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Rubrik 
”Vardagen” – en ledarskapsutmaning under internationell tjänstgöring på den multifunktionella 
arenan. 
Sammandrag 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka och utvärdera om den ledarskapsutbildning och träning som genomfördes för yngre 
officerare under senare delen av 90-talet har varit relevant mot internationell tjänstgöring i en multifunktionell miljö. Uppsatsen 
svarar bl.a. på frågeställningarna: Vilken utbildning var relevant mot bakgrund av vunna erfarenheter? Vilken utbildning är 
önskvärd mot bakgrund av vunna erfarenheter? Vilka krav ställs på officerens ledarskap då han/hon tjänstgör, som chef under en 
internationell insats? Upplever officeren, som har tjänstgjort i en internationell insats, att internationell tjänstgöring är en prioriterad 
uppgift i Försvarsmakten? Uppsatsens teoretiska ram är byggd på Ellströms teori om kvalifikation och kompetens i arbetslivet samt 
Sandberg och Targamas tolkande teori om förståelse och lärande. I uppsatsen har den kvalitativa metoden med en induktiv och 
deduktiv ansats baserad på ett hermeneutiskt förhållningssätt använts. Uppsatsens empiri har utgjorts av olika styrdokument samt 
samtal och intervjuer. Styrdokumenten är utgivna av Försvarsmakten, olika skolor och förband. De intervjuer, som har genomförts, 
har gjorts med officerare som har varit verksamma som plutonchef, ställföreträdande plutonchef, kompanichef eller som 
bataljonschef i internationell insats på Balkan, under en tidsrymd av minst sex månader. Under den avslutande delen av uppsatsen 
genomfördes en analys av det empiriska materialet utifrån tidigare nämnda teorier som genererade slutsatser. I analysens sista del 
ger författaren svar på uppsatsens frågeställningar. Huvudslutsatserna i uppsatsen är: 
 

- Den chefs- och ledarskaps träning som har bibringats den yngre officeren på obligatoriska skolor har varit fokuserad mot 
uppgiften att försvara landet mot det väpnade angreppet. Den chefs- och ledarskapsträning som är riktad mot uppgiften 
att kunna genomföra internationella insatser är endast av orienterande karaktär. 

- Internationella insatser är en prioriterad uppgift på pappret men inte på officerens hemmaförband och detta verkar 
menligt då officeren skall befästa och öka sina chefs- och ledaregenskaper.. 

- Den enda enhet som tillvaratar och implementerar vunna chefs- och ledarskapserfarenheter, från internationell 
tjänstgöring, systematiskt i officerens olika utbildnings- och träningssteg är Swedint. 

- I en multifunktionell miljö ägnar officeren huvuddelen av sin chefstid till att lösa personalproblem. 
- Personal som har tjänstgjort i en internationell insats menar att chef- och ledarskapsträningen inom Försvarsmakten 

måste breddas och denna breddning kan erhållas om man minskar fokuseringen på uppgiften det väpnade angreppet till 
förmån för uppgiften att kunna genomföra internationell insats. 

Nyckelord: Kompetens, ledarskap, multifunktionell, utbildning, träning och internationell tjänst. 
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ABSTRACT 
 
Title 
Ordinary Days! – A leadership challenge during international service in 
the multifunctional arena. 
 
Summary 
The purpose of this essay has been, through evaluation, to clarify if leadership 
education and training for international service as platoon or deputy platoon 
leader, undergone by younger Swedish amphibious officers in the part of the 
90: s, is sufficient or not. The essay gives, among others, answers to the 
following questions: In hindsight, what education and training is relevant and 
what is desirable? Do the officers, who have done international service, feel 
that international service is a prioritised task? 
 
The theoretical framework has been Ellström´s theory about competence and 
qualification in work and Sandberg´s and Targamas´ interpretative theory on 
comprehension and education. The method used is qualitative with an 
inductive and deductive approach and the study is mainly based upon a 
hermeneutic approach. The essay is partly based upon documents from the 
Swedish Armed Forces´ Headquarters, order for education and training from 
different schools and regiments and partly upon interviews with officers, who 
have served in the Balkans as leaders, at different levels, for a period of at least 
six months. 
 
The empirical research provides, among others, the following results: 
Education and training for officers, given in different steps, is focused on the 
task defending the country against armed attack. The task international service 
is of an introductory nature only. The officer spends a lot of his time in the 
multifunctional arena solving personnel problems. 
 
Key words 
Competence, leadership, multifunctional, education, training and international 
services. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Sverige har under flera decennier bidragit med militär personal till FN: s 
fredsbesvarade missioner runt om i världen. Under denna tid har den 
internationella tjänstgöringens karaktär och statsmakternas inställning till 
densamma skiftat väsentligt. Insatserna i Kongo på 1960-talet var 
fredsframtvingande och väpnad strid utgjorde en väsentlig del i missionerna.1 

Under 1970- och 1980-talet genomfördes insatser i Libanon och på Cypern och 
så kallade ”nollbataljoner” eller ”förstabataljoners” verksamhet bedrevs i 
extrema situationer.2 Efter dessa första insatser avklingade dock hoten och 
friktionerna avsevärt vilket innebar att insatserna fick karaktären 
fredsbevarande. 
 
I början av 1990-talet startade Balkankonflikten och även här bidrog Sverige 
med förband. Konflikten på Balkan hade till skillnad från konflikterna i Kongo 
och på Cypern samt Libanon en annorlunda karaktär. Förutom detta så var 
också närheten till Sverige mer påtaglig. Nu stod kriget i Europa igen och 
följaktligen också i Sveriges närområde. Råheten bland de stridande parterna,3 
flera aktörer4 på arenan och uttalande från politiker om bl.a. ”nollförluster” 
medförde sammantaget att svenska enheter som skulle verkar internationellt 
utformades till att likna reguljära svenska förband, utformade för att kunna 
bedriva väpnad strid på svenskt territorium i händelse av ett eventuellt angrepp 
mot Sverige.5 
 
1996 utökades Försvarsmaktens uppgifter till att inte bara omfatta att försvara 
landet mot väpnat angrepp och att hävda landets territoriella integritet. Nu 
skulle också Försvarsmakten kunna medverka i internationella fredsfrämjande 
och humanitära insatser. Förutom detta så skulle även Försvarsmakten bidra till 
samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra nationella påfrestningar i 
fred.6 2000 biföll riksdagen regeringens proposition ”Det nya försvaret” och i 
denna proposition kan man bl.a. läsa: 
 
”…/Förmågan att kunna delta i internationella fredsfrämjande insatser 
prioriteras högt…”7 
 
Våren 2003 antog riksdagen efter en längre debatt en proposition som innebar 
att officerare som i framtiden anställs i försvarsmakten är pliktade till att 
tjänstgöra i internationella missioner om så krävs.8 
                                                 
1 Andersson, L (2001): Militärt ledarskap -när det gäller s 79-80. 
2 Ibid s 82-84. 
3 Ett exempel beskrivs i Pedagogiska Grunder s 141-142. 
4 Med aktörer menas bl.a. ickestatliga och statliga organisationer såsom UNHCR, SIDA och 
andra mer eller mindre stora organisationer. Under Balkankriserna fanns en mängd av aktörer 
på arenan. 
5 Henricsson, U (2003): Mitt ledarskap 2003-10-03. 
6 Sveriges Riksdag (1996): Beslut i korthet http://www.riksdagen.se/debatt/9596/bik/fou.htm 
(2003-10-14). 
7 Sveriges Riksdag (2000): Pressmeddelande 
http://www.riksdagen.se/debatt/9900/pressmed/forsvarsmakten.htm (2003-11-03). 
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Sveriges positiva inställning till FN: s roll som fredsbevarare, statsmakternas 
uttalade prioritering om deltagande i internationella insatser och svenska 
insatser på Balkan har bl.a. medfört att svenska förband är listade i så kallade 
styrkeregister,9 svenska förband har utökat sitt deltagande i den internationella 
övningsverksamheten och att Sverige i en framtid skall kunna ha cirka 1500 
soldater och officerare utomlands på internationella uppdrag samtidigt. Det har 
även inneburit att förband har utformats till att bli interoperabla10 med enheter 
inom alliansen Nato och idag uttalas allmänt devis: ”Hemma är lika med 
borta”11 inom försvarsmakten. 
 
Försvarsmaktens devis, statsmakternas beslut 1996, 2000 och riksdagsbeslutet 
2003 om obligatorium är tydliga signaler till myndigheten Försvarsmakten och 
anställda inom Försvarsmakten. Signalerna innebär att kursen är lagd och det 
innebär sannolikt också att Försvarsmaktens internationella åtagande kommer 
att utökas då nästa försvarsbeslut, för tiden 2005-2007, antas av riksdagen 
senhösten 2004. 
 
1.2 Problembakgrund och problemformulering 
Militära chefer och de militära chefeernas ledarskap är idag allmänt erkända, 
respekterade och efterfrågade långt utanför Försvarsmaktens domäner. Man 
kan idag hitta ett stort antal före detta yrkesofficerare som chefer på olika 
nivåer i landstingen, kommunerna och i den privata sektorn. Utvecklingen 
inom ämnet ledarskap är sannolikt frukten av en medveten strategi och enträget 
arbete som startade i början av 1980-talet, med införandet av bl.a. ny 
befälsordning (NBO), ÖB grundsyn för ledning och samarbete inom 
Försvarsmakten samt införandet av UGL på bred front.12 I början av 1990-talet 
kunde man dock konstatera att utvecklingen hade stagnerat13 och i en 
utvärdering som gjordes på försvarshögskolan 1998 av elever ur 
chefsprogrammet, 96-98 kan man läsa följande: 
 

”Vi står inför stora förändringar inom Försvarsmakten vilket påverkar såväl 
organisation, verksamhet som personal i stor omfattning./…/Chefsutveckling 
och ledarskap bör i framtiden samordnas eftersom de båda ämnesområdena 

tangerar varandra./…/Vår bedömning är att kursen ej uppfyller målsättningen 
som finns beskriven i kursplanen ”Kurs i organisation och ledarskap”.14 

 
2001 tjänstgjorde jag som kompanichef på stab- och trosskompaniet i Kosovo 
under nästan åtta månader. Under missionen ställdes jag vid ett par tillfällen i 
för mig mer eller mindre bekanta och obekanta situationer. De situationerna 
som jag som chef befann mig i var ibland frukten av eget arbete. Men ibland 
och inte sällan var min uppgift som kompanichef annorlunda. 

                                                                                                                                 
8 SOU 2003:43 (2003): Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten s 33. 
9 Enheter ur alla vapengrenar i Försvarsmakten som är tränade och övade för global insats 
under ledning av Nato eller EU. Enheterna innehåller en beredskap på 30 dagar eller mer. 
10 SOU 2003:43 (2003): Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten s 33. 
11 Andersson, B (2003): Littoral warfare 2003-01-07. 
12 Andersson, L (2001): Militärt ledarskap -när det gäller s 42-43. 
13 Ibid s 43. 
14 Ibid s 38. 
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I vissa situationer fungerade jag som medlare eller som domare mellan soldater 
och plutonsbefälet då tvister uppstod. I vissa situationer agerade jag som lärare 
eller som mentor till plutonsbefälet inför det att uppgifter skulle lösas på fältet 
och i vissa situationer fick jag agera som utredare efter det att uppgifter hade 
lösts av en pluton. 
 
Under och efter min mission reflekterade jag naturligtvis över mitt agerande 
och frågorna som uppstod var allt som oftast: Vad kunde jag ha gjort 
annorlunda? Är jag nöjd med utfallet i de konflikter som jag blev en del av? 
 
Förutom dessa reflektioner kunde jag också konstatera följande: 
 
 Alla plutoner på kompaniet genomgick någon form av personalkris där 

ledarskapet prövades. 
 Någon eller några plutoner hade liten kunskap om hur man skulle lösa 

ställda uppgifter. 
 Någon eller några plutoner löste ställda uppgifter på ett mindre lämpligt 

sätt. 
 Att kompanichefen med största sannolikhet kommer att bli involverad i 

plutonens kris som deltagare, medlare, ledare eller chef. 
 
För mig som kompanichef så var det inte en fråga om det skulle bli enskilda 
kriser mellan plutonchefen och plutonen eller inom plutonen, att uppgifter 
löstes på ett olämpligt sätt eller att officerare inte visste hur uppgifter kunde 
lösas. Min uppfattning var snarare att något av detta kommer att hända inom 
alla plutoner och frågan var bara när? Vilken pluton? Omfattning? 
 
På den bataljon som jag tjänstgjorde, KS 04, och generellt inom 
försvarsmakten finns mottot: ”problemen skall lösas där de uppstår”. 
Försvarsmakten ledningsmetod är ”uppdragstaktik” och denna metod skall 
tillämpas i organisationen.15 Nu blev inte utfallet alltid enligt mottot och tack 
vare detta började jag ånyo fundera på varför närmast högre nivå ofta blev en 
aktör på lägre nivå trots all utbildning och träning som den yngre officeren har 
med sig i bagaget. Varför löser vi inte problemen i enlighet med det vi har 
sagt? 
 
Det finns idag, i marinen, en ansenlig mängd amfibieofficerare, som har 
tjänstgjort internationellt i en multifunktionell miljö som plutonchef eller 
ställföreträdande plutonchef. Dessa officerare har före sin internationella 
tjänstgöring utbildats och tränats på MOHS,16  hemmaförbandet, fackskola och 
på Swedint. På MOHS genomförde officerarna sin grundläggande utbildning 
och träning. 
 

                                                 
15 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk doktrin s 90. 
16 Marinens Officershögskola. Skolan avvecklades efter FB 99 och yrkesofficersutbildningen 
genomförs numera vid de olika Militärhögskolorna (MHS) i Östersund, Halmstad och 
Stockholm. 
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Utbildningen och träningen som genomfördes på officerens hemmaförband, 
fackkurser och på Swedint hade en praktisk inriktning och den syftade främst 
till att utöka, befästa och utveckla tidigare lagd grund. 
 
I framtidens Försvarsmakt, som utformas efter 2004, kommer förmodligen de 
internationella åtaganden att öka. Denna ökning kommer med stor sannolikhet 
att innebära att svenska förband skall kunna lösa uppgifter i en multifunktionell 
miljö. Den multifunktionella arenan ställer krav på ledaren och på hans/hennes 
ledarskap och dessa krav är i vissa stycken annorlunda mot kraven för 
invasionsförsvaret. En förutsättning för att klara dessa krav är adekvat 
utbildning och träning. En chefs ”bottenplatta” byggs bl.a. av utbildning och 
träning i en spelad miljö.17 Erhållen utbildning och praktisk träning skall 
därefter kunna utnyttjas i den direkta handlingen för att kunna agera som 
militär ledare för att kunna lösa ålagda uppgifter. 
 
Ställer man mina egna erfarenheter från internationell tjänstgöring samt 
erfarenheterna från chefsprogrammet 96-98 mot statsmakters intentioner och 
Försvarsmaktens deviser, kan man från vår horisont uppfatta att det finns 
divergens mellan intentioner och vissa delar i träningen och utbildningen. 
 
Upplever den yngre officeren, som har tjänstgjort internationellt på 
plutonsnivån att hans/hennes utbildning och träning, som han/hon har 
bibringats på skolor samt förband till att vara tillräcklig mot att verka 
som chef internationellt på en multifunktionell arena? Eller upplever den 
yngre officeren utbildningen och träningen som otillräcklig i dess helhet 
eller till delar för att kunna verka som chef internationellt på en 
multifunktionell arena? 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att svara på frågan om den ledarskapsutbildning 
och ledarskapsträning som ges på skolor och förband är tillräcklig för de 
ledarskapssituationer den yngre officeren hamnar i då han/hon genomför en 
internationell insats. För att närma mig problemet och uppnå syftet kommer jag 
att använda mig av ett antal frågeställningar och dessa frågeställningar är: 
 
 Vilken ledarskapsutbildning och ledarskapsträning upplevs som relevant 

under utbildning och träning i de olika stegen mot bakgrund av vunna 
erfarenheter från internationella insatser? 

 
 Vilken ledarskapsutbildning och ledarskapsträning önskas och efterfrågas i 

utbildning och träning under de olika stegen mot bakgrund av vunna 
erfarenheter från internationella insatser? 

 
 Är målen som beskrivs i styrdokument, utbildningsorder/planer i ämnet 

ledarskap relevanta mot att kunna leda enheter på den multifunktionella 
arenan inom ramen för en internationell insats mot bakgrund av de olika 
officerarnas erfarenheter? 

                                                 
17 Försvarsmakten (1986): Chefen & ledarskapet s 113. 
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 Vilka krav ställs på officeren som tjänstgör i en internationell insats i en 
multifunktionell miljö, liknande dagens situation på Balkan? 

 
 Upplever officerarna att uppgiften, kunna genomföra internationella 

insatser är en prioriterad uppgift? 
 
Den utbildning och träning som jag avser värdera i denna uppsats är utbildning 
och träning inom ämnet ledarskap, som har bäring mot att kunna leda en enhet 
internationellt i en multifunktionell miljö. Förutom detta så skall jag även som 
komplement dels värdera försvarsmaktens ambition att ta del av vunna 
erfarenheter från internationell tjänstgöring och dels översiktligt se om 
nuvarande styrningar är förändrade. 
 
Min ambition med uppsatsen är tvådelad. Jag vill dels ge en bild av hur yngre 
officerare uppfattar sin utbildning och träning. Jag vill även ge en bild av hur 
erfarenheter mottas och implementeras i utbildningen och träningen av våra 
yngre officerare för att därigenom kunna bidra till att skapa bra förutsättningar 
för den yngre officerens framtida internationella tjänstgöring. 
 
1.4 Avgränsningar 
 Jag kommer bara att inrikta mig mot att intervjua officerare som har 

tjänstgjort på Balkan. Motiven till ställningstagandet är att vissa missioner 
före aktuell tid utspelade sig i mer extrema situationer (Kongo) och att 
vissa missioner inte omfattar den ansamlingen av andra aktörer t.ex. icke 
statliga vilket således innebär att dessa missioner inte inryms i begreppet 
multifunktionella. Det andra motivet är att missionerna som genomförts på 
Balkan ligger nära i tiden vilket i sin tur ger svar på om genomförd 
utbildning ligger rätt. 

 
 Uppsatsen avgränsas till att endast innefatta ledarskapsutbildning och 

träning i ledarskap för yngre officerare och till och med nivå 6 eller 
plutonchefsnivån. Motivet till ställningstagandet är att studier på lägre nivå 
är sällsynta och en studie på denna nivå kan förhoppningsvis ge näring åt 
ytterligare studier på lägre nivåer. 

 
 Jag kommer att begränsa mitt undersökande arbete till utvärdering till 

marinofficerare tillhörande amfibiekåren som har tjänstgjort på en 
befattning iland som motsvarar en svensk skyttebataljon. Motivet till detta 
är att tiden som står till förfogande är begränsad vilket i sin tur begränsar 
studiens omfattning och urvalet. 

 
 Jag kommer inte att ta del av utländska uppsatser, som berör samma ämne 

som min studie. Motivet till detta ställningstagande är att svensk 
grundläggande officersutbildning har en annan bakgrund och kultur. 

 
 Studien inriktas endast mot officerare som har deltagit i en internationell 

mission på Balkan under en tidsrymd av minst sex månader. 
 Studien avgränsas ledarskapsmässigt till att fokusera på att leda enheter i 

den multifunktionella miljön på plutonsnivå. 
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1.5 Tidigare forskning 
”Min granskning visar att Försvarsmaktens utvärderingar från förband i 
internationell tjänst varit ofullständiga och bristfälliga. Även om närmare 
åttiotusen svenskar har deltagit i olika FN-uppdrag så saknas 
sammanställningar av empiri från ledarskapsområdet.…/…/… varje FN-insats 
ses som ”en svart låda” i den meningen att när befäl och soldater gått in i ett 
FN-uppdrag så är det som om de försvunnit…”18 
 
Ofullständigheten och avsaknaden av relevanta studier i ämnet ledarskapet på 
den direkta nivån i en multifunktionell arena har visat sig för mig också. Jag 
har trots idogt sökande inte kunnat finna tidigare relevant forskning eller 
utvärdering som passar in i mitt ämnesval vare sig på ”nätet” eller i tidigare 
publicerade C-uppsatser. Den forskning och utvärdering som jag har funnit och 
som har en likhet till ämnet, ledarskap på en multifunktionell arena är gjord av 
Lars Andersson i hans doktorsavhandling, ”Militärt ledarskap - när det 
gäller” och av Eva Johansson i hennes doktorsavhandling ”The UNknown 
soldier”. Förutom detta så har jag även funnit en C-uppsats i pedagogik som är 
skriven av Peter Tillberg vilken är benämnd, ”Kriterier på vad som utmärker 
en trovärdig ledarskapsutbildning”. 
 
