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1. INLEDNING 

1.1Bakgrund till valt ämne 

"Organization doesn't really accomplish anything. Plans don't accomplish 

anything, either.  Theories of management don't much matter.  Endeavors 

succeed or fail because of the people involved.  Only by attracting the 

best people will you accomplish great deeds."1 

Riksdagen har fattat beslut om en genomgripande omdaning av det svenska 

militära försvaret, från ett s.k. invasionsförsvar till ett nytt insatsförsvar, där 

förmågan att bidra till fred och säkerhet i omvärlden skall utgöra en prioriterad 

uppgift inom försvarsmakten (FM).2  Detta innebär bl.a. att FM inom något år 

skall kunna ställa en styrka om ca 1900 man på ”krigsfot”, för deltagande i 

fredsframtvingande operationer, d.v.s. förbanden skall kunna gå i krig. Opera-

tionerna skall kunna genomföras som en multinationell operation3 inom ramen 

för exempelvis EU:s militära krishanteringsstyrka. FM arbetar f.n. hårt med att 

ta fram och sätta upp nya typförband - insatsbataljoner - som bl.a. skall kunna 

lösa fredsframtvingande uppgifter. I Regeringens regleringsbrev till FM går det 

att läsa; ”kompetens att genomföra väpnad strid är grundläggande för det mili-

tära försvaret och omfattar strid och militär verksamhet, i alla konfliktnivåer, 

riktad mot markmål, mot sjömål såväl på som under havsytan och mot luftmål. 

Kompetensen skall omfatta alla nivåer till väpnad strid samordnad i högre 

förband samt i militära operationer med samverkan mellan flera typer av 

stridskrafter och system.” 4 

Den svenske arméofficeren går alltså från att vara ”världsmästare” på att utbilda 

och producera färdiga krigsförband på ca fem månader, till att leda sitt förband i 

”krig” på främmande mark. En sådan operation ställer avsevärt högre och helt 

                                                 
1 General Colin Powell, A Leadership Primer.  
2 SOU 2001:23, s12. 
3Regeringen skriver i 2002 års Regleringsbrev att inom ramen för en av FM:s fyra huvuduppgifter, att bidra till fred 
och säkerhet i omvärlden, skall FM ha förmåga att i samverkan med andra länder planera och genomföra fredsfram-
tvingande operationer som främst skall kunna ske med markförband i Europa och dess närhet. 
http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/regleringsbrev/index.htm (2001-12-17). 
4 Ibid, s 13. 
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annorlunda krav på officerens truppföringsförmåga än de som krävs för att för-

svara t ex Uppsalas slätter eller gränsälven vid Pajala.5  

De flesta officerare inom flygvapnet och marinen är professionella, d.v.s. de 

löser dagligen uppgifter som kan liknas vid deras presumtiva krigsuppgifter 

inom ramen för en av FM:s fyra huvuduppgifter, nämligen den att ”hävda 

svensk territoriell integritet” eller vad man vanligen kallar incidentberedskap. 

Arméofficeren däremot, har sedan länge i första hand varit inriktad på trupput-

bildning. Under det kalla kriget deltog han i massproduktionen av arméförband 

för en krigsorganisation på mer än 600.000 man, förband som skulle försvara 

Sverige.6 Inom ramen för den tidigare utbildningen vid Officershögskolans Yr-

kesofficerskurs (YOK), ägnades 90 procent av utbildningstiden åt trupputbild-

ning och endast 10 procent till truppföring. 7 Den enda verksamhet som fram till 

idag kan liknas vid flygvapnets och marinens realtidsverksamhet har, förutom 

viss beredskapstjänst, varit deltagande i olika fredsbevarande utlandsmissioner 

såsom FN-tjänst på Cypern och Balkan m.fl. platser. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att utröna om dagens arméofficerare ges tillräcklig 

utbildning och träning i truppföring för att kunna leda ett förband i en fredsfram-

tvingande operation, inom ramen för EU:s nya militära krishanteringsstyrka. För 

att göra detta krävs att frågan om vilken kompetens dagens utbildningssystem 

ger arméofficeren klarläggs samt klarläggande om vilken kompetens officeren 

får under sin praktiska tjänstgöring. Stämmer den utbildning och kompetens 

arméofficeren har med de krav som kommer att ställas på honom inom ramen 

för de nya internationella insatsbataljonernas uppgifter?   

