervjuerna ut-
vecklades under samtalen vilket gjorde att de blev mer förespråkande eller självförverkligan-
de. 
 

Författaren planerade och förberedde intervjuerna noggrant för att vara väl förberedd inför 
varje intervju. Vid ett tillfälle genomfördes två intervjuer på samma dag vilket var ansträng-
ande för författaren. En erfarenhet när att frågorna bör formuleras så exakta som möjligt men 
ändå inte ledande för att ge bra och tydliga svar som förenklar den fortsatta bearbetningen av 
insamlat material.115 Det är svårare att få raka svar på en fråga är man intervjuar höga militära 
chefer för de vill gärna lägga ut texten i svaret. Vid några tillfällen uppfattade författaren att 
den intervjuade inte svarade på frågan utan framförde vissa ståndpunkter deras egna eller 
Försvarsmakten som uppfattades mer intressant. Vid de tillfällen som det sker måste författa-
ren våga stå på sig och ställa om frågan.116 Författarens uppfattning är att det gick att genom-
föra intervjuer utan bandspelare och ändå få bra svar med bra kvalitet till arbetet. Intervjuma-
terialet har omfattat cirka 60 frågor och den insamlade renskrivna empirin är på drygt 80 si-
dor.  
 

Data insamlades genom litteraturgenomgång i ämnet, svenska doktriner och intervjuer. Litte-
raturgenomgång skedde under oktober 2005 till maj 2006 och intervjuer genomfördes under 
november 2005 till januari 2006.  
 

4.4 Intervjuer och val av intervjupersoner 
 

I uppsatsarbetet genomfördes fjorton stycken samtalsintervjuer av halvstrukturerad karaktär. 
Frågorna fokuserades på förbandschefers träning och utbildning inför, genomförande och hur 
erfarenheter togs tillvara efter internationell insats. De fjorton officerare som intervjuades 
hade alla högre chefsbefattningar och var väl insatta i processen kring svenskt internationellt 
deltagande. Officerarna har till huvuddel genomfört internationell tjänst minst en gång. Inter-
vjuerna varade i 60-150 minuter och genomfördes vid Försvarshögskolan eller på officerar-

                                                 
114 Rolf Ejvegård. 1993. Vetenskaplig metod. Rolf Ejvegård och studentlitteratur andra upplagan. (Lund: Stu-
dentlitteratur, 1996). Sid 46-47 
115 Mats Ekholm. Anders Fransson. 1975. Praktisk intervjuteknik. Fjärde upplagan andra tryckningen. (Stock-
holm: Nordsteds Förlag AB, 1994). Sid 61-77 
116 Rolf Ejvegård. 1993. Vetenskaplig metod. Sid 46-50 
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nas arbetsplatser. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjumall och svaren tecknades ner 
för hand.117  
 

Urvalet av respondenterna har valts mycket medvetet utifrån flera kriterier. Uppsatsens hu-
vudfrågeställning kräver att respondenterna är väl insatta i internationell tjänstgöring, utbild-
ning av förband samt de krav som krävs på ett förband i internationell tjänst. Författaren har 
själv genomfört internationell tjänst men inte på den undersökta nivån varför det behövdes 
respondenter från chefsnivå för att få en helhet i undersökningen. 118 
  

En inledande kontakt togs med alla utvalda personer via telefon för att därefter fortsatta via 
mail. De tillfrågade fick i mailet en kort beskrivning om syfte, bakgrund och övergripande 
frågeställningar i uppsatsen.  

4.5 Intervjuanalys 
 

Vid en respondentundersökning är det intervjupersonerna själva och deras uppfattning som 
svarar upp mot ställda forskningsfrågor. Som författare söker jag finna svar eller avsnitt som 
ingår i ett gemensamt mönster för det jag söker. Analysarbetet startade med att anteckningar 
från intervjuer lästes och skrevs rent. Avsnitt eller stycken som svarade mot studiens syfte 
valdes ut. Dessa avsnitt studerades och ett urval gjordes. Urvalet lästes mer för att få en upp-
fattning av helheten och därefter identifierades olika avsnitt i intervjuerna. De avsnitt som 
identifierades skulle svara mot uppsatsens frågeställningar och syfte. Avsnitt sammanfattades 
sedan för att identifiera en kärnbeskrivning. Avsnitt kategoriserades, kategorier jämfördes 
med varandra och de med likartat innehåll sammanfördes för att minska antalet kategorier 
och bilda bredare teman. En mättnad uppnåddes genom att bildade teman, med avseende på 
skillnader och likheter, inte ytterligare kunde sammanföras.119

  För att kontrollera resultatets 
validitet analyserades materialet ytterligare och jämfördes med kategorierna, det vill säga det 
skedde en ständig pendling mellan delarna och helheten. Analysen resulterade i tre teman 
med tolv delfrågor, krav ställs på en framtida insats, utbildning inför insats och efter insats. 
Resultatet beskrivs i form av tabeller med citat från de intervjuade i kapitel fem. 

4.6 Validitet - Giltighet  
 

Validitet betyder giltighet vilket innebär att författaren beskriver det som skall beskrivas. Gil-
tigheten har initialt säkerställts genom författarens förståelse och kunskap om den militära 
kulturen, språk och deltagargruppens synvinkel. Detta innebar också att de intervjuade perso-
nerna hade förtroende för författaren under intervjuernas genomförande. Genom viss datatri-
angulering, en kombination av litteraturstudier och intervjuer, var avsikten att uppnå en rela-
tivt bred bas för ämnet.  
 

I syfte att skapa giltighet beskrevs metod och analysproceduren så detaljerat som möjligt, vil-
ket innebar att läsaren kunde följa och döma proceduren och därigenom genom detta är det 
tydligt att resultatet härstammar direkt från rådata. Under arbetets gång har giltighet i analys-
förfarandet granskats av handledaren, som kan sägas vara opartisk då handledaren inte är 
verksam inom det undersökta området. Insamlad data bedöms relevant för problemställning-
en. Giltighet i analysförfarandet har säkerställts genom att vedertagen analysstandard har 
följts. Samstämmighet mellan författaren och handledaren gällande analysförfarandet har 
uppnåtts och också kunnat ge riktning inför nästa fas i arbetet. Resultatkapitlet i uppsatsen 
har de intervjuade haft möjlighet att kontrollera och lämna synpunkter på i syfte att kvalitets-
säkra resultatet och undvika missuppfattningar eller feltolkningar. Det är också ett sätt för att 

                                                 
117 Mats Ekholm. Anders Fransson. 1975. Praktisk intervjuteknik. Sid 19-22 
118 Peter Esiasson. 2004. Metodpraktikan.  Sid 285-294 
119 Ibid. Sid 294-301 
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öka tillförlitligheten på uppsatsens källor. Uppsatsen har också lästs av fem personer för att 
säkerställa uppsatsens sammanhang och giltighet.120

 

4.7 Reliabilitet - Tillförlitlighet 
 

Reliabiliteten är samma sak som tillförlitlighet. Reliabilitet i intervjuerna skapas genom att 
författaren efter att den första intervjun genomförts omformulerade vissa frågeställningar i 
syfte att tydligare uppnå det önskade syftet. Intervjufrågornas relevans jämfördes mot syftet 
men även med valda delar ur källmaterialet. Detta skedde i flera steg och under hela arbetet. 
Under intervjuns gång ställdes uppföljningsfrågor för att förtydliga och säkerställa att infor-
mationen från de intervjuade uppfattats korrekt. Genom att samtalsintervjuer utfördes med 
halvstrukturerad karaktär blev det möjligt att tydligt täcka in syftet samtidigt som personerna 
gavs möjlighet att uttrycka sig fritt och delge sin uppfattning om ämnet. Ledande frågor und-
veks genom medveten utformning av intervjufrågorna, så att de intervjuades uppfattning 
skulle bli centrala. Författaren har använt ett kodsystem i grupperingen av de intervjuades 
svar för att skydda respondenten men ändå ha en metodisk kontroll över svaren. Dock är det 
författarens erfarenhet att höga officerare inte uttrycker sig på samma sätt och trots uppvisad 
variation så är ändå andemeningen den samma.121  

4.8 Etik 
 

I samband med intervjuerna beaktades etiska överväganden som informerat samtycke och 
konfidentiellt. Informerat samtycke har säkerställts genom att de intervjuade har givits full-
ständig information om syftet med detta uppsatsarbete. Information om uppsatsens syfte har 
skett muntligen och de intervjuade har informerats om eventuella konsekvenser och risker av 
att de inom sin befattning är ett fåtal, vilket kan ha betydelse för eventuellt igenkännande. De 
intervjuade personerna har informerats om att de när som helst och utan förklaring kan avbry-
ta sin medverkan. Viss konfidentionalitet garanterades genom att privata data, som saknar 
betydelse för resultatet, inte redovisades. De intervjuade kommer att finnas namngivna i käll-
förteckningen i syfte att använda citat som muntliga källor i uppsatsen. Författaren har säker-
ställt att de intervjuade var införstådda i innebörden av detta. Ett kodsystem har använts för 
att skydda respondenternas identitet under uppsatsarbetet vilket gör att läsaren inte vet vem 
som har sagt vad medan författaren har en metodisk kontroll över svaren. För att kontrollera 
om uppsatsarbetet har genomförts på ett korrekt sätt har författaren studerat Vetenskapliga 
rådets hemsida och då inte funnit några felaktigheter.122 

                                                 
120 Rolf Ejvegård. 1993. Vetenskaplig metod. Sid 59-62, 69-72 
121 Rolf Ejvegård. 1993. Vetenskaplig metod. Sid 67 
122 För mer information etik hänvisas till http://www.vr.se . Hämtat 2006-05-25 
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 5. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas urval, resultatanalys, tolkning och slutsatser. Urvalet består av fjor-
ton aktiva eller före detta officerare som har intervjuats. Läsaren kan inte se vilken person 
som har sagt vad eftersom det är inte av vikt för undersökningen. Resultatanalysen redovisas 
i form av ett antal tabeller för att på ett lättöverskådligt sätt presentera urvalet för läsaren. Ef-
ter varje resultatanalys genomförs en tolkning av empirin. Tolkningen av genomförda inter-
vjuer söker efter nämnare som kan vara gemensamma för chefer för förband från olika mis-
sionsområden. Slutsatser har dragits efter varje resultatanalys och tolkning. Slutsatserna från 
resultatanalysen och tolkningen blir utgångspunkt för diskussionen i kapitel sex. De delar av 
intervjuunderlaget som ingår i ”expertgruppen” kommer att utnyttjas till att ytterliggare beri-
ka denna diskussion. Empirin är unik i sitt slag eftersom de intervjuade har en stor och bred 
erfarenhet som de har samlat på sig genom olika befattningar inom Försvarsmakten. 

5.1 Personerna som ingick som respondenter  
 

Under uppsatsarbetet har författaren intervjuat fjorton officerare som har eller har haft en 
högre befattning inom Försvarsmakten. Alla är män då ingen kvinna haft motsvarande posi-
tion under en svensk internationell insats. Intervjupersoner har antingen tjänstgjort som che-
fer eller förbandschefer i Sverige eller i utlandet inom olika organisationer som EU, NATO, 
OSSE eller FN. 

 Tabell 1: Visar de åtta officerarna i den operativa gruppen. 
Person Yrke, antal utlandstjänster, period i mission, missionsområde, arbetsuppgifter 
Person A Officer, 1 st, 01-05, Europa, Förbandschef, Skolchef, Handläggare på strategisk nivå 
Person B Officer, 2 st, 96-00 och 01-05, Europa, Förbandschef, Utlandstjänst, Strategisk ledning 
Person C F.d. officer, 3 st, 91-95, 99-01, Europa, Förbandschef, Operativ ledning, Chefsobservatör 
Person D Officer, 8 st, 85-05, Europa, Afrika, Asien, Förbandschef, Lärare, Utbildningsansvarig 
Person E Officer, 2 st, 96-00 och 01-05, Europa, Afrika, Operativ ledning 
Person F Officer, 2 st, 01-05, Europa, Förbandschef, Operativ ledning 
Person G Officer, 2 st, 96-00, Europa, Förbandschef, Operativ ledning, Verksamhetsledare 
Person H Officer, 1 st,  01-05, Europa, Förbandschef, Strategisk ledning, Framtidsutvecklare 

 

Gruppen som intervjuades är en unik grupp med stor och bred erfarenhet av militärt arbete 
och operationer. Åtta officerare har tjänstgjort som förbandschefer i forna Jugoslavien eller i 
Afrika och de har tjänstgjort utomlands som brigad- eller bataljonschefer.  Därför har de en 
gemensam utgångspunkt av praktisk erfarenhet av vad arbetet innebär och bildar den operati-
va gruppen som presenteras i resultatkapitlet 
 

Tabell 2: Visar de sex officerarna i expertgruppen. 
Person Yrke, antal utlandstjänster, period i mission, missionsområde, arbetsuppgifter 
Person I  Officer, 2 st, 80-85, Europa, Förbandschef, Skolchef, Strategisk ledning 
Person J Officer, 3 st, 96-03, Europa, Förbandschef, Högre internationell stab, Lärare 
Person K F.d. officer, 3 st, 80-90, Europa, Mellan östern, Förbandschef, Strategisk ledning, Rådgivare 
Person L Officer, 0 st, Förbandschef, Lärare, Strategisk ledning, Rådgivare 
Person M F.d. officer, 1 st, 94-98, Europa, Förbandschef, Strategisk ledning 
Person N  Officer, 0 st, Förbandschef, Chef insatsstyrka, Rådgivare 

 

Övriga sex intervjupersoner är placerade i en grupp som benämns ”expertgruppen”. Intervju-
personerna i gruppen har alla lång erfarenhet av militärt arbete på högsta nivå. Fyra har 
tjänstgjort i utlandsstyrkan och de övriga två har, och har haft arbetsuppgifter som innehåller 
många internationella kontakter. Alla i expertgruppen har lång erfarenhet av förbandstjänst 
och högre stabstjänst. Huvuddelen av expertgruppen har genomfört delar av sin militära ut-
bildning utomlands. 
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5.2 Krav som ställs på en framtida insats 

5.2.1 Viktiga chefskompetenser i väpnad strid? 
 

Tabell 3: Resultatanalys viktiga chefskompetenser i väpnad strid 
De viktigaste synpunkterna 
”Språk, acceptans för olikheter, ödmjukt ledarskap utan att undfalla uppgiften och att kunna internationell 
stabsmetodik, kunnig.” 
”Normalt ledarskap, vågar säga ifrån uppåt och nedåt. Mod, lojalitet mot uppgiften. Tydlighet, förmåga att 
bli förstod. Förtroende. Löser uppgiften i svåra situationer och under press fatta svåra beslut, kunna sitt 
instrument.” 
”Grundläggande militära kunskaper, omdöme, förtroende, föredöme och visa att han klarar sin uppgift, 
social kompetens och kunna språk.” 
“Göra rätt saker vid rätt tillfälle, kunna knyta och använda kontakter, förmåga att få människor att göra 
saker och kunna läsa situationen och anpassa sitt ledarskap.” 
”Förtroende, Skickliga och professionella yrkesmän, God fysik trötta chefer fattar dåliga beslut, Våga säga 
ifrån, stå för sitt förband, inte lägga sig i detaljer, föredöme, chefen har ansvaret och måste fatta beslut men 
våga delegera.” 
“Personligt mod, professionell, omdömesgill och att förstå grunden i ditt mandat och ditt huvuduppdrag.” 
” Förbandsorienterade: Ledarskap, föredöme, kunskap om förbandet och förståelse för miljön som man 
skall verka i. 
Personorienterade: Vara med ute på banan och föra de underställda framåt, bygga förtroende och ha ett 
utvecklande ledarskap.” 
”Grundläggande militära kunskaper, bred bas= helhet, omdöme och kunna ta människor, klara av svåra 
beslutssituationer och kunna arbeta i en multinationell miljö.”  