Anderssons är i sin avhandling inriktad mot nivån över pluton och Anderssons 
slutsatser berör främst synen på vad ledarskap är. Andersson menar att 
ledarskapsbegreppet måste breddas och ses i ett större sammanhang än det 
väpnade angreppet vilket innebär att vissa ämnen såsom stress bör 
uppmärksammas särskilt.19 Johanssons slutsatser rör främst kunskapen om 
missionsområdet. Johansson menar att varje man och kvinna måste ha en 
djupare förståelse för de kulturella, sociala och psykologiska aspekterna i det 
land som insatsen utförs.20 Tillbergs C-uppsats skiljer sig markant från tidigare 
nämnda avhandlingar eftersom den bygger på intervjumaterial från forskare 
och lärare på försvarshögskolans ledarskapsinstitution.21 Tillbergs slutsatser 
berör pedagogiken i ledarskapsutbildningen. Tillberg pekar bl.a. på kreativa 
miljöer, dialog i utbildningen och exemplets betydelse i officersutbildningen.22 
Tillbergs slutsatser är intressanta och jag får kanske anledning att återkomma 
till dessa slutsatser då jag tar upp denna uppsats slutsatser för diskussion. 
 
Ovan nämnda avhandlingar är mycket intressanta men ingen av dem jämför 
officersutbildningen mot officerens upplevda situation på de sätt som jag avser 
att göra i denna studie. De tidigare studierna visar dock att det finns luckor i 
pedagogiken, utbildningen och i träningen. 
 
Mot denna bakgrund så bör mitt ämnesval bli än intressantare eftersom min 
studie förhoppningsvis kan ge den yngre officerens syn på genomförd 
utbildningen och träning. 
 
                                                 
18 Andersson, L (2001): Militärt ledarskap -när det gäller s 181-182. 
19 Ibid s 181-182. 
20 Johansson, E (2001): The UNknown soldier s 5, 64-65 och 68. 
21 Tillberg, P (2001): Kriterier på vad som utmärker en trovärdig ledarskapsutbildning s 3. 
22 Ibid s 69-70. 
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1.6 Disposition 
För att upplysa läsaren om hur uppsatsen är upplagd ges här en översiktlig bild 
av dispositionen kapitelvis enligt tabellen nedan. 
Kapitel 1 I kapitlet ges en bakgrund. Efter denna bakgrund beskrivs problemet, syftet 

med studien och studiens frågeställningar. I kapitlet sista del redovisas 
avgränsningar och tidigare, av mig funnen, forskning. 

Kapitel 2 I kapitlets första del redovisas centrala begrepp. Därefter beskrivs och 
redovisas de teorier som är valda för studien. I studien har två teorier valts 
och dessa teorierna benämns dimensionsmodellen och förståelseteorin. 

Kapitel 3 I kapitlet första del beskrivs, övergripande, vetenskapliga förhållningssätt, 
angreppssätt bearbetning och analys av empiri. Efter detta beskrivs 
tillvägagångssätt för studiens genomförande och i samband med detta 
redovisas och motiveras även metod, angreppssätt etc. som författaren har 
valt för studiens genomförande. I kapitlets sista del beskrivs hur urvalet av 
respondenterna kommer att genomföras och vilka krav som ställs på 
respondenterna. Förutom detta så redovisas även den källkritikiska  
granskningen. 

Kapitel 4 I kapitlet redovisas resultatet av genomförda intervjuer. I kapitlets första del 
beskrivs respondenternas bakgrund och erfarenheter av internationell 
tjänstgöring. Efter detta redovisas resultatet av intervjuer som är genomförda 
med respondenter, som har tjänstgjort som pluton- eller ställföreträdande 
plutonchef i en internationell insats. I del två redovisas resultatet av 
intervjuer som är genomförda med respondenter, som har tjänstgjort som 
bataljon- eller kompanichef i en internationell insats.  

Kapitel 5 I kapitlet analyseras empirin stegvis mot bakgrund av valda teorier.  
Analysen tar sin utgångspunkt i situationen och situationens krav. Efter detta 
analyseras utbildning och träning vid MOHS, hemmaförbandet och 
fackskola samt framtiden. Kapitlet avslutas med att med att ställda frågor 
besvaras. 

Kapitel 6 Detta kapitel avslutar studien. I kapitlets första del diskuteras vald metod och 
teori. Därefter diskuteras resultaten samt studiens tillförlitlighet. I kapitlet 
sista del ges förslag till fortsatt forskning mot bakgrund av dragna slutsatser. 
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2 TEORIANKNYTNING 
 
2.1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag att beskriva och förklara innehållet i valda teorier. 
Jag kommer dessutom att ge en kort bakgrund om valda teorier. I kapitlets 
inledning definieras först vissa begrepp som kommer att användas senare i 
uppsatsens olika delar. 
 
2.2 Begrepp 
Kompetens, ledarskap, utbildning, träning och multifunktionell är begrepp som 
kan förstås och beskrivas utifrån olika perspektiv. I denna studie skall jag 
belysa det militära ledarskapet på krisarenan. Mot denna bakgrund har jag 
således valt att relatera dessa begrepp utifrån militära sammanhang och 
situationer. Begreppet ledarskap kommer jag dock att belysa mer eftersom som 
jag vill ha en bredare syn på begreppet. 
 
Kompetens: Med begreppet kompetens avses en sammansättning av 
komponenterna kunskaper, färdigheter, erfarenheter, värderingar och 
kontaktnät.23 
 
Multifunktionell: Med begreppet multifunktionell avses en humanitär insats i 
ett land där konflikten har sitt ursprung i t.ex. etniska, religiösa eller 
ideologiska förhållanden och där förutsättning för framgång innebär helhetssyn 
och samarbete med militära och civila aktörer.24 Exempel på en 
multifunktionell arena är kriserna som pågår på Balkan i Kosovo och Bosnien. 
 
Ledarskap: Med begreppet ledarskap i denna studie avses det direkta 
ledarskapet, som utövas på den lägsta hierarkiska nivån, pluton upp till 
kompani.25 Ledarskap kan definieras som: 
 
 Det beteende som ledaren för en pluton uppvisar och den handling som 

ledaren systematiskt vidtar i syfte att påverka andra i plutonen med 
avsikten att plutonen eller individer skall lösa bestämda uppgifter och nå 
bestämda mål.26 

 
 ”Ledarskap är chefens förmåga att skapa de betingelser, som gör att 

medarbetarnas personlighet, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja 
till samarbete tillvaratas för att på bästa sätt lösa förelagda uppgifter.”27  

 
En sammanslagning av dessa tolkningar fångar på ett bra sätt upp hela bredden 
av ledarskapet. 
 

                                                 
23 SOU 2003:43 (2003): Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten s 35. 
24 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin s 34. 
25 Larsson, G och Kallenberg, K, red. (2003): Direkt ledarskap s 18. 
26 Abrahamsson, B och Andersen, J Aa (2002): Organisation - att beskriva och förstå 
organisationer s 82. 
27 Försvarsmakten (1986): Chefen & ledarskapet s 123. 
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2.3 Teorier 
I denna studie kommer jag att utgå från professor Per-Erik Ellströms teori om 
lärande och kompetensutveckling i arbetet och från Sandberg och Targamas 
teori om lärande och förståelse. Ellström utvecklade sin teori då man insåg och 
förstod behovet och nödvändigheten av förbättrade möjligheter till lärande och 
kompetensutveckling i det dagliga arbetet.28 Trots den ökade betydelsen av 
kompetensutveckling i arbetslivet saknades det i stor utsträckning pedagogisk 
forskning om utbildning, lärande och dess processer samt effekter. Ellström 
utvecklade sin teorimodell mot bakgrund av tysk och nordisk 
kvalifikationsforskning och Ellström säger i sin studie att kunnande eller det 
faktiska handlandet, påverkas av flera olika påverkande faktorer.29 
 
Sandberg och Targama utvecklade sina teorier mot bakgrund av den snabba 
samhällsutvecklingen på sent 80-tal. Den snabba utvecklingen medförde bl.a. 
att ledningen gick från detaljstyrning till visions- och idéstyrning och att denna 
form av styrning resulterar i att ledningen måste anlägga en förändrad syn på 
ledarskapet. Men enligt Sandberg och Targama har inte ledningen på företagen 
förstått hur man leder och påverkar människor genom förståelse. Mot denna 
bakgrund utvecklade de sin teori eftersom de ansåg att begreppet kompetens 
behövde utvecklas med faktorn förståelse. Sandberg och Targama menar att 
man måste förstå vad förståelse innebär om man vill kompetensutveckla sina 
medarbetare.30 
 
Teorimodellen som Ellström utvecklat och teorin som Sandberg och Targama 
utvecklat skall komplettera varandra i studien. Ellströms teorimodell är lämplig 
i studie eftersom den dels visar helheten och hur olika kompetenser påverkar 
varandra. Den är dessutom lämplig att använda för insamlingen av fakta och 
för analys av de delar som ligger nära situationen krav på kompetens. I studien 
väljer jag att benämna Ellströms teori som ”Dimensionsmodellen”. Sandberg 
och Targamas teori är ett komplement till dimensionsmodellen och den är 
användbar för en analys av de olika delarna i utbildningen och träningen. I 
studien väljer jag att benämna Sandberg och Targamas teori som 
”Förståelseteorin”. 

2.3.1 Dimensionsmodellen 
Dimensionsmodellen är sammansatt av faktorerna individen, uppgiften och 
handlingen. Handlingen som ligger i modellens mitt är det som utförs av 
ledaren och agerandet är således ett resultat av interaktion mellan uppgiftens 
krav och individens kompetens. Handlingen kan också beskrivas med att vara: 
åtbörd och tal som officeren uppvisar i krissituationen i form av order eller 
annan verksamhet. 
 
 
 
 

                                                 
28 Ellström, P-E (1992): Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet förord. 
29 Ibid s 37-38. 
30 Sandberg, J & Targama, A (1998): Ledning och förståelse s 16-19. 
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Figur 2:1 Dimensionsmodellen och kopplingarna mellan individ, uppgift och faktisk 
handling.31 

2.3.2 Individen 
Individens kompetens indelas i dimensionsmodellen i formell kompetens och 
faktisk kompetens. Den formella kompetensen är den kompetensen som 
individen förvärvat genom olika studier på skolor och den formella 
kompetensen, skall för att kunna kallas formell kompetens, kunna verifieras 
genom diplom, betyg eller annan skriftlig dokumentation.32 
 
Den faktiska kompetensen kan grovt beskrivas till att vara den kompetens som 
är individens samlade erfarenhet.33 Den faktiska kompetensen har utvecklats 
inte bara genom formellt lärande utan även icke-formellt och informellt 
lärande.34 Till det icke-formella lärandet hör erfarenheter som utgår ifrån det 
formaliserande lärandet men som är utanför det officiella utbildningssystemet. 
I denna kategori kan således övningsverksamhet, icke obligatorisk utbildning 
och verksamhet på ”fältet” inbegripas. Det informella bidraget utgörs av 
kompetenser som individen tillägnar sig i ”vardagslunken” på arbetet, på 
fritiden, i det sociala umgänget och i familjelivet.35  
 
Det informella lärandet kan således sammanfattas till det livslånga lärandet 
vilket består av: vilja att lära (självstyrt lärande), reflekterande lärande och 
socialisation av vedertagna mönster, normer, regler och värderingar 
(oreflekterande lärande).36 
 
För att kunna värdera den faktiska kompetensen är det slutligen viktigt att 
beakta faktorerna vilja, attityd och engagemang. Dessa faktorer spelar en 
avgörande roll för den faktiska kompetensen då dessa är en förutsättning för 
lärandet. 

                                                 
31 Lindholm, M (red) (2000): Pedagogiska grunder s 138. 
32 Ellström, P-E (1992): Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet s 39. 
33 Lindholm, M (red) (2000): Pedagogiska grunder s 138. 
34 Talerud, B (2003). Om utveckling av utbildning och lärande inom FM-några notiser s 1-2. 
35 Lindholm, M (red) (2000): Pedagogiska grunder s 138. 
36 Talerud, B (2003). Om utveckling av utbildning och lärande inom FM-några notiser s 1-2. 
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2.3.3 Uppgiften 
Uppgiftens krav på kompetens indelas i dimensionsmodellen till situationens 
krav på kompetens och till föreskriven kompetens. I idealfallet skall helst 
föreskriven kompetens och situationens krav på kompetens sammanfalla.37 

Föreskriven kompetens och situationens krav på kompetens i en 
multifunktionell miljö är dock en komplex fråga då det normalt inte går att 
förutsäga situationer och befattningars olika uppgifter fullt ut. Vill man ha en 
bild av uppgiftens krav på kompetenser kan den brytas ner till delarna:38 
 
 uppgiftsinriktade kompetenser, 
 ideologiska/normativa kompetenser och 
 utvecklingsinriktade kompetenser 

 
Psykomotoriska, kognitiva och sociala kompetenser är beståndsdelar i den 
uppgiftsinriktade kompetensen.39 Den psykomotoriska faktorn är förmågan 
att uppfatta att någonting inträffar och att utifrån denna händelse agera. 
Agerandet uttrycks som en manuell mekanisk handling som att t.ex. uppfatta 
att man är beskjuten och ta skydd för att undgå att bli träffad. Den kognitiva 
kompetensen är individens samlade kunskap och intellekt. Kognitiva 
kompetensen beskrivs vanligtvis till tre nivåer:40 
 
 färdighetsbaserad, 
 regelbaserad och 
 kunskapsbaserad. 

 
I den färdighetsbaserade nivån är agerandet en rutinmässig handling t.ex. 
besvara fiendens eld med eld från egna eldhandvapen. I den regelbaserade 
nivån styrs agerandet av invanda regler som är inlärda och mer eller mindre 
medvetna t.ex. besvara fiendens eld med egen eld, kasta rök för att få skydd 
och att förflytta enheten till en säker plats. 
 
I den kunskapsbaserade nivån styrs agerandet av en medveten helhet som 
relaterar och anknyter till en mängd faktorer som mål, tillgängliga resurser och 
tidigare erfarenheter som att t.ex. utifrån den skyddade platsen styra in annan 
eld än eld från eldhandvapen mot fienden, kringgång av fienden i syfte att 
starta ett motanfall eller annat agerande, som är styrt av den analytiska 
helheten. 
 
Den sista delen i den uppgiftsinriktade kompetensen är social kompetens. 
Social kompetens utgörs av ledarskaps- och kommunikationsförmåga t.ex. att 
organisera och leda eget och andras arbete.41 

                                                 
37 Ellström, P-E (1992): Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet s 40-41. 
38 Lindholm, M (red) (2000): Pedagogiska grunder s 139. 
39 Ellström, P-E (1992): Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet s 49. 
40 Ibid s 53. 
41 Ibid s 48-49. 
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Affektiva och personlighetsrelaterade kompetenser är beståndsdelar i den 
ideologiska/normativa kompetensen. Affektiva kompetenser är bl.a. attityd, 
värderingar och motivation. 
 
Personlighetsrelaterade kompetenser är bl.a. snabbhet, noggrannhet och 
pålitlighet. I praktiken kan det vara svårt att åtskilja affektiva- och 
personlighetsrelaterade kompetenser, då de oftast är beroende och i symbios 
med varandra.42 
 
Den sista delen i nedbrytningen, i syfte att erhålla en analytisk bild av 
uppgiftens krav, är utvecklingsinriktade kompetenser. Innovation, 
gränsöverskridande och ifrågasättande utgör huvuddelarna i de 
utvecklingsinriktade kompetenserna.43 En ledare som har kompetenserna 
prövar och ifrågasätter mål och uppgifter samtidigt som han/hon kritiskt 
granskar den egna personens/enhetens arbetsvillkor ständigt.44 
 
Situationens krav på kompetens är i jämförelse med föreskriven 
kompetens än mer komplex och svårarbetad och oförutsägbar och idag 
kan man inte helt och i detalj ”kravspecificera” situationens krav på 
önskvärd kompetens. En ansats kan dock göras utifrån redan vunna 
erfarenheter genom att fråga personal som har varit på en 
multifunktionell arena vad de anser. 

2.3.4 Handlingen45 
Officerens faktiska agerande i den konkreta situationen kallas i 
dimensionsmodellen, utnyttjad kompetens. I handlingen möter individens 
kompetenser uppgiftens krav på kompetenser och därav följer ett utfall och ett 
resultat av individens förmåga, oaktat uppgifter. 

2.3.5 Förståelseteorin - tolkande kompetensansats 
De främsta särdragen i den tolkande vetenskapen är det fenomenologiska 
grundantagandet att människan och hennes verklighet inte går att sära och att 
grunden för människans kunskap är människans erfarenhet av sin verklighet.46 

Det innebär att människans verklighet aldrig är åtskild från människan 
eftersom den är relaterad till människans erfarenhet av densamma. Under 
1980- och 90-talet har man inom organisations- och ledarskapsforskning på 
allvar börjat använda en tolkande ansats. Trots detta så är det få studier som 
använt en tolkande ansats att undersöka vad som är kompetens i arbete.47 Man 
har genom forskning visat med en tolkande kompetensansats att de kunskaper 
och färdigheter som individer utvecklar alltid är relaterade till en persons 
förståelse av en arbetsuppgift.48 Det innebär i sin tur att ju mer exakt vi kan 

                                                 
42 Ellström, P-E (1992): Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet s 48-50. 
43 Lindholm, M (red) (2000): Pedagogiska grunder s 139. 
44 Ellström, P-E (1992): Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet s 61. 
45 Lindholm, M (red) (2000): Pedagogiska grunder s 142-143. 
46 Sandberg, J & Targama, A (1998): Ledning och förståelse s 59. 
47 Ibid s 59. 
48 Ibid s 60. 
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beskriva individens förståelse av ett arbetes utförande desto större är 
förutsättningarna att vi kommer att kunna synliggöra kompetens i arbete.  
 
Kritik som anförs mot de tolkande ansatserna är att de inte förmår att redovisa 
mer integrerade beskrivningar av vad som utgör kompetens i arbete. Ett annat 
problem är att de inte tycks fånga upp de variationer i kompetens som finns hos 
en grupp människor.49 

2.3.6 Lärande 
Lärande i arbete är nära förknippat med kompetens, då lärande i allt väsentligt 
handlar om upprätthållande samt utveckling av kompetens och förståelse.50 

Kompetens utgörs inte primärt av ett antal specifika egenskaper som t.ex. 
kunskaper och färdigheter utan det föregås alltid av individens förståelse av sitt 
arbete.51. Lärandet utgörs av läransats och lärutfall. Lärandet måste förstås som 
en oupplöslig relation och termerna ansats och utfall gör det möjligt att förklara 
varför vissa individer lär sig vissa saker bättre än andra i arbetet.52 En 
förändrad förståelse av arbetet innebär en förändring av såväl läransats som 
lärutfall i arbetet. En förändrad förståelse av arbete är alltså en förutsättning för 
ett förändrat lärande vilket ger en möjlighet till en kvalitativt annorlunda 
kompetens som resultat.53 Det är alltså vårt sätt att förstå som avgör både 
vilken kompetens vi utvecklar (lärutfall) och på vilket sätt vi utvecklar 
kompetensen (läransats). 
 
Den viktigaste förutsättningen för att åstadkomma lärande genom förändrad 
förståelse är reflektion och det är genom reflektionen som det blir möjligt att 
medvetandegöra vår förståelse.54 När vi utför arbete riktas hela vår 
uppmärksamhet till just arbetet och det är först när vi stannar upp och 
reflekterar som vi ges möjligheten att medvetandegöra förståelsen. Det finns 
tre grundläggande nivåer av reflektion: självreflektion, reflektion genom dialog 
med andra och genom att bl.a. studera forskning.55 

2.3.7 Sammanfattning 
Yrkeskunnande är ett flerdimensionellt begrepp som relateras till 
huvudkomponenterna kompetens (relaterat till individen) och kvalifikation 
(relaterat till uppgiften).56 Kvalifikation utgår från föreskriven- och 
situationens krav på kompetens. Situationens krav på kompetens är dock mer 
fundamental än föreskriven kompetens eftersom man logiskt sett först ser på 
situationens krav på kompetens innan föreskriven kompetens. Individens 
kompetens är kopplat till individens egenskaper (faktisk kompetens) och till de 
krav och resurser som finns i omgivningen (formell kompetens). Individens 
kompetens i yrkesutövandet består av relationen mellan individens egenskaper 
                                                 
49 Sandberg, J & Targama, A (1998): Ledning och förståelse s 60-61. 
50 Ibid s 77. 
51 Ibid s 77. 
52 Ibid s 82. 
53 Ibid s 84 
54 Ibid s 86. 
55 Ibid s 87. 
56 Ellström, P-E (1992): Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet s 37-38 
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och arbetets karaktär. En individ kan äga en rad kompetenser som inte utgör 
kvalifikationer i förhållande till ett visst arbete. Situationen kan även bli det 
omvända, att vissa kompetenser krävs men kompetensen finns inte hos 
individen. Saknas kunskap om situationens krav på kompetens för att fastställa 
föreskriven kompetens så krävs det någon form av systematiserad arbetsanalys 
av situationens krav på kompetens. 
 