 

 

Sammantaget blir då min övergripande frågeställning enligt följande: 

                                                 
5 Uttalat av en officer från Operationsledningen (Opl/Opil), under ett föredrag för FHS chefskurs under hösten 2001. 
6 Wallerfelt, B,“Si vis pacem...”, s 35. 
7 Författarens egen erfarenheter. 
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?? Ger skolsystemet och den praktiska tjänstgöringen dagens arméofficerare 

erforderlig truppföringskompetens för att kunna leda ett förband i en freds-

framtvingande operation? 

1.3 Forskningsfrågor 

?? Vad är erforderlig kompetens? 

?? Vilken kompetens erhålles i dag i  det formella utbildningssystemet? 

?? Vilken kompetens erhålles idag vid den praktiska tjänstgöringen på trupp? 

?? Hur bör systemet se ut för att uppfylla de kompetenskrav som måste ställas 

på arméofficeren i framtiden? 

1.4 Kort metodbeskrivning 

Uppsatsen bygger på en induktiv vetenskaplig metod.8 Datainsamlingen har 

skett genom litteraturstudier, intervjuer och en enkätundersökning. 

1.5 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 utvecklas bakgrunden till valt ämne för uppsatsen, en bakgrund som 

inledningsvis berörts något. I kapitel 3 sker presentation av en kompetensmo-

dell och den teorianknytning som utnyttjas. Vidare presenteras ett empiriskt 

referensmaterial som senare kommer att användas i uppsatsen. I kapitel 4 redo-

visas den metod som utnyttjats i uppsatsen liksom datainsamlingsmetod. Vida-

re redovisas något om genomförda litteraturstudier, intervjuer och enkäter samt 

begreppen urval, validitet och reliabilitet. Slutligen redovisas de etiska övervä-

ganden som gjorts.  I kapitel 5, resultatdelen, genomförs resultatanalys och 

resultattolkning varefter slutsatser dras.  I resultatanalysen besvaras huvudde-

len av uppsatsens forskningsfrågor i stort, och under resultatslutsatser ges 

övergripande svar på uppsatsens sista forskningsfråga. I kapitel 6, diskussions-

delen, prövas utvalda resultatslutsatser från föregående kapitel mot teorian-

knytningen och ett empiriskt exempel. En kompetensmodellen används här 

                                                 
8 Induktiv metod är en de av tre logiska slutledningsmetoder som återges i Aristoteles formallogik. Induktiv slutled-
ningsmetod har en fråga som utgångspunkt och det empiriska resultatet leder till hypotes/hypoteser som sedan prövas 
mot ny empiri för att sedan falsifieras och verifieras. Forskningsmetoden består i att man utgår från enskilda, konkreta 
ting eller händelser och från dessa sluter sig till en allmän lag, en allmän princip eller ett begrepp. De två andra logiska 
slutledningsmetoderna är deduktion och abduktion. Egidius, s 101. 
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som hjälp att strukturera diskussionen. Kapitlet avslutas med sammanfattande 

slutsatser. I kapitel 7 genereras en hypotes som senare i kapitlet prövas mot 

några antiteser. I kapitel 8 ges förslag till fortsatt forskning och implementering 

i FM av de dragna slutsatserna. Notapparaten återfinns, där så är aktuellt, ne-

derst på varje sida. För att ej belasta uppsatsen med detaljer har ibland fakta-

uppgifter och i vissa fall även förklaringar hänförts till notapparaten. 

1.6 Centrala begrepp och definitioner 

De centrala begrepp och definitioner som utnyttjas i uppsatsen redovisas ned-

an. 