 

Resultattolkning: 
 

Tolkningen av svaren visar att bara två intervjuade har deltagit i väpnad strid. De har båda två 
lett multinationella förband i regelrätta strider. Ytterliggare två officerare har deltagit i strid 
med milis eller uppretad folkmassa vilket har tolkats till att vara i gränszonen till väpnad 
strid. Övriga fyra har tjänstgjort i olika insatser där konfliktnivån har varit på den lägre delen 
av konfliktskalan. Sammanfattar man detta finns det i den operativa gruppen fyra officerare 
som har faktiska erfarenheter eller begränsade erfarenheter av väpnad strid. De fyra sista har 
en uppfattning om vad som krävs av en förbandschef i väpnad strid. Alla åtta intervjuade är i 
mina ögon uppgiftsinriktade. 
 

Det finns vissa skillnader i uppfattning mellan de som har erfarenhet av strid och de som inte 
har det men de är mindre och färre än vad jag trodde innan analysen. De kompetenser som 
jag uppfattar som viktiga hos de två som har erfarenhet av väpnad strid är mod och profes-
sionalism, de talade också om flexibilitet, tydlighet och enkelhet. I de konflikter som de två 
har tjänstgjort i har det också varit viktigt att stå för sitt ord. Har du sagt att du kommer att 
skjuta måste du våga göra det för att visa att du menar allvar. Mod, tydlighet, enkelhet och 
professionalism finns också med hos dem som inte har egen erfarenhet men hos dem är det 
mer som en kompetens bland andra. Detta tolkas som en effekt av tidigare militär utbildning 
och militära erfarenheter. Det gör att de intervjuades svar bygger på deras utbildning och gör 
att de har en uppfattning om vilka kompetenser som erfordras.    
 

Att det är viktigt att förbandschefen är en föregångsman med gott omdöme som finns med ute 
hos förbanden säger alla intervjuade både de som har erfarenhet och de som inte har det. De 
intervjuade med erfarenhet från väpnad strid trycker på vikten av att vara ute mycket för att 
både kunna gå först om det behövs men också för att stödja och kontrollera att chefer gör sitt 
jobb. De officerare utan direkt erfarenhet uppfattar jag som att de trycker mer på de stödjande 
funktionerna och att vara närvarande än på den direkt kontrollerande funktionen.  
 

Andra saker som lyfts fram i hela gruppen är att förstå sitt uppdrag, kunna göra det begripligt 
för de underställda och sedan följa upp att de genomför sin tilldelade uppgift. En viktig syn-
punkt som kommer fram under intervjuerna är att både förbanden och cheferna måste vara 
flexibla i en internationell insats. Min tolkning av utfallet på denna fråga är att personligt 
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mod och att vara föregångsman är centrala egenskaper. Bristen av skillnader inom gruppen 
tolkar jag främst kommer från den militära utbildningen och erfarenheter som förmedlas 
inom den militära professionen.  
 

Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- Uppgiftsinriktade chefer 
- Professionalism 
- Flexibilitet 
- Personligt mod och egenskapen att våga 

 

Min slutsats av resultatanalys och tolkning är att det viktigaste för förbandschefer är att lösa 
uppgiften. Viktiga kompetenser som en förbandschef bör ha för att klara av sitt arbete är att 
han är professionell och kan sin egen tjänst och sitt förbands förmåga. Förbandschefen bör ha 
ett gott omdöme för att bedöma situationen och kunna fatta rätt beslut i svåra situationer och 
då utnyttja sina förband på ett flexibelt sätt för att lösa tilldelad uppgift. När det så behövs bör 
chefen våga och ha personligt mod för att visa vägen för sina förband. 

5.2.2 Krav på utbildning från det insatta insatsförsvaret  
 

Tabell 4: Resultatanalys av krav på utbildning från det insatta insatsförsvaret 
De viktigaste synpunkterna 
”Vi måste lämna det gamla sättet att insats bara var en bisyssla. Vi bör nog åter införa kaderstaber och ha 
insatschefer på heltid som utnyttjar våra olika system dagligen. Chefer måste få mer övning och träning så 
att de är ännu bättre förberedda. Våga prioritera vilka som är viktiga och de andra officerarna fyller upp. 
Det måste vara chefers huvuduppgift.” 
Ej lämnat något svar 
”Vi måste ha olika kategorier av chefer för olika typer av uppdrag. Det blir inte så bra om alla är lika, gene-
ralister. För att bättre kunna träna och utbilda cheferna bör vi ta ut dem i god tid för att sedan matcha fram 
dem så att när de skall verka är de proffs.” 
“Det kommer att bli högre krav på träning innan insats både nationellt och internationellt samtidigt måste vi 
få en större förståelse för det mjuka svärdet under en PSO insats.” 
Det är ingen skillnad mellan gammalt och nytt. Vi måste öva hela kedjan nu som då. Vi vill ha officerare 
som är professionella. Öva verkligheten, ta med politiska rådgivare för att öva samverkan. Det ökar det 
officerens förståelse för hur det politiska systemet fungerar. Du måste förbereda dig själv inför operationer 
och övningar där du går igenom rollspel med dig själv i huvudet. Du måste vara engagerad i det du skall 
göra. 
“Att forma chefer som vågar då det krävs och inte management officerare.” 
”Vi måste bli bättre på att lösa öppna problem d v s att vi vet inte vad problemet är. Vi måste bli mer indivi-
duella, officerare är stöpta i samma form. Det är individer och personligheter som kommer att räknas.” 
”Det behövs mer praktisk träning i att leda insatser. Vi skall producera insatser som är välövade och kan sin 
sak både som chefer och förband. Att det behövs mycket mer praktisk träning i att leda insatser. Ibland får 
du agera i befattning andra gånger är du utbildare av andra.” 

 

Resultattolkning: 
 

Min tolkning av svaren är att alla intervjuade har en uppfattning om vilka krav som det insat-
ta insatsförsvaret ställer på förbandscheferna, dvs att det blir ett normativt svar på frågan. Jag 
tolkar ingen tydlig bild av vilken sorts insatser som skall lösas. Svaren har en spridning över 
hela konfliktskalan från dagens fredsbevarande operationer till öppet krig. Från intervjuerna 
finns en tydlig bild av att oavsett vart i världen och vilken typ av insats som förbandschefer 
skall genomföra måste de få en förståelse för den miljö som de tillsammans med förbanden 
skall verka i. De måste få utbildning om kultur, historia, religion, klimat och andra faktorer 
vilket är en förutsättning för att kunna fatta riktiga beslut under insatsen.  
 

Det framförs att det bör finnas olika förbandschefer för olika typer av insatser. Samtliga de 
intervjuade har gjort karriär under invasionsförsvarets tid och jag uppfattar att de intervjuade 
är av åsikten att utbildningen av förbandschefer var bättre förr. Enligt flera av de intervjuade 
bör kaderorganisation införas igen i Försvarsmakten, dvs att varje förband har sina nyckelbe-
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fattningar i organisationen besatta av officerare. Även i svaren på den här frågan uppfattar jag 
att de intervjuade är tydligt uppgiftsinriktade.  
 

Jag uppfattar en tydlig bild av att oavsett typ av insats behöver de svenska förbanden och för-
bandschefer vara mer utbildade och tränade i sin befattning än idag och att befattningen chef 
för förband skall vara deras huvuduppgift och inte en bisyssla. Vid mina intervjuer har jag 
uppfattat det som att det är viktigt att se och förstå helheten vid en insats för att fatta beslut 
som leder mot det politiska slutmålet. För att förstå slutmålet och hur jag som chef med mitt 
förband kan bidra till det, måste förbandschefen begripa vad som ligger till grund för det in-
ternationella politiska systemet och hur det verkar i insatsområdet. Denna samverkan och det-
ta samarbete som sker under insats måste övas och tränas på alla nivåer för att efterlikna en 
insats i ett operationsområde. Förbandschefen måste förstå de bakomliggande faktorerna till 
konflikten.  Vidare framförs att träningen skall vara realistisk och praktiskt inriktad. Som jag 
tolkar svaren på den här frågan finns inga skillnader mellan de officerare som har tjänstgjort i 
olika större operationsområden eller under olika tidsperioder. 
 

Under intervjuerna har personerna på olika sätt pratat om vikten att träna och öva både den 
enskilde befattningshavaren som hela förbandet. Som jag tolkar samtalen handlar träning och 
övning om en mix av teori och praktik. Två av de intervjuade påtalar vikten av att träning inte 
får bli för generell utan att den genomförs så att personligheten hos förbandschefer bibehålls. 
En av de intervjuade svarade inte på frågan vilket berodde på tidsbrist vid den intervjun. 
 

Ingen av de åtta intervjuade angav att språkkunskaper borde vara ett krav trots att alla tryckte 
på att språkkunskaper är mycket viktigt i en internationell insats. Det finner jag mycket märk-
ligt. 
  

Resultatslutsats:  
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- Det är en heltidssysselsättning att vara förbandschef 
- Mer utbildning och övning behövs för förbandschefer och förband 
- Realistiska övningar för öva både chefer och förband 

 

Min slutsats av tolkningen blir att framtidens insatsförsvar kräver att befattningen förbands-
chef blir en heltidssysselsättning och att chefer är mer utbildade och tränade för sin befatt-
ning. Teori måste varvas med praktik. Förband och dess chefer behöver övas tillsammans så 
att de har en hög duglighet inför insats. Träning och övning bör ske i en kontext där militära 
chefer måste öva tillsammans med olika civila befattningshavare för att efterlikna den dyna-
miska miljö som de skall verka i under insats. Dessutom måste de få en utbildning om opera-
tionsområdets bakgrund så att chefer och förband förstår miljön de skall verka i. Språkkun-
skaper är viktiga för en förbandschef i internationella insatser, undervisningen bör innehålla 
allmänna- och fackkunskaper då främst i engelska och franska. 
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5.3 Utbildning inför insats 

5.3.1 Chefsutbildning innan insats? 
 

Tabell 5. Resultatanalys av chefsutbildning innan insats 
De viktigaste synpunkterna 
“ UNSOC kursen, (En kurs i FN: s stabsmetodik och arbetsformer). Grundläggande militärutbildning. 
Stabsutbildning och en stabsövning för brigadstaben. 
Det var ingen direkt utbildning för mig som chef utan jag deltog i stabens utbildning. 
Mot min tjänst som chef var det så där men jag fick personkännedom om min stab.” 
”För mig själv var processen i 6 månader men det var så jag ville ha det. SWEDINT ordnade briefingar 
utifrån vad du ville lära dig. Det var ett krav på att jag skulle gå (International Commanding Officers Cour-
se, ICOC) i Norge som är till för nivån Batch och där över. Mediaträning, tolkträning, Språkträning. 
Särskilda briefningar om MUST, SSG mm som var till för att jag skulle förstå hur det fungerade och lite 
vad de gjorde i området. Jag kunde styra innehållet mycket själv och SWEDINT ställde upp mycket bra på 
mina önskemål.” 
”Det var ingen direkt utbildning för mig som chef utan jag deltog i stabens utbildning. Grundläggande mili-
tär utbildning, Peacekeeping och en slutövning som vi själva lade upp med stöd av SWEDINT. Chefsträ-
ning var ett antal dragningar på MUST om läget på Balkan och jag var ett par dagar på Tolkskolan där jag 
tränades bl a i gisslanssituationer. En UNSOC kurs på SWEDINT.”  
”Som chef ingen utbildning. Jag deltog i delar av förbandets utbildning  
Bataljonen: Peace keepingblock, Riot Control, FUSA förband (stridsskjutning I förband), missions anpassad 
utbildning. Jag fick samma utbildning som förbandet men var på massa olika möten inom försvarsmakten så 
jag kunde bara deltaga till delar, MUST genomgång, SF genomgång, chefssamtal ÖB, begränsad utbildning 
som kontingentschef i verksamhetsledning.” 
“Det beror på vad du lägger in i utbildning, chefsutbildning inte något, alldeles för lite. 
Bataljonen 3-4 veckor+ organisera och utrusta hela bataljonen. Utbildningen skedde under sommaren och 
sedan hemförlovades bat. Vid inryck måste nästan hälften av personalen nyrekryteras och utbildas” 
“Direkt chefsutbildning= noll. Inför missionerna har jag fått utbildning tillsammans med förbandet. Innan 
Afghanistan och Afrika fick jag ingen utbildning alls.” 
”En obligatorisk kurs International Commanding Officers Course (ICOC) i Oslo, 
en kurs PFP SOC 2-3 veckor. Bataljonschef plus hela övningsserien. Jag fick matchning med systemets 
goda vilja och jag gick delar av Bataljonschefskursen på MSS123.” 
”Ingen chefsträning, jag hade egna erfarenheter som bataljonschef och regementschef. 
Plutch 2+2veckor Peace keeping med förbandet, Batch 5-6 veckor med förbandet, Brigch 2 veckor med 
staben. Kort kurser för förbandschefer 3 st PFP bland annat i Norge.” 

 

Resultattolkning: 
 

Alla av de intervjuade som har tjänstgjort som bataljon eller brigadchefer utomlands anser att 
de inte har fått någon direkt chefsutbildning inför insatsen. De intervjuade anser att SWE-
DINT:s124 utbildning håller hög klass men riktar sig inte i första hand mot deras befattning 
som förbandschefer. Utbildningen som genomförs vid SWEDINT innehåller en grund-
läggande militärutbildning, utbildning i peacekeeping, viss befattnings- eller stabsutbildning 
och någon form av slutövning där genomförd utbildning prövas. Utbildningen uppfattas 
främst ha målgruppen enskild soldat upp till kompani. Utbildningens längd varierar mellan 2-
5 veckor. Den utbildning som genomförs specifikt för förbandschefer innehåller ett antal 
genomgångar om specifika delar av Försvarsmakten som MUST, SF mm. Överbefälhavaren 
genomför ett chefssamtal med varje förbandschef innan missionen påbörjas.  
 

Det finns en del som har varit obligatorisk för officerare i chefsbefattning. Alla måste genom-
föra en 1-2 veckors internationell stabskurs. Kursen har genom åren haft olika inriktningar 
beroende vilken organisation som har varit ledande, FN, NATO, t ex United Nation Staff Of-
ficers Course (UNSOC), Partnership For Peace Staff Officers Course (PFPSOC) eller Inter-
national Commanding Officers Course (ICOC). Kursen innehåller internationell stabsmeto-
dik och stabsmetoder. Deltagarna har haft både teori och viss praktik under kursen. Samtliga 
tillfrågade som har genomfört kursen anser att den har varit till nytta. Flera av de intervjuade 

                                                 
123 MSS= Markstridsskolan i Skövde 
124 SWEDINT= Sveriges internationella center numera IntUtbE vid Livgardet i Kungsängen. 
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trycker på att i sin chefsbefattning har de haft nytta av tidigare arbeten inom Försvarsmakten 
och har utnyttjat sina tidigare erfarenheter i sitt arbete som förbandschef. 
 

De intervjuade nämner inget i sina svar om en missionsspecifik utbildning mer än att det har 
genomförts en slutövning, utan nämner bara den grundläggande militära utbildningen. Varför 
det är så vet jag inte men detta faktum väcker vissa frågetecken. 
 

Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- Utbildningen före insats riktar sig inte till förbandschefen utan mer till förbandet 
- Obligatorisk internationell stabskurs genomförs med chefer från bataljonsnivån och uppåt 
- Förbandschefers erfarenheter kommer både från verksamhetsledning och förbandstjänst 
- Missionsutbildningen nämns inte av de intervjuade och det är förvånande 

 

Min slutsats efter tolkningen av det insamlade materialet blir att utbildning som genomförs 
inför insats riktar sig inte till chefsnivån utan mer mot enskild soldat upp till nivån pluton till 
kompani. Förbandschefen genomför en obligatorisk internationell stabskurs på 1-2 veckor 
samt att han går i sin chefsbefattning och deltar i sitt förband eller egen stabs utbildning.125  
Förbandschefer utnyttjar sina erfarenheter från sina fredsmässiga arbeten inom Försvarsmak-
ten vilket gör att förbandschefer utnyttjar erfarenheter under insats som kommer minst lika 
mycket från fredsadministrativt arbete som från förbandstjänst. Missionsutbildningen pratar 
de intervjuade inte om vilket jag tycker är förvånande.  