 
3 METOD 
 
3.1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs först kortfattat och översiktligt några vanligen 
förekommande vetenskapliga förhållningssätt, arbetssätt och metoder för 
bearbetning och analys av insamlad data. Efter detta beskrivs min arbetsgång i 
studien. Under arbetsgångens beskrivande motiveras valet av vetenskapligt 
förklaringssätt, arbetssätt, metod för bearbetning och analys av empirin. I 
kapitlets sista del redovisas hur respondenterna har valts ut, hur frågeschemat 
prövades samt den kritiska granskningen av material och källorna. 
 
3.2 Två vetenskapliga förhållningssätt57 
Förhållningssättet beskriver vilka ”glasögon” eller infallsvinkel man har tagit 
för studiens genomförande och inom den vetenskapliga forskningen kan man 
bl.a. finna förhållningsansatserna positivism och hermeneutik. 
 
Positivismen har sina rötter i den empiriska/naturvetenskapliga forskningen. 
Med fysiken, som ideal och förebild, vill positivisterna skapa en vetenskaplig 
metodologi som är allmängiltig och lika för alla vetenskaper, en så kallad 
monism. Positivismens främsta kännetecken är bl.a. generella lagar och kausal 
natur, reduktionism samt en yttre relation till forskningsobjektet. De generella 
lagarna och kausal natur kan kortfattat beskrivas till att vara ett samband 
mellan orsak - verkan. Reduktionismen innebär att man studerar helheten 
genom att reducera helheten till delar och studera delarna var för sig. En yttre 
relation till forskningsobjektet innebär att forskaren alltid skall vara objektiv 
och forskaren skall således kunna bytas ut under studiens gång och resultatet 
ändå skall bli desamma. 
 
Hermeneutik är läran om tolkning och hermeneutiken kan sägas vara 
positivismens motsats. Den hermeneutiske forskaren närmar sig sitt objekt på 
ett subjektivt sätt utifrån sin egen förståelse. Förståelsen, tankar, intryck, 
känslor och kunskap är en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet. 
En hermeneutiker ser helheten i forskningsproblemet och helheten ställs i 
relation till delarna. En hermeneutiker pendlar ständigt mellan helheten och 
delarna för att nå en så fullständig förståelse som möjligt vilket innebär att 
forskaren som tolkar en text börjar med att läsa hela texten för att skapa sig en 
helhetsuppfattning. Därefter läser hermeneutikern de olika delar i texten var för 
sig för att skaffa sig förståelse av dessa och under hela tolkningen använder sig 

                                                 
57 Patel, R och Davidsson, B (1991, 1994): Forskningsmetodikens grunder s 23-28. 
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forskaren av sin förståelse som ett verktyg i tolkningen. Denna metod brukar 
kallas ”hermeneutiska spiralen”. 
 
3.3 Deduktion och induktion58 
Att relatera teori och verklighet är ett av de centrala problemen i en studie. I 
forskningsvärlden kan man finna flera arbetssätt. Jag kommer dock att hålla 
mig till arbetssätten induktion och deduktion i syfte att relatera teori och 
verklighet. Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren följer bevisandets väg 
och utgångspunkten för att kunna följa bevisandets väg är allmänna principer 
och befintliga teorier. Detta medför att teorin bestämmer den informationen 
som skall samlas in och hur man skall tolka informationen för att därefter 
relatera resultaten av tolkningen till befintliga teorin.  
 
Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren följer upptäckandes väg och 
utgångspunkten är att objekt undersöks utifrån en mängd fall och utifrån dessa 
hävdar man därefter ett samband eller teori som är generellt giltigt. Forskare 
genomför således studien med avsaknad av en giltig teori eftersom induktionen 
i huvudsak är baserad på tanken att allt vetande börjar som en serie enskilda 
upplevelser. 
 
3.4 Kvantitativ och kvalitativ59 
Inom metodläran finns det två huvudgrupper för bearbetning och analys av den 
insamlade informationen, kvantitativa- eller kvalitativa metoden. Den 
kvantitativa forskningen innebär att man använder sig av statistisk bearbetning 
och analys emedan den kvalitativa forskningen innebär att man använder sig av 
en verbal bearbetning och analysmetod. Ibland framställs dessa båda metoder 
till att vara olika ändpunkter på en linje och således motpoler och oförenliga. I 
den praktiska forskningen och i den samhällsvetenskapliga forskningen är det 
dock så man oftast befinner sig mellan dessa ändpunkter eftersom forskning 
som i huvudsak är kvantitativ ofta har inslag av verbala analyser likväl som 
kvalitativ forskning kan ha inslag av statistiska analyser. 
 
3.5 Val av metod 
Att välja förhållningssätt, arbetssätt och metod för bearbetning och analys är 
inte helt okomplicerat eftersom det krävs en djup analys av vad som bäst 
gynnar undersökningen. Att välja är svårt men att välja är också ett privilegium 
då jag som författare själv kan bestämma hur jag vill angripa problemet i min 
forskning. I studien skall jag jämföra utbildning och träning mot en upplevd 
verklighet. För att kunna göra detta på ett bra sätt så kommer jag att bryta ner 
dimensionsmodellens delar i boxar och dessa boxar kommer att benämns som: 
 
 föreskriven kompetens- relateras till uppgiften 
 formell kompetens-  relateras till individen 
 situationens krav på kompetens- relateras till uppgiften 
 faktisk kompetens-  relateras till individen 
 utnyttjad kompetens-  relateras till handlingen 

                                                 
58 Patel, R och Davidsson, B (1991, 1994): Forskningsmetodikens grunder s 20-22. 
59 Ibid s 12. 
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Användande av dessa boxar syftar dels till att underlätta struktureringen och 
sorteringen av empirin dels till att rätt material inhämtas och studeras. 
Indelningen i boxar syftar dessutom till att hela bredden av utbildningen och 
träningen ”fångas” och studeras. Förutom detta så kan kanske indelningen till 
”boxar” i ett senare skede underlätta analysen samt diskussionen och 
indelningen ger förhoppningsvis, mig och läsaren en ”röd tråd” att följa. 
 
I boxen formell kompetens kommer jag i studien att sortera utbildningsplaner 
eller order för utbildning som är skrivna på MOHS eftersom respondenterna på 
den direkta nivån genomförde sin utbildning och träning under senare delen av 
90-talet på MOHS. Jag kommer dessutom, om tid finnes, att tillföra MHS 
utbildningsorder för YOP60 i boxen. Syftet med att tillföra MHS 
utbildningsorder för YOP är att i ett senare skede kunna göra en ytterligare 
jämförelse mellan MOHS och MHS för att kunna se om jag kan skönja 
förändringar i utbildningen och träningen som har bärighet mot internationell 
tjänstgöring. 
 
I boxen föreskriven kompetens kommer jag i studien att sortera alla 
högkvarterets styrningar för utbildning. Den kommer således att innehålla 
målsättningarna för MOHS, amfibieförbanden och fackskolan. Boxen kommer 
dessutom att kompletteras med utbildningsplaner eller order för träning- och 
utbildning som är skrivna på amfibieförbanden eller fackskolan samt 
högkvarterets senaste styrdokument för utbildningen vid MHS om dessa är 
möjliga att finna och syftet med att tillföra styrdokumentet för MHS är 
liktydigt med syftet som jag beskrev i föregående stycket. 
 
Granskningen och analysen av ovan nämnda dokument kommer att vara 
kvalitativt. Den kvalitativa bearbetningen väljs eftersom målsättningar i 
styrdokument och order för utbildning uttrycks verbalt och inte med siffror. 
Det innebär således att en kvantitativ bearbetning inte är lämplig i denna studie 
eftersom den kvantitativa bearbetningen kommer till sin fördel då man har 
matematiska och/eller statistiska beräkningar/mätningar och ett stort omfång av 
deltagare.61 Ett ytterligare motiv till att ha en kvalitativ bearbetning är också att 
föreskriven- och formell kompetens ständigt påverkas och förändras. Det 
innebär att målsättningarna är skrivna med stort ”utrymme” eftersom ny 
information ständigt tillförs utbildningen och träningen. Sammantaget innebär 
detta således att jag kommer att välja en kvalitativ metod för bearbetningen och 
analysen av empirin. 
 
I boxen situationens krav på kompetens kommer jag att sortera de 
utbildningsplaner som nyttjas på Swedint vid utbildning och träning samt 
resultaten av de frågor som jag kommer att ställa till respondenter som har 
tjänstgjort internationellt på indirekt nivå. Syftet med detta är att ge en bild av 
hur respondenterna med chefserfarenhet uppfattar att deras erfarenhet nyttjas 
inom försvarsmakten. Har Försvarsmakten lyssnat och anammat deras 
erfarenheter samt implementerat desamma i utbildningen och träningen? Ett 

                                                 
60 Yrkesofficersprogrammet. 
61 Patel, R och Davidsson, B (1991, 1994): Forskningsmetodikens grunder s 12. 
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annat syfte är att ge en läsare av studien en ökad kunskap om situationens krav 
på kompetens, formell kompetens och faktisk kompetens för dess senare delar. 
Granskningen och analysen av dessa dokument samt intervjusvaren på den 
indirekta nivån kommer att genomföras i likhet med bearbetningen och 
analysen av övriga dokument. 
 
I boxarna utnyttjad kompetens och faktisk kompetens, som i denna studie är 
upplevd, kommer jag i denna studie att sortera resultatet av de frågor jag 
kommer att ställa till de respondenter som verkat i internationell tjänst på direkt 
nivå. Frågeställningen till respondenterna på den direkta nivån utgår från flera 
skeden i officerens utbildning och träning. Frågorna är kopplade mot vunna 
erfarenheter och svaren på direkt nivå skall således kunna ge mig en 
uppfattning, bild och tendens på hur den yngre officeren uppfattar genomförd 
utbildning och träning gentemot den erfarenhet han/hon nu besitter efter att ha 
tjänstgjort internationellt på en multifunktionell arena. Kopplingen mellan 
utbildning, träning och vunna erfarenheter efter internationell tjänstgöring 
innebär samtidigt att det finns ett utrymme i frågeställningarna. Utrymmet 
innebär att respondenten får, om han/hon vill, utveckla varför respondenten 
svarade så som han/hon gjorde, utifrån sin egen tolkning och förståelse. Om 
respondenten svarar på ett sätt som gått utanför det för mig förväntade 
svarsomfånget så har det genererat nya infallsvinklar och ny förståelse för mig 
vilket innebär att det finns en möjlighet att jag kan dra andra slutsatser som 
ligger utanför vald teorimodells ram. Dessa slutsatser kan ha betydelse för 
utvecklandet av ledarskapsutbildningen62 på lägre nivå av relevans mot given 
bakgrund. Respondenternas uppfattningar kommer därefter att kopplas mot de 
övriga delarna i teorimodellen i syfte att kunna ge mig ett svar på om 
utbildningen och träningen i ledarskap som den yngre officeren genomför har 
relevans mot att kunna leda enheter i en multifunktionell miljö. 
 
Granskningen och analysen av intervjusvaren på den direkta nivån kommer att 
vara kvalitativt. Den kvalitativa bearbetningen väljs eftersom antalet 
respondenter är ringa vilket i sin tur innebär att jag inte kan förlita mig på 
statistik.63 Ett ytterligare motiv till att ha en kvalitativ bearbetning är också att 
respondenterna har ett utrymme att utveckla sina svar i intervjun. Denna 
möjlighet att utveckla svaret gör att det är lämpligt att bearbeta svaren 
kvalitativt i syfte att kunna finna likheter, som har uttryckts med annorlunda 
ord. Sammantaget innebär det således att bearbetningen och analysen av 
intervjusvaren kommer att vara kvalitativ. 
 
Mitt förhållningssätt kommer, med hänsyn tagen till ovan valda bearbetning att 
vara hermeneutiskt inriktat och det är naturligt då jag har valt en kvalitativ 
metod för bearbetning och analys av insamlat underlag. Jag gör en jämförelse 
av olika verbala styrdokument. Jag tolkar människors upplevelser och 
erfarenheter i intervjuerna mot bakgrund av egen erfarenhet från en 
multifunktionell miljö. 
 

                                                 
62 Patel, R och Davidsson, B (1991, 1994): Forskningsmetodikens grunder s 22. 
63 Ibid s 12. 
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Min förklarings- och förståelseansats kommer att pendla mellan den deduktiva 
och den induktiva modellen. Jag anser att jag pendlar mellan dessa arbetssätt 
mot bakgrund av följande: I frågeformulären gentemot den direkta och 
indirekta nivån är frågorna knutna mot befintlig teori och utifrån detta kan jag 
utläsa tendenser. Att jag kan utläsa tendenser innebär således att jag kan följa 
bevisandets väg för att förklara ett utfall och det innebär således att jag antar ett 
deduktivt arbetssätt för min studie.64 Det som talar mot ett induktivt arbetssätt 
är det ringa antalet respondenter. Jag måste på grund av det låga antalet 
respondenter ge respondenterna en möjlighet att utveckla sina svar. Möjlighet 
att utveckla svaren på de olika nivåerna och de ringa antalet respondenter kan 
innebära att jag utifrån insamlade information drar slutsatser som är typiskt för 
den speciella urvalsgruppen som tillhör amfibiekåren.65 Men det kan också 
innebära att jag kommer att upptäcka fenomen som kan bidrar till utvecklingen 
av ledarskapsutbildningen och träningen på lägre nivå i stort.66 Det ringa 
antalet respondenter innebär också att bevisandets väg är svår att leva upp till. 
 
Sammantaget tycker jag att ovanstående motiv klart motiverar mitt val av 
vetenskaplig ansats. 
 
3.6 Urval av respondenter 
Respondenterna i intervjuerna kommer i alla avseenden att utgöras av personal 
som har varit verksamma i internationell tjänst i Kosovo eller Bosnien under en 
tidsrymd av minst sex månader. Jag strävar dock efter respondenter som har 
genomfört två internationella insatser. De mest ultimata är också om 
respondenterna har genomfört insats i Kosovo och i Bosnien med ett längre 
uppehåll mellan insatserna eftersom det förhoppningsvis kan ge mig mer 
information om vilka kompetenser som är nödvändiga för ett agerande, som 
ledare i den multifunktionella miljön. Respondenterna på den direkta nivån 
skall för att vara aktuella för intervju ha tjänstgjort i en nivå som motsvarar 
minst ställföreträdande plutonchef. Respondenterna på indirekt nivå skall för 
att vara aktuella för intervju ha tjänstgjort i en nivå som motsvarar minst 
kompani- eller bataljonschef. 
 
Urvalet av respondenterna på den direkta nivån sker genom att jag samverkar 
med regementscheferna på amfibieregemente 1 och 4, eller mot personer som 
denne har utsett för studien. I denna direktsamverkan delges syftet med studien 
och frågeställningarna genom min försorg. Regementschefen eller den han 
utser kommer därefter att efterfråga personal med rätt bakgrund och informera 
dessa om uppsatsens syfte, utan att delge frågeställningarna. Utifrån denna 
information kan därefter personal som är villiga anmäla sitt intresse till att delta 
som respondent.  
 
Urvalet av respondenter på kompani- eller bataljonsnivån tillgodoser jag 
genom att jag nyttjar mitt eget informella nätverk. Det innebär i korthet att jag 
kommer att söka upp personal som jag vet har tjänstgjort i befattning på den 

                                                 
64 Patel, R och Davidsson, B (1991, 1994): Forskningsmetodikens grunder s 21. 
65 Ibid s 21. 
66 Ibid s 22. 
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indirekta nivån och som uppfyller de kriterier jag tidigare redovisade. 
Frågeställningar till personer på indirekt nivå kommer att delges då intervjun 
startar eller i omedelbar anslutning till densamma. 
 
3.7 Frågeschema 
För att kunna genomföra intervjuer gentemot respondenter på den indirekta- 
och den direkta nivån kommer jag att använda mig av två olika frågescheman, 
som redovisas i bilaga 1 och 2. Frågorna i respektive schema är standardiserade 
eftersom jag endast vill ha svar på frågor som rör officerens olika utbildnings- 
och träningssteg.67 Före intervju kommer frågescheman att prövas mot 
respondenter som uppfyller de kraven som är ställda gentemot urvalet av 
respondenter. Syftet med provintervjuer är främst att utveckla och korrigera 
frågeschemat utifrån provrespondenternas synpunkter. 
 
Provrespondenternas svar kommer att vara en del av empirin i undersökningen 
om jag vid prövandet finner att korrigeringarna är ringa och anledningen till 
detta är att ytterligare underlag kan medföra än bättre resultat. Om 
korrigeringarna efter provinterintervjuerna är stora kommer svaren som avges i 
provintervjuerna inte att utgöra underlag i undersökningen och anledningen till 
detta är att svaren ej leder mot undersökningens syfte. 
 
3.8 Material och Källkritik 
Det material som använts i denna studie består av: 
 
 Olika styrdokument, utgivna av Högkvarteret, som reglerar 

yrkesofficersutbildning och fackutbildning. 
 
 Utbildningsplaner eller order för utbildning som reglerar viss övnings- och 

utbildningsverksamhet vid MOHS, MHS, Fackskola, Amfibiekåren och 
Swedint. 

 
 Anteckningar efter intervjuer genomfört med officerare, som har tjänstgjort 

i internationell insats, som chef för bataljon eller kompani. 
 
 Anteckningar efter intervjuer genomfört med officerare, som har tjänstgjort 

i internationell insats, som plutonchef eller plutonchef ställföreträdande. 
 
 Anteckningar efter samtal genomfört med en f.d. regementschef i 

Amfibiekåren. 
 
I det insamlade materialet till uppsatsen finns det både styrkor och svagheter. 
 

3.8.1 Styrdokument 
De styrdokument och utbildningsplanerna/order för utbildning som har använts 
är primärkällor vilket innebär att risken för förvanskning har reducerats 
radikalt. Svagheten hos styrdokumenten ligger i att visst material inte kan 
                                                 
67 Esaiasson, P Et. Al (2002): Metodpraktikan s 254. 
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dateras exakt till den tid då respondenterna, på direkt nivå genomförde 
utbildning och träning. Denna brist på exakthet, i tid, bedöms dock påverka 
studien resultat marginellt eftersom jag, enligt uppgiftslämnarna, har erhållit ett 
material som i huvudsak speglar det som då var gällande för utbildning och 
träning. 

3.8.2 Intervjuer 
Styrkorna med använda frågescheman är dels att respondenterna har fått vara 
anonyma eftersom anonymitet ökar möjligheten av ärlighet under intervjuerna. 
Dels att respondenter har fått möjlighet att korrekturläsa renskrivet material 
och där beretts tillfälle att lägga till eller dra ifrån. En avslutande styrka i det 
utarbetade frågeschemat är att jag som utformat frågeschemat har en erfarenhet 
av officersutbildningen (dock var det några år sedan jag genomförde min första 
utbildning) och av internationell tjänstgöring vilket bidrar till att jag har en viss 
vetskap om verksamheten och vad som kan förväntas av officerens, som ledare 
och chef. 
 
Svagheten med de använda frågorna och således med det intervjumaterialet 
som frågorna har renderat är dels att frågorna är konstruerade av en lekman, 
inom området att konstruera frågor. Dels att frågorna kanske kan uppfattas som 
något ensidiga men det har samtidigt, på grund av tidsbrist, varit svårt att utöka 
frågeschemat. Risken för tendenser i intervjuobjektens levererade svar är 
naturligtvis uppenbar och skall beaktas.  
 