Truppföring 

En militär chef som för befäl över en truppavdelning och har att lösa en uppgift 

kan rent generellt sägas föra trupp eller utöva truppföring i någon mening, vare 

sig det rör sig om en grupp på tio personer eller en bataljon på 800 personer. I 

mer vedertagen mening avses vanligen med begreppet truppföring en verksam-

het då en chef för trupp som nått en sådan utbildningsnivå att den kan lösa mer 

krigsliknande uppgifter inom ramen för ett taktiskt läge. Det kan då röra sig om 

allt från korta momentövningar till övningar som sträcker sig över lång tid. 

Denna definition på truppföring är då också relevant för utlandsmissioner, där 

det ”taktiska läget” oftast är givet. För att uppnå minst god förmåga9 i att leda 

ett förband under en fredsframtvingande multinationell operation, måste office-

ren truppföra förband redan i fred, som i allt väsentligt är färdigutbildade och 

rätt kan reagera på de olika order och uppgifter som ges. Övningarna bör vara 

tillämpade och ofta förekommande och dessutom genomföras under så realis-

tiska förhållanden som möjligt. Endast härigenom kan officeren utveckla sin 

förmåga och de rutiner som en god truppförare måste behärska. Exempel på 

sådana övningar är slutövningar vid utbildningsbataljoner, grundläggande 

krigsförbandsövningar (GKÖ) eller längre krigsförbandsövningar (KFÖ). 

                                                 
9 God förmåga innebär att uppgifter, till delar, skall kunna lösas i rätt miljö, under tidspress, utan handledning och med 

yttre påverkan.. (HKV/Skol 2001). 
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Trupputbildning  

Med trupputbildning avses här den verksamhet en officer bedriver i fredsorga-

nisationen/grundorganisationen vid ett utbildningsregemente, under sin prak-

tiska tjänstgöring, där officeren t.ex. tjänstgör som instruktör, ställföreträdande 

plutonchef eller plutonchef och har som huvuduppgift att utbilda värnpliktiga. 

Utbildningssystemet 

Utbildningssystemet är den del av personalförsörjningssystemet som syftar till 

att ge personalen den kompetens som krävs för att tillgodose FM behov. 10 All 

grundläggande officersutbildning liksom den vidareutbildning som krävs för att 

en yrkesofficer skall bli fackman och/eller befordrad bedrivs av Militärhögsko-

lorna (MHS) och Försvarshögskolan (FHS).  

Det militära skol- och utbildningsväsendet kan mer övergripande indelas i två 

större områden, nämligen grundläggande och nivåhöjande officersutbildning å 

en sidan och specialist- och fackutbildning å andra sidan. 11 MHS har program-

ansvar för Yrkesofficersprogrammet (YOP) och det Taktiska programmet 

(TAP). YOP är det program där den grundläggande officersutbildningen 

genomförs och TAP tillsammans med Stabsprogrammet (SP) och Chefspro-

grammet (ChP) utgör de nivåhöjande utbildningarna. Programansvar innebär 

bl.a. att skolan ansvarar för framtagande av utbildningsplaner för programmen 

och kursplaner för de kurser som ges vid skolan, liksom planering och uppfölj-

ning av utbildningen inom programmet.12 Alla utbildningsmål för respektive 

program regleras av HKV.13 

Trupptjänstgöring 

I Handbok i Personaltjänst (H Pers)14 beskrivs den praktiska tjänstgöringen 

som en del av individens kompetensutveckling.15 Uppsatsen koncentreras mot 

                                                 
10 Nomen F. 
11 SOU 1997:11, s 19. 
12 H Pers 2000, s 12. 
13 Ibid, s 3. 
14 Ibid, s 5. 
15 Tjänstgöringen skall normalt ske i befattning på egen nivå. Att tjänstgöra som lärare vid skolor, skolförband eller att 
tjänstgöra inom internationell verksamhet skall vara ett naturligt  inslag i den praktiska tjänstgöringen. Sådan tjänstgö-
ring skall vara meriterande för vidare utveckling och befordran. Med ett tjänstgöringsår avses tjänst under huvuddelen 
av ett år/utbildningsår. 
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tjänsten vid en utbildningsbataljon vad avser den praktiska tjänstgöringen. 