5.3.2 Vilken del var mest relevant i utbildning 
 

Tabell 6: Resultatanalys av vilken del som var mest relevant i utbildningen  
De viktigaste synpunkterna 
”UNSOC kursen var mest relevant för mig som chef. Vi har för dåliga värderingsmallar vid chefsbefatt-
ningar och har svårt att ge relevant utbildning mot just chefsbefattningen. Jag tycker att det borde vara skill-
nad i utbildningen/träningen mellan en vanlig stabsofficer, medarbetare och en högre chef för att lösa sina 
respektive befattning.” 
”Det var en bra mix som fungerade. ICOC var så där, den var ok. 
”De dagar som jag fick på tolkskolan var riktigt bra.” 
“Utbildningen var i huvudsak bra förutom slutövningen. Förbandet och staben var inne under en längre 
period och kunde då öva på flera olika scenarier som vi kunde nyttja senare under. Vi fick då förståelse för 
vilka förmågor som förbandet hade. Utbildning var okej men den genomfördes med mycket snäva tidsför-
hållanden som inverkade på utbildningen.” 
Tiden utomlands när vi samövade förbandet inför insats, vi visade styrka och byggde upp moralen. Förban-
det och SWEDINT kunde då utbilda för strid. Vi skall träna för att bli farliga, otäcka och väl övade. Utbild-
ningen var relevant säger jag med mina 25 års erfarenheter. 
”Erfarenheter från min första mission på Cypern har jag burit med mig som både bataljonschef och brigad-
chef. Jag var kompanichef då och bataljonschefen ville inte sätta normer. Jag satte då igång med att skapa 
normer inom kompaniet, utbildning, ordning och reda, visitationer och mer utbildning. Det utlöste en kon-
flikt mellan mig och min Batch. Den incidenten gav mig praktisk erfarenhet.” 
”Den individuella utbildningen. Det militära utbildningssystemet är bra, kan man sin befattning är det grun-
den, chefer tar ansvar för sin enhet med rätt mental inställning till uppgiften och bataljonens målbild i fokus. 
Miljöträningen har blivit mycket bättre genom åren.” 
”Den militära grundträningen som bygger på grundutbildningen och missionsträning och de tre PFP126-
kurserna som jag fick gå, prata engelska, bygga nätverk och komma in i matchen.” 

 

Resultattolkning: 
 

Min tolkning av det insamlade resultatet är att de åtta intervjuades uppfattning bygger på de-
ras egna erfarenheter från utbildningen inför deras insats men de belyser inte hela sin utbild-
ning och övning inför insatsen. Mellan de intervjuade finns det skillnader i vad som anses 

                                                 
125 Om förbandschefen är chef för en bataljon brukar hela förbandet delta i utbildningen före insats. Om chefen 
istället är brigadchef utbildas han tillsammans med sin brigadstab medan övriga förband utbildas i sina respekti-
ve länder och ansluter respektive utgår ur brigaden vid olika fastställda tidpunkter. 
126 PFP= Partnership For Peace, Partnerskap för fred. 
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mest relevant. Jag finner inga tendenser som går att härleda till ett särskilt operationsområde 
eller i tiden, inte heller som kommer ifrån om den intervjuade har varit brigadchef eller batal-
jonschef. Som jag tolkar svaren håller huvuddelen av utbildningen som genomförs hög klass.  
 

Flera av de intervjuade har sagt att de tycker att den eller de PFP-kurser eller motsvarande 
som de har fått gå har varit bra och relevant för tjänsten. Kurserna ger en inblick i internatio-
nella stabsrutiner och arbete och ger deltagaren goda möjligheter att knyta internationella 
kontakter för kommande insatser. 
 

Den del som uppfattas som mest relevant beror på individen. Går det då att säga att varje för-
bandschef får en skräddarsydd utbildning inför sin insats? Ja, jag tror att man kan säga det 
men hur skall då Försvarsmakten kunna sammanföra det som bra och unikt till en enhetlig 
nationell utbildning. Jag får en känsla att en sådan kurs kommer att bestå av ett antal stan-
dardkurser som kommer att motsvara de obligatoriska internationella kurserna som förbands-
chefer genomför. Hur skall Försvarsmakten komma runt det så att kurserna inte blir samma 
sak? Varje chef kommer förutom den gemensamma utbildningen genomföra en missionsspe-
cifik träning som riktar sig mot hans insats och operationsområde. Här saknar jag ett systema-
tiskt tillvägagångssätt för utbildningen av förbandschefer inför internationell insats. 
 

Jag finner en tendens till att när flertalet intervjuade säger att utbildningen har varit bra avses 
förbandens militära utbildning. Enligt några av de intervjuade bör en slutövning för ett regis-
terförband vara en validering av hela förbandet vilket borde innebära att hela förbandssyste-
met övas och kontrolleras. Enligt flera av de intervjuade är det viktigt att samträna hela för-
bandet och öva det här hemma inför det värsta scenariot som kan hända. Om man övar så blir 
förbandet bättre förberett inför insatsen. ”Insatsen blir smidigare om man har visat att man 
kan vara farliga, otäcka och välövade.” Att man har visat att man kan sin profession. Efter 
genomförd utbildning måste förbanden arbeta vidare med resultatet i en utveckling och ut-
bildningsplan fram till sin insats.  
 

Enligt min uppfattning lämnar huvuddelen svar som går att tyda till att de har förberett sig för 
en fredsbevarande insats medan övriga har förberett sig för väpnad konflikt. Det förundrar 
mig att ingen nämner något om den missionsspecifika utbildningen. Det är då svårt att upp-
fatta om den har varit bra eller dålig. Jag vet inte om den anses vara en naturlig del i utbild-
ningen och därför inte lyfts fram? 
 

Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- Utbildningen skräddarsys efter respektive förbandschefs behov 
- De internationella stabskurserna ger en bra grund för förbandschefen inför insats 
- Vilken del i utbildningen som är mest relevant beror på individen 
- Ingen av de intervjuade nämner något om den missionsspecifika utbildningen 

 

Min slutsats av tolkningen av det insamlade materialet blir att den utbildning som genomförs 
är av bra kvalité och anpassas för att möta de behov som varje förbandschef har. För mig in-
nebär det att varje utbildning skräddarsys. De obligatoriska internationella stabskurserna upp-
fattas som bra och ger inblick i många olika ämnen inför insats. Kursen ger goda möjligheter 
att knyta kontakter med andra chefer. Det som uppfattas som mest relevant är beroende på 
vilken individ som utbildas och inte på vilken tidsperiod eller i vilket operationsområde som 
insatsen genomförs vilket i mina ögon gör det svårt att skapa en svensk gemensam kurs för 
förbandschefer utan att det blir samma sak som de internationella stabskurserna. Jag blir fun-
dersam över att ingen nämner något om den missionsspecifika utbildningen. 
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5.3.3 Brister i genomförd utbildning? 
 

Tabell 7: Resultatanalys av eventuella brister i utbildningen 
De viktigaste synpunkterna 
”Jag saknade förståelsen för läget i området och vad Sverige ville åstadkomma i operationsområdet. Jag 
borde varit bättre förberedd och haft en större verktygslåda att välja arbetsmetod ur i mitt jobb som brigad-
chef.” 
”Mer exakt underrättelseinformation om mitt operationsområde. Vilka är bad guys, hur hänger de ihop, vad 
gör de och deras familjer och hur hänger det ihop. Inte allmänt utan specifikt om mitt område. Finns det 
inget underlag måste man få veta det också.” 
”Jag saknade eller hade bristfällig utbildning i hur det internationella samfundet fungerade i operationsom-
rådet. Vi fick utbildning i att verka i en FN struktur men verkade i en NATO struktur där amerikanska reg-
ler gällde.” 
“Vi hade inte fått tillräckligt med information om området, bakgrunden till konflikten, kulturellt, hur situa-
tionen såg ut och om klimatet. Vi fick ingen utbildning i att verka i FN systemet, den kunskapen har Sverige 
haft tidigare.” 
”Utbildningen i kulturen och bakgrund till området, hur folket och området fungerar, varför har konflikten 
uppkommit, vad förslags motsättningar ligger bakom konflikten. Kriget på Balkan var skurkarnas krig. 
Kriget handlade inte om etnisk rensning, det handlade om makt, pengar och egendom. Hur vinner du folket 
som bor i området?”  
“Innan insatserna hade jag inte fått tillräcklig bakgrundskunskap om området. Jag fick vissa briefingar men 
de var inte tillräckliga utan jag blev självlärd under insatsens gång.” 
”Hur du som chef kan och inte kan utnyttja ROE och hur jag som chef kan utnyttja den hemliga special 
funktionen. Som chef bör du veta hur du kan agera när du hamnar ute i gråzonen:” 
”Juridiska saker och vad som måste göras men egentligen inget som skulle göra skillnad mellan framgång 
eller inte….” 

 

Resultattolkning: 
 

Min tolkning av det insamlade resultatet är att de åtta intervjuades uppfattning bygger på de-
ras egna erfarenheter från utbildningen inför deras insats och de påtalar att det fanns brister i 
deras utbildning. Huvuddelen säger sig sakna eller fått bristfällig kunskap om vilka bak-
grundsfaktorerna var i deras konflikt. I den kunskapen ingår många olika delar som kultur, 
bakgrund, karaktär på konflikten och hur människor fungera och hur förbandet kan vinna de-
ras förtroende i området. Faktorerna är specifika för varje operationsområde och olika insat-
ser och det behöver hela tiden uppdateras så att den hålls aktuell. Den kunskapen är mycket 
viktig för att förbandschefen skall kunna bedöma situationen och fatta rätt beslut under insat-
sen. Den här kunskapen bör förbandschefen få innan han åker på sin insats. Efter att ha verkat 
i ett antal månader i operationsområdet kommer förbanden att ha inhämtat informationen ge-
nom att verka i området men då kan förbandschefen redan ha fattat felaktiga beslut. En annan 
kunskap som flera av de intervjuade har framlagt är att de inte har vetat vad Sverige har haft 
för agenda i området. Ytterliggare har de saknat utbildning i hur den internationella organisa-
tion som leder operationen arbetsmetoder i området fungerar. Vid flera tillfällen har chefer 
utbildats i FN strukturen när de borde ha fått utbildning på NATO och vice versa.  
 

Ytterligare en brist som nämns i intervjuerna är kopplad till det som gäller insatsreglerna eller 
Rules Of Engagement, ROE. Hur en förbandschef skall agera när det skall tas beslut som inte 
normalt förekommer? De normal fallen så som strid är inget problem för förbandet att hante-
ra, men när det fattas beslut i icke normala fall bör förbandschefen ha fått mer råd och väg-
ledning om hur han kan agera i olika situationer. Enligt flera av de intervjuade tillämpas ROE 
på olika sätt av de förband som ingår i insatsen. Det beror ofta på vilket sätt som olika länder 
har tränat sina förband. Som förbandschef är det viktigt att känna till de olika tillämpningarna 
och kunna utnyttja dem för att lösa förbandets uppgift i operationsområdet. Särskilt viktigt 
blir det om förbandet blir underställt enheter från andra länder under en operation.   
 

När jag analyserar och tolkar de intervjuades svar uppfattar jag att de är av en generell art 
som berör viktiga delar som insatsregler och bakgrundsfaktorer som är viktiga för att en för-
bandschef skall kunna tolka situationen och fatta rätt beslut. Jag saknar också i svaren på den 
frågan något som handlar om de intervjuades missionsutbildning. Under en utbildning och 
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övning inför en insats borde det finnas fler brister i övningarna eller skall jag tolka det som 
att de intervjuade svarar vad som Försvarsmakten har sett som brister.   
  

Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- Brister i utbildning om konfliktens bakgrundsfaktorer 
- Hur arbetar det internationella samfundet i operationsområdet 
- Brister i hur tillämpa ROE vid icke normala rutinärenden 
- Ingen nämner något om brister i den missionsspecifika utbildningen 

 

Min slutsats av tolkningen blir att de utbildningsbrister som finns handlar främst om att ta 
fram aktuella bakgrundsfaktorer till konflikten och hur de internationella organisationerna 
arbetar och vad de vill åstadkomma i operationsområdet. Här måste Försvarsmaktens utbild-
ningsorganisation vara bättre uppdaterad och förmedla korrekt information till förbandsche-
ferna. Det tillsammans med mer praktisk skolning i tillämpning av bland annat ROE och hur 
en förbandschef kan agera när det händer saker som inte direkt ingår i den normala lägesbil-
den krävs för att förbandschefen skall känna sig säker i sitt agerande och kunna behärska de 
uppkomna situationerna. Det känns konstigt att ingen nämner den missionsspecifika utbild-
ningen på den här frågan heller. 

5.3.4 Viktiga erfarenheter om träning efter din mission? 
 

Tabell 8: Resultatanalys av viktiga erfarenheter om träning efter insats 
De viktigaste synpunkterna 
”Jag fick göra rätt saker men det var för lite och otillräckligt. Jag saknade mest utbildning i det politiska 
spelet och kopplingen till den politiska nivån. Chefsträning måste vara individuell utbildning som skräddar-
sys vid varje tillfälle.” 
Ingen minnesbild av att något var dåligt. Jag valde själv att inte delta i något före 6 månader innan. SWE-
DINT visade stor hänsyn till oss och anpassade utbildningen till våra behov. De gav oss bra utbildning som 
skötes på ett proffsigt sätt. Förbandet fick deltaga i brigadens stabsövningar och tränades på det sättet och 
jag tyckte det var bra. 
”Utbildningen var egentligen inte tillräcklig och jag saknade internationell erfarenhet innan jag blev batal-
jonschef. Jag saknade kunskap om hur NATO staber fungerar, hur det internationella samfundet fungerar i 
operationsområdet och vad som var den officiella svenska ståndpunkten i operationsområdet.” 
“Jag fick inte rätt utbildning och träning som chef, egentligen ingen chefsträning alls. Tack vare möten och 
annan utbildning kunde jag inte deltaga i förbandets utbildning.” 
Jag tycker att i huvudsak fick vi bra utbildning och var välövade. Innan vi åkte ner hade vi KDU 4 och när 
vi kom hem KDU 5. Det som var den största bristen var kunskapen om operationsområdet. Helst bör kun-
skaperna komma från de människor som har bott och verkat i aktuellt operationsområde, från dem som 
känner folket, vet hur människor i området tänker, reagerar och vilka motsättningar som finns. Vi fick lite 
bakgrund men samtidigt var det felaktig info. 
“Att föra förband kan ibland vara dramatiskt svårt men att föra brigad i området var lätt. Jag hade den erfa-
renhet som jag behövde sedan tidigare.” 
”Vår militära utbildning är bra. Det som bör tillföras mig som chef är hur jag skall agera i de fall vi hamnar 
ute i grå skalan, ta del av andras erfarenheter.” 
”Vi har bra och seriös utbildning i Sverige. Vi övar både fullt krig till dagliga situationer.”  

 

Resultattolkning: 
 

Min tolkning av det insamlade resultatet är att de intervjuades uppfattning bygger på deras 
erfarenheter från insatsen och från utbildningen före deras insats. De intervjuade säger att det 
finns ingen del i utbildningen som de vill vara utan efter insats och att den svenska utbild-
ningen håller hög klass. De trycker på att SWEDINT gör ett bra jobb med förbanden, men att 
utbildningen går att utveckla vidare. De påtalar återigen bristen på chefsträning och utbild-
ning före insatsen vilket har gjort att förbandscheferna inte har känt sig tillräckligt förberedda 
inför sin tjänst och insats. Brister om bakgrund och förståelse för konflikten påtalas igen av 
hälften av de intervjuade. Den eftersökta kunskapen inhämtas bäst med hjälp av personer som 
har arbetat eller bott i aktuella områden.  Vidare påtalas också återigen okunskap kring vad 
Sverige som nation vill i operationsområdet. För att råda bot på bristerna bör Försvarsmakten 
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ha ett kontaktnät så att man snabbt inför en insats kan skaffa information, utbilda chefen och 
förbandet så att de har rätt kunskaper när de anländer till operationsområdet. Jag finner ingen 
skillnad mellan olika förbandsnivåer eller operationsområden. Två av de intervjuade nämner 
att en möjlighet till att få fler handlingsalternativ som chef är att träffa ett antal äldre kollegor 
som har erfarenhet av internationella insatser och diskutera olika frågeställningar och möjlig-
heter. Efter mötet är det sedan upp till förbandschefen att dra sina egna slutsatser. 
 

Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- Försvarsmakten måste förse förbandscheferna med bakgrundsmaterial om insatsområdet så 

att de kan tolka och förstå situationen i området 
- Tidigare förbandschefers erfarenhet borde gå att utnyttja i utbildning av nya chefer  
- Svensk utbildning av förband håller god klass men Chefsutbildningen bör utvecklas 
 

Min slutsats av det insamlade materialet blir att Försvarsmakten måste utveckla sin förmåga 
att snabbare få fram bakgrundsmaterial om ett konfliktområde så att det kan delges till chefer 
och förbanden innan avfärd från Sverige för att de bättre skall förstå och kunna läsa miljön de 
skall verka i. Vidare måste lägesbilden kunna uppdateras eller kompletteras från Sverige ef-
terhand som mer information finns tillgänglig. I det här fallet bör erfarenheter från tidigare 
förband och förbandschefer kunna komplettera och i vissa fall förstärka den lägesbild som 
Försvarsmakten har. Den svenska utbildningsmodellen för förband och staber håller hög 
klass men den är inte lika god för förbandschefens personliga del. Inom den individuella ut-
bildningen av förbandschefer innan internationell insats finns det en stor utvecklingspotential 
för Försvarsmakten. Ett erfarenhetsutbyte mellan äldre kollegor och den blivande förbands-
chefen kan ge honom goda råd och fler handlingsalternativ att agera utifrån under insatsen. 

5.4 Efter insats 

5.4.1 Dragna erfarenheter om chefskap/ledarskap? 
 

Tabell 7. Resultatanalys av erfarenheter om Chefskap/ledarskap 
De viktigaste synpunkterna 
”Ledarskap, det svenska ledarskapet håller i en internationell miljö. Fast du skall vara ödmjuk och acceptera 
olikheter. Allt syftar till att skapa en säkerhet och att du skall vara en säker chef därute i missionen. Jag tror 
på mentorskap, det skulle fylla ett klart syfte.” 
Prio 1 är att bli mycket mer säker på att det du gör och presterar är bra. Det ger dig personlig säkerhet i det 
du gör. Om du känner dig trygg i det du gör kan man efter en insats säga om det har gått bra att ”jag är en 
bra chef”. 
”Du måste vara dig själv, spela inte någon. Låt staben och förbandet hjälpa dig att lösa din uppgift. Våga 
visa att du är bara människa som har brister.” 
“Svenska förband håller hög klass och är välförberedda för denna typ av insats. Vi har rätt attityd, rätt ut-
bildning och materiel. Jag tycker trots att internationell tjänst är prioriterad är det en liten del av försvars-
makten som ställer upp på det och åker ut på insats. När vi åker ut är vi duktiga men vi har inte varit ute i 
fullt krig typ Irak. Jag är tveksam till om vi klarar av insats som typ Irak.” 
Det bekräftar min utbildning och visar att vår svenska militära utbildning håller bra klass. Utbildningen 
stämde och fungerade i skarpa situationer. Orientering är en viktig chefsegenskap som man bör behärska, 
det ger en situationsförståelse, kan se helheten. 
”Perception, det stämmer inte med hemma och där ute. Det är för stor skillnad. Du måste ha en dialog med 
och bry dig om människan. Du måste tillvinna dig förtroende hos dina DUC så att de jobbar för dig, vara 
närvarande på fältet. Våga ställ krav och engagera dig och bry dig om dina officerare.”  
”Personligt ledarskap, föredöme och tydlighet, medarbetarna har koll på vad du gör och de måste begripa 
vad chefen vill.” 
”Det svenska utbildningssystemet håller mycket hög standard, det fungerar både nationellt och internatio-
nellt.” 

 

Resultattolkning: 
 

Min slutsats av tolkningen av det insamlade resultatet är att de åtta intervjuades uppfattning 
bygger på deras egna erfarenheter från insatsen och den utbildning som de genomförde innan 
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deras insats. Jag tolkar också att deras tidigare militära utbildning färgar de intervjuades svar. 
Här finns en klar tendens genom att huvuddelen av de intervjuade tycker att den svenska ty-
pen av ledarskap och utbildningen håller i en internationell miljö. Det finns ingen skillnad om 
den intervjuade har varit brigad- eller bataljonschef. Jag uppfattar att det praktiska ledarska-
pet fungerar väl i fredsbevarande operationer men det är inte prövat i samma omfattning i 
väpnad strid. Enligt en av de intervjuade är han mycket tveksam till att svenska förband skul-
le klara uppgifter i fullt krig och han gör en jämförelse med Irak. Det kräver dock att för-
bandschefen är ute och engagerar sig i förbandets dagliga verksamhet, så att det uppstår ett 
ömsesidigt förtroende mellan honom och soldaterna. Det finns flera exempel i historien av 
svenska internationella insatser som visar på motsatsen där chefen inte har haft soldaternas 
förtroende. 
 

En av de intervjuade anser att det är en stor skillnad mellan att vara förbandschef nationellt 
och internationellt. Det ställer högre krav och engagemang på förbandschefen internationellt. 
Jag tolkar att den intervjuades uppfattning kommer från hans långa och breda erfarenhet från 
olika insatser i världen.  
 

I svaren från de intervjuade framgår att i huvudsak gäller de grunder som tillämpas nationellt 
och som ledarskapsutbildningen bygger på även i en internationell operation. I en multinatio-
nell omgivning är det viktigt att förbandschefen är tydlig med vad han vill åstadkomma och 
att han sedan följer upp så att det blir som han vill ha det. Det innebär att planen måste bygga 
på enkelhet. De intervjuade lyfter vidare fram egenskaper som engagemang, att skapa förtro-
ende samt att man som chef måste bry sig om människan eftersom det är den viktigaste resur-
sen i förbandet. Om förbandschefen har skapat ett engagemang och förtroende inom förban-
det kommer det att klara av betydligt svårare och mer komplicerade uppgifter än annars vil-
ket är en direkt följd av om förbandet har vilja eller inte. 
 

Huvuddelen av de intervjuade säger att vi inte har någon direkt chefsträning före insats utan 
att förbandschefer använder sig av sina tidigare erfarenheter från trupptjänstgöring och freds-
tida verksamhetsledning. Egna praktiska erfarenheter från olika trupptjänstgöringar anses 
vara viktiga att ha med sig i bagaget inför kommande insatser. Under intervjuerna lyfter flera 
personer fram att de tror att Försvarsmakten behöver ha mentorer för förbandschefer. Mento-
rerna bör vara äldre kollegor med mer erfarenhet som förbandschefer kan bolla idéer och få 
råd av under utbildning och övning i Sverige före en insats. Det kan användas som en form 
av coachning för att förbandschefen skall bli ännu skickligare i sin profession.  Jag ser men-
torer mer i ett vidare begrepp än just riktat mot en viss insats. Enligt en av de intervjuade spe-
cifikt borde alla svenska överstelöjtnanter och överstar ha en general som mentor men det 
faller på sin egen orimlighet. 
 

Dock kan man tolka svaren på den här frågan som att de intervjuade i vissa fall svarar på frå-
gan för att lyfta fram det som är organisationens uppfattning efter svenska insatser eller att 
man lyfter fram det arbete som man har utfört under insatsen. Jag är inte säker men i några av 
svaren skymtar jag att det är organisationen som talar och inte individen. 
 

Under intervjuerna berördes samverkan mellan militära och civila aktörer eller CIMIC127men 
det är ingen som nämner det i samband med den här frågan. CIMIC är samverkan mellan mi-
litära och civila myndigheter som har till uppgift att stödja operationsplanen och uppdra-
get128. Jag funderar varför inte CIMIC nämns eftersom det är ett viktigt instrument under in-
sats. 
                                                 
127 CIMIC är samma sak som Civilian and Military Cooperation, samverkan mellan civila och militära aktörer 
som har till syfte att stödja operationsplanen och uppdraget. Det sker inte genom att svenska soldater vill hjälpa 
civila människor utan för att det stödjer Sveriges uppdrag i missionsområdet. 
128 Definition efter samtal med Övlt Michael Claesson. Ass Mil Rep Swedish Mission to NATO. Bryssel. 2006-
05-23 
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Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- Multinationalitet kräver enkelhet och tydlighet 
- Det genomförs ingen direkt chefsträning inför internationell insats 
- Människan är förbandens viktigaste resurs 
- Mentorskap bör införas för förbandschefer mot internationell insats 
- Den svenska militära utbildningsmodellen fungerar även internationellt 
 

Min slutsats av det tolkade materialet blir att i en internationell insats med flera olika länder 
krävs att förbandschefen och hans stab är tydliga och strävar efter enkelhet samt att det kräver 
att förbandschefen är mer på fältet och följer upp sina förband mer än vanligt nationellt.   Det 
genomförs ingen direkt chefsträning inför den internationella insatsen eftersom fokus på ut-
bildningen mer är inriktad mot de lägre nivåerna, antingen mot individer eller grupp, pluton 
och kompani och inte mot förbandschefsnivån. Försvarsmakten bör införa ett mentorskap för 
sina förbandschefer i någon form för att utveckla dem till att bli ännu bättre än idag. Slutligen 
framförs att den militära grundutbildningen och det militära ledarskapet fungerar bra även i 
internationell miljö men det är då viktigt att som förbandschef visa att du är en människa som 
bryr dig om andra människor. Människan är förbandens viktigaste resurs och behöver om-
sorg, chefer liksom soldater. En av de intervjuade med lång erfarenhet säger bestämt att det är 
stor skillnad mellan att vara förbandschef i Sverige kontra internationellt. 

5.4.2 Erfarenheterna om uppdragstaktik 
 

Tabell 10: Resultatanalys av erfarenheterna om uppdragstaktik 
De viktigaste synpunkterna 
”Jag tycker att det gick att använda mot mina DUC, det handlar om att utnyttja de olikheter som fanns i 
brigaden. Divisionschefen utnyttjade inte uppdragstaktik men han gav mig större handlingsutrymme än 
hans stab. Vår uppdragstaktik fungerar också internationellt.” 
”Ja, det kunde jag. Jag använde uppdragstaktik.” 
”Ja, i de vardagliga rutinerna rådde uppdragstaktik fullt ut. Om vi genomförde operationer använde vi en 
blandning av uppdragstaktik och kommandostyrning.” 
“Med hela förbandet gick det men inte med första delen eftersom vi då ingick i ett annat förband med ett 
annat synsätt på ledning. Högre stabs ledning uppifrån var gradstyrd och gav inte utrymme för uppdragstak-
tik.” 
”Det är viktigt. Du och ditt förband måste veta vad högre chef vill. Samtidigt måste du våga ta initiativ och 
ta risker. Du måste som chef veta vad du gör och om du chansar bör du ha gjort en analys över vad som kan 
hända.” 
“Uppdragstaktik fungerar alltid eftersom du kan både uppdragsstyra och kommandostyra inom den sam-
ma.” 
”Ja men det var svårt ofta var vi detaljstyrda uppifrån. Om förbandet är utspritt ger det ingen möjlighet till 
uppdragstaktik. Vi genomförde operationer som kompani och plutonsoperationer för att möjliggöra upp-
dragstaktik.” 
”Ja, det kunde jag inte alltid ner i fundamentet men uppdragstaktik innebär både kommandostyrning och 
uppdragsstyrning. För mig gäller uppdragstaktik på alla nivåer.” 

 

Resultattolkning: 
 

Min tolkning av det insamlade resultatet är att de åtta intervjuades uppfattning bygger på de-
ras egna erfarenheter från sina insatser och den utbildning som de fått tidigare under sin mili-
tära karriär. Av svaren på frågan drar jag slutsatsen att huvuddelen av de intervjuade har god 
uppfattning om vad uppdragstaktik är enligt den svenska doktrinen. Det går inte att utläsa på 
samma sätt i det åttonde svaret. Samtliga de tillfrågade har under intervjun framfört att de har 
använt uppdragstaktik i tillämpliga delar. Ett par av de intervjuade har sagt att det är svårare 
att utnyttja uppdragstaktik då deras förband har varit mycket utspridda i sitt område för att 
kunna lösa sina tilldelade uppgifter. En har sagt att det var svårt att utnyttja uppdragstaktik 
för att det svenska förbandet ingick i ett förband från en annan nation med en annan typ av 
ledningsfilosofi.  
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I multinationella insatser används inte det som svenska officerare uppfattar som uppdragstak-
tik på samma sätt som nationellt, dvs att en underlydande chef får en uppgift samt resurser för 
att sedan få lösa uppgiften som han finner lämpligast. Internationellt är det mer vanligt att 
högre chef styr förbanden med direkta uppdrag vad som får göras och vad som inte får göras. 
Flera av de intervjuade talar om att i den internationella miljön som de har verkat i, som bri-
gad- eller bataljonschef, har deras högre chef inte utnyttjat uppdragstaktik utan mer använt 
kommandostyrning. Samtidigt nämner flera under intervjun att den högre chefen, som i alla 
fall utom ett var av en annan nationalitet, har givit det svenska förbandet större frihet att lösa 
deras uppdrag än vad hans stab har gjort. Ofta har det inledningsvis varit en strängare kon-
troll i början av insatsen än mot slutet. Jag tolkar det som att efterhand som ett förband visar 
upp en god förmåga att lösa tilldelade uppgifter, samtidigt som chefer har lärt känna var-
andra, ges förbandet större frihet i att lösa sitt tilldelade uppdrag, en form av uppdragstaktik. 
Jag tolkar det som att det blir en form av uppdragstaktik även om högre chef inte utnyttjar 
begreppet på det sätt som Försvarsmakten gör i Sverige. Dock finns det ett större intresse från 
olika länders myndigheter och internationell media som kan påverka valet av ledningsmetod 
under insatsen. De intervjuade framför att uppdragstaktik består av både kommandostyrning 
och uppdragsstyrning vilket ger förbandschefen flera möjligheter att leda sitt förband under 
insats än om han bara använder kommandotaktik.  
 

Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- Svenska chefer strävar efter uppdragstaktik även internationellt 
- Svenska chefer med internationell erfarenhet anser högre internationella chefer utnyttjar 

kommandostyrning för sin ledning 
- Uppdragstaktik och kommandotaktik bör kombineras och inte ses som två motsatser 
- Uppdragstaktiken vilar ofta på chefens känsla för vad underställda klarar av efterhand 

som de har bevisat sin förmåga får underställda större frihet i genomförandet även under 
internationella insatser 

 

Min slutsats av tolkningen blir att svenska officerare är utbildade i uppdragstaktik och att den 
svenska doktrinen bygger på den. Det gör att svenska förbandschefer försöker utnyttja upp-
dragstaktik i så många situationer som det är möjligt under internationella insatser, även när 
högre chef tillämpar kommandostyrning. I internationella insatser är det vanligt att högre chef 
detaljstyr mer än nationellt eftersom det är fler olika länder och andra faktorer som direkt på-
verkas under en multinationell operation. Därför är det viktigt att förbandschefen förstår hur 
hans och hans förbands agerande direkt påverkar den operativa och strategiska nivån. En för-
bandschef bör tillämpa en ledningsfilosofi som är en syntes av uppdragstaktik och komman-
dotaktik. Det skapar en större handlingsfrihet för förbandet att uppnå effekt och nå de poli-
tiskt uppsatta målen. 