Sammanfattningsvis bedöms de källkritiska kraven på äkthet, oberoende, 
samtidighet och tendens ha beaktats68 då materialet kommer från primärkällor 
och inte sekundärkällor. Då uppgiftslämnarna, som har bistått med material, 
som inte kan dateras exakt i tid, anger att använt material väl speglar mål och 
krav för utbildning och träning. Då källorna bedöms vara oberoende av 
varandra. 
 
 
4 RESULTATREDOVISNING 
 
4.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas en sammanställd sammanfattning av resultaten från de 
intervjuer som är gjorda mot officerare, som har tjänstgjort på direkt- eller 
indirekt nivå. Förutom detta redovisas även en översiktlig information om 
respondenternas erfarenheter, vad gäller internationella missioner, bakgrund 
samt antalet respondenter och varför det i vissa stycken finns luckor i 
svarsalternativen. Styrdokumenten, order för utbildning och träning med syfte, 
mål etc. redovisas inte här eftersom jag avser att redovisa dokumentens mening 
i analysen. 
 
Resultatet redovisas i block utifrån använt frågeschema.69 Blocken på direkt 
nivå benämns: inledning, MOHS, hemmaförbandet, fackskola, Swedint och 
                                                 
68 Esaiasson, P Et. Al (2002): Metodpraktikan s 304. 
69 Esaiasson, P Et. Al (2002): Metodpraktikan s 268. 
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sammanfattning. I blocken, fackskola och Swedint har inte alla respondenter på 
direkt nivå svarat. Ett uteblivet svar kan bero på att respondenten inte har ansett 
att vissa kurser har varit relevanta eller på att någon av respondenterna inte har 
genomfört utbildningen på fackskola och/eller Swedint innan han har 
genomfört sin internationella tjänstgöring. Orsaken till detta är att denna 
enstaka respondent har varit så kallade ”vakansersättning”70 Blocken på 
indirekt nivå benämns: MHS, förband, Swedint, sammanfattning, strecksatser 
och egenskaper. Jag valde på den indirekta nivån beteckningen MHS och 
förband mot bakgrund av respondenternas bakgrund och orsaken till detta 
redovisas senare i denna del. 
 
Redovisningen på direkt nivå innehåller en graderad skala där respondenternas 
svar är markerade med en bokstav för varje individ och kommentarer som 
rangordnas efter frekvens som de återkommit under intervjuerna med de olika 
respondenterna. Siffran ett på skalan anger högst frekvens. Kommentarer 
benämns relevanta eller efterfrågade. Förutom detta så kan det också 
förekomma kommentarer eller övrigt. Dessa tillägg syftar till att ge en ökad 
förståelse eller en förklaring av t.ex. ett utfall. 
 
Redovisningen på indirekt nivå innehåller en graderad skala där 
respondenternas svar också är markerade med en dubbelbokstav för varje 
individ och kommentarer. Kommentarer redovisas i stora drag i dess helhet och 
anledningen till detta är dels att respondenterna har svarat fritt på ställda frågor 
utifrån ämnet ledarskap. Dels att antalet respondenter är ringa och slutligen för 
att respondenterna har en lång och gedigen erfarenhet av Försvarsmakten och 
internationella missioner. Frågorna som redovisas i 4.4.5 är utformade mot 
bakgrund av egna erfarenheter efter tjänstgöring på Balkan. Jag valde att endast 
ställa dessa frågor till respondenterna på indirekt nivå och syftet med detta var 
att få svar på frågan om jag är ensam om dessa upplevelser eller inte. 
 
Respondenterna AA, BB, CC och DD har erfarenhet som kompanichef eller 
som bataljonschef i internationell tjänst. 
 
4.2 Respondenter 
Resultatet baseras på intervjuer av elva respondenter på direkt nivå och fyra 
respondenter på indirekt nivå. Alla respondenter har genomfört internationell 
tjänstgöring på bataljon under minst sex månader och fyra av respondenterna 
har tjänstgjort under två missioner. Tjänstgöringen har genomförts på Balkan i 
Bosnien eller i Kosovo. Merparten av respondenterna har dock tjänstgjort i 
Kosovo. Förutom detta så har två av respondenterna även erfarenhet av annan 
internationell tjänstgöring under en tidsrymd av mer än sex månader. 
 
Samtliga respondenter på direkt nivå tillhör Amfibiekåren i marinen och de har 
genomfört sin utbildning på MOHS under senare delen av 90-talet. Tre av 
respondenterna på indirekt nivå har tillhörighet till armén och en respondent 
har tillhörighet marinen men med en tidigare bakgrund i armén. Alla 

                                                 
70 Platsen eller tjänsten har varit vakant länge eller blivit vakant i ett sent skede och kort före 
rotation har den besatts vilket oftast och i bästa fall endast innebär 1-2 veckors utbildning. 
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respondenter har dock haft amfibieofficerare som underställda då de 
genomförde den internationella insatsen som chefer. 
 
4.3 Resultat direkt nivå. 

4.3.1 Inledning 
Försvarsmakten har idag fyra huvuduppgifter: 
 hävda landets territoriella integritet, 
 stödja civila samhället vid svåra påfrestningar, 
 försvara landet mot väpnat angrepp och 
 kunna genomföra internationella insatser. 

 
Den sist nämnda uppgiften har framhållits som en prioriterad uppgift och 
officerare i framtiden som tjänstgör i försvarsmakten skall vara mer beredda på 
att kunna leda enheter i en multifunktionell miljö. Stämmer din uppfattning om 
uppgifter överens med vad som är angiven i ovanstående inledning? 
 
Respondenterna B, D, F, G, H, I, J besvarade påståendet med, Ja. 
Respondenterna A, E och K svarade Ja, med kortare tillägg, som dock inte är 
relevanta i sammanhanget. Respondent C svarade:  
 
”Detta är bara politik. Vi skulle behöva lägga mer kraft på våra andra 
uppgifter dessutom borde vi lära oss av misstagen som vi gör”. 
 

4.3.2 MOHS 
Kan du mot bakgrund av din erfarenhet från då du var i Kosovo eller i Bosnien 
gradera och om du finner det lämpligt kommentera följande: 
 
1. Litteraturen som ni erhöll inom ämnet ledarskap på MOHS? 
 
/----------E-/-------D-I--/-H------B,J,K-----------F-/C--A-----G--/----------/ 
bra                            dålig 
 
Litteraturområden som anses relevant: 
Litteratur som belyste: 

1. Gruppdynamik. 
2. Stridsreaktioner. 
3. Ledarskap. 
4. Pedagogik. 

Litteraturområden som efterfrågas: 
Litteratur som belyser: 

1. Olika former av stress (kumulativ och omedelbar). 
2. Personalhantering såsom avlastningssamtal. 
3. Erfarenheter från internationell tjänst. 
4. Det direkta ledarskapet. 
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2. Föreläsningar som ni erhöll inom ämnet ledarskap på MOHS? 
 
/-----------/----------I-/--B-------F,H---J-------C,G,K/D---A-E--/-----------/ 
bra                        dålig 
 
Föreläsningar som anses relevanta: 

1. En bataljonchefs föreläsning om hans upplevelser på Balkan. 
2. Föreläsningar förmedlade av personer som har varit med om svåra 

situationer såsom krig eller ”överlevnad”. 
Föreläsningar som efterfrågas: 

1. Föreläsare som tjänstgjort internationellt på den nivå som eleven skall 
bestrida efter utbildning. 

2. Föreläsare som har graden fänrik, löjtnant eller kapten. 
3. Personaltjänst. 
4. Konflikthantering, vardagen och stressade förhållanden. 

 
 
 
3. Övningar som du har deltagit i inom ämnet ledarskap på MOHS? 
 
/-----------G,K/---------E,I-/-J,C---------H,A-----------/-B, F------D-/-----------/ 
bra                                    dålig 
 
Övningar som är relevanta: 

1. UGL. 
2. Seglingen med Gladan och Falken. 
3. Markstridsveckorna. 
4. Praktiktjänstgöringen på hemmaförbandet. 

Övningar som efterfrågas: 
1. Strapatsövningar. 
2. Övningar som pågår under en längre tidsrymd. 
3. Övningar som innehåller moment som skapar stress t. ex. hunger och 

sömnbrist. 
 
 
 
4. Sammanfattade uppfattning om relevansen i ledarskapsutbildningen 
och träningen på MOHS för att kunna leda en enhet i en multifunktionell 
miljö? 
 
/-----------/-----------/-I,D--------E--K-J,H--------/--A,B,C-F,G-/-----------/ 
stor                                liten 
Relevansen i utbildningen på MOHS: 

1. Praktikkursen då man fick leda och agera i verkligheten tillsammans 
med ”riktiga” soldater. 

Efterfrågad utbildning på MOHS: 
1. Stress och stresshantering. 
2. Problem eller möjligheter i nivån där man tjänstgör på efter utbildning. 

Kommentar på utbildningen genomförd vid MOHS: 
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Utbildning som belyser internationell tjänst eller fredstjänst var mycket 
begränsad. Med erfarenhet från en internationell insats så kan jag konstatera att 
det är en stor skillnad mellan kriget och att leda enheter i en internationell 
insats där civila är aktörer i och utanför enheten. 
 
Fokuserad mot plutonchef i krig- i motsats till internationella insatser. 
 
Utbildningen upplevs att vara fokuserad på att erhålla en ökad kunskap om 
individ och självkännedom i motsats till att lära sig hur gruppen, avdelningen 
eller plutonen fungerar. Utbildningen avhandlar således inte gruppens eller 
plutonens dynamik och problem utan snarare den enskilda individen. 
 

4.3.3 Hemmaförbandet 
Kan du mot bakgrund av din erfarenhet från då du var i Kosovo eller i Bosnien 
gradera och om du finner det lämpligt kommentera följande: 
 
1. Övningarna som du har deltagit i på hemmaförbandet? 
 
/----A-D,E-/-----------/----F--------I-----------/K-H,J-B-C-----/---------G--/ 
bra                        dålig 
 
Övningar som är relevanta: 

1. Sam Marin. 
2. PFF-övningar.71 
3. KFÖ.72 
4. Bataljonsövningar. 
5. Vinterutbildningen (eftersom den genomfördes i en svårare miljö vilket 

i sin tur prövade ledarskapet). 
 
Övningar som efterfrågas:  

1. Fler övningar vilket innebär mera möjligheter att truppföra. 
2. Övningar som bedrivs under längre tid och i olika miljöer. 
3. Övningar som involverar andra aktörer t.ex. andra vapenslag. 

 
 
 
2. Föreläsningar/lektioner som du har deltagit i inom ämnet ledarskap på 
hemmaförbandet? 
 
/-----------/-----------/--------B---------------/-----------/----A,D-C,E,F,G,H,K,I,J-/ 
bra    dålig 
 
 

                                                 
71 Partnerskap för fred. 
72 Krigsförbandsövning. Krigsförbandsövningar genomförs inte numera eftersom tiden för 
placering i krigsförbanden har minskats dramatiskt och efter cirka 4 år utgår man som soldat ur 
kategorin förbandsgrupp 1. 
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Föreläsningar som är relevanta: 
Ingen kommentar. 
Föreläsningar som efterfrågas: 

1. Rutinmässiga erfarenhetsseminarier. 
2. Andra vapenslag. 
3. Andra nationer. 
4. Stress. 

 
 
 
3. Sammanfattade uppfattning om relevansen i ledarskapsträningen på 
hemmaförbandet för att kunna leda en enhet i en multifunktionell miljö? 
 
/-----------/--------D-/--E--------C--A,I,H-----J-/--B,F---K--/-G--------/ 
stor                         liten 
 
Relevant verksamhet på hemmaförbandet: 

1. Övningar. 
2. Vardagen. 
3. Tjänst som plutonchef eller plutonchef stf. 
4. Ledarskapsutbildning. 

Efterfrågad verksamhet på hemmaförbandet: 
1. Fler övningar. 
2. Längre övningar. 
3. Målsättning för hur den yngre officeren skall tränas och utvecklas. 

vilket medför att fler ges möjligheten att agera som chefer. 
 
Kommentar: 
E: ”Man kan inte kasta ut folk hur som helst, man måste som officer ha ett par 
år av reell träning. Det räcker inte med att man har övat landstigning och strid 
bland kobbar och skär för att kunna säga att man fungera som chef och ledare 

under en mission. Man bör således ges tillfälle att få öva i befattning inom 
ramen för väpnat angrepp, territoriell integritet, stöd till samhället och 

internationella insatser eftersom alla uppgifter bygger upp ditt ledarskap”. 
 

4.3.4 Fackskola73 
Kan du mot bakgrund av din erfarenhet från då du var i Kosovo eller i Bosnien 
gradera och om du finner det lämpligt kommentera följande: 
 
1. Övningarna som du har deltagit i på fackskola? 
 
/--------E---/---------H-/K--B---------------------/I-A,G-------/-----------/ 
bra                     dålig 

                                                 
73 Med fackkurs har de respondenter som har besvarat frågan menat kursen, AmfK 12 som 
genomförs i AmfSS regi. Kursen är dels inriktad mot att kunna bestrida tjänst som skjut- och 
övningsledare och dels att truppföra inom ramen för planlagda övningar. 
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Övningar som är relevanta: 
1. Truppföringsmoment under stress 
2. Skjut- och övningsledarmomenten. 
3. Chefens övning. 

Övningar som efterfrågas: 
1. Fler övningar som övad. 

 
 
 
2. Föreläsningar/lektioner som du har deltagit i inom ämnet ledarskap på 
fackskola? 
 
/-----------/-----------/----------------------/----K-------/A---B,E,G,H,I-/ 
bra                    dålig 
 
Föreläsningar som är relevanta:  
Ingen kommentar. 
Föreläsningar som efterfrågas:  
Ingen kommentar. 
 
 
 
3. Sammanfattade uppfattning om relevansen i ledarskapsträningen på 
fackskola för att kunna leda en enhet i en multifunktionell miljö? 
 
/-----------/-----------/--H----------G--B,K--E-----I/----------A-/-----------/ 
stor                           liten 
 
Relevant verksamhet på fackskola: 

1. Truppföring. 
2. Arbete under stress. 

Efterfrågad verksamhet på fackskola: 
1. Flera övningar som truppförande. 

 
 
Kommentar: 
G: Att få öva och truppföra som chef samt att få öva under tidspress vilket ofta 
inbegriper stress. 
 
K: Utbildningen på fackskolan har medfört att jag har fått en ökad kunskap i 
eget fack. Denna ökning har medfört att jag har känt en trygghet i mitt område 
vilket i sin tur har bidragit till att jag har kunnat ägna mer tid till annat såsom 
ledarskapet. 
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4.3.5 Swedint 
Kan du mot bakgrund av din erfarenhet från då du var i Kosovo eller i Bosnien 
gradera och om du finner det lämpligt kommentera följande: 
 
1. Övningarna som du har deltagit i på Swedint? 
 
/-------E-G,J-/BA-C—F,K--/H-------I--------------/-----------/-----------/ 
bra                      dålig 
 
Övningar som är relevanta: 

1. Mångfalden av moment i PK-teknik t.ex. VCP, OP, MCP, eskort, sök, 
demonstration etc. 

2. Moment som innehåller figuranter med ursprung från Balkan. 
Övningar som efterfrågas:  

1. Övningar som speglar det faktiska läget. 
2. Övningar som fokuserar mer på huvudtjänsten. 
3. Teambuilding för gruppen och plutonen. 

 
 
 
2. Föreläsningar/lektioner som du har deltagit i inom ämnet ledarskap på 
Swedint? 
 
/-----------/I-E--C—B,J-F,G,K/H---------------------/---------A-/-----------/ 
bra                        dålig 
 
Föreläsningar som är relevanta:  

1. Avlastningssamtal. 
2. Bredden av erfarenheter som delgavs. 

Föreläsningar som efterfrågas: 
1. Vardagens problem. 
2. Aktuella situationen i insatsområdet. 

 
 
 
3. Sammanfattade uppfattning om relevansen i ledarskapsträningen på 
Swedint för att kunna leda en enhet i en multifunktionell miljö? 
 
/---------C--B/-E--J,F,G,K,I-/H-A---------------------/-----------/-----------/ 
stor                        liten 
 
Relevant verksamhet på Swedint:  

1. PK-tekniker. 
2. Erfarenheten hos utbildarna. 

Efterfrågad utbildning på Swedint: 
1. Vardagslivet. 
2. Faktiska läget och inte det allvarligaste som kan hända. 
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4.3.6 Utbildning och träning sammanvägt 
Ange en sammanfattad värdering av hur du uppfattar relevansen i 
utbildning och träning inom ämnet ledarskap som du har haft på MOHS, 
hemmaförbandet, fackskola och på Swedint för att kunna leda en enhet i 
en multifunktionell miljö? 
 
/-----------/------F,G-/--I,J--E--B,D---K,A,H-C------/-----------/-----------/ 
stor                           liten 
 
Sammanfattning av utbildning och träning som är relevant:  

1. Övningar. 
Sammanfattning av efterfrågad utbildning och träning:  

1. Vardagen. 
2. Aktuella läget. 

 
Kommentarer: 
D: ”Skillnaderna i att leda färdigutbildade soldater kontra värnpliktiga är 
gigantiska och att jämföra är inte bra då felen förmodligen blir större än 
sanningen”. 
 
G: ”Det stora felet ligger enligt min mening i att de personer som tas ut till 
plutonchefsbefattningar i Utlandsstyrkan inte är utbildade till kaptener som de 
egentligen skall vara enligt Swedint. Jag tycker att jag först nu efter att ha 
genomfört TaP har fått tillräcklig utbildning för att klara av jobbet som 
plutonchef på ett bra sätt. Självklart har jag massor med erfarenhet efter det 
dagliga arbetet hemma på förbandet och kanske mest efter att ha prövat mig 
fram i skarpa lägen, men det är först på TaP som försvarsmakten har gett 
utbildning mot kraven som plutonchef på ett tillfredställande sätt”. 

 
H och K: UNJOC74 upplevs av respondenten som mycket relevant. 
Respondenten anser att UNJOC med fördel kan implementeras i 
officersutbildningen som obligatoriskt basutbildning.  
 
4.4 Resultat indirekt nivå. 

4.4.1 MHS 
 
1. Din uppfattning om i hur hög grad MHS tillvaratar de erfarenheterna 
som gjorts vid internationella missioner på Balkan? 75 
 
/-----------/-----------/------------AA------/-CC,DD----BB---/--------/ 
stor                     liten 
 
 
                                                 
74 UN Junior Officers Course. Kursen genomförs på Swedint under 14 dagar. 
75 Frågan är inte uttryckligen ställd gentemot MOHS eller mot nuvarande MHS utan mot 
officerens första skolsteg. Det kan dock inte uteslutas att MOHS och/eller MHS har vägts in i 
respondenternas bedömning. 
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Kommentarer: 
AA: 
 Mer utbildning och träning ledarskap i svåra situationer. 

 
 Mer information som belyser vardagen och vardagens problem. 

 
BB: 
 Det finns inga inarbetade metoder och rutiner som tillvaratar vunna 

erfarenheter. Ibland upplevs det som att det finns ett motstånd till att lyssna 
och ofta uttrycks följande: ”Jaja, men vår situation är annorlunda här, så 
vi har ingen nytta av dina internationella erfarenheter just nu” 

 
 En erfarenhet som dras är synen på ”Force Protection”. Att öka 

skyddsgraden på materiel är oftast av högsta prioritet men enligt 
respondenten så är det uppträdandet som är riskfyllt vilket innebär att man 
inte behöver utöka skyddet på vår materiel mer än tidigare då vår materiel 
är framtagen för att kunna användas hemma i krig. 

 
CC: 
 Det känns som om att mina och andras erfarenheter är oväsentliga och 

irrelevanta för utbildningen. Jag har inte vid något tillfälle blivit tillfrågad 
om jag är villig att delge mina erfarenheter till våra yngre officerare. 
Förutom detta så kan inte jag erinra mig om att jag med säkerhet vet om det 
finns någon officer med graden fänrik, löjtnant eller kapten och som har 
verkat på plutonsnivå som har föreläst om sina erfarenheter på OHS. 

 
DD: 
 Jag har inte vid något tillfälle blivit tillfrågad om jag är villig att delge mina 

erfarenheter till våra yngre officerare. Jag upplever inte heller att man tar in 
andra föreläsare till skolorna som har genomfört en mission. Jag får en 
känsla av att man uttrycker: ”Dina erfarenheter passar inte för våra 
förhållanden” och ”Vi kan bäst själv”. 

 
 Man är fast i teorierna vilket innebär att praktik och erfarenheter inte får det 

utrymmet som behövs för att komplettera och levandegöra teorierna. 
 