Denna tjänst kommer att kallas för trupptjänstgöring. 16 

Insatsbataljonen 

Den insatsbataljon som avhandlas i uppsatsen är ett typförband som skall bli en 

av de sexton insatsbataljonerna i insatsorganisationen och tillika vara en snabb-

insatsstyrka17 för deltagande i fredsfrämjande multinationella operationer (Pea-

ce Support Operations- PSO).18 Bataljonen benämns Mekaniserad Bataljon 

Stridsfordon 90 för internationell tjänst (Mekbat strf 90 Int). Bataljonen kom-

mer från och med 2003 att ingå i EU:s militära styrkeregister och skall ha för-

måga att verka under 12 månader i operationsområdet. 

Förmåga/duglighet 

Med förmåga menas här förmåga att lösa en uppgift. Förmågan delas in i 

grundlagd, god samt full förmåga i uppsatsen. 19 Med duglighet menas här dug-

lighet att lösa en uppgift. Dugligheten delas in i grundlagd, befäst samt full 

duglighet i uppsatsen. 20 

1.7 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas endast arméofficerare tillhörande brigadtruppslaget, där 

officerare ges utbildning i och bedriver mekaniserad tjänst, s.k. markstridsoffi-

cerare. Anledningen är att den insatsbataljon som studeras är en mekaniserad 

                                                 
16 För det stora flertalet arméofficerare är trupptjänsten huvudsysselsättning under den praktiska tjänstgöringen. På 
senare tid har fler och fler arméofficerare skaffat sig erfarenhet av utlandstjänst under fredsbevarande up pdrag. 
17 Med snabbinsatsstyrka avses korta tidsförhållanden och att krav föreligger på ett  snabbt ingripande. Hela förbandet 
skall inom 60 dagar efter ett regeringsbeslut vara fullt operativt i insatsområdet. TOEM, s.3 
18 Multinationella operationer kan för Sveriges del innebära deltagande i en fredsframtvingande insats inom ramen för 
EU:s milit ära krishanteringsstyrka. 
19 Grundlagd förmåga att lösa uppgiften innebär att den kan lösas enligt den föreskrivna kompetensen, i en miljö som 
är enklare än den fullständiga situationens. Förenklingen kan t ex innebära att uppgiften löses utan tidspress, att vissa 
påverkande faktorer inte förekommer eller att handledning ges. När uppgiften löses skall detta ses som ett lärtillfälle 
för att öka individens förmåga. (PG 2001s.292) God förmåga är en högre nivå av kompetens än grundlagd förmåga och 
innebär att uppgifter skall till delar kunna lösas i rätt miljö, under tidspress, utan handledning och med yttre påverkan.. 
(HKV/Skol 2001). Full förmåga att lösa uppgiften innebär att den kan lösas enligt den föreskrivna kompetensen, i en 
miljö som fullständigt motsvarar den beskrivna situationen. Den eller de som löser uppgiften är förtrogna med likart a-
de situationer och har dels förmåga att tolka, dels beredskap och förmåga att handla i situationen. (PG 2001. s 292.) 
20 Grundlagd duglighet innebär att officeren  kan självständigt och tillsammans med andra, verka i enklare situationer 
,och efter handledning, i normalt förekommande situationer, kan lösa uppgifter i gynnsam miljö utan tidspress är under 
upplärning: behärskar grunder men saknar rutin. Befäst duglighet innebär att officeren kan självständigt och tillsam-
mans med andra, verka i normalt förekommande situationer enligt befattnings- och verksamhetskrav. Situationerna 
kännetecknas av begränsad komplexitet men uppgifterna skall lösas i varierande miljö och under viss tidspress Behö-
ver ökad erfarenhet för att klara svårare situationer och stark tidspress. Full duglighet innebär att officeren skall/kan 
självständigt och tillsammans med andra, verka i olika situationer under svåra förhållande och med stark tidspress är 
erfarna, rutinerade och fullvärdiga, kan lösa uppgifter i olika stridsmiljöer och har beredskap för det okända. (Duglig-
hetsmodellen, 1988.) 
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stridsfordon 90 bataljon (Mekbat strf 90), varför det är rimligt att anta att en av 

förutsättningarna för att kunna truppföra t. ex. en mek strf 90 grupp eller pluton 