5.4.3 Erfarenheter om ledning av multinationella förband 
 

Tabell 11: Resultatanalys av ledning av multinationella förband 
De viktigaste synpunkterna 
”Du måste vara mycket tydlig, så att det inte går att missuppfattas. Genom att acceptera olikheter men driva 
saken så att du får det som du vill ha det och du måste kunna kontrollera att det blir gjort som du vill. Det är 
olika ledarskap mellan att vara chef för en svensk bataljon eller för en multinationell brigadstab, i den hand-
lar det mer om individer än om nationalitet. Skall vi ut och verka på de högre nivåerna på konfliktskalan bör 
vi ha svenskan som kommandospråk för att undvika misstag dvs svenska större förband (brigad eller Task 
Group).” 
”Ja, i en multinationell kommer det att krävas mer utbildning.  Det är språket som kommer att bestämma 
takten. Som chef bör inte ditt krav skilja sig mellan en nationell och en multinationell stab. Dock kommer 
det att krävas mer hänsyn för varandra och vi måste säkerställa att alla förstår vad vi håller på med.” 
”Riskerna, alla enheterna måste behandlas lika och inte förfördelas. 
Men ändå ger man de tuffaste och svåraste uppgifterna till sina egna enheter. Det gäller också att klara ut 
vilka insatsregler som gäller.” 
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”Du måste kunna ländernas olika system. Se till att allt är välunderbyggt och är tydligt så att det inte kan 
misstolkas. Skapa förtroende. Språk är viktigt.” 
”Att vi är mer lika än olika. Professionen förenar mer än den skiljer mellan olika länder. Respekt för natio-
nella olikheter och att du har en större förståelse för att varje land också har sin egen agenda med missionen. 
Bygger man multinationella förband med hela nationella kompaniklossar gör det att man kan bibehålla sin 
nationella särart.” 
”Du måste vara rättvis och inte favorisera något förband, det är mycket viktigt. Du måste kunna göra dig 
förstådd. Aktivt uppträdande där chefen är med långt fram för att stödja och följa upp.” 
”Tydlighet. Vi har olika referensramar och system, som chef måste du kunna deras organisation. Bygga upp 
en personlig relation med deras chef. Föredöme. Kunna internationella metoder och stabsrutiner.” 
”Synen på multinationalitet. Språk kan vara ett problem, flera olika språk i förbandet gör att det blir svårare 
ledningsförhållanden. Olika doktriner, kulturer och kompetens som du som chef måste känna till, för att du 
som chef måste kunna samordna och utnyttja dessa tillsammans. Under en Peacekeeping situation har det 
ett större värde med multinationalitet och är politiskt bättre än under öppet krig. Min uppfattning glasklar att 
du inte skall blanda grupper, plutoner eller kompanier om du skall arbeta i de högre konflikt stegen och jag 
är tveksam till om du kan ha multinationallitet ens på brigadnivån om du skall strida mot en modernt utrus-
tad motståndare.” 

 

Resultattolkning: 
 

Min tolkning av det insamlade resultatet är att de åtta intervjuades uppfattning bygger på de-
ras egna erfarenheter från sina insatser där hälften av de intervjuade har varit förbandschefer 
för multinationella förband. De övriga fyra officerarna har varit förbandschefer för svenska 
enheter som har ingått i större multinationella förband i sina respektive insatser där förband 
underställs varandra för att lösa vissa uppdrag eller ”operationer”. Därför tolkar jag att de in-
tervjuade har erfarenheter i att leda multinationella förband. Hälften har lett multinationella 
förband under hela sin insats vilket gör att deras svar bygger på en större mer gedigen erfa-
renhet av ämnet. Samtidigt finner jag mycket små skillnader i svaren mellan de två under-
grupperna. Det kan tyda på att den militära utbildningen och professionen har mer likheter än 
olikheter oavsett vilket land som officeren kommer ifrån.  
 

Alla åtta av de intervjuade trycker på att språkkunskaper är viktigt både för att kunna göra sig 
förstådd men också för att i pressade lägen kunna ge order och få igenom sin vilja som för-
bandschef. Vidare påtalas det från flera av de intervjuade att olika språk gör att ledningsför-
hållanden blir svåra och att processer i staben tar längre tid. Det får till följd att språkkunska-
perna avgör hur snabbt insatserna sker i operationsområdet. De intervjuade anser att de flesta 
svenskars språkkunskaper håller en god klass men dessa går att förbättra ytterliggare främst 
avseende specifik militär engelska och orderterminologi. Multinationallitet tar dock längre tid 
än nationella staber och förband för att nå effekt.  
 

Förbanden har egen nationell agenda och nationella begränsningar för sin verksamhet i ope-
rationsområdet även om insatsen är multinationell. Förbanden är organiserade på olika sätt 
vilket ställer större krav på att förbandschefen vet vilka restriktioner som gäller för respektive 
underenhet och hur de kan användas under insatsen. De intervjuade trycker vidare på att det 
är viktigt att förbandschefen måste vara rättvis och inte favorisera något förband framför nå-
got annat oavsett från vilken nation det kommer. Flera av de intervjuade framhåller att för-
band från olika länder, med olika arbetssätt, kräver att förbandschefens beslut är välunder-
byggda och tydliga så att de inte går att missförstå oavsett från vilket land som förbandet 
kommer. Ett enkelt sätt att underbygga en order är att involvera de underställda cheferna i 
planeringsarbetet. Förbandschefen måste skapa förtroende mellan sig och sina underställda 
förbandschefer, något som de fyra som har lett multinationella förband är överens om. 
 

Vid de flesta av samtalen har det framkommit att i en fredsbevarande operation är multina-
tionalitet av godo medan vid en insats på den högre delen av konfliktskalan, öppet krig, bör 
förbanden vara nationella för att få ett och samma kommandospråk inom enheten. Då bedöms 
förbandet vara mer samtränat och nyttjar därigenom samma metoder, insatsregler och doktri-
ner. Enligt huvuddelen av de intervjuade är detta direkt nödvändigt för att lyckas i en insats i 
en öppen konflikt. Två av de intervjuade förbandscheferna som har lett multinationella för-
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band i insatser trycker på att hela förband så långt upp som till brigad bör komma från samma 
nation om man förväntas möta en modernt utrustad motståndare. Vid fredsbevarande opera-
tioner framförs att det går att blanda förband på olika nivåer. Ett exempel på detta är det 
svenska kompaniet som ingår i den irländska bataljonen i Liberia.  
 

Av de intervjuade som har gjort insats i Europa har det under samtalet framförts att det har 
uppfattats som en fördel att tjänstgöra i en insats som leds av NATO då det finns möjligheten 
att snabbt få in olika förstärkningar om situationen skulle försämras. 
 

Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- Gruppen har delad erfarenhet av att leda multinationella förband 
- Deltagande länderna kan sätta nationella begränsningar för sina förband 
- Multinationalitet ger både fördelar och nackdelar i en insats 
- Ansvarig organisation för insatsen bör kunna förstärka insatsen snabbt vid behov 

 

Min slutsats av det tolkade materialet är att den förbandschef som leder ett multinationellt 
förband måste underbygga sina beslut mer än om han leder ett nationellt förband. Förbands-
chefen behöver vara mer aktiv och delaktig i verksamheten för att följa upp, stödja och kon-
trollera att förbanden löser tilldelade uppgifter på det sätt som chefen vill. Varje deltagande 
nation bestämmer vilka nationella begränsningar som gäller för sina respektive förband. Che-
fen för den internationella insatsen får större handlingsfrihet med sina tilldelade förband ju 
färre de nationella begränsningarna är. Multinationella förband är lämpliga att nyttja i insatser 
som behöver en bred legitimitet och politisk bas för operationen.  Vid insatser mot en mo-
dernt utrustad part och där risken för öppen konflikt är stor bör förbanden komma från sam-
ma nation eller nationer med liknande doktriner, språk och arbetsmetoder för att minska anta-
let friktioner inom ledning och för att ha en högre krigföringsförmåga för att uppnå syftet 
med insatsen. Det upplevs en styrka i att tjänstgöra under NATO flagg i en insats eftersom 
organisationen då har goda möjligheter att snabbt få in förstärkningar till operationsområdet. 

5.5 Efter Insats- Hur tillvaratas förbandschefers erfarenheter? 

5.5.1 Hur använder du dina erfarenheter idag? 
 

Tabell 12: Resultatanalys av hur utnyttjas erfarenheter 
De viktigaste synpunkterna 
”Jag tycker mig veta vad som behövs när vi anskaffar prylar till Försvarsmakten eller när jag träffar natio-
nella och internationella kollegor.”  
”Rätt så lite, de är inte viktiga för det jag gör idag. Erfarenheterna finns bara där, detaljer och förståelse för 
systemet och hur det fungerar.” 
”Jag vet hur jag skall hantera människor och ledarskap och det använder jag dagligen.” 
”Jag hamnade rätt i organisationen och i mitt jobb använder jag mina erfarenheter i stort sätt dagligen. Folk 
hör av sig och vill att jag skall hålla föredrag om insatsen i ….” 
”Andra tjänsten gjorde att jag förstod mer och gav ett facit på kriget och insatsen med förbandet. Svarar på 
intervjufrågor och håller föredrag. Skriver böcker åt Försvarshögskolan.” 
“Jag har genomfört 40 st föreläsningar inom militära myndigheter och civila högskolor i Sverige och Nor-
den.” 
”I mitt arbete för att få till förändringar som underlättar tjänsten i de svenska internationella insatser som 
genomförs.” 
”Jag har blivit formad av summan av all militär utbildning. Bland annat genom att skriva artiklar i olika 
tidningar.” 

 
Resultattolkning: 
När jag försöker tolka de svar som jag har fått uppfattar jag att alla de intervjuade använder 
sina erfarenheter i större eller mindre omfattning. Svaren på den här frågan är i alla fall utom 
i ett mycket generella och jag uppfattar att de har berikat den enskildes erfarenhet. Flera av de 
intervjuade påtalar att erfarenhet är en färskvara som med tiden förlorar sitt värde för organi-
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sationen och den enskilde. Några av de intervjuade arbetar idag med direkt operativ verk-
samhet som leder de svenska internationella insatser som genomförs idag. De säger sig ha 
stor nytta av sina internationella erfarenheter i sitt dagliga arbete, främst genom kontakter i 
andra länder. Erfarenheterna utnyttjas av några till att utveckla materiel och handlingsmeto-
der som saknades under deras utlandsinsats. 
 

Två av de intervjuade har skrivit flera skrifter om sina erfarenheter eller tagit aktiv del i mili-
tärpolitiska debatten. Under mina samtal med de intervjuade har flera av dem framfört att de-
ras insats givit dem ett internationellt kontaktnät som de utnyttjar till och från i sina nuvaran-
de befattningar. De flesta av de intervjuade har fått hålla föredrag om sina internationella in-
satser och deras erfarenheter för olika grupper inom Försvarsmakten. Flera har också blivit 
intervjuade ett antal gånger av elever vid Försvarshögskolans chefsprogram under pågående 
uppsatsarbete. På det viset kommer erfarenheter till nytta för enskilda och för organisationen. 
Ibland avviker internationella förbandschefernas erfarenhet och uppfattning från Försvars-
maktens officiella uppfattning. Det kan tydas som att organisationen fortfarande kan utveck-
las och bli bättre. 
 

Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- De enskildas erfarenheter är en färskvara 
- De intervjuade använder sina erfarenheter mer eller mindre beroende av tjänst 
- Enskildas erfarenheter kommer indirekt till nytta för Försvarsmakten 

 

Min slutsats efter tolkningen av svaren på frågan blir att de intervjuade använder sina erfa-
renheter olika mycket beroende på vilken befattning de får efter sin internationella tjänstgö-
ring. Erfarenheterna från insatsen har byggt på deras erfarenhetsbank och givit dem ett inter-
nationellt kontaktnät som de utnyttjar när de behöver det i tjänsten. Den enskildes erfarenhe-
ter är en färskvara för organisationen som klingar av med tiden. Genom att förbandscheferna 
håller föredrag, skriver artiklar och blir intervjuade kommer deras erfarenheter indirekt till 
nytta för Försvarsmakten även om de inte är samstämmiga med organisationens uppfattning. 
 

5.5.2 Hur utnyttjar och använder Försvarsmakten dina erfarenheter? 
 

Tabell 13: Resultatanalys av hur utnyttjar Försvarsmakten erfarenheter 
De viktigaste synpunkterna 
”Ingen tog hand om mina erfarenheter.” 
”Inte på något särskilt sätt. Gör du ett bra jobb i insatsen är det idag meriterande och i mitt fall befordran till 
överste. Mission kan ge dig fart framåt men det sker inte med alla.” 
”Det fanns inget intresse alls för de underrättelser eller överföring av kunskaper till någon.” 
”Genom att jag jobbar på ATK, för många är det inte särskilt genomtänkt men aktualiteten i dina kunskaper 
avtar med tiden.” 
”Lessons learn och jantelagen. Man har inte tagit åt sig särskilt mycket för att det inte stämmer med policyn 
här hemma. Internationell erfarenhet meriterande, ibland ja ibland inte. Ingen kommer ihåg vare sig politi-
ker eller militärer varför Sverige har ett så gott rykte internationellt när det gäller fredsbevarande operatio-
ner. Vi har alltid gått in under brinnande krig och då gjort bra insatser, Kongo, Sinai, Libanon, Kosovo och 
Bosnien.” 
”Mycket bra, jag har fått specialuppdrag av ÖB men samtidigt tar man ingen hänsyn till erfarenheterna när 
Försvarsmakten tillsätter nya chefer.” 
”Jag har ett arbete där jag får nytta av mina erfarenheter, det verkar som det finns en plan för mig men det 
finns en aktualitet i dina erfarenheter som avtar med tiden.” 
”Jag leder våra styrkor som är ute i insats.” 

 
 

Resultattolkning: 
Av svaren kan jag tolka att hos vissa av de intervjuade finns en besvikelse över att deras kun-
skaper och erfarenheter efter insatsen inte har varit efterfrågad av Försvarsmakten. Vissa av 
de intervjuade har saknat ett erkännande för sina insatser. Jag uppfattar i svaren att tilldelning 
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av nya befattningar efter internationell insats också sker mycket ”Ad hoc” och olika från per-
son till person.  
 

Huvuddelen av de officerare som jag har intervjuat har fått relevanta arbeten utifrån sina in-
ternationella erfarenheter. Mer än hälften av de intervjuade har sysslat med att leda insatser 
eller andra internationella uppdrag. De intervjuade påtalar att många officerare inte får sådana 
arbetsuppgifter som ger dem möjlighet att utnyttja sina erfarenheter efter hemkomst från in-
ternationell tjänst. Är Försvarsmakten intresserad av förbandschefers praktiska erfarenheter 
från internationella insatser? 
 

Utifrån mina intervjuer kan jag tolka att Försvarsmakten inte har något systematiskt system 
för att ta hand om förbandschefers erfarenheter efter internationella insatser. Det genomförs 
samtal efter insatsen och varje förband skriver rapport efter genomförd mission men hur tas 
materialet och erfarenheterna om hand av organisationen? Hur återförs det till organisationen 
och till enskilda officerare? Två av de intervjuade anser att det beror på att det är för stor 
skillnad mellan arbetet internationellt och arbetet hemma i Sverige. Några av de intervjuade 
har använts av Försvarsmakten för att hålla föredrag om sina erfarenheter från sina insatser 
både inom myndigheten och mot andra intressegrupper. 
 Delar av dragna erfarenheter används i utbildningen av de nya förbanden som skall åka ut på 
insats men det är oklart på vilket sätt som förbandschefers erfarenheter utnyttjas till att utbil-
da de förbandschefer som skall åka ut på insats internationellt. 
 

Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
- Internationell erfarenhet tycks inte ha avgörande betydelse vid tillsättning av nya tjänster 
- Försvarsmakten tycks sakna ett systematiskt sätt att tillvarata erfarenheter från internatio-

nella insatser 
- Det tycks som förbandschefernas erfarenheter används i liten omfattning för att utbilda 

och öva nya chefer för förband 
 

Jag drar slutsatsen av intervjuerna att internationell erfarenhet inte värderas särskilt högt vid 
tillsättning av tjänster efter hemkomst. Tillsättning av tjänster uppfattas mer ske genom till-
fälligheter. Intervjuerna säger mig att det inte finns ett systematiskt organiserat sätt att ta till-
vara på förbandschefers erfarenheter. Det har inte funnits någon särskild rutin för att tillvarata 
dragna erfarenheter och sedan återföra dessa till utbildning av blivande chefer på olika nivå-
er. Vissa förbandschefer har på senare tid utnyttjats till att hålla föreläsningar vid militära 
skolor eller förband men de flesta chefers erfarenheter har inte utnyttjats alls vilket gör att 
organisationen inte kan få nytta av deras utbildning och dragna erfarenheter i den framtida 
Försvarsmakten. 
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5.5.3 Beprövad erfarenhet  

 

Tabell 14: Resultatanalys av beprövad erfarenhet 
De viktigaste synpunkterna 
”Det är att ha varit ute själv och prövats. Ute i mission handlar det om att verka och hemma om att förstärka 
erfarenheter. Grunden är att du har gjort det själv.”  
”Det är när du har gjort någonting många gånger. Beprövad utbildning kan vara när man har praktisk erfa-
renhet, när man upplever att man kan sin sak. Eller kan det vara att man har samlat in många individers 
erfarenheter och dragit synteser ur dessa.” 
”Trupptjänst, skall du leda förband måste du veta vad det handlar om. Grundläggande militär förmåga är 
grunden att stå på.” 
”Att dra slutsatser av lessons learn och tillvara ta andras erfarenheter från insatser, både positiva och nega-
tiva. Det är sedan upp till mig att dra egna slutsatser av hans slutsatser. Det är saker du har upplevt.” 
”Det handlar om egna erfarenheter, det skiljer inte så mycket mellan logistik- VHL och trupptjänst. Du 
samlar på dig erfarenheter.  Du skall ha jobbat med många olika saker.” 
”Att du har varit med om saker och utnyttjar din erfarenhet i praktiken, då har du beprövad erfarenhet.” 
”Man måste ha upplevt det själv och genomfört det i praktiken flera gånger.” 
”Jag tror att det är egen erfarenhet, någonting som jag har gjort själv, egna upplevelser. Att jag och förban-
det har gjort något flera gånger i fält och hemma. Kanske är mina slutsatser om internationell tjänst något åt 
det hållet.” 

 

Resultattolkning: 
Min tolkning av det insamlade resultatet är att de pratar om sin personliga egencentrerade er-
farenhet och på vilket sätt denna kan bli beprövad. Några väljer också ett icke centrerat syn-
sätt när de talar om sig och förbandets erfarenheter.   
 

De intervjuade uttalar sig inte om på vilket sätt organisationen Försvarsmakten samlar ihop 
och utvärderar kunskaper och erfarenheter utan bara på vilket sätt som de själva har samlat 
sin erfarenhet genom sin karriär. Jag kan inte ur mina intervjusvar utläsa om Försvarsmakten 
har en enad definition om vad som är beprövad erfarenhet. Jag uppfattar de åtta intervjuade 
som kunniga men med en varierande erfarenhet av internationella insatser. Spännvidden 
sträcker sig från en upp till åtta insatser. Eftersom svaren är förhållandevis lika så tror jag att 
grunden för deras uppfattning har sin förklaring i den gemensamma utbildning och fostran 
som sker inom Försvarsmakten. 
 

Min tolkning av det insamlade resultatet är att personlig erfarenhet är sådant som de intervju-
ade har genomfört och upplevt själva, praktisk erfarenhet. Att personen har genomfört en 
uppgift mer än en gång. Tre av de intervjuade framhåller att det också kan vara andras slut-
satser från insatser som används för att dra egna slutsatser. De har varit ute i insats efter år 
2001 men i olika operationsområden. Deras svar tolkar jag som att det mest liknar ett syste-
matiskt tillvaratagande av erfarenheter. Tre av de intervjuade framför att som officer drar 
man erfarenhet från allt man gör, både från att leda förband och från verksamhetsledning i 
fred. Alla arbetsuppgifter bygger upp din personliga erfarenhetsbank.  
 

Resultatslutsats: 
 

De viktigaste resultatslutsatserna: 
Individuell erfarenhet tolkas som grund för beprövad erfarenhet 
Att praktiskt genomföra eller uppleva saker själv är erfarenhet 
Att tolka andra chefers erfarenheter kan också ge erfarenhet 
Försvarsmakten tycks inte ha en ensat begrepp för beprövad erfarenhet 

 

Min slutsats blir att de tillfrågade talar utifrån det egna perspektivet och inte utifrån organisa-
tionens perspektiv. Beprövad erfarenhet eller erfarenhet som jag tolkar att de intervjuade pra-
tar om grundas främst på praktiska erfarenheter som har genomförts och upplevts mer än en 
gång. Det går också att dra egna slutsatser med stöd av andras praktiska erfarenheter i insat-
ser och utnyttja det som grund för egen uppfattning. De intervjuade har svarat på hur de själ-
va får erfarenhet och inte på hur organisationen bygger upp en systematiskt beprövad erfa-
renhet. 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer författaren att diskutera det underlag som har samlats in under upp-
satsarbetet. Utgångspunkt kommer att tas i de slutsatser som har dragits i resultatkapitel fem. 
Vidare kommer slutsatser att hämtas även från uppsatsens bakgrunds- och teorikapitel. Ex-
pertgruppens synpunkter kommer att användas för att berika diskussionen. Avslutningsvis i 
varje del kommer en av uppsatsens frågeställningar att besvaras. 
 

Allmänna erfarenheter 
”En av förbandschefens viktigaste egenskaper är flexibilitet för att kunna möta det oväntade i 
olika situationer”.129 
 

Vilka krav ställs på militära chefer i framtiden? Alla militära skolor och utbildningar syftar 
till att ge militära chefer mer kunskaper för att kunna verka som chefer på olika nivåer. Tiden 
mellan militära utbildningar ger chefer möjligheter att öva och träna i olika befattningar för 
att öka sin färdighet och sin erfarenhet. Det sker vid olika förband, staber eller som lärare vid 
olika skolor. Alla olika tjänster som en militärchef innehar under sin karriär bygger upp hans 
kunskaper, färdigheter och hans erfarenheter som tillsammans förhoppningsvis utgör grunden 
för att han skall kunna fatta riktiga beslut vid rätt tillfälle. Att våga fatta beslut och ta ansvar 
för sitt och sina underlydandes handlande är den viktigaste egenskapen som en chef måste 
besitta, idag och i framtiden.130 Har Försvarsmakten börjat fundera på, eller börjat förbereda 
de chefer som skall leda våra insatsförband 2016? Hur förändrar Försvarsmakten sina öv-
ningar så att chefer får möjlighet att fundera över och pröva nya idéer? Har Försvarsmakten 
råd att inte låta de yngre officerarna, de blivande cheferna, pröva sina nya tankar? Förbereder 
Sverige sina förbandschefer för internationella insatser på ett riktigt sätt? Givetvis inte, 
mycket som görs är bra men vissa saker är riktigt dåliga. 
 

För att ännu mer belysa hur Sverige övar sina förbandschefer har jag ställt fyra frågor i den 
här uppsatsen:  
 

- Vilka krav ställer det insatta insatsförsvaret på våra internationella förbandschefer?  
- Vilken träning genomförs av förbandschefer i Sverige idag inför internationell insats?  

- Vilka erfarenheter har förbandschefer dragit om ledarskap, ledning, träning och utbild-
ning efter genomförda insatser?  

- Hur tar Försvarsmakten tillvara förbandschefers erfarenheter efter genomförda insatser? 

6.1 Krav som ställs på en framtida insats 

Resultatslutsatser 
Slutsatsen av resultatet är att svenska förbandschefer är uppgiftsinriktade. Förbandschefen 
måste ha flera viktiga kompetenser som att vara professionell och kunna nyttja sina och sitt 
förbands förmågor. Han bör ha personligt mod så att han genom sitt agerande kan visa vägen 
för förbandet. Om förbandschefen har ett gott tränat omdöme kan han på kort tid fatta rätt 
beslut i svåra situationer och på ett flexibelt sätt utnyttja sina underställda förband. För att ge 
förbandschefen tid till förberedelser och träning bör tjänsten vara en heltidssysselsättning. De 
övningar som genomförs bör efterlikna den dynamiska miljö som en internationell insats in-
nebär, exempelvis genom olika typer av uppgifter i samma komplexa konfliktmiljö.  
 

                                                 
129 Uttalande av brigadgeneral Jan Gunnar Isberg under kursen i ICM under april 2005 
130 Samtal med överste Göran Mårtensson. Artilleriregementet under Gemensam Stabsövning 2006 i Enköping. 
2006-02-21 
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Krigföringsförmågan 
Krigföringsförmågans tre ben berör de olika egenskaper som en förbandschef och hans för-
band bör inneha och vara övade i för att kunna genomföra sitt uppdrag. I de fysiska faktorer-
na ingår att Försvarsmakten skall ha tillräckligt med övade förband och chefer för att klara av 
den vilja och inriktning som Sveriges regering ställer samt att förbanden har den utrustning 
och utbildning som behövs för att kunna hantera sin uppgift på ett professionellt sätt. Slutli-
gen ingår i de fysiska faktorerna att förbanden är så välövade och har den beredskap som är 
anbefalld.  
 

Konceptuella faktorer möter de krav som ställs på att Försvarsmakten har aktuella doktriner, 
reglementen och policy så att de utsedda förbandscheferna övas på ett riktigt sätt och mot de 
troliga hot och uppgifter som insatsförbandet skall klara av att möta. Den dynamiska kom-
plexa omvärldsmiljön kräver att förbandschefer utbildas i och tränas till att samordna och 
samverka med andra ingående aktörer och organisationer för att lösa den konflikten. Framti-
den ställer krav på en bredare övningsverksamhet med många inblandade aktörer för att till-
sammans nå störst effekt.  
 

Slutligen ställs det också krav på de moraliska faktorerna så att Försvarsmakten tidigt i den 
militära karriären utbildar sina officerare mot att bli tänkande och reflekterande chefer som 
har ett ledarskap som fungerar under de olika stegen på konflikttrappan, i fred, kris och krig. 
Försvarsmaktens utbildning, träning och övningar bör ge möjlighet till chefer på olika nivåer 
att både lyckas och misslyckas med att forma en vilja att ta ansvar för sitt eget och sitt för-
bands agerande. Det är genom att få officerare att medverka i insatser och övningar som den 
enskilde kan utveckla både sin egen förmåga, men även Försvarsmaktens samlade förmåga, 
avseende ledning och ledarskap. 

Försvarsmaktens styrdokument 
I olika styrdokument som har studerats i form av Försvarsmaktens doktriner, Regeringspro-
position och försvarsberedningens betänkande framgår inte klart vilka krav som insatser i 
framtiden ställer på Försvarsmaktens förband. Det framgår med tydlighet att vi skall deltaga i 
olika fredsbevarande operationer och i EU:s snabbinsatsstyrka från år 2008. Det är genom att 
verka tillsammans med andra nationer utanför Sveriges gränser som Försvarsmakten bäst bi-
drar till säkerhetspolitiken. EU:s snabbinsatsstyrka ställer nya krav på träning och övning 
som inte tidigare har genomförts.  

Uppdragstaktik 
Kraven på mycket hög beredskap inom ramen för EU Battle Group-konceptet gör att de 
svenska förbanden måste ha en mycket god förmåga att improvisera och på ett flexibelt sätt 
snabbt kunna anpassa sig till det rådande säkerhetspolitiska kontext. Detta får till följd att 
både förbanden och dess förbandschef måste ha övat olika möjliga och nästan omöjliga upp-
gifter för att kunna, efter kort tid till förberedelser, möta och se det okända som en naturlig 
del i sin vardag. Förbanden måste vara välövade och professionella. Jag tror att uppdragstak-
tik är den ledningsfilosofi som ger förbandschefer bättre möjlighet att tillsammans med sitt 
förband lösa uppgiften i en komplex miljö. Grunden för manöverteori och uppdragstaktik är 
att krig och konflikt är en kamp mellan viljor i en miljö som består av kaos och friktioner. 
Det ger möjlighet för förbandschefen på plats, som troligtvis har bäst lägesuppfattning och 
agerar utifrån sina erfarenheter, sitt mandat och sina resurser, att i samverkan med övriga ak-
törer nå den effekt som skall uppnås kopplat till militära och politiska målsättningar.  
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Expertgruppen syn på framtidens krav:  
 

- ”Ovissa uppgifter, krav på snabba insatser, att kunna lösa många komplicerade och svår-
bestämbara uppgifter samtidigt.” 

- ”Försvarsmakten måste träna och öva mer än vad som görs idag eftersom hög beredskap 
ställer högre krav på bland annat kompetens och samövning på förbandschefer och för-
band. Dessa övningar måste genomföras både på taktisk och operativ nivå så att förmågan 
finns, även om Sverige just nu inte upplever sig utsatt för något traditionellt militärt hot.” 

- ”Kanske utveckla chefer i ett särskilt spår men det kräver en organisation som både följer 
upp dem och utbildar dem efterhand vilket inte görs idag. Inför mentorskap som ger möj-
lighet att ta del av tidigare erfarenheter.” 

 

På den här frågan har jag inte funnit någon skillnad mellan den operativa gruppen och ex-
pertgruppen. Båda grupperna talar om behov av mer träning och övning men de har inte en 
enad syn på vilka krav som framtiden ställer men det går att urskilja vissa saker som kommer 
igen. 
 

Svaret på den första forskningsfrågan: Vilka krav ställer det insatta insatsförsvaret på våra 
internationella förbandschefer?  
Det står ingenstans tydligt vilka krav som det insatta insatsförsvaret ställer på våra svenska 
förbandschefer. För att definiera framtidens krav kan Petersbergsuppgifterna användas som 
dimensionerande för de konflikttyper och intensitet inom vilken Försvarsmakten skall kunna 
verka. De är en styrning och man kan ta hänsyn till dem såväl i doktriner som i utveckling av 
reglementen och andra stryrdokument. Framförallt kan man använda dem som utgångspunkt 
för en generell riktad chefsträning. Min slutsats är dock att vara hög kompetens och kunnig-
het som sträcker sig utanför den militära professionen samt en flexibilitet och förmåga att 
hantera och bedöma det oväntade. För att kunna hantera dagens och framtidens dynamiska 
miljö måste förband och dess förbandschefer skolas, tränas och övas på heltid för att ha en 
tillräckligt hög kompetens i sin profession. I en framtida dynamisk komplex situation förvän-
tas den svenske förbandschefen lösa sina tilldelade uppdrag på ett sätt som gynnar honom 
själv, hans förband, Sverige eller den internationella organisation eller konstellation inom 
vilken han/hon verkar. 

6.2 Utbildning inför internationell insats 

Resultatslutsatser 
Slutsatser av resultatet om utbildning av förbandschefer inför internationell insats är att den 
består av korta kurser och att gå i befattning med eget förband. Enligt de intervjuade håller 
förbandsutbildningen en bra kvalité men riktar sig inte i första hand mot deras chefsnivå. Vad 
som uppfattas som mest relevant är beroende på individen som utbildas och inte på vilken 
tidsperiod eller i vilket operationsområde som insatsen sker i. Det finns brister i utbildningen, 
främst inom de bakomliggande faktorerna till konflikten, insatsregler och hur de internatio-
nella organisationerna verkar och vilket som är målet i operationsområdet. Förbandscheferna 
efterfrågar mer praktisk utbildning av händelser som inte är rutin under en insats. Jag finner 
det konstigt att ingen nämner den missionsspecifika utbildningen.  

Krigföringsförmågan 
Utbildning av förband och chefer berör krigföringsförmågans samtliga faktorer. De fysiska 
faktorerna berörs i den grundläggande militära utbildningen som en del i förbandets förmåga 
att lösa sina uppgifter. Det berör också de konceptuella faktorerna eftersom utbildningen skall 
bygga på Försvarsmaktens doktrin och reglementen. Här borde också erfarenheter från tidiga-
re förband och förbandschefer vara en viktig bidragande faktor till att genomföra rätt utbild-
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ning i förhållande till insatsen. Förbandets agerande bygger också på hur situationen bedöms 
utifrån den bakgrundsinformation till konflikten som lämnas av högre chef och som utgör 
underlag för förbandschefens beslut. Om underlaget inte är korrekt eller bristfälligt måste 
förbandschefen ändå kunna fatta beslut så att förbanden kan lösa sina uppdrag på bästa möj-
liga sätt.   
 