 
 
2. Din uppfattning om hur väl MHS förbereder den yngre officeren för att 
kunna tjänstgöra internationellt i avsedd nivå på en multifunktionell 
arena? 
 
/-----------/-----------/--------------------/----CC,DD----/AA,BB----/ 
stor                    liten 
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Kommentarer: 
AA: 
 Det övas för mycket strid i anfallsmålet vilket innebär att man inte ser hela 

flödet i ledarskap. Befäl är ej förberedda på vad det kan råka ut för t.ex. 
bilolyckan, stress, gråa vardagen. 

 
BB: 
 Ingen direkt uppfattning. 

 
CC: 
 Jag anser att man har vidgat sin syn allteftersom. Idag belyser skolan de 

civila aspekterna på den internationella arenan men dock i liten omfattning. 
 
 I Försvarsmakten har vi fyra uppgifter. Tyngdpunkten i utbildningen och 

träningen skall ligga på uppgiften att försvara landet mot det väpnade 
angreppet. Jag anser också att det är HKV och skolans skyldighet att belysa 
och beröra Försvarsmaktens övriga uppgifter i utbildningen och träningen 
också. Ett belysande av vad som förväntas och vad som kan inträffa kan 
skapa intresse samtidigt som det manar till reflektion. Intresset och 
reflektionen kan i sin tur kanske innebära att man omprövar sitt yrkesval 
eller att man blir än mer stärkt i sin uppfattning i att man har valt rätt yrke. 

 
DD: 
 På OHS har man lagt kraften mot trupputbildning och inte mot truppföring. 

Man lägger inte mer tid än möjligtvis 40 timmar på uppgiften att 
genomföra internationella insatser Det har enligt mig resulterat i att man 
inte: tar hänsyn till de civila inslaget i utbildningen, träningen blir för 
teoretisk, de friktioner som uppstår när du måste lösa en uppgift bland 
civilbefolkningen som är en naturlig följd av att vara i internationell tjänst 
uteblir, man belyser och diskuterar personaltjänsten alldeles för lite vilket 
får konsekvenser på hur man omhändertar personal. Detta sammantaget 
innebär att man ”blundar” och inte hinner med den utbildning och träning 
som är grundläggande och mycket viktig för att lösa uppgifterna: försvara 
landet mot det väpnade angreppet och uppgiften att kunna genomföra 
internationella insatser i kris, krig eller fred. 

 
 På skolan måste man se all utbildning som bär mot uppgiften att försvara 

landet mot det väpnade angreppet och uppgiften att kunna genomföra 
internationell insats som en helhet. När det är klart måste man därefter 
bygga på med svårigheterna som uppstår utomlands såsom 
språksvårigheter, inblandning av civila, personalproblem etc. Det är i vissa 
stycken enklare att agera och lösa uppgifter på hemmaplan än att agera och 
lösa uppgifter utomlands i en annorlunda miljö och med helt andra 
friktioner än de som uppstår i Sverige. 
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4.4.2 Förband 
 
1. Din uppfattning om i hur hög grad hemmaförbanden tillvaratar de 
erfarenheterna som gjorts vid internationella missioner på Balkan? 
 
/-----------/----------/---------BB--------DD/-----AA-/---CC--/ 
stor          liten 
 
AA:  
 Det finns inga rutiner på förbanden eller centralt (slutrapport är undantaget) 

som innebär att man uppmärksammar eller tillvaratar officerens 
erfarenheter efter att han/hon har tjänstgjort i en mission. Vill man få sin 
röst hörd får man arbeta mycket intensivt själv. 

 
BB: 
 Det finns inga fasta rutiner på förbanden men tack vare att förbanden är en 

mindre organisation och mer lyhörda så tas erfarenheter i en större 
omfattning än på central nivå och de förband som har genomfört en mission 
har påbörjat att systematisera sitt insamlande av erfarenheter. Förutom detta 
så kan det även skönjas att vissa förband har börjat anpassa sig efter 
framtida krav på att kunna tjänstgöra internationellt. 

 
CC: 
 Det är ingen som har frågat efter mina erfarenheter då jag har återkommit 

till regementet efter en mission. Vill man delge erfarenheter så måste de 
göras genom att man tar egna initiativ. Det finns således inga rutiner som 
innebär att man tar tillvara kunskaper som man kan ha nytta av då man vill 
utveckla förbandet. Varför det är så vet jag ej men ibland får man känslan 
av att det är prestige som ligger bakom ”Dina erfarenheter passar inte in 
i det som vi gör”för det är så mycket annorlunda här”. 

 
 Då förbandet skall delta i en PFF-övning blir man omedelbart en ”guru” 

och som ”guru” förväntas man ta ett stort ansvar för förbandets utbildning i 
internationell tjänst. 

 
DD: 
 På lokal nivå så har man till vissa delar börjat tillvarata gjorda erfarenheter. 

De som har kommit längst är de förband som har varit ute. En av orsakerna 
till det kan kanske vara att man vet att förbandet inom en femårsperiod 
kommer att få ansvaret för att ”sätta upp” en ny styrka. Jag kan dock inte se 
att det finns rutiner i form av stående order på förbanden som reglerar hur 
man regelmässigt skall tillvarata och implementera vunna erfarenheter. 
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2. Din uppfattning om hur väl hemmaförbandet förbereder den yngre 
officeren mot att kunna tjänstgöra internationellt i avsedd nivå på en 
multifunktionell arena? 
 
/-----------/-----------/--------BB--------DD/--------/CC--AA----/ 
stor                liten 
 
kommentarer: 
AA: 
 Som kompanichef handplockar jag de individer jag vill ha på mitt kompani 

som plutonchefer eller i andra befattningar. Jag handplockar individer 
utifrån personlig kännedom och det gör jag för att jag har litet förtroende 
för organisationens möjlighet att förse mig med lämpliga individer. 

 
BB: 
 Ingen kommentar. 

 
CC: 
 Den enda gången förbandet förbereder den yngre officeren för 

internationell tjänst är vid de tillfället då förbandet skall delta i en PFF-
övning. 

 
 En planlagd utbildning och träning av förbandets ingående delar med 

tyngdpunkten på väpnad strid och med inslag av internationell tjänst ökar 
allas kunskaper och vidgar perspektiven vilket i sin tur ökar förbandets 
flexibilitet och möjlighet att möta det oväntade. 

 
DD: 
 Det finns inga fasta rutiner för detta. Förband förbereder officeren då 

förbandet skall ansvara för en enhet. Tiden efter mission och till nästa 
mission ägnas ibland åt en internationell vecka men mest åt andra ting. Det 
finns således mycket kvar att göra. 

 

4.4.3 Swedint 
 
1. Din uppfattning om hur hög grad Swedint tillvaratar de erfarenheterna 
som gjorts vid internationella missioner på Balkan? 
 
/--------AA/--DD---CC-/--BB-------------------/------------/-----------/ 
stor                      liten 
 
AA: 
 Swedint uppfattas och upplevs på ett bra sätt. Swedint är lyhörda och tar åt 

sig av erfarenheterna vilket resulterar i metodiska förändringar av 
organisation, utbildning etc. 
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BB: 
 Ja, Swedint uppfattas bra på att ta erfarenheter dock omsätts dessa lite för 

långsamt vilket innebär att erfarenheterna implementering i utbildningen 
uppfattas inte vara dagsaktuell. 

 
CC: 
 På ett mycket bra sätt bl.a. genom att: anordna erfarenhetsseminarier, vissa 

stort intresse för enskildas erfarenheter vilket lessons learned databasen är 
ett exempel på samt genom att använda veteraner då man utbildar nya 
kontingenter. 

 
DD: 
 På Swedint finns det rutiner som på ett förhållandevis bra sätt tar hand om 

och fångar en stor omfattning av vunna erfarenheter. 
 
 
 
2. Din uppfattning om hur väl Swedint förbereder den yngre officeren mot 
att kunna tjänstgöra internationellt i avsedd nivå på en multifunktionell 
arena? 
 
/---------AA-/---BB-CC,DD-/-----------------------/------------/-----------/ 
stor                            liten 
 
AA: 
 Det som är bra på Swedint är bredden i utbildningen. Man visar och får 

träna på en mängd olika PK-tekniker såsom VCP, MCP, OP etc. Man 
använder sig också av LL vilket innebär att man tar in erfarenheter 
samtidigt som man uppmanar att lämna erfarenheter oaktat vem som 
lämnar dem. 

 
 På Swedint bör man belysa ledarskap över tiden i syfte att förbereda 

officeren på vad han/hon kan komma att uppleva. 
 
 Man bör ge chefer mer taktikutbildning som syftar till att officerarna får 

lära sig att nyttja olika PK-tekniker beroende av uppgiften, läget och 
resurser som står till förfogande. Ett sätt för att skapa denna möjlighet kan 
vara att använda sig av muntliga stridsövningar, bordspel, 
ledningsträningsövning på pluton och kompaninivå mot att man minskar 
tiden som det tar att genomför PK-övningarna i ett stationssystem. 

 
BB: 
 Det är mycket som är bra men synen på interaktionen mellan militära och 

civila kan utvecklas betydligt. 
 
CC: 
 En stor mångfald av relevanta övningar och föreläsningar. Övningarna och 

föreläsningarna lägger grunden och skapar förståelse. När man på plats 
skall lösa en uppgift genom t.ex. fotpatrulltjänst så är det situationen som 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  FHS 19100: 2018 
ChP 02-04 2004-06-04 Sida 37 (60) 
Mj Erik Niklasson 
 

 

bestämmer den slutliga utformningen. Utbildningen och träningen är 
mycket relevant. 

 
 Man bör nog lägga mer tid på vissa delar i det sociala spelet och med det så 

avser jag interaktionen inom gruppen, plutonen och interaktionen mellan 
militära enheter och civila samt civilbefolkningen. 

 
 Det är en chefs ansvar att informera de övriga officerarna om att problem 

kommer att uppstå bland personalen. Det gör vi normalt hemma och därför 
bör vi göra det i en internationell mission också. Att chefen håller i detta 
ger en extra tyngd åt hans/hennes ledarskap. 

 
DD: 
 Man lyssnar till erfarenheter och anpassar utbildningen och träning på ett 

ganska bra sätt. 
 
 Det finns en stor mångfald av relevanta övningar och föreläsningar dock är 

tiden för knapp vilket innebär att momentet ”drill” av vissa övningar 
uteblir. 

 

4.4.4 Utbildning och träning sammanvägt 
Sammanfattad värdering av hur du uppfattar utbildning och träning på 
MHS, hemmaförbandet och på Swedint för att kunna leda en enhet i en 
multifunktionell miljö? 
 
/-----------/-----------/------AA,CC---BB------/-DD--------/-----------/ 
stor            liten 
 
AA: 
 På hemmaförbanden bör man ha längre övningar. En övning på en vecka 

ger inte den ledarskapsträningen (ledarskap över tiden) som motsvarar den 
situationen och de problem samt möjligheter som ledaren står inför då 
han/hon är i en mission. 

 
 KFÖ kan ytterliggare komplettera ledarskapsträningen eftersom officeren 

tvingas att hantera soldater som ej är värnpliktiga. 
 
 Rutiner som tillvaratar erfarenheter är mycket bristfälliga. 

 
BB: 
 Idag förbereder försvarsmakten inte officeren fullt ut för att kunna 

tjänstgöra internationellt och den stora anledningen till detta är attityden 
hos vissa och organisationens utformning. Problemen med organisationen 
ligger främst i det stora ”kontrollspannet” (ÖB har idag ca 55 duc76) och 
det innebär att dialog ej kan genomföras på ett bra sätt. Den andra orsaken 

                                                 
76 Direkt underställda chefer. 
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är uppdelningen i olika ”rör”, KRI, GRO, OPIL etc. Denna uppdelning i 
”rör” innebär ”kraftsplittring” och att dialogen försvåras än mer. 

 
CC: 
 Om hemmaförbandet tar tillvara på erfarenheterna som är dragna så 

kommer man att utveckla den övriga verksamheten. Man måste se allt som 
en helhet. 

 
DD: 
 Det är för mycket fokus på att kunna möta en invasion. Fokuseringen 

innebär att man har gammal taktik och endast ser det ”totala kriget” som 
innebar att två parter slogs mot varandra likt två kämpar i en 
boxningsmatch. Man väljer bort den civila delen, språket och interaktionen 
mellan andra försvarsmakter. Man utbildar och övar inte ett komplext 
scenario som med största sannolikhet blir en verklighet för medparten av 
officerarna. 

 
 Man bör i försvarsmakten införa ett nytt system som innebär att man ett år 

efter det att en officer har tjänstgjort internationellt skall vara lärare på 
någon av försvarsmaktens skolor under minst ett år så att erfarenheterna 
implementeras i utbildningen och träningen. 

 
 Försvarsmakten måste ta efter andra försvarsmakters system och dra 

erfarenheter i hela kedjan. 
 

4.4.5 Reaktioner på författarens erfarenheter 
Vad tänker du på när du läser följande strecksatser kopplat till din 
tjänstgöring på Balkan? 
 
1. Alla plutoner på kompaniet genomgick någon form av personalkris där 
ledarskapet prövades. 
 
AA: Ja. 
BB: Ja, det är för mig självklart att personalproblem aldrig försvinner och i en 
organisation där enheter sätts samman på kort tid för att lösa uppgifter blir 
personalkriserna än fler. 
CC: Ja, man kommer inte överens. Det tillkommer ny personal och vissa 
försvinner. Viss personal kommer att ”fula ut sig”. 
DD: Ja, 90% av chefskapet är personalärenden. 
 
 
2. Någon eller några plutoner hade mindre kunskaper om hur man skulle 
lösa ställda uppgifter. 
 
AA: Instämmer till del och skillnaderna var störst beroende på ålder och 
erfarenhet vilket innebär att äldre och erfarna löste uppgifterna till skillnad från 
yngre och oerfarna. 
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BB: Ja, beroende av olika faktisk kompetens men samma reella kompetens.77 
CC: Ja, det ser jag som färdighetsluckor och dessa luckor är dels relaterade till 
en annorlunda miljö eller ovanliga händelseförlopp såsom kravaller eller 
upplopp. 
DD: Ja, det ser jag som ett resultat av bristande erfarenhet och för lite träning. 
 
 
3. Någon eller några plutoner löste ställda uppgifter på ett mindre 
lämpligt sätt. 
 
AA: Nej, är dock lite osäker. 
BB: Ja, vissa uppgifter kunde man dock ha löst på annorlunda sätt. Uppgifterna 
löstes dock aldrig dåligt och utifrån min kännedom löstes alla uppgifter 
godkänt eller mer än godkänt. 
CC: Nej. 
DD: Nej. 
 
 
4. Kompanichefen/bataljonschefen kommer med största sannolikhet att bli 
involverad i plutonens kris som deltagare, medlare, ledare eller chef. 
 
AA: Ja, Men mest erfarna plutonchefen löste dock problemen själv. 
BB: Ja, och den chef som inte har varit med om detta har enligt mig inte varit 
observant på sina underställda enheter. 
CC: Ja, Problemen avtar dock om man har officerare som har internationell 
erfarenhet genom tidigare mission. 
DD: Ja, Problemen varierar beroende av officerens erfarenhet och det resulterar 
dels i att en kompanichef måste arbeta mer med en oerfaren officer. Men det 
positiva är att det är lättare att ”forma” den officer som är oerfaren. 

4.4.6 Krav 
Vilka krav anser du bör ställas på den officeren som bestrider en 
befattning i nivån plutonchef, plutonchef stf eller motsvarande då han/hon 
tjänstgör på den multifunktionella arenan? Gradera kraven om du anser 
att det är möjligt. 
 
AA:  
 Omdöme, empati, lojalitet (i alla riktningar), lyhördhet och självständighet.  

 
 Officer som har en bred kompetens till förmån för en som har en utpräglad 

specialistkompetens. 
BB: 
 Fackmannakompetens (professionell i yrkesrollen), social förmåga, psykisk 

stabil, god fysik och motiverad. 
 ”Vågar vara chef” 

 
 
                                                 
77 Respondenten menar nog att alla har samma formella kompetens men olika reell kompetens. 
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CC: 
 Hög social förmåga/kompetens, verklighetsuppfattning, flexibel, 

anpassningsbar, neutral (gentemot befolkningen i de land man verkar), hög 
moral och föregångsman (vara beredd att: ”ta i”, vara chef, umgås etc). 

DD: 
 Gott omdöme, sunt förnuft, flexibel, anpassningsbar, social kompetens, 

insikt och förståelse (accepterar andra kulturer, individer och tankesätt), 
engagemang och empati. 

 
 Du blir som du tränas. 

 
 
5 ANALYS 
 
5.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas analysen av empirin, som genomförs i fyra steg. I steg 
ett redovisas situationen och situationens krav på kompetens. I steg två 
redovisas utbildning och träning. I denna del redovisas jag även vissa delar av 
styrdokumenten (empirin), vilket jag tidigare nämnde i kapitel fyras inledning. 
Jag väljer att redovisa dessa styrdokument här eftersom styrdokumentens 
mening får sin tydlighet här i analysen men också för att undvika upprepningar 
och för att ge läsaren en tydligare ”röd tråd”. 
 
I steg tre redovisas dagens, morgondagens utbildning och träning mot 
gårdagens träning. I denna del redovisas endast högkvarterets äldre 
styrdokument och det senaste styrdokumentet. Förklaringarna till detta är dels 
att jag inte har kunnat återfinna äldre styrdokument i den omfattning jag har 
önskat (hemmaförbandet, Swedint och fackskolan) eftersom dessa inte har 
sparats i tillräcklig omfattning vid de olika enheterna. Dels att officerens första 
utbildning på MHS och fackskola har ändrats radikalt. Idag genomför officeren 
sin utbildning på MHS under 5 terminer vilket innebär att termin 1 och 2 idag 
genomförs integrerat med andra vapenslag (flygvapnet och armén) och 
skolbundet. Termin 3-5 genomförs vapenslagsvis på förband eller på olika 
fackskolor och detta sammantaget är en radikal förändring mot den utbildning 
och träning, som genomfördes på MOHS.78 Den andra orsaken är att träningen 
på fackskolan (AmfK 12) har nedkortats markant och denna nedkortning av 
tiden har resulterat i att officeren idag endast erhåller skjut- och 
övningsledarutbildning och inte truppföring.79 
 
I steg fyra redovisas uppsatsens frågeställningar och svar på uppsatsens 
frågeställningar som slutsatser. 
 
2001 tjänstgjorde jag, vilket jag tidigare nämnt, som kompanichef på Balkan 
under 7,5 månader och min egna förförståelse av internationell tjänstgöring 
samt utbildning och träning på framförallt Swedint kan kanske lysa igenom vid 
något tillfälle. 

                                                 
78 Mj Öhgren, P (2004): Huvudlärare ledarskap, MHS Karlberg 2004-03-16. 
79 Mj Ihalainen, M (2004): Kursansvarig AmfK 12. 
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5.2 Situationen 
För att skapa en förståelse för den multifunktionella arenan och dess 
förutsättningar tar analysen sitt avstamp i situationen och situationens krav på 
kompetens. En officer som tjänstgör på den multifunktionella arenan kommer 
att ställas inför situationer som i vissa stycken är avsevärt annorlunda mot de 
situationer officeren möter i sin normala vardag. När en bataljon upprättas för 
tjänstgöring sätts ett stort antal individer som skolats i olika förbandsmiljöer 
och förbandskultur samman i grupper som blir plutoner osv. Förutom detta kan 
man även nämna att bataljonen lever och verkar på en begränsad yta under 
tjänstgöring. Miljön är således komplex men man kan dock se utifrån angivna 
svar, oaktat nivå, att vissa problem är mer vanliga än andra och att vissa 
specifika egenskaper är mer nödvändiga än andra i denna miljö, för ett lyckat 
chefs- och ledarskap. Enligt Sandberg och Targama är grunden för människans 
kunskap om ett visst fenomen människans erfarenhet av sin verklighet 
(upplevd verkligheten). Det innebär att människans verklighet aldrig är åtskild 
från människan eftersom den är relaterad till människans erfarenhet av 
densamma. Respondenternas80 erfarenhet av arbete på den multifunktionella 
arenan pekar entydigt på att en stor del av tiden ägnas åt personalen och 
problemen med personalen (4.4.5) och att det för dem är självklart eftersom 
olika människor har olika värderingar och attityder (4.4.6). En annan faktor är 
också att enheten har satts samman på kort tid och respondenterna menar med 
detta problematiken accelererar (4.4.5). 
 