är att officeren i fråga har erfarenhet från mekaniserade förband och mark-

stridsutbildning. Av främst utrymmesskäl kommer endast en fänriks, löjtnants 

och kaptens militära utbildning i skolsystemet att studeras samt deras verksam-

het under trupptjänstgöring. Således avgränsas truppföringsnivåerna till grupp, 

tropp och pluton. 

Då olika utbildningar och kurser granskas avgränsas studien till Yrkesofficers-

programmet (YOP), det Taktiska Programmet (TAP) samt till de program som 

tillhör de fortsatta befattningsutbildningarna (FB), då dessa utbildning-

ar/program har bäring på de befattningar som valts att studeras i aktuell insats-

bataljon. Då målsättningar redovisas för dessa utbildningar och program kom-

mer endast de målsättningar att redovisa som har bäring på truppföring och 

internationell tjänst, och till viss del trupputbildning. Den granskning som 

genomförs avgränsas till det idag gällande skolsystemet. Motivet till detta är att 

främst att YOP byter innehåll och skepnad vart och vart annat år,21 samt att det 

nyligen fattats beslut om en ny översyn av skolsystemet.22  I uppsatsen behand-

las främst tiden från slutet av 1980-talet och fram åren 2003-04. Vad avser of-

ficersutbildningen behandlas tiden från mitten på 1990-talet fram till nu 

(2002).23  

Den obligatoriska missionsutbildningen som sker vid SWEDINT 24, innan ba-

taljoner sänds ut i internationell tjänst, behandlas ej. Undertecknad är väl med-

veten om att denna utbildning påverkar officerens truppföringskompetens i 

positiv bemärkelse, men den kompetensproblematik som är det centrala i upp-

                                                 
21 Yrkesofficersprogrammet är en ny skolutbildning för blivande officerare. Utbildningen är integrerad för alla för-
svarsgrenarna. Denna skolform startade sin verksamhet under hösten 1999. Föregångaren till yrkesofficersprogrammet 
var yrkesofficerskursen vid Officershögskolan som utbildade sina kadetter inom respektive försvarsgren. 
http://www.mhsk.mil.se/yop/. (2002-02-06) 
22 Ny utredning av det militära försvarets utbildningssystem blev beordrat av regeringen den 14/3 2002. 
23 GI Armén utredning om fortsatt befattningsutbildning ses över med början år 2002 och nya utbildnings- och kurs-
planer avses att fastställas före 2002-04-01 vilket innebär att jag kommer att använda mig av de mål, kursplaner mm 
som gäller fram till dess. ATK skrivelse 19 111:60921, s 1. 
24 Försvarets internationella centrum. 
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satsen står främst att finna i skolsystemet eller under den praktiska tjänstgö-

ringen. 

1.8 Källmaterial 
Källmaterialet utgörs till del av militära skrivelser och andra dokument som har 

karaktären av primärkällor. Sak samma gäller viss litteratur. Härtill kommer 

andrahandskällor i form av bearbetningar. Även Internetbaserat källmaterial har 

använts. Uppsatsen bygger även på genomförda intervjuer och enkätundersök-

ningar. Några av intervjuerna kan sägas ha karaktären av ”primärkälla”, som 

exempelvis intervjun med ÖB, i den meningen att det är FM:s högste företräda-

re som uttrycker sina åsikter. Disponibelt källmaterial bedöms som väl relevant 

för den genomförda undersökningen. 
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2. BAKGRUND 

”Min bestämda uppfattning är att vi under de närmaste åren bör skapa 

förmåga att snabbare kunna ställa utvalda delar av våra internationella in-

satsstyrkor till förfogande för … internationellt samarbete”.25  

 Sveriges Överbefälhavare, General Johan Hederstedt. 