Utbildningen berör även de moraliska faktorerna. Där skall utbildningen utveckla och träna 
viljan och ledarskapet hos chefer för att hantera och lösa de olika problem som kan uppstå 
under en insats men samtidigt hjälpa till att skapa och befästa en gemensam värdegrund. Ut-
bildning, träning och övning fokuseras på förbandet som helhet men chefens träning och öv-
ning glöms bort. Intervjuerna ger vid hand att det är där som bristerna finns i dagens utbild-
ning inför insats. Erfarenheter från de förband som genomför insats nu utnyttjas för att utbil-
da nästa förband. Förbandscheferna uppfattar att den utbildningen är bra och är välavvägd 
men den är inte riktad till dem. Om äldre förbandschefer fick delge sina erfarenheter till den 
blivande förbandschefen skulle det ge fler handlingsalternativ för chefen under den komman-
de insatsen. 

Internationell stabsutbildning 
Alla förbandschefer bör genomföra en internationell stabskurs. Kursen borde följas av mer 
träning och övning i chefsrollen. Då skulle förbandschefens förmåga och säkerhet i sin be-
fattning bli ännu högre. Om förbandets chef och dess nyckelpersoner är pålästa inför och vi-
sar engagemang och delaktighet under övningen, ger det största möjliga träningseffekt för 
alla inblandade.131   

Uppdragstaktik 
Att förbandschefer förstår både den militära som politiska högre chefens avsikter och i vilket 
sammanhang han förväntas nå effekt med sitt förband är en förutsättning för att lyckas under 
en internationell insats. Ledning bör vara decentraliserad vilket inte är rutin i en internationell 
insats. Samtidigt måste relevant hänsyn kunna tas till andra ledningskulturer, t. ex. andra för-
svarsgrenar och nationer eller organisationer. Ömsesidigt förtroende och uppmuntran gör att 
chefer vågar utnyttja de tillfällen som uppstår under en insats till att nå en eftersträvad effekt. 
Chefers insikt och förståelse måste också tränas och övas innan insatsen. Utbildningen inför 
den internationella insatsen måste liksom Försvarsmaktens nationella övningar ställa för-
bandschefen inför komplexa uppdrag som förbandet får möjlighet att hantera efter chefens 
beslutade handlingsalternativ. Det får till effekt att övningen även tränar förbandschefens 
förmåga att tänka fritt och pröva nya metoder.  
 
Sammantaget sker inte utbildning av förbandschefen på ett lika professionellt sätt som ut-
bildningen av de lägre förbanden. Jag ställer frågan om utbildning av internationella för-
bandschefer är viktig för Försvarsmakten?   

Expertgruppens synpunkter på frågan om utbildning: 
- ”Grunden är soldatfärdigheter i väpnad strid och civil yrkeskompetens. Bland chefer är 

det ledarskap och kunskaper i en mixad blandning som är viktigt. I fullt krig är det enkelt, 
svårigheter är att verka i gråzonen mellan krig och fred.”  

- ”Ingen blir en bra chef enbart genom teoretiska studier. Personen måste ha en grundplatta 
att stå på med rätt värdering och värdegrund ur ett ledarskapsperspektiv. Därefter är det 
bara träning, träning och åter träning. Ju mer övad du är desto bättre blir du som chef och 
ledare.” 

                                                 
131 Lt Col Richard Spencer OBE RM, Joint Services Command & Staff College, Föreläsning för den operative 
profileringen vid FHS ChP 04-06 i Stockholm 2006-01-26 
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- ”Vikten av att genomföra så verklighetsnära övningar som möjligt, för att tillsammans 

med politiska nivån öva samverkan mellan flera nivåer, är stor för att öva chefer på att 
förstå inte bara sin del utan också helheten.” 

- ”Genom en kombination av fredsbefattningar och olika övningar där de går i befattning 
tränar Försvarsmakten sina blivande chefer.” 

- ”SWEDINT lyckades bra med sin utbildning, det är erfarenheter från vår värnpliktsut-
bildning som ligger till grund för deras utbildning som genomförs på begränsad tid. Den 
svenska modellen fungerar bra.” 

 

Här uppfattar jag att det gemensamma för båda grupperna är basen i militär grundutbildning 
och civil kompetens samt att de förordar mer träning och övning för chefer och förband. Det 
finns en nyansskillnad mellan den operativa gruppen som trycker mer på att bli mer förbe-
redd och kompetent inom den militära professionen för att i nästa steg öva helheten medan 
expertgruppen mer ser till helheten och samverkan mot den politiska nivån. SWEDINT:s ut-
bildning får beröm av båda grupperna. 
 

Svaret på den andra forskningsfrågan: Vilken träning genomförs av förbandschefer i Sve-
rige idag inför internationell insats?  
All utbildning, träning och övning som genomförs ökar förbandens samlade krigföringsför-
måga vilket i sin tur bör ge en större effekt av förbandens insatser. Förbandschefen genomför 
både enskild utbildning och förbandsutbildning. Det bedrivs ingen riktad träning av för-
bandschefen inför en insats i hans roll som chef för ett insatsförband. Övningarna bör vara 
realistiska och komplexa så att hela förbandet inklusive chefen övas. Försvarsmakten bör 
fortsätta med den funktionella utbildningsmetoden avseende förband men utveckla den indi-
viduella utbildningen av förbandschefer.  
 

6.3 Efter insats - vilka är de viktigaste erfarenheterna? 

Resultatslutsatser 
Slutsatserna är att förbandschef och hans stab måste vara tydliga i en internationell insats, 
sträva efter enkelhet och följa upp aktiviteter på fältet för att undvika missförstånd. Varje 
truppbidragande nation kan sätta nationella begränsningar för sina respektive förband. Inter-
vjuerna påtalar vikten av att vårda förbandets viktigaste resurs, människan. I insats nationellt 
som internationellt är svenska förbandschefer formade och utbildade att använda uppdrags-
taktik. Det får till följd att svenska chefer försöker tillämpa det så mycket som möjlighet un-
der sin insats även om högre chef i en multinationell insats i deras tycke använder komman-
dostyrning.  

Krigföringsförmågan 
Ledarskap är en del i krigföringsförmågans moraliska faktorer men berör också de konceptu-
ella faktorerna. De intervjuade vittnar om att den svenska modellen är bra och håller god in-
ternationell klass. Det kan ses som att antingen är den militära utbildningen på skolor bra el-
ler så sker skolning av förbandschefer på andra sätt inom den militära organisationen som 
exempelvis att gå i befattning under övningar och läras upp genom praktik av äldre kollegor. 
Allt detta ser jag som en del av den militära professionen. Den svenska modellen har byggt 
på att varva praktik med teori för att utvecklas som officer och soldat. Äldre kollegor har tagit 
hand om och fostrat yngre kollegor. Den fungerande traditionen borde finnas även på de hög-
re chefsnivåerna i form av ett mentorskap eller program för våra förbandschefer så att de kan 
få stöd och råd för att fortsätta utvecklas och bli bättre i sin dagliga gärning. En möjlig lös-
ning är tillgång till någon högre kollega med mer erfarenhet som förbandschefen kan bolla 
idéer och tankar med före deltagande i en internationell insats. Om svenska förbandschefer är 
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välövade och säkra i sitt handlingssätt innebär det att svenska förband får en högre krigsfö-
ringsförmåga. 

Uppdragstaktik 
Organisationen förväntar sig att chefen är kompetent, vågar agera, visar vilja, är tydlig, bryr 
sig om sin personal och tar ansvar för vad som sker.  Svenska förbandschefer försöker att ut-
nyttja uppdragstaktik under sina insatser. Det följande menar jag är en följd av att organisa-
tionen har fostrat sina officerare på detta sätt under olika skolor och övningar. I en internatio-
nell insats är ofta ledningsstrukturen hierarkiskt uppbyggd vilket medför att initiativ kommer 
uppifrån och inte underifrån. Detta är något som en svensk förbandschef måste kunna hantera 
för att förbandet skall kunna lösa förelagda uppgifter och samtidigt skapa en arbetstillfreds-
ställelse inom eget förband. De intervjuade har sagt att det normalt fungerar bra men att 
ibland kan det bli problem. Svenska förbandschefers utnyttjande av uppdragstaktik kan för-
svåras i en multinationell miljö och beslut måste vara mer underbyggda hos de deltagande 
förbanden vilket gör att stabsarbetet blir mer omfattande och tar längre tid. Multinationalitet i 
en internationell insats måste ha en ledningsfilosofi som inte går att missuppfattas av något 
förband. Vidare kräver det att förbandschefen måste vara mer synlig och delaktig i förbandets 
verksamhet för att delge sina tankar och stödja underställda chefer. Det sista anser jag stödjer 
tesen om vikten av att sträva efter att nyttja uppdragstaktik i insatser. 

Ordertaktik - Detaljstyrning 
En faktor som påverkar är om högre chef inte lämnar den underlydande friheten att lösa upp-
giften utan vill påverka i detaljer vilket kan medföra att den underställde inte får arbetsro och 
kan fokusera på de saker som är viktiga. Normalbilden i fredsbevarande operation är oftast 
lugn, vilket gör att varje händelse eller incident på den taktiska nivån under en internationell 
insats snabbt får följdverkningar på den operativa och strategiska nivån eftersom globala or-
ganisationer och flera länder blir påverkade. Avstånden i världen och mellan de olika led-
ningsnivåerna har minskat med massmedias närvaro och det nya informationssamhällets tek-
nik medför att händelser i ett operationsområde snabbt kommer till allas kännedom. 

Multinationalitet 
Flera olika länder som deltar i en internationell insats ger inte bara svagheter. Det ger också 
styrkor. Chefen får möjlighet att utnyttja de olika förmågor och olika kontaktytor som följer 
med olika länders förband och enheter. Om en förbandschef förstår ”multifunktionalitet” kan 
han finna andra möjliga lösningar med egna resurser eller tillsammans med andra maktmedel 
för att nå önskade effekter i insatsen. Få nationella restriktioner ger operativ chef i området 
en större handlingsfrihet att nyttja förbandet för att nå uppsatta mål. Detta är uppskattat både 
av svenska förbandschefer och deras högre chefer. Att ha få nationella restriktioner för sina 
förband är något som Sverige bör fortsätta med även i framtiden. 

Expertgruppens synpunkter om internationell ledning av förband: 
 

- ”Att vi är mer lika än olika. Professionen förenar mer än den skiljer mellan olika länder.” 
- ”Att du som chef vågar och har acceptans. Att du förstår de andra ländernas kultur, politik 

och sätt att arbeta. Att våga mötas och träna och öva samtidigt som du kan diskutera saker 
med dem.”  

- ”Utbildning och träning är inte en nationell uppgift utan bör ske i ett internationellt kon-
cept.”  

- ”Som chef skiljer det inget mellan en nationell och en multinationell stab. Dock krävs mer 
hänsyn för varandra och att säkerställa att alla förstår vad vi håller på med.” 
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På den här frågan känns svaren från expertgrupper mer politiskt korrekta än tidigare. Dock är 
tendensen mellan grupperna fortfarande lika men det går att se en nivåskillnad mellan strate-
gisk och operativ/taktisk nivå på de svar som lämnas vid intervjuerna. 
 

Svaret på den tredje frågeställningen, Vilka erfarenheter har förbandschefer dragit om le-
darskap, ledning, träning och utbildning efter genomförda insatser, Lessons identified? 
Den svenska militära grundutbildningen och ledarskapet står sig bra i en internationell jämfö-
relse. Att nyttja uppdragstaktik är naturligt för svenska förbandschefer som även under inter-
nationell insats strävar efter att leda sina förband med stöd av den. I en internationell insats är 
ledningsnivåerna tätt sammanlänkade vilket gör att taktiska incidenter får strategisk betydel-
se. Multinationalitet ger både fördelar och nackdelar i en operation vilket ställer krav på att 
svenska förband måste vara anpassningsbara till rådande läge. Ju färre nationella restriktioner 
som finns i en operation desto större blir insatschefens möjligheter att lösa sina uppdrag.   
 

De intervjuade har påtalat att de inte har fått någon riktad förbandschefsutbildning innan in-
sats men ändå fungerar systemet på ett bra sätt eftersom de svenska förbanden ofta får lovord 
för sina internationella insatser. Vad beror det på? Det kan bero på svenska soldaters höga 
bildningsnivå och generellt stora förståelse för sammanhang, chefers erfarenheter från annan 
verksamhet, den svenska militära professionen och den svenske officerens inbyggda strävan 
hos att alltid göra ett bra jobb och lösa uppgiften.   
 

6.4 Efter Insats - Hur tillvaratas erfarenheter? 

Resultatslutsatser 
Mina slutsatser av intervjuresultaten är att alla de intervjuade har eller använder sina erfaren-
heter i sitt arbete i större eller mindre omfattning då bland annat det internationella kontaktnät 
som de intervjuade har byggt upp under insatsen utnyttjas. Beprövad erfarenhet jämställs i 
intervjuerna med individuellt upplevda erfarenheter. Erfarenhet fås också genom att analysera 
och tolka andra chefers upplevelser och erfarenheter. Enligt intervjuerna tycks det inom För-
svarsmakten saknas ett gemensamt sätt att ta hand om erfarenheter och det saknas en gemen-
sam tolkning om vad som är beprövad erfarenhet. 

Hur hanteras erfarenheter 
Utifrån underlaget i mina intervjuer tar inte Försvarsmakten tillvara förbandschefers erfaren-
heter på ett systematiskt sätt för att sedan återföra den till utbildning av blivande chefer på 
olika nivåer. Dock har Försvarsmaktens högsta ledning givit en av förbandscheferna i uppgift 
att föreläsa om sina erfarenheter från hans insats medan många chefers erfarenheter inte tycks 
utnyttjas, vilket gör att organisationen inte får nytta av deras kunskap och dragna erfarenheter 
från internationella insatser i den framtida organisationen vilket kan uppfattas som resursslö-
seri. 
 

Att den enskilde förbandschefen använder sina dragna erfarenheter i sina arbetsuppgifter på-
verkar de konceptuella och moraliska faktorerna av krigföringsförmågan. Indirekt kan egna 
erfarenheter komma organisationen till nytta om officeren får en tjänst där han kan utnyttja 
dem.  

Krigföringsförmågan 
Om Försvarsmakten saknar intresse för de erfarenheter som dess förbandschefer drar under 
olika insatser ger det stort genomslag mot organisationens krigföringsförmåga. Om det inte 
finns ett upparbetat sätt att systematiskt tillvarata erfarenheter från insatser, hur utvecklar 
man då krigföringsförmågan? Beprövad erfarenhet är enligt den akademiska världen: att en 
organisation på ett systematiskt sätt tar hand om och utnyttjar personers erfarenhet under 
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längre tid. Erfarenheterna analyseras och ger organisationen slutsatser som används i det fort-
satta arbetet. Enligt min undersökning tycks Försvarsmakten inte ha ett fungerande system 
som tillvara tar förbandschefers erfarenheter efter internationella insatser, analyserar dem och 
återför dem in i organisationen.  
 

Den konceptuella pelaren ger möjlighet att tillvarata slutsatser och erfarenheter från olika in-
satser för att sedan inarbeta och utveckla Försvarsmaktens doktriner, reglementen och utbild-
ningsanvisningar. Det borde få till följd att förband och chefer är bättre utbildade, tränade och 
övade för att på ett bättre sätt kunna möta de problem som den framtida insatsmiljön troligt-
vis kommer att innebära. 
 

Inom den moraliska pelaren inverkar erfarenhet och slutsatser också på vilken utbildning och 
träning som Försvarsmakten genomför med förband och förbandschefer.  