Enligt Ellström kan de specialegenskaper och kunskaper som krävs för en viss 
situation eller uppgift inte förutsägas eftersom kompetensen är 
uppgiftsrelaterad och inte generell. Men genom att ställa frågan ”vilka är de 
mest typiska aktiviteterna på den internationella arena och vilka krav ställer då 
dessa på utövaren” kan visst svar ändå ges. Eftersom en stor del av tiden ägnas 
för den typiska aktiviteten att hantera relationsproblem anger respondenterna81 
att egenskaperna: social kompetens, våga vara chef och acceptans (4.4.5) är 
viktiga för ett effektivt hanterande av situationer. Förutom detta anger 
respondenterna att tidigare nämnda egenskaper dessutom måste kompletteras 
med kunskaper inom vissa specifika områden. Kunskaperna som är nödvändiga 
för ett effektivt chefs- och ledarskap är relaterade till områdena stress och 
vardagens problem (4.3.2). Men de är också relaterade till egen yrkesgren och i 
detta fall avses kunskaper om egen huvudtjänst och kunskaper så att man kan 
verka som t.ex. skjut- och övningsledare (4.3.4 och 4.4.6). Detta understryks av 
respondenterna på de olika nivåerna med jämna mellanrum och ett talande svar 
återfinns i svaren avgivna av respondenter på den indirekta nivån: ”en officer 
som har tidigare erfarenhet av internationell tjänstgöring löser problemen 
själv till skillnad mot officeren utan erfarenhet” (4.4.5). 
 
En stor del av officerens tid på den internationella arenan ägnas gentemot 
personalen och mot de problem som uppstår mellan individer och grupper. 
Som chef och ledare kommer man dagligen att konfronteras med personal 
vilket innebär att vissa egenskaper och kunskaper är mer betydelsefulla än 

                                                 
80 4.4.5 samt 4.4.6 indirekt nivå. 
81 4.4.5 samt 4.4.6 indirekt nivå. 4.3.2 samt 4.3.4 direkt nivå. 
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andra för ett bra chefs- och ledarskap. De egenskaper och kunskaper som 
framhävs särskilt tydligt är främst riktade mot de mjuka frågorna men även mot 
de hårda. De egenskaper som krävs för att kunna hantera de mjuka frågorna är 
social kompetens och acceptans. Förutom dessa nämnda egenskaper krävs 
kunskaper om stress och vardagens betingelser samt kunskaper i den egna 
yrkesprofessionen. De egenskaper som krävs för att kunna hantera de hårda 
frågorna är våga vara chef. Egenskaperna acceptans och våga vara chef kan 
betraktas som två ändpunkter. Social kompetens samt kunskaperna om bl.a. 
stress, vardagen och tjänstens krav är ”kittet” som förbinder ändpunkterna. I 
umgänget och diskussionen mellan de olika individerna och enheterna måste 
officeren ha en förståelse (acceptans) för att individer och enheter har olika 
uppfattning. Men officeren måste även kunna fatta beslut (våga vara chef) om 
så krävs. En officer som har tidigare erfarenhet av internationell tjänstgöring 
löser problemen på ett bättre sätt än en officer utan erfarenhet. 
 
5.3 Utbildning och träning. 
Innan yrkesofficeren bestrider en internationell befattningen som plutonchef 
eller plutonchef ställföreträdande har officeren genomgått formell utbildning på 
MOHS. Förutom detta så har även officeren tränats och utbildats på sitt 
hemmaförband, fackskola och på Swedint. Mål för utbildning, träning och 
produktion på de olika enheterna regleras och fastställs av högkvarteret. De 
fastställda målen bryts ner av respektive enhet till utbildningsplaner eller order 
för utbildning. 

5.3.1 Utbildning 
Majoriteten av respondenter på direkt nivå anser att ledarskapsutbildningen och 
träningen på MOHS, som genomfördes i slutet av 90-talet, hade en liten 
relevans mot uppgiften att kunna genomföra internationell insats. Den 
ledarskapsutbildning och träning som bedrevs på MOHS reglerades i SRM 
1996.82 I SRM finner man tre strecksatser och dessa beskriver övergripande 
mål och riktlinjer för yrkesofficersutbildningens bedrivande på skolan:83 
 
 ”Eleven skall..//…erhållit formell kompetens för krigsplacering i nivå 

6.//…Elever ur KA inom delar av egen huvudtjänst” 
 
 ”Eleven skall…//…formell kompetens som utbildare i nivå 6 vid 

grundutbildning av värnpliktiga” 
 
 ”Eleven skall…//…tillgodogjort sig försvarets riktlinjer för uppträdande, 

moraliska och …” 
 
Ovan beskrivna övergripande mål är nedbrutna och beskrivna i ämnesvisa mål 
och i de ämnesvisa mål för ledarskap återfinns internationell verksamhet i 
                                                 
82 Skolreglemente för marinen. 
83 Marinens Officershögskola (1996): Skolreglemente för marinen s 3. Reglementet som 
används är ej daterat eller diariefört. Exemplet som används i studien har erhållits av mj 
Anders Wiberg, som tjänstgjorde på skolan under slutet av 90-talet, och enligt 
uppdragslämnaren var detta reglemente gällande då mj Anders Wiberg tjänstgjorde som lärare 
på skolan. 
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några strecksatser. De krav som är åsatta i ämnet ledarskap med koppling mot 
internationell tjänst är kunskapssatta till K084 och K1 och färdighet omnämns 
inte alls i skolreglementet. 
 
Utbildning och träningen som genomfördes på MOHS hade inriktats mot 
uppgiften att kunna försvara landet mot det väpnade angreppet (4.3.2) och 
internationella inslag som hade bäring mot uppgiften att kunna genomföra 
internationell insats hade ringa utrymme i utbildningen (4.4.1). 
Ledarskapsutbildningen på MOHS som hade relevans, mot internationell 
tjänstgöring, var av karaktären ”grundläggande”. Utbildningen och träningen 
belyste och prövade teorierna för ledarskapet och gruppdynamiken (4.3.2). Att 
utbildningen och träningen hade en grundläggande karaktär förstärks av att 
eleverna efterlyste övningar som framkallar problemen eftersom eleverna ville 
ha en förståelse för de ledarskapsfenomenen som kan inträffa (4.3.2). Detta 
förstärks också av svar från den indirekta nivån dels i svaren att ingen av 
respondenterna upplevde att deras erfarenheter var efterfrågade. Men också 
genom följande: 
 
”Man är fast i teorierna vilket innebär att praktik och erfarenheter inte får det 
utrymmet som behövs för att komplettera och levandegöra teorierna.”85 
 
Sandberg och Targama säger i sin teori om lärande att läransats och lärutfall är 
två oupplösliga delar och ansatsen bestämmer utfallet. Ansatsen på MOHS 
utgick från det väpnade angreppet och från att grunderna i ledarskap skulle 
läras in. Detta löstes genom kunskapsöverföring, en kunnigare till en mindre 
kunnig på området inom ramen för den kunniges förståelse. Detta speglade 
senare individens förståelse för hur han/hon skall använda sitt råmaterial i form 
av kunskaper, värderingar etc. Man synliggjorde således inte vilken kompetens 
som behövdes för arbete på den internationella arenan. 
 
Utbildningen som bedrevs på MOHS hade formen av förmedlande karaktär och 
kunskaper inom ämnet ledarskap överfördes från en kunnigare till en mindre 
kunnig på området inom ramen för lärarens förståelse kopplat mot krigets krav. 
De praktiska moment som genomfördes hade för kort tidsrymd eller för få 
inslag av ”strapatser”. Detta sammantaget minskade radikalt 
problemsituationer som hade kunnat uppstå. Officerens utbildning och träning 
gav således ingen vetskap om chefs- och ledarskapets verklighet och om de 
problem ledaren kan komma att ställas inför då han/hon är satta att leda enheter 
på den multifunktionella arenan. Denna uppfattning understöds även av 
respondenterna på den indirekta nivån och huvudargumenten var att skolan inte 
i tillräcklig omfattning tog tillvara de vunna erfarenheterna om internationell 
tjänst som finns på alla nivåer. De hårda frågorna i form av striden samt 
stridens konsekvenser hade företräde framför de mjuka frågorna att hantera 
vardagen och dess problem. 

                                                 
84 Skalan är K0-K6 där K0 är lägst. K0= är orienterad, K1=komma ihåg termer, fakta och 
principer i den form de lärdes in (faktakunskap). 
85 4.4.1 respondent DD. 
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5.3.2 Träning 
Efter genomförd MOHS utnämns kadetten till fänrik och med denna utnämning 
följer en placering på ett regemente. Efter några år genomför officeren sin 
fackutbildning på fackskola och om officeren har sökt samt blivit antagen för 
internationell tjänstgöring så genomför han/hon utbildning på Swedint. 
Utbildningen på Swedint genomförs normalt i omedelbar anslutning till 
tjänstgöring. 
 
Hemmaförbandet 
Majoriteten av respondenter på direkt nivå anser att ledarskapsträningen på 
hemmaförbandet hade en liten relevans mot uppgiften att kunna genomföra 
internationell insats. På förbanden regleras produktionen med att högkvarteret 
tilldelar förbanden årliga uppdrag och genom att medel för 
kompetensförhöjning äskas av förbandschefen.86 Medel som äskas för 
kompetensutveckling används i huvudsak för att nå den kompetens som 
erfordras för att lösa ut angivet uppdrag eller de uppdrag som förbandschefen 
vet att förbandet kommer att tilldelas nästkommande år.87 Uppdraget som 
tilldelas är att producera ett eller flera krigsförband mot angivet KDU.88 
Förbandens internationella inslag i träning och utbildning utgörs dels av 
deltagande i PFF-övning,89 vilket inte förekommer varje år dels genom att 
internationell tjänst övas inom ramen för Sam Marin.90 
 
I föregående års målsättning och i regementets slutorder för Sam Marin 2003 
kan man läsa följande: 
 
 ”Målsättningen för SAMMARIN 03 är …//…väl anpassad efter förbandens 

huvuduppgifter och genomförd förbandsutbildning. Grund för planerade 
övningsmoment och taktiska situationer skall utgöras av den Väpnade 
striden…//…Som ett led i den interoperabilitetsprocessen genomförs 
planering av övningen och utarbetande av styrdokument enligt NATO/PfP 
Planning Procedures. Såväl order- som kommandospråk skall dock vara 
svenska.”91 

 
 ”Under övningen…//…Syftet är att, tillsammans med FBI92, kontrollera att 

uppställda utbildningsmål för förbandet enligt TOEM93 och nyligen utgivna 
målkataloger uppfylls.”94 

 

                                                 
86 Andersson, B (2004): En f.d. regementschefs erfarenheter 2004-01-12. 
87 Ibid 2004-01-12. 
88 Krigsduglighetsnivå. Nivåerna är graderade från 1-5 där 5 är högst och en 5: a innebär att 
förbandet inte har några brister i något avseende vilket innebär att förbandet kan möta ett 
väpnat angrepp utan att behöva komplettera utbildningen och träningen. 
89 PFF-övningars längd är normalt 2-3 veckor och övningarna genomförs i tre skeden, träning, 
tillämpning samt återställning och utvärdering. 
90 En årligen återkommande slutövning inom marinen där alla förband deltar under 14 dagar. 
91 Amfibiestridsskolan (2003): AMPHEXDIR order för övning SAMMARIN 03 s 4-5 
92 Förbandsinstruktör. 
93 Taktisk-, Organisatorisk- och Ekonomisk Målsättning. 
94 Älvsborgs Amfibieregemente (2003): Slutlig order för regementsövning –03 s 4. 
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På förbanden finns det en ansenlig mängd officerare som har erfarenheter från 
internationell tjänstgöring. Deras kunskaper och förståelse implementeras dock 
inte planmässigt i den vardagliga träningen (4.4.2) utan endast då förbandet har 
uppdraget att producera för att kunna delta i internationella sammanhang. De 
bristande rutinerna på förbanden resulterar i få och korta övningar, att 
officerens förståelse inte utvecklas inom ledarskapsområdet (4.3.3) och att 
erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling uteblir (4.3.3).  
 
Kopplas svaren om utbildning och träning på förbanden som har avgetts av 
respondenterna på de olika nivåerna till den beskrivna teorin om tolkande 
kompetensansats och lärande där det talas om det viktiga i att ha förståelse för 
en arbetsuppgift och att reflektion och diskussion är en viktig process för att 
medvetengöra en förståelse så ser man följande: En förbandsledning som 
ensidigt fokuserar på krigsduglighet, KDU låser sin förståelse och följaktligen 
även ledarskapsträningens till ett smalt område. Bristen på förståelse och ett 
ensidigt produktionstänkande hämmar utformande och implementering av 
rutiner. En avsaknad av rutiner påverkar utvecklingen negativt eftersom det 
inte finns utrymme för reflektion eller diskussion. Den ensidiga fokuseringen 
resulterar således i kompetensförstärkning och inte till kompetensutveckling 
vilket innebär att förståelsen uteblir. Sandberg och Targama säger att 
oförståelse upphävs bäst om man tillåts reflektera. En förbandsledning som 
väljer att tränar på alla Försvarsmaktens uppgifter genom att öka momenten 
(internationella inslag mm) kommer per automatik att införa reflektion. Detta 
innebär att individen och organisationen tillåts att reflektera samt diskutera 
över situationen eller arbetsuppgiften och en sådan förändring kan enkelt 
byggas upp med enkla planmässiga rutiner. 
 
Fackskola 
I denna del av studien är antalet svarande respondenter få och orsaken till detta 
beskrev jag tidigare i resultatredovisningen. De respondenter som har svarat 
har dock angett att träningen på fackskolan har en något större relevans än 
träningen på hemmaförbandet. I syfte, mål och övriga inriktningar för 
fackskolors utbildning och träning kan man bl.a. utläsa:95 
 
 ”Övergripande syfte med Fackutbildningen är att tillgodose 

Försvarsmaktens framtida behov av armé-, marin- och flygvapenofficerare 
med djupa kunskaper, insikter och färdigheter för att kunna tjänstgöra och 
utvecklas i befattning under fred, kris, krig såväl krigs- som 
grundorganisationen.” 

 
 ”Fackutbildningens inriktning är praktisk yrkesutbildning med omfattande 

inslag av tillämpning.” 
 
 ”Fackutbildning är i första hand en påbyggnadsutbildning till 

officershögskoleutbildning eller…” 
 

                                                 
95 HKV (1997): Slutrapport angående examensbeskrivningar och utbildningsmål för OHS, 
KHS och Fackutbildning s 6-7. 
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I utbildningsplan för fackutbildning ”markstrid 2002” som är relevant i denna 
studie regleras utbildningens ämnesomfång. Ämnena som beskrivs är 
stridsteknik, motståndaren, teknik, övningsledarutbildning, 
säkerhetsbestämmelser, fältarbeten, fys och övrigt.96 Inom ämnet stridsteknik 
som är det största ämnet skall huvuddelen av timmarna ägnas åt truppföring på 
grupp- och plutonsnivå t.ex. försvar, anfall och fördröjningsstrid och 
stridsmomenten övas inom ramen för det väpnade angreppet vilket således 
innebär att man spelar mot reguljära militära styrkor. 
 
Träningen som genomförs på fackskola har en fokusering dels mot striden dels 
mot att kunna planlägga och genomföra stridsskjutningar. De internationella 
inslagen har inget utrymme i utbildningen. Ledarskapsträningens relevans mot 
den multifunktionella arenan kan dock återfinnas i de praktiska momenten 
(4.3.4). Tonvikten av träningen ligger i praktiskt arbete och det innebär att 
officeren dels fick känna på och uppleva bl.a. stress hos sig själv men även hos 
andra. Denna upplevelse resulterar i att officeren får en bild av situationen då 
han/hon vet hur människor kan reagera under svårare förhållanden. Träningen 
ökar även kunskaperna inom den egna professionen och ökningen bidrar till att 
officeren får en ökad kunskap. (4.3.4). Den ökade kunskapen ger 
självförtroende och skapar trygghet samtidigt som det förstärker officeren i 
hans/hennes roll som chefs- och ledare. Sandberg och Targama säger att 
läransatsen bestämmer lärutfallet och att människor ändrar sin grundläggande 
förståelse i personliga konkreta upplevelser eller i känsloladdade ögonblick. På 
fackskolan är träningen fokuserad till praktisk tillämpning som ytterst syftar till 
att officeren skall bli bättre i yrkesrollen (känsla). För att uppnå en ökad 
skicklighet i yrkesrollen har fackskolans ansats för träningen förskjutits från 
förmedlande till upplevelsebaserad. 
 
Förskjutningen av ansatsen till upplevelsebaserad träning speglar på ett bättre 
sätt situationen eftersom officeren bl.a. får lära sig hur han/hon själv påverkas 
och agerar under stress. Men också hur andra påverkas och agerar under stress. 
Den praktiska tillämpningen resulterar således i konkreta och personliga 
upplevelser och dessa upplevelser utvecklar officerens förståelse och denna 
förståelse kan officeren utnyttja på den multifunktionella arenan för uppgiftens 
lösande. 
 
Swedint 
Utbildningen som bedrivs på Swedint genomförs i två steg, befälsutbildning 
och förbandsutbildning. Befälsutbildningen genomförs under 2 veckor och i 
order för befälsutbildningen står följande:97 
 ”Inledningsvis skall grundläggande utbildningar, föreläsningar och 

orienteringar klarlägga de ingångsvärden chefer bör känna till för att 
förstå helheten och komplexiteten i uppgiften.” 

 

                                                 
96 Amfibiestridsskolan (2002): Utbildningsplan för fackutbildning markstrid 2002 s 4-5. 
97 Swedint (2003): Utbildningsbestämmelser, riktlinjer och målsättning; s 1. 
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 ”Därefter skall befälen, under…//…Syftet är att bli medveten om vilka 
problem/ situationer som kan förekomma i missionsområdet samt hur dessa 
kan lösas.” 

 
 ”Stor vikt skall läggas vid att skapa en så realistisk bild som möjligt av 

miljön…” 
 
Förbandsutbildningen genomförs under 4 veckor och i order för 
förbandsutbildningen står följande: 
 
 ”Över tiden skall strävan vara att skapa en internationell miljö, vilket 

återspeglar förutsättningarna i missionsområdet.”98 
 
 ”Utbildningen skall genomföras missionsinriktat med anvisningar från 

faktainhämtningen under w 303-304 och 312-313.”99 
 
Majoriteten av respondenter på direkt nivå och på indirekt nivå anser 
sammantaget att träningen som genomförs på Swedint före mission har en 
mycket stor relevans. Men de anser också att vissa delar kan bli bättre. Det som 
framförallt präglar träningen på Swedint är att man tränar på ett stort antal 
olika moment, de lärare som utnyttjas för träningen har erfarenhet av 
internationell tjänstgöring och att metoder för tillvaratagande av erfarenheter 
har utformats (4.3.5 och 4.4.3). När övningar utformas så strävar man efter att 
efterlikna den faktiska situationen så mycket som möjlig genom att t.ex. 
använda ”skarpa” figuranter, som har sitt ursprung från Balkan i 
träningen(4.3.5). De mindre bristerna som finns i träningen avser momentet 
”drill”, vardagens problem och interaktionen civil-militär (4.3.5 och 4.4.3). 
Ellström säger att om man vill veta vad som krävs av en individ för att klara en 
uppgift så bör man fråga den som har vunna erfarenheter.  
 
Den träning som bedrivs på Swedint utgår i stora stycken från vunna 
erfarenheter. Dessa vunna erfarenheter baseras bl.a. på genomförda 
rekognoseringsresor, som genomförs i nära anslutning till utbildningen. Men 
också på vunna erfarenheter från framförallt personal och dessa erfarenheter av 
olika slag framkommer t.ex. erfarenhetsseminarier och i den erfarenhetsdatabas 
som nyttjas på Swedint. Detta sammantaget innebär att träningen har en ganska 
nära förankring i verkligheten. De brister som finns i form av absolut närhet 
kan troligtvis aldrig uppnås. 
 
5.4 Igår, idag, i morgon 
1996 utökades Försvarsmaktens uppgifter med uppgiften, ”kunna genomföra 
internationella insatser”. Denna utökning av uppgifter förstärktes 2000 då 
statsmakterna beslutade att uppgiften att kunna delta i internationella 
fredsfrämjande insatser skall prioriteras högt. 2003 beslutade statsmakterna att 
den nyanställda officeren skall ha en skyldighet att kunna tjänstgöra 
internationellt. I högkvarterets skrivelse, Mål i examensbeskrivning och 

                                                 
98 Swedint (2003): Order för utbildning av KS 08 s 4. 
99 Ibid s 14. 
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övergripande mål för Yrkesofficersprogrammet och Taktiska programmet.100 
anges bl.a. övergripande mål och syftet för yrkesofficersprogrammet, som 
skulle utbildas i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet. I dokumentets 
inledning och i dokumentets syfte betonas:101 
 
 Utgångspunkten för kompetensutvecklingen inom Försvarsmakten är hotet 

mot vår nationella säkerhet genom väpnat angrepp. 
 