2.1 Inledning 
I detta kapitel utvecklas bakgrunden till valt ämne för uppsatsen, en bakgrund 

som inledningsvis något berörts. Syftet är att utförligare beskriva vad som är 

nytt för FM samt innehållet i den internationella verksamheten. Här beskrivs 

också bakgrunden och uppgifter i stort för EU:s militära krishanteringsstyrka. 

2.2 De nya kraven på försvarsmakten  

Allmänt 

Riksdagen har fattat beslut om en genomgripande omdaning av det svenska 

militära försvaret, från ett invasionsförsvar till ett nytt insatsförsvar, där förmå-

gan att bidra till fred och säkerhet i omvärlden skall vara en prioriterad uppgift 

för FM.26  Syftet med det militära försvaret är ytterst att kunna värna Sveriges 

frihet och nationella oberoende genom väpnad strid. Därvid har försvaret sedan 

lång tid organiserats och dimensionerats för att kunna möta omfattande inva-

sionsföretag – över land och kust – från Sovjetunionen och övriga Warszawa-

paktsstater, fram till det kalla krigets slut. Försvarets ryggrad har varit den stora 

värnpliktsarmén. Uppgiften i fredstid för FM i allmänhet och för armén i syn-

nerhet, har i allt väsentligt varit förbandsproduktion. Riksdagsbeslutet rörande 

försvaret våren 2000 innebar en ominriktning och en anpassning av det gamla 

invasionsförsvaret. 

Den internationella verksamheten 
Sverige har en lång tradition att bidra med officerare och förband till FN freds-

bevarande verksamhet. Sverige har genom åren deltagit i fredsbevarande ope-

                                                 
25 Anförande av överbefälhavaren, general Johan Hederstedt, vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 20 
januari 2002. http://www.cff.se/index2.html. 2002-01-23. 
26 SOU 2001:23, s12. 
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rationer i bl.a. Libanon, Bosnien, Kosovo och på Cypern. I juni år 2001 deltog 

Sverige i sjutton olika fredsbevarande operationer världen över.27 De operatio-

ner som Sverige deltar i är s.k ”kapitel VI operationer”, vilket innebär att de 

mandat som operationen fått av FN:s säkerhetsråd är att bevara rådande fred 

och att de fredsbevarande förbanden endast får använda våld i självförsvar. 

Den svenska bataljon som f.n. tjänstgör i Kosovo (KS05) har som huvudupp-

gift att bevara freden. Huvudsyftet med missionen är att skapa säkerhet och 

stabilitet i Kosovo så att civilt normalt liv kan återskapas. De huvudsakliga 

verksamheter som bedrivs av bataljonen är bevakning, kontroll av fordon och 

byggnader, eskort samt patrullering. Syftet med dessa verksamheter är att visa 

sådan närvaro ”över ytan” att alla folkgrupper känner sig säkra och att illegal 

verksamhet motverkas.28 De officerare som deltagit och deltar i fredsbevarande 

operationer gör det på frivillig basis. Krav på kompetens för att truppföra ex-

empelvis en skyttepluton varierar utifrån tillgång på officerare och andra kan-

ske inte helt relevanta krav. 29  

Från 2003 skall Sverige kunna delta med förband som kan lösa fredsframtving-

ande uppgifter inom ramen för EU militära krishanteringsstyrka.  Fredsfram-

tvingande operationer syftar till att, om så krävs, med våld återställa freden i ett 

område. En sådan operation går under kapitel VII i FN stadgan. 30 Uppgifterna 

för dessa bataljoner torde därmed ha en annorlunda karaktär än de som ovan 

redovisats för bataljoner med fredsbevarande uppgifter. Sannolik ställer 

uppgifterna annorlunda och hårdare krav på de truppförande officerarna än en 

fredsbevarande operation. Senare i uppsatsen kommer de nya kraven på batal-

jonerna och de uppgifter som de skall lösa att redovisas och behandlas. Figur 1 

visar på sammanhangen mellan fredsbevarande- , fredsframtvingande- och 

krigsoperationer.  