Organisationens delaktighet vid internationella insatser 
Det nämns också att trots att internationella insatser är en av Försvarsmaktens huvuduppgifter 
berör den bara en mindre del av organisationen. Det uppfattas av de förbandschefer som är på 
väg ut eller som befinner sig i insats att delar av organisationen inte ställer upp och stödjer 
dem i deras arbete. Det saknas olika resurser och ofta får de inga eller mycket sena svar på 
olika frågor. Om Försvarsmakten kunde ta tillvara, analysera och återföra erfarenheter och 
slutsatser från förband och enskilda chefer ut i organisationen skulle troligtvis stödet bli bätt-
re eller beror det på att organisationen inte orkar lösa alla tilldelade uppgifter? Jag tror att om 
organisationen har ett fungerande sätt att ta tillvara och återanvända erfarenhet skulle det öka 
förståelsen för internationella insatser samtidigt som det ökar Försvarsmaktens krigförings-
förmåga totalt sett. 

Expertgruppens synpunkter på frågan om hur ta tillvara erfarenheter: 
 

- ”Försvarsmakten är jättedålig på att ta till vara officerares internationella erfarenheter, 
inte heller våra militärattachéers erfarenheter insamlas.” 

- ”Vi har inte tagit tillvara våra högre chefers erfarenheter från olika insatser men vi an-
vände Jan–Gunnar Isbergs kunskaper och erfarenheter genom att göra honom till plane-
ringsansvarig för Viking 05.”  

- ”Försvarsmakten var ointresserad av vad jag gjorde under missionen på Balkan. Jag var 
hemma på leave under 3 dagar men såväl politiker, FM som MUST var helt ointressera-
de. Jag fick mer tid med Kofi Annan från FN än vad jag har haft med FM.” 

- ”Ett sätt att utnyttja förbandschefernas erfarenheter är på den operativa nivån eller som 
lärare på skolor, främst FHS för att delge yngre kollegor deras erfarenheter.” 

- ”Försvarsmakten är bra och frikostig med att utnyttja rekognoseringsresor och avlös-
ningstid mellan missionerna för att överbringa erfarenheter på plats till de chefer som 
skall komma efter. Den metoden utnyttjas av både Norge och Sverige men långt ifrån alla 
länder gör på det viset.” 

 

Expertgruppen trycker mer på vilka saker som Sverige och Försvarsmakten gör för att över-
föra erfarenheter från en insats till nästa. En styrka uppfattas vara den rotation av förband 
som sker och de rekognoseringsresor som nyckelpersonal får göra till operationsområdet. Det 
uppges vara unikt för Sverige. Flera av svaren känns igen mellan båda grupperna men jag 
uppfattar svaren som betydligt mer politiskt korrekta från expertgruppen vilket kan vara en 
följd av de intervjuades höga befattningar inom Försvarsmakten. 
 

Svaret på den fjärde frågeställningen, Hur tar Försvarsmakten tillvara förbandschefers 
erfarenheter efter genomförda insatser, lessons learned? 
Det finns enligt mina intervjupersoner inget systematiskt sätt på vilket Försvarsmakten tar till 
vara förbandschefers erfarenheter. Det tycks finnas ett ointresse för erfarenheter från interna-
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tionell tjänst eftersom de inte faller in i den dagliga verksamheten. I vissa fall tillvaratas och 
utnyttjas erfarenheter men det sker mer ”Ad hoc” och inte på ett systematiskt sätt som skulle 
kunna tillföra organisationen mycket kunskap och förståelse. Systemet med chefers rekogno-
seringsresor till operationsområdet uppfattas som värdefulla och bör även utnyttjas i fortsätt-
ningen. 

6.5 Sammanfattning av diskussionskapitlet 

Krav på framtida insats 
Det finns ingen enkel och tydlig bild som beskriver de krav och hot som Försvarsmakten 
skall kunna hantera i en framtida insats. För att kunna verka och nå effekt i dagens och fram-
tidens dynamiska miljö krävs förbandschefer och förband som är utbildade och övade för att 
tillsammans med andra, förband eller civila, snabbt kunna bemästra de konflikter som upp-
står. Det ställer krav på professionalitet, flexibilitet, sunt förnuft, vilja, välutbildade förband 
och att förstå och kunna tolka bakgrundsinformation för det område som insatsen skall göras 
i. Utbildning, träning och övning genomförs för att öka och befästa förbandens samlade krig-
föringsförmåga. Förbandschefen genomför viss utbildning inför insats. Det bedrivs ingen rik-
tad träning av förbandschefen inför insats i hans roll som chef insatsförband. Övningarna bör 
vara realistiska och komplexa så att hela förbandet inklusive chefen övas. Försvarsmakten 
skall ta tillvara det som är bra och samtidigt utveckla formerna för hur förbandschefer utbil-
das, tränas och övas. Syftet skall vara att förstärka och utveckla olika typer av chefer som kan 
möta framtidens krav.   

Ledning och ledarskap 
Svensk militär grundutbildning och ledarskap håller god klass internationellt. Uppdragstaktik 
och manövertänkande är en grund för svensk doktrin. I en internationell insats är ledningsni-
våerna beroende av varandra vilket innebär att höga politiska och militära chefer visar intres-
se för de händelser som sker på taktisk nivå. Svenska enheter måste snabbt vara anpassnings-
bara till de fördelar och nackdelar som en multinationell insats innebär.  

Hur nyttjas erfarenheter 
Erfarenheter från internationella insatser tas inte tillvara av Försvarsmakten och det tycks 
finnas ett direkt ointresse av dessa från politiker och högsta militärledningen. Det kan bero på 
att Försvarsmakten inte har systematiskt samlat in och utvärderat erfarenheter för att sedan 
använda dem i arbete med reglementen och utbildning, träning och övningar. SWEDINT:s 
utbildning uppfattas som bra och Sverige bör fortsätta att ge sina förbandschefer möjlighet att 
besöka och inhämta erfarenhet direkt i det blivande operationsområdet. 

Svensk mot Norsk doktrin 
Vid en jämförelse mellan den norska och svenska doktrinen så saknas ett kapitel om utbild-
ning och träning som finns i norska doktrine for landoperasjoner. Det kapitlet ger en tydliga-
re gemensam uppfattning i Norge om vad utbildning, träning och övning skall syfta till sam-
tidigt som det finns ett tydligt fokus mot att öva gemensamma operationer i dagens och fram-
tidens scenario. Jag uppfattar att utbildning och träning är mer prioriterat och synkat i den 
norska doktrinen. Genom att införa ett särskilt kapitel om utbildning, träning och övning i 
den svenska doktrinen kan Försvarsmakten tydliggöra vikten av förberedelser inför nationella 
och internationella insatser. Vi borde dra lärdomar av det system som Norge har avseende 
deras sätt att utbilda, träna och öva förbandschefer, ta hand om erfarenheter från internatio-
nella insatser och på det sätt som de har fört in träning och utbildning i sin doktrin. 
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Figur 3. Visar hur teorierna hör ihop enligt svensk doktrin.132 

Svar på problemformuleringen 
Uppsatsens problemformulering ”Hur svenska internationella förbandschefer övas – och 
hur det svarar mot framtidens krav?” besvaras med att det är beroende på förbandschefen 
och sker på olika sätt vid varje tillfälle med visa delar som är återkommande. Mina intervjuer 
visar på att det inte finns någon fastlagd chefsutbildning i Försvarsmakten. Det finns flera 
andra saker som i högsta militär ledningen likställs med chefsutbildning eller träning som 
chefer får tillgodoräkna sig. Chef för regemente eller flottilj, högre skolutbildning i utlandet, 
tjänstgöring vid högre operativ stab nationellt eller internationellt eller gå i befattning under 
nationella övningar för att nämna några.  
 

Då kraven för en framtida internationell insats inte är tydligare än att man genomför riktad 
utbildning mot respektive förbandschef, blir det svårt att säga om utbildningen är rätt eller 
fel. Försvarsmakten utbildar på det som man är bra på, bataljons ram och lägre. I den miljön 
finns en stor erfarenhet och kunskap om vad enheterna förväntas klara av. På de högre nivå-
erna brigads ram och uppåt har Försvarsmakten inte lika mycket erfarenheter vare sig natio-
nellt eller internationellt för att genomföra en bra och korrekt utbildning eftersom Sverige har 
för få övningar som ligger på den övre taktiska och operativa nivån. Genomförs övningar på 
den nivån ges inte förbandscheferna möjlighet att utnyttja manöverteorin då alla skall övas. 
Därigenom blir inte förbandschefen själv övad.  
 

Rimmar då Försvarsmaktens utbildning, träning och övning mot de komplexa uppgifter som 
Sveriges internationella förbandschefer kommer att ställas inför under insats?  Min uppfatt-
ning är att den inte rimmar på grund av att Försvarsmakten övar för lite i större förband och 
inte mot komplicerade internationella problem i flera ledningsnivåer, taktiska, operativa och 
strategiska tillsammans med den politiska nivån. Om det genomfördes fler övningar som tillät 
förbandschefer att övas i sin befattning skulle Försvarsmakten ha fler officerare som kan vara 
förbandschefer i internationella insatser.     

                                                 
132 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för gemensamma operationer. Figuren. Sid 74 
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7. Reflektion 
 

Som en avslutning på C-uppsatsen kommer i detta kapitel en reflektion runt ämnet, lärdomar 
som har dragits under uppsatsarbetet och förslag på forskning för framtiden. 

7.1 Reflektion kring uppsatsämnet 
 

Varje framgångsrikt företag eller organisation för en kamp för sin överlevnad på dagens kon-
kurrensutsatta globala marknad. Ett företag eller en organisation bygger upp, sammanfogar 
och förnyar olika delarna inom sin verksamhet genom utbildning och träning för att kunna 
vara fortsatt framgångsrika och säljande inom sitt verksamhetsområde. När företaget går bra 
och verkar i en lugn omvärld är det inte så viktigt att tillvara erfarenheter för att förbättra och 
effektivisera organisationens verksamhet. I dagens och framtidens allmänna kunskapssamhäl-
le där utvecklingen sker snabbt i en global miljö måste ett företag som vill överleva och vara 
lönsamt hela tiden utveckla sin organisation och verksamhet. Klimatet är mycket krävande 
och om företaget inte förblir lönsamt är det risk att det går under. För att kunna hänga med i 
den allt snabbare utveckling som sker måste företaget både ta tillvara egna erfarenheter och 
andras erfarenheter för att fortsätta vara ett lönsamt bolag. Skall företaget starta en ny verk-
samhet på en ny plats bör det undersöka förutsättningen för det nya området. Företaget inve-
sterar ofta stora summor kapital för att säkerställa att den nya verksamheten blir lyckad och 
utbildar sin personal så att de är väl förberedda för den kommande verksamheten. Erfarenhet 
och metoder dokumenteras för att kunna utvärderas och återanvändas inom företaget nästa 
gång det skall göra något liknande. Det måste ske på ett systematiskt sätt för att skall vara så 
kostnadseffektivt som möjligt annars kan en satsning som går fel göra att företaget inte klarar 
sig eller att det blir uppköpt av ett annat företag och försvinner från marknaden.  
 

De förband som tjänstgör i en internationell insats verkar ofta i en dynamisk miljö med livet 
som insats. Förändringar sker snabbt och kan bli mycket farliga. Våra förband måste vara 
förberedda för det värsta för sin överlevnad. Försvarsmakten kan lära sig av de större företa-
gen om hur de utbildar sina chefer inför nya uppdrag och hur de tar tillvara erfarenheter, ut-
värderar dem och återanvänder dem vid nästa tillfälle som de skall påbörja ett nytt projekt. 
Att införa ett system som på ett lämpligt sätt samlar in, utvärdera för att sedan återföra erfa-
renheterna i förbandschefsutbildningen tror jag skulle höja kvalitén. Vissa erfarenheter tas 
idag omhand och används i utbildning men mycket kunskap går förlorad och används inte. 
Det kan bero på många olika saker inte bara ointresse. Det finns ingen klar gemensam tanke 
för hur träning och erfarenhet skall samlas in. Det finns mycket erfarenheter på olika ställen 
inom Försvarsmakten, det handlar bara om att finna den, ta tillvara den, utvärdera den för att 
sedan se till att den kommer ut i organisationen och blir till nytta som beprövad erfarenhet. 
 

Försvarsmakten måste öva förbandschefer på olika nivåer mer i befattning för att få profes-
sionella officerare som kan sitt arbete och framgångsrikt vågar agera i situationer för sitt eget, 
sitt förband och för Sveriges bästa i internationella insatser i en komplicerad och dynamisk 
miljö. 
 

7.2 Lärdomar från uppsatsarbetet 
 

Jag har lärt mig många olika saker under mitt uppsatsarbete, bland annat har jag lärt mig att 
planera och genomföra ett större arbete under längre tid. För att gå i mål med uppsatsen har 
jag fått ha en god arbetsdisciplin. Jag har genom mina litteraturstudier förkovrat mig ytterlig-
gare inom de svenska och norska doktrinerna, manöverteori, uppdragstaktik och militär pro-
fession. Under mina samtalsintervjuer har jag fått träffa många officerare med olika bakgrund 
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men med en stor erfarenhet som de delade med sig av.  Jag har fått ta hand om mycket infor-
mation via mina intervjuer och studier, där jag har lärt mig att samla in, strukturera, analysera 
för att sedan dra slutsatser av min empiri. Slutsatserna från intervjuerna och litteraturstudier-
na har sedan fört samman under en diskussion som gav nya slutsatser inom mitt ämne. 
 

När jag gjorde mitt ämnesval trodde jag att det bara var att lyfta Försvarsmaktens utbildning 
för bataljonschefer en nivå men ämnet innehåller så mycket fler olika delar än vad jag antog. 
Jag har lärt mig att en förbandschef på nivån över bataljon måste kunna många fler saker än 
bara de rent militära eftersom han/hon under sin internationella insats kommer att fatta beslut 
om saker som berör både taktiska, operativa och strategiska nivåerna. Förbandschefen måste 
klara av alla nivåer från enskild soldat upp till högsta politiska nivån.  

7.3 Utblick - Förslag till Försvarsmakten 
• Inför ett kapitel om utbildning och träning i den svenska doktrinen för att tydliggöra vik-

ten av det och skapa samtidigt en enad tolkning av vad det är. 
 

• Skapa ett system som systematiskt tar tillvara dragna erfarenheter från internationell in-
sats och som analyserar och omvandlar det till beprövad erfarenhet. Inför en enhet som 
ansvarar för att tillvara ta nationella och internationella erfarenheter, vara Försvarsmak-
tens ”institutionella minne”, det vill säga en enhet som tar tillvara dragna slutsatser och 
lärdomar och tillser att de implementeras i doktriner och utbildning, liknande TRA-
DOC133 som finns bland annat i USA eller i Norges TRADOK. 

 

• Använd flera förbandschefer med internationell erfarenhet som mentorer och låt erfarna 
förbandschefer föreläsa och dela med sig av sina erfarenheter till yngre kollegor på för-
banden för att öka förståelsen och delaktigheten i internationella insatser  

 

• Inför en systematisk utbildning, träning och övning av förbandschefer inför internationell 
insats. Den bör bestå av en generell del och en missionsanpassad del. 

7.4 Utblick - Förslag till fortsatt forskning 
• Fortsatt forskning med utgångspunkt ifrån resultatet av den här uppsatsen och jämför med 

vilken träning/utbildning sker av chefer i utlandet, t ex Storbritannien eller USA? 
 

• Forskning med syfte att få vidare kunskap om hur NATO utbildar, tränar och validerar 
sina förbandschefer vid Joint Warfare Centre i Stavanger. 

 

• Jämföra skillnader och likheter i förbandschefs utbildning inför internationell insats mel-
lan de nordiska länderna. 

 

• Hur kan det komma sig att trots att utbildning och övning inte sker på det bästa sätt inför 
internationella insatser så gör svenska förbandschefer och förband ofta ett bra resultat un-
der insatsen. Är det beroende på att samma chefer utnyttjas flera gånger till att bana väg 
för insatsen eller är det fostran av officerare som sker inom yrkeskåren? 

 

                                                 
133 U.S. Army Training and Doctrine Command. Denna enhet har ett övergripande ansvar för träning, utbildning 
och doktrinutveckling. http://www.tradoc.army.mil/about.htm . Hämtad 2006-05-29 
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