 Att den ledarskapsutbildningen och träningen som skall genomföras syftar 

till att ge officeren en kunskap om människan, miljön, det egna förbandet. 
 
 Att officeren i sin roll som ledare även kommer att få arbeta med offentliga 

sektorn, näringsliv och internationella försvarsmakter och organisationer. 
 
 Utbildningen syftar till att kunna tjänstgöra i befattning på nivå 6 under 

fred, kris, krig i såväl krigs- som grundorganisationen. 
 
Det finns sammanlagt 17 stycken övergripande mål för utbildning och träning 
och i ett av dessa 17 mål uttrycks internationell tjänstgöring med följande text: 
 
”Kunskap så att officeren inom ramen för ett svenskt förband skall kunna 
tjänstgöra på lägre nivå vid internationella insatser.”102 
 
Övriga 16 mål spänner över ett brett område och dessa mål är alltigenom 
riktade mot att kunna verka som utbildare vid fredsutbildning och att kunna 
verka som chef på lägre nivå på ett krigsorganiserat förband i svensk miljö. 
Kopplas de övergripande målen som anges av högkvarteret mot SRM, som 
användes på MOHS (5.3.1) kan man utläsa att internationell tjänstgöring inte 
har fått utrymme i MOHS övergripande mål. Detta har således resulterat i att 
internationell tjänstgöring endast berördes marginellt. 
 
I högkvarterets skrivelse, Utbildningsmål för Försvarsmaktens 
programutbildning anges de utbildningsmål som skall vara gällande för 
utbildningen vid MHS från 2003-07-01. Vid en genomläsning av dokumentet 
så finner man följande:103 
 
 Utbildningsmålen överses årligen och revideras med hänsyn till 

statsmakternas krav på Försvarsmakten samt av resultatet vid utvärdering 
och analys av genomförd utbildning. 

 

                                                 
100 HKV (1998): Mål i examensbeskrivning och övergripande mål för Yrkesofficersprogrammet 
och Taktiska programmet; 1998-08-11, 19 100: 70131. Skrivelsen var ett resultat av en 
utredning som startade 1996. I utredningen som startade 1996 fick en grupp med bred 
sammansättning uppgiften att ta fram examensbeskrivningar och överse utbildningsmål för de 
olika programutbildningarna för officersutbildningen. Gruppens resultat redovisades i 
”Slutrapport angående examensbeskrivningar och utbildningsmål för OHS etc”, 1997-06-09. 
101 Ibid s 1. 
102 Ibid s 3. 
103 HKV (2003): Utbildningsmål för Försvarsmaktens programutbildning; s 1, 4 och 5. 
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 Yrkesofficeren skall efter genomförd utbildning ha kunskaper och 
färdigheter för att på lägre förbandsnivå tjänstgöra som utbildare, som chef 
eller delsystemledare i insatsorganisationen samt i militär internationell 
verksamhet i en svensk enhet. 

 
 Officeren skall ha en grundlagd förmåga104 i att kunna tjänstgöra i militär 

internationell verksamhet inom ramen för ett svenskt förband. 
 
I det senaste styrdokumentet har uppgiften internationell tjänstgöring lyfts fram 
till att vara likvärdig med nationell tjänstgöring. Förutom detta säger man även 
att styrdokumentet årligen skall överses mot bakgrund av dels vunna 
erfarenheter och mot statsmakternas krav på Försvarsmakten. Kopplas 
gårdagens och dagens styrdokuments intentioner mot Sandberg och Targamas 
teori om lärande och förståelse och mot Ellströms teori om att situationens krav 
på kompetens inte går att förutsäga och att föreskriven kompetens är kopplat 
mot de övriga delarna i dimensionsmodellen finner man att, dagens och 
morgondagens läransats är radikalt förändrad eftersom den utgår från och mot 
situationens krav på kompetens, erfarenheter är tänkta att tillvaratas. Detta 
sammantaget kan således resultera i att läransatsen förändras och en förändrad 
ansats kommer att ge ett lärutfall som innebär annorlunda formell kompetens 
och en ökad förståelse. Denna förståelse kommer även att leda till en 
kompetensutveckling och inte endast en kompetensförstärkning. 
 
Internationell tjänstgöring och tjänstgöring nationellt skall enligt det senaste 
styrdokumentet vara likvärdiga. Detta jämviktsläge ger vid handen att 
situationen och situationens krav bestämmer utbildningens utformning och 
således utbildningens ansats. Denna ansats kommer att påverka den formella 
kompetensen och officerens förståelse avsevärt då framtida utbildning anpassas 
efter behovet och utifrån dels vunna erfarenheter men också från elevernas 
erfarenheter. 
 
5.5 Slutsatser 
Vilken ledarskapsutbildning och ledarskapsträning upplevs som relevant 
under utbildning och träning i de olika stegen mot bakgrund av vunna 
erfarenheter från internationella insatser? Analysen av empirin visar 
entydigt att relevans uppnås bäst om man kopplar utbildning och träning mot 
uppgift, vunna erfarenheter och mot avsedd nivå. Gör man denna koppling så 
finner man att i princip all utbildning och träning som genomförs på Swedint 
har en stor relevans eftersom den är tydligt kopplad mot uppgiften 
internationell tjänstgöring. Man finner dessutom att den utbildning och träning 
på MOHS som belyste, berörde och tränade interaktionen i gruppen/plutonen 
var relevant eftersom den gav officeren den teoretiska grunden och 
bottenplattan för ledarskapet. Man kan även konstatera att vissa övningar som 
genomförs på hemmaförbandet är relevanta. De övningar som lyfts fram och 
betonas är övningar som genomförs inom ramen för ett internationellt scenario. 
Man pekar även på att krigsförbandsövningar och övningar som pågår under en 
längre tidsrymd är relevanta och dessa övningar anses som nyttiga eftersom de 
                                                 
104 Grundlagd förmåga innebär att uppgifter löses i en miljö som är enklare än den fullständiga. 
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är av praktisk karaktär och denna praktik ger officeren en ökad förståelse. 
Avslutningsvis så framhåller även respondenterna att praktisk tjänstgöring, 
som plutonchef eller plutonchef ställföreträdande är mycket lärorikt eftersom 
denna tjänstgöring ger officeren en inblick i hur vardagens problem kan yttras 
och bemötas då man som chef eller ställföreträdande är ytterst ansvarig 
gentemot soldaterna. Till sist så kan man också konstatera att den träning som 
genomförs på fackskola under tidspress är relevant då arbetet under tidspress 
uppmärksammar och identifierar problemet stress hos officeren och hos 
gruppen. 
 
Vilken ledarskapsutbildning och ledarskapsträning önskas och efterfrågas 
i utbildning och träning under de olika stegen mot bakgrund av vunna 
erfarenheter från internationella insatser? Analysen av empirin visar att 
utbildning och träning på hemmaförbandet, fackskola och på MOHS är inriktat 
mot uppgiften att försvara landet mot det väpnade angreppet. Denna fokusering 
medför att internationell tjänstgöring inte uppmärksammas i utbildning och 
träning. Majoriteten av respondenter, oaktat nivå, efterfrågar och önskar mot 
bakgrund av detta en utbildning och träning som beaktar alla Försvarsmaktens 
uppgifter och respondenterna vill med detta erhålla en helhetssyn. 
Respondenterna säger att en breddad utbildning och träning på MOHS, 
hemmaförbandet och fackskola kan skapa nödvändiga och efterfrågade rutiner 
som regelmässigt tillvaratar och implementerar erfarenheter i den dagliga 
träningen och utbildningen. Dessa rutiner kommer då att uppmärksamma 
problemen med stress, vardagen och umgänget mellan olika aktörer. Blir 
problemen synliggjorda kommer man även att vidta åtgärder för att lösa dessa 
vilket då kan yttra sig i att man bl.a. genomför erfarenhetsseminarier på 
hemmaförbanden. Förutom detta så önskar och efterfrågar de även en 
utbildning och träning på Swedint som i större grad än nu är direktkopplad dels 
mot egen huvudtjänst dels mot den aktuella situationen i området där de senare 
skall verka. 
 
Är målen som beskrivs i styrdokument, utbildningsorder/planer i ämnet 
ledarskap relevanta mot att kunna leda enheter på den multifunktionella 
arenan inom ramen för en internationell insats mot bakgrund av de olika 
officerarnas erfarenheter? I studien har målsättningar för samtliga 
utbildnings- och skolsteg analyserats. Analysen har givit vid handen att de mål, 
som finns på fackskola, hemmaförbanden och som fanns på MOHS som 
reglerade utbildning samt träning i huvudsak är riktade mot uppgiften att 
försvara landet mot det väpnade angreppet. I vissa av ovanstående dokument 
kan man dock återfinna inslag som berör internationell tjänstgöring. I de fall då 
dessa återfinns är mål och krav endast av orienterande karaktär vilket således 
innebär att det berör internationell tjänstgöring övergripande och ytligt. 
Resultaten av intervjuerna förstärker även ovanstående resultat dels av 
respondenterna på den indirekta nivån då de uttrycker att deras kunskap och 
erfarenhet aldrig har efterfrågats på skolor och förband. Dels av respondenterna 
på direkt nivå då de uttrycker önskemål om att få föreläsningar och utbildning 
på för dem avsedd nivå. På Swedint är dock läget det omvända. I Swedints 
styrdokument betonas kopplingen mot verkligheten särskilt tydligt. Denna 
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tydliga koppling förstärks även av respondenter, oaktat nivå, då de uttrycker att 
utbildningen och träningen har en stor relevans mot kommande uppgifter. 
 
I dagens måldokument, som reglerar utbildningen på MHS kan man se att det 
har skett en omsvängning eftersom inriktning avseende internationell 
tjänstgöring likställs med nationell tjänstgöring. Denna inriktning är i linje med 
statsmakternas krav och den stämmer väl mot Försvarsmaktens devis, hemma 
är lika med borta. Denna omsvängning ökar sannolikheten för en ökning av 
internationella inslag i den framtida utbildningen. Men man kan dock 
konstatera att denna omsvängning rimmar mindre bra mot svaren som är 
avgivna av respondenterna, på indirekt nivå, då de säger att det aldrig har 
föreläst eller känner till någon som har varit verksam på MHS som föreläsare 
eller lärare i internationella sammanhang. 
 
Officeren som startade sin utbildning i slutet av 90-talet och som har tjänstgjort 
internationellt upplever idag, efter genomförd mission, att den utbildning och 
träning han har erhållt har haft brister men att den sammantaget är relevant mot 
de uppgifter officeren har ställts inför. Kopplas utbildningen och träningen som 
genomförs på Swedint bort från helheten blir dock resultatet negativt. En 
bortkoppling av Swedints utbildning och träning ger ett resultat, som tydligt 
visar att uppgiften försvara landet mot det väpnade angreppet prioriteras 
avsevärt högre än uppgiften att kunna genomför internationell insats. Man kan 
med fog säga att den utbildning och träning som genomförs vid Swedint har 
haft en avgörande betydelse för officerens agerande på den multifunktionella 
arenan och att Swedints utbildning och träning medför att man når målet inom 
Försvarsmakten. 
 
Vilka krav ställs på officeren som tjänstgör i en internationell insats i en 
multifunktionell miljö, liknande dagens situation på Balkan? En officer 
som tjänstgör på den multifunktionella arenan som chef och ledare kommer 
under en stor del av tjänstgöringens tid att konfronteras med människor och 
grupper av människor av olika kategorier. Umgänget och konfrontationen med 
människor kräver allmänna färdigheter (som inte omnämns här) men också 
speciella färdigheter. De speciella färdigheterna som krävs under internationell 
tjänstgöring kan delas upp i komponenterna kompetens och kunskap. Den 
kompetens, som krävs internationellt är dels att våga vara chef dels acceptans. 
Dessa kompetenser kan ses som ytterändar på ett kontinuum och dessa 
ytterändar förbinds med kompetensen social kompetens. Tidigare nämnda 
kompetenser måste dessutom kompletteras med kunskaper inom områdena 
stress och vardagens påverkan men också med kunskap inom området som 
berör egen huvudtjänst. Kunskaperna inom dessa områden syftar ytterst till att 
officeren skall kunna se och ta hand om sina egna soldater och i mindre grad 
behöva söka stöd från högre nivåer i hierarkin. 
 
Upplever officerarna att uppgiften, kunna genomföra internationella 
insatser är en prioriterad uppgift? 
Majoriteten av respondenter på direkt nivå delar uppfattningen, som säger att 
kunna genomföra internationell insats är prioriterad (4.3.1). Resultaten av 
analysen, oaktat nivå, visar dock att internationell tjänstgöring inte har en 
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framskjuten plats på hemmaförbandet, fackskola och på dåvarande MOHS. 
Dessa enheters utbildning och träning är helt inriktad mot uppgiften att 
försvara Sverige mot det väpnade angreppet. De internationella inslagen som 
ingår i utbildning och träning genomförs för att man är ”tvingad” (regementet 
skall delta med enheter i en PFF-övning). Det finns dock små tecken som tyder 
på att en liten omsvängning, mycket marginell, har skett och denna 
omsvängning är mest tydlig på lokal nivå och den är tydligt kopplad mot 
uppgiften att förbanden idag ges uppgiften att ansvara för nästa Kosovostyrka. 
Kunna genomföra internationell insats är följaktligen inte en prioriterad uppgift 
i Försvarsmakten idag om bedömning inte görs sammanvägt eftersom bristerna 
på MOHS, hemmaförbandet och fackskola vägs upp av resultatet på Swedint. 
Tar man bort den utbildning och träning, som genomförs på Swedint kommer 
resultatet att bli negativt och officerarna kommer således att uppfatta att 
uppgiften att kunna genomföra internationell insats inte prioriteras i 
Försvarsmakten. 
 
 
6 DISKUSSION 
 
6.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas min diskussion, som har karaktären självständigt 
reflekterande. Kapitlets inleds med att vald metod, arbetssätt och valda teorier 
diskuteras. Efter denna inledning diskuteras slutsatser med utgångspunkt från 
resultatet av analysen, använda teorier och egna reflektioner. I kapitlet 
avslutande del beskrivs studiens tillförlitlighet och i avslutningen ges även ett 
antal förslag på fortsatt forskning inom området. 
 
6.2 Genomförandet 
I kapitel tre har jag redovisat valt arbetssätt och vetenskaplig ansats för 
studiens genomförande. Med facit i hand så vill jag påstå att jag i stort sätt har 
kunnat leva upp till vad jag hade föresatt mig. Det som inte har hunnits med är 
en jämförelse och analys mellan MOHS och MHS. Förklaringen till detta är att 
utbildningens upplägg har ändrats markant och mot bakgrund av avsatt tid har 
detta inte varit möjligt att bearbeta skillnaderna.  
 
Jag tycker även att vald ansats har varit lämplig och nödvändig dels beroende 
på egen förförståelse men framförallt mot bakgrund av ämnets karaktär. Detta 
har i sin tur medfört att jag har valt att intervjua till förmån för enkäter. Jag 
känner också att valt arbetssätt med utnyttjande av boxar har medfört att jag 
har kunnat identifiera och fånga in all tillgänglig och gällande empiri. 
 
De teorier som jag har använt i undersökningen har hjälpt mig i studien på 
olika sätt. Dimensionsmodellen har underlättat struktureringen och insamlandet 
av empirin markant eftersom den på ett tydligt sätt belyser och ger en förståelse 
för helheten. Modellen har dock varit svår att använda i analysen och jag tror 
att huvudorsaken till detta är att det ringa underlaget, antalet respondenter, har 
bidragit till att denna svårighet har uppstått. Jag tror dock att 
dimensionsmodellen är mer lämplig att använda om man skall bearbeta ett 
större underlag och om man anlägger ett positivistiskt förhållningssätt i en 
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studie i syfte att förklara kausala samband mellan kvalifikation, kompetens och 
handlande. 
 
Från början var det tänkt att förståelseteorin skulle komplettera 
dimensionsmodellen i studien. Det visade sig dock att förståelseteorin fick en 
större tyngd i min analys än vad jag avsåg från första början. Förståelseteorin 
fick denna tyngd av två skäl. Det första skälet har jag redan nämnt ovan och det 
utvecklar jag inte mer. Det andra skälet är min förförståelse. Denna 
förförståelse har i vissa delar präglat min syn på utbildning och träning. Jag tror 
att utbildning och träning (ansats och utfall) måste vara så nära verkligheten 
som möjligt och att om denna koppling finns erhålls en kompetensutveckling 
och en förståelse som medför ett effektivt handlande. Enligt mig så kan 
förståelseteorin med fördel användas då militär utbildning och träning 
analyseras och utvärderas.  
 
Sammanvägt påstår jag att valda teorier, ansats och arbetssätt har resulterat i att 
ett antal intressanta slutsatser har identifierats och beskrivits. Jag hoppas också 
att dessa slutsatser  kan leda till intressanta och breda diskussioner inom 
amfibiekåren och på olika skolor inom Försvarsmakten då utbildning och 
träning planläggs. 
 
6.3 Den multifunktionella arenan 
Sveriges försvarssituation och Försvarsmaktens uppgifter har under det senaste 
årtiondet förändrats radikalt. Denna förändring har bl.a. resulterat i att synen på 
den militära chefen och ledaren i stora stycken har förändrats i den mån att 
synen på ledarskapet har breddats. Den gamla militären stod vid fronten i rök 
och damm. Dagens officer och morgondagens officer skall också kunna stå i 
fronten, bland rök och damm. Men framtidens officer skall även kunna verka 
som chef och ledare på platser som inte liknar den klassiska militära arenan.  
 
I uppsatsens problembakgrund och problemformulering har jag som författare 
listat ett antal erfarenheter (sidan 5) och erfarenheterna är från den tid då jag 
tjänstgjorde på den multifunktionella arenan. Dessa erfarenheter delas i vissa 
stycken av respondenterna på de olika nivåerna. Samtliga respondenter, på 
indirekt nivå, uttrycker bl.a. att det för dem är självklart att personalproblem 
aldrig försvinner i en organisation och att personalproblemen blir än större i en 
i enheter som sätts samman på kort tid. De säger också att det är uppträdandet 
som är riskfyllt. Detta exemplifieras också på olika sätt då man säger att 
skyddet på vår materiel inte behöver utökas eftersom vår materiel är framtagen 
för att kunna användas hemma i krig. Dels då respondenterna säger att tiden 
före och tiden efter uppgiftens lösande måste beaktas i större omfattning än 
tidigare. Dessa uttalanden indikerar att ledarskapet, på den internationella 
arenan, handlar om så mycket mer än bara sekvensen uppträdandet i 
anfallsmålet. Dessa uttalanden rimmar också väl med svar från respondenterna 
på direkt nivå då de efterfrågar mer utbildning och träning i ämnen som rör 
vardagen och vilka problem som kan uppstå under vardagen. 
 
I en internationell insats lever och verkar man tillsammans under lång tid på en 
begränsad yta och möjligheterna att vara för sig själv är starkt begränsade. I 
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denna miljö möts olika kulturer vare sig man vill eller ej. De olika kulturerna är 
dels militära men även civila. Vi löser inte problem på liknande sätt i olika 
kulturer och eftersom vi inte gör det så kommer problem att uppstå och 
problemen härrör sig uteslutande gentemot individer eller grupper av individer. 
Ellström säger att det är mycket svårt och på gränsen till omöjligt att förutsäga 
vilken kompetens som behövs för en viss uppgifts lösande. Sätter man samman 
svaren från de olika nivåerna mot Ellströms teori kan man se att vår tänkta 
verklighet, som visar att chefen skall stå i fronten, bland rök och damm inte till 
fullo överensstämmer med den verkligheten som existerar i internationella 
insatser. På den multifunktionella arenan kommer officeren att stå i fronten, 
bland damm och rök, vilket senaste incidenten i Kosovo, för någon tid sedan, 
visade tydligt.105 Men officeren kommer med stor sannolikhet även att 
tillbringa stor del av sin tid långt bort från dammet och röken eftersom andra 
problem kommer att påkalla officerens uppmärksamhet och tid. 
 
Vi har idag verkat med svenska förband på Balkan under mer än 10 år och 
förluster i strid eller det som liknar strid är fram tills idag noll, vilket är 
glädjande. Detta kan kanske bero på att vi har undvikit strid. Men det kan 
också bero på att vi har hanterat stridsmoment på ett bra sätt. Att svenska 
förband har löst uppgifter bra på den internationella arenan är ingen nyhet 
eftersom politiker och höga militärer, vid ett flertal tillfällen, har uttalat sig 
mycket positivt om svenska insatser. Personligen tror jag att officeren kan 
hantera strid eller stridsliknande moment på ett bra sätt och att officeren är väl 
rustad för att tackla de problem som då uppstår. Varför tror jag då detta? Jo, då 
en uppgift skall lösas fungerar enheten som ett operationslag på ett sjukhus och 
i detta lag vet varje man eller kvinna i enheten vad han förväntas att bidra med. 
I denna operationssituation finns det inget utrymme för längre diskussioner 
eftersom det kan handla om liv eller död. I militära situationer kan många saker 
handla om liv eller död. På den multifunktionella arena handlar dock inte allt 
om detta och hade det gjort det så tror jag att tiden som man kan uthärda hade 
varit betydligt kortare än vad den är idag. De stora ledarskapsutmaningarna på 
den multifunktionella arena ligger således inte i striden eller de stridsliknande 
momenten utan snarare i vardagen och vad som inbegrips i vardagen. Det finns 
forskningsunderlag som visar att personal i den egna bataljonen inte har pratat 
med varandra under insatsen eller efter insats.106 Den verkliga utmaningen i en 
internationell insats ligger således i mötet och umgänget eftersom olika 
människor med olika inställning och kulturell bakgrund möts och umgås. I 
vissa sammanhang har man uttryckt att morgondagens officer kanske måste 
anlägga diplomatens förhållningssätt mer i sitt arbete eftersom arbetet sker i så 
nära samverkan med andra kulturer och med civila. Jag är nog benägen att säga 
att officeren måste anlägga en diplomatisk syn även inom den egna enheten för 
att kunna förstå och tackla problemen som uppstår. Det är kanske dags att 
”damma av” tesen, som säger att morgondagens officer måste kunna vara en 
diplomat också och inte endast en krigare. 

                                                 
105 I mitten av mars 2004 uppstod dispyter i Kosovo mellan serber och albaner i svenska 
bataljonens ansvarsområde. Svenska soldater gick mellan de olika folkgrupperna och ingrep 
resolut och bestämt. 
106 Andersson, L (2001): Militärt ledarskap -när det gäller s 84-85. 
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6.4 Helheten 
För nästa 15 år sedan revs muren i Berlin och med denna rivning upphörde det 
kalla kriget definitivt. 1996 beslutade statsmakterna att Försvarsmakten skulle 
ominriktas. Ominriktning innebär att invasionsförsvaret skrotas och att ett 
insatsförsvar utformas. Insatsförsvaret skall till skillnad mot invasionsförsvaret 
kunna lösa uppgifter internationellt, i en större omfattning än tidigare. Den 
internationella utökningen har bl.a. inneburit ökat internationellt samarbete och 
deltagande i PFF-övningar och att man i Försvarsmakten idag uttalar devisen 
”hemma är lika med borta”. Vad kan man då inom Försvarsmakten tänka på i 
utbildnings och träningssammanhang när man har antagit devisen? 
 
I studien har flera steg i den yngre officerens utbildning och träning studerats. 
Resultatet visar entydigt på att utbildning och träning mot uppgiften att kunna 
genomföra internationell insats har haft låg prioritet på MOHS. Att 
internationella insatser har låg prioritet på fackskola och på officerens 
hemmaförband visas också tydligt. Respondenterna säger att den 
ledarskapsträning som har genomförts på MOHS, fackskola och 
hemmaförband inom ramen för uppgiften att försvara landet mot det väpnade 
angreppet, i vissa stycken är bra och nödvändig samt att den ger vissa positiva 
effekter i chefs- och ledarskapet på den multifunktionella arenan. Men de säger 
också att den ensidiga fokuseringen mot en uppgift, har brister och dessa 
brister i slutändan ger en mindre förståelse och ett sämre ledarskap. Detta visas 
bl.a. då respondenterna på direkt nivå, i stora drag, säger att det var bra att vi 
fick ta del av en bataljonchefs erfarenheter. Men det vore bättre om man 
prioriterade nivån löjtnant eller kapten före bataljonchef eftersom deras 
erfarenheter är direkt knutna till den nivå som vi skall kunna tjänstgöra på då vi 
är klara på skolan. Detta resulterar givetvis i att officeren inte vet vad som 
väntar honom då han skall leda en enhet internationellt. Ett ytterligare bevis på 
att internationella insatser prioriteras lågt är också det faktum att erfarenheter 
inte tillvaratas och implementeras i chefsträningen på de olika enheterna. 
Samtliga respondenter på indirekt nivå säger, unisont, att deras erfarenheter 
inte efterfrågas. Denna ovilja att ta del av vunna erfarenheter skapar 
naturligtvis en frustration bland dessa respondenter. Men oviljan att tillvarata 
erfarenheter minskar även möjligheten att bygga upp rutiner som ger 
nödvändig och behövliga erfarenheter för framtida utbildning och träning. Man 
kan mot bakgrund av ovanstående ställa frågan Bryr sig förbanden eller 
skolorna om statsmakternas krav att prioritera internationell tjänstgöring och 
Försvarsmaktens devis om att ”hemma är lika med borta”? Analysen av 
styrdokumenten, som reglerar verksamheten på skolor och förband och intervju 
med en regementschef ger dock vid handen att förbanden utbildar och tränar 
officeren i enlighet med givna order. Vad kan man då göra i Försvarsmakten 
för att leva upp till statsmakternas krav och den egna devisen? Ellström visar 
med dimensionsmodellen att officerens agerande bygger på huvudfaktorerna 
individen och uppgiften och att det finns kopplingar mellan de olika 
huvudfaktorernas underfaktorer. Sandberg och Targama säger bl.a. att 
reflektion är ett viktigt inslag för kompetensutveckling. Om man kopplar dessa 
teorier mot resultatet är kanske det mest lämpliga, just nu, att implementera en 
helhet i utbildning och träning. Denna helhet innebär således att uppgiften att 
genomföra internationella insatser får samma tyngd som uppgiften att försvara 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  FHS 19100: 2018 
ChP 02-04 2004-06-04 Sida 56 (60) 
Mj Erik Niklasson 
 

 

landet mot det väpnade angreppet i den dagliga verksamheten. En helhetssyn 
bör dessutom kompletteras med övningar, som pågår under längre tid. Att 
jämställa de olika uppgifterna skulle bl.a. innebära att man skapade tid för 
reflektion eftersom man reflekterar bäst då man är bortkopplad från uppgiften. 
Det skulle även innebära att man utökade innehållet i faktorerna individ och 
kvalifikation vilket i sin tur kan rendera i ett större register då officeren skall 
agera. En helhetssyn skulle också kunna skapa de unika ledarskapssituationer, 
som återfinns på den multifunktionella arenan och som, med stor sannolikhet, 
kan uppstå på den nationella arenan. Med en helhetssyn så skulle man också 
förverkliga ominriktningen fullt ut och leva upp till devisen: ”Hemma är lika 
med borta” 
 
6.5 Tillförlitlighet 
Vilken tillförlitlighet finns i resultatet av undersökningen och har jag undersökt 
rätt saker? I studien har jag, som jag tidigare nämnt, använt mig av två olika 
intervjumanualer. Dessa manualer är naturligtvis inte fullödiga i alla avseenden 
eftersom jag lägger in egna värderingar i utformandet och i den senare 
tolkningen av resultatet. Jag har dock systematiskt och medvetet strävat efter 
att minimera påverkan av mina egna värderingar och att öka reliabiliteten och 
validiteten. Denna minimering och ökning av har jag försökt att åstadkomma 
på många sätt. Dels genom intervjuer med officerare från bägge 
amfibieregementena och inte endast från ett regemente. Dels genom intervjuer 
med officerare på flera nivåer och inte endast på den direkta nivån. Dels genom 
att standardisera intervjumanualer för att erhålla en ökad träffsäkerhet.107 Dels 
genom att genomföra så kallade testintervjuer, på de olika nivåerna. Dels 
genom återsändande av renskrivet intervjumaterial för påseende till de olika 
respondenterna. 
 
De testintervjuer, som genomfördes, hade flera olika syften men reliabiliteten 
och validiteten stärktes främst då jag under testintervjuerna fick möjlighet att 
”pröva på”. Detta innebar dels att jag fick en kunskap om hur intervjuer kan 
genomföras och vad jag bör tänka på under intervjuer. Men jag fick också 
under dessa testintervjuer möjligheten att diskutera med testofficerarna, för att 
kunna svara på frågan, mäter jag rätt saker? Det relativt stora antalet 
respondenter, med beaktande av tid som står till förfogande, har sannolikt ökat 
möjligheten att rätt beskriva deras uppfattning om utbildningen och träningen 
mot bakgrund av vunna erfarenheter på den multifunktionella arenan. Förutom 
detta så har det också, som bieffekt, bidragit till att ge en bild av vad man kan 
tänka på då man utformar och planerar officerens utbildning och träning för att 
erhålla en utveckling av ledarskapet. Intervjuer på flera nivåer har dessutom 
gett ytterligare material i studien och det har i sin tur ökat tillförlitligheten 
ytterligare. Återsändningen av det renskrivna intervjuunderlaget och 
möjligheten att lägga till eller att dra ifrån för respondenterna, som då har haft 
möjligheten att reflektera, har också ökat tillförlitligheten markant då 
eventuella missuppfattningar har kunnat rättas till före analys och tolkning. 
Förutom detta så har även anonymiteten bidragit till att öka tillförlitligheten. 

                                                 
107 Esaiasson, P Et. Al (2002): Metodpraktikan s 270. 
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Mot bakgrund av ovanstående bedömer jag följaktligen att studien har en hög 
reliabilitet och validitet. 
 
6.6 Förslag till framtida studier 
 Upplever den yngre arméofficeren, som har genomfört internationell 

insats, att hans/hennes olika utbildnings- och träningsteg inom ämnet 
ledarskap har givit nödvändiga förberedelser mot bakgrund av vunna 
erfarenheter? 

 
 Hur kan rutiner, som tillvaratar officerens erfarenheter från internationella 

insatser, utformas och implementeras i utbildningen på hemmaförbandet 
och fackskola? 

 
 Varför tillvaratar inte vissa delar inom Försvarsmakten erfarenheter från 

utlandsmissioner och implementerar dessa i ledarskapsutbildningen och 
verksamhetens bedrivande? 

 
 Hur skulle man, mot bakgrund av slutsatserna i denna studie, kunna 

utforma yrkesofficersprogrammets ledarskapsutbildning och träning så att 
gagnar officerens chefs- och ledarskap under internationell tjänstgöring? 

 
 Vilken riktning har ledarskapsutbildningen och träningen för 

amfibieofficerare, med bäring mot internationell tjänstgöring, tagit efter det 
att MOHS lades ner och MHS övertog utbildningen? 
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Intervjumanual 
 
Direkt nivå 
 
 

ÄMNESOMRÅDESLISTA FÖR INTERVJUN 
 

Försvarsmakten har idag fyra huvuduppgifter: 
• hävda landets territoriella integritet, 
• stödja civila samhället vid svåra påfrestningar, 
• försvara landet mot väpnat angrepp och  
• kunna genomföra internationella insatser. 

 
Den sist nämna uppgiften har i samband med riksdagsbeslut 1996, 2000 och 
2003 framhållits som en prioriterad uppgift. Denna prioritering innebär att bl.a. 
att officerare som nu och i framtiden tjänstgör i försvarsmakten skall vara mer 
beredda på att kunna leda enheter i en multifunktionell miljö. 
 
För att kunna agera som ledare måste det finnas en grundkompetens. En 
grundkompetens kan grovt beskrivas i form av: 
 

• uppgiftens krav på kompetens och 
• individens kompetens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I min studie använder jag mig av en modell som är utvecklad av professor, Per-
Erik Ellström och som jag i min studie väljer att benämna 
”dimensionsmodellen”. I modellen beskrivs: 
 

• Formella kompetens är grundläggande skolutbildningen som 
genomförs på MOHS. 

 
• Faktiska kompetensen det du som individ erhåller på hemmaförbandet 

under övningar, föreläsningar och det vardagliga arbetet. 
 

• Situationens krav på kompetens är den analys om krisområdet som 
genomförs före insats av bl.a. högkvarteret och Swedint. 

INDIVIDEN UPPGIFTEN 
HANDLING 

Föreskriven 
kompetens 

Faktisk 
kompetens 

Formell 
kompetens 

Situationens 
krav på 

kompetens 
Utnyttjad 

kompetens 
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• Föreskriven kompetens är den kompetens som ledningen säger 

kommer att krävas i en internationell miljö. Den förskrivna 
kompetensen utgår från målsättningar och målsättningarna utgör grund 
för utbildningsplaner, verksamhetsorder et cetera. 

 
• Handlingen beskriver vad ledaren de facto gör i vissa situationer. 

 
 

FRÅGESCHEMA: 
När genomförde du din grundläggande officersutbildning? 
 
 
Stämmer din uppfattning om uppgifter överens med vad som är angiven i 
ovanstående inledning? Om inte, utveckla vad! 
 
 
Du har under din mission varit med om starka upplevelser som är positiva 
och eller negativa? Kan du kortfattat beskriva minst 3 stycken valfria 
händelserna och ditt agerande i dessa? 
 
Kan du mot bakgrund av din erfarenhet från då du var i Kosovo eller i 
Bosnien gradera och om du finner det lämpligt kommentera följande: 
 
 
1. Litteraturen som ni erhöll inom ämnet ledarskap på MOHS? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
bra         dålig 
 
2. Föreläsningar som ni erhöll inom ämnet ledarskap på MOHS? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
bra          dålig 
 
3. Övningar som du har deltagit i inom ämnet ledarskap på MOHS? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
bra          dålig 
 
4. Sammanfattade uppfattning om relevansen i ledarskapsutbildningen och 
träningen på MOHS för att kunna leda en enhet i en multifunktionell miljö? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
stor            liten 
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Kan du mot bakgrund av din erfarenhet från då du var i Kosovo eller i 
Bosnien gradera och om du finner det lämpligt kommentera följande: 
 
 
5. Övningarna som du har deltagit i på hemmaförbandet? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
bra           dålig 
 
6. Föreläsningar/lektioner som du har deltagit i inom ämnet ledarskap på 
hemmaförbandet? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
bra           dålig 
 
7. Sammanfattade uppfattning om relevansen i ledarskapsträningen på 
hemmaförbandet för att kunna leda en enhet i en multifunktionell miljö? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
stor            liten 
 
 
Kan du mot bakgrund av din erfarenhet från då du var i Kosovo eller i 
Bosnien gradera och om du finner det lämpligt kommentera följande: 
 
8. Övningarna som du har deltagit i på fackskola? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
bra           dålig 
 
9. Föreläsningar/lektioner som du har deltagit i inom ämnet ledarskap på 
fackskola? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
bra           dålig 
 
10. Sammanfattade uppfattning om relevansen i ledarskapsträningen på 
fackskola för att kunna leda en enhet i en multifunktionell miljö? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
stor            liten 
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Kan du mot bakgrund av din erfarenhet från då du var i Kosovo eller i 
Bosnien gradera och om du finner det lämpligt kommentera följande: 
 
 
11. Övningarna som du har deltagit i på Swedint? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
bra           dålig 
 
12. Föreläsningar/lektioner som du har deltagit i inom ämnet ledarskap på 
Swedint? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
bra           dålig 
 
13. Sammanfattade uppfattning om relevansen i ledarskapsträningen på 
Swedint för att kunna leda en enhet i en multifunktionell miljö? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
stor            liten 
 
 
14. Ange en sammanfattad värdering av hur du uppfattar relevansen i 
utbildning och träning inom ämnet ledarskap som du har haft på MOHS, 
hemmaförbandet, fackskola och på Swedint för att kunna leda en enhet i en 
multifunktionell miljö? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
stor            liten 
 
 

Tack för Din medverkan i denna studie! 
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Intervjumanual 
 
Indirekt nivå 
 

ÄMNESOMRÅDESLISTA FÖR INTERVJUN 
 
Syfte och bakgrund: 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda om vissa delar i den 
grundläggande formella utbildningen på MHS och den reella träningen på 
förbanden inom ämnet ledarskap har en relevans som är jämförbar mot att den 
situationen som den yngre officeren skall kunna fungera på som ledare då 
han/hon leder enhet på lägre nivå i ett krisområde, liknande dagens situation i 
Kosovo eller de tidigare missionerna i Bosnien. 
 
Denna studie görs mot bakgrunden av att en huvuduppgift i försvarsmakten är 
att kunna genomföra internationella insatser och i samband med 
riksdagsbeslut 1996, 2000 och 2003 har detta framhållits som en prioriterad 
uppgift vilket 2003 resulterade i ett riksdagsbeslut som sa att officerare som nu 
och i framtiden anställs och tjänstgör i försvarsmakten skall vara än mer 
beredda på att kunna leda enheter i en multifunktionell miljö. 
 
Metod: 
Studien bygger bl.a. på intervjuer av personal som har tjänstgjort i 
befattningarna plutonchef, plutonchef stf eller motsvarande på Balkan i Kosovo 
eller Bosnien i så kallade BA eller KS missioner. Intervjufrågorna rör ämnet 
utbildning och träning och om det finns en relevans i officerens utbildning och 
träning mot att kunna tjänstgöra i ovan nämnda befattningar i en 
multifunktionell miljö. Frågorna är indelade i block till OHS, hemmaförbandet 
och Swedint med underfrågor i varje block. Förutom detta så innehåller också 
frågeschemat några påstående samt en fråga om vilka krav på egenskaper som 
en officer i nivå 6 bör ha. 
 
 

FRÅGESCHEMA: 
 
1. När genomförde du mission? 
 
 
2. Kan du mot bakgrund av din erfarenhet från då du var i Kosovo eller i 
Bosnien gradera och om du finner det lämpligt kommentera följande: 
 
 
2.1 Din uppfattning om i hur hög grad MHS tillvaratar de erfarenheterna som 
gjorts vid internationella missioner på Balkan? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/------------/-----------/ 
stor            liten 
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2.2 Din uppfattning om hur väl MHS förbereder den yngre officeren mot att 
kunna tjänstgöra internationellt i avsedd nivå på en multifunktionell arena? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/------------/-----------/ 
stor            liten 
 
 
2.3 Din uppfattning om i hur hög grad hemma förbanden tillvaratar de 
erfarenheterna som gjorts vid internationella missioner på Balkan? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/------------/-----------/ 
stor            liten 
 
 
2.4 Din uppfattning om hur väl hemmaförbandet förbereder den yngre 
officeren mot att kunna tjänstgöra internationellt i avsedd nivå på en 
multifunktionell arena? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/------------/-----------/ 
stor            liten 
 
 
2.5 Din uppfattning om hur hög grad Swedint tillvaratar de erfarenheterna som 
gjorts vid internationella missioner på Balkan? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/------------/-----------/ 
stor            liten 
 
2.6 Din uppfattning om hur väl Swedint förbereder den yngre officeren mot att 
kunna tjänstgöra internationellt i avsedd nivå på en multifunktionell arena? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/------------/-----------/ 
stor            liten 
 
3. Sammanfattad värdering av hur du uppfattar utbildning och träning på MHS, 
hemmaförbandet och på Swedint för att kunna leda en enhet i en 
multifunktionell miljö? 
 
/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/-----------/ 
stor    liten 
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4. Vad tänker du på när du läser följande strecksatser kopplat till din 
tjänstgöring på Balkan? 
 
 alla plutoner på kompaniet genomgick någon form av personalkris där 

ledarskapet prövades. 
 någon eller några plutoner hade mindre kunskaper om hur man skulle lösa 

ställda uppgifter. 
 Någon eller några plutoner löste ställda uppgifter på ett mindre lämpligt 

sätt. 
 Kompanichefen/bataljonschefen kommer med största sannolikhet att bli 

involverad i plutonens kris som deltagare, medlare, ledare eller chef. 
 
 
5. Vilka egenskaper anser du att den officeren som bestrider en befattning i 
nivån plutonchef, plutonchef stf eller motsvarande bör ha då han/hon tjänstgör 
på den multifunktionella arenan? Gradera egenskaperna om du anser att det är 
möjligt. 
 
 

Tack för Din medverkan i denna studie! 