                                                 
27 FM hemsida. www.mil.se. (2002-04-01). 
28 Övlt Klark Leif, Stabschef för KS06. 
29 Se vidare i boken ”Militärt ledarskap när det gäller”, s. 165. Där beskrivs hur och varför en kompanichef  kan till-
sätts.  
30 Peace Support Operations, s. 4-10. 
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Figur 1. Bilden utvisar förhållandet mellan en fredsbevarande och fredframtvingande operation samt krig. Källa okänd. 

2.2 EU:s militära krishanteringsstyrka. 

Bakgrund 
Målet med EU:s krishanteringsstyrka är att EU i framtiden på ett snabbt och 

effektivt sätt skall kunna ta sig an konfliktförebyggande och krishanterande 

uppgifter. Bakom beslutet låg bl.a. EU:s oförmåga att självständigt agera vid 

kriser såsom Bosnien- och Kosovokrisen. Drivande bakom beslutet att endast 

enas om de s.k Petersbergsuppgifterna,31 och inte om ett gemensamt försvar, 

var Sverige och Finland.32 Tidigare var det försvarsorganisationen VEU som 

EU kunde ”anlita” för att utföra dessa uppgifter. I december 2000 beslutade 

Europeiska rådet att EU själv skall kunna hantera Petersbergsuppgifterna, vil-

ket innebär att väsentliga delar av VEU:s verksamhet avvecklats. 

Den militära delen av krishanteringsstyrkan 
EU:s medlemsländer enades om att senast 2003 inrätta en gemensam styrka om 

60 000 man. I princip ska Unionen kunna genomföra insatser redan under 

2001, även om de tyngsta av Petersbergsuppgifterna måste vänta till 2003. Den 

                                                 
31 De sk Petersbergsuppgifterna innebär lösandet av humanitära insatser, fredsbevarande insatser samt möjlighet till 
fredframtvingande åtgärder och fredsskapande åtgärder, enl Sveriges riksdags faktaupplysning om EU. 
http://www.riksdagen.se/eu/EUbl.a.d/04.htm. 2001-12-17. 
32 Idén bakom förslaget, som sedan antogs, var att dra en tydlig linje mellan krishantering och  

   gemensamt försvar. ”Strategisk årsbok 2001”, s 25, av Hanna Ojanen. 
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militära delen av krishanteringsstyrkan skall kunna hantera de delar av Peters-

bergsuppgifterna, som kräver militära insatser.33 Varje EU-land bidrar med ett 

visst antal förbandstyper enligt eget bestämmande utifrån en kapacitetslista 

som är upprättad. Sveriges bidrag omfattar totalt ca1900 soldater och innehå l-

ler bl.a. ledningsresurser, en mekaniserad bataljon, ubåtsförband och spanings- 

och jaktflygförband.34 

Krishantering och deltagande  
EU erkänner att det är FN som har det främsta ansvaret för internationell fred 

och säkerhet och EU:s krishantering ska utföras i enlighet med principerna i 

FN-stadgan och OSSE:s stadga för säkerhet i Europa. Alla åtaganden inom 

ramen för krishanteringsstyrkan är och kommer även i fortsättningen att vara 

frivilliga. Vid varje specifik operation får alltså varje medlemsland avgöra om 

det vill bidra med de styrkor som medlemslandet avsatt för detta ändamål. Ef-

tersom beslutsfattandet sker med enhällighet, i enlighet med artikel 23 i EU-

fördraget,35 kan inget medlemsland tvingas av unionen att skicka ut soldater 

eller annan personal till en krigszon.  36 Dock sade, för en tid sedan, Sveriges 

utrikesminister följande; ”Det är svårt att föreställa sig att Sverige skulle för-

klara sig neutralt i händelse av ett angrepp på något av de länder som är, eller 

inom kort står inför att bli, medlemmar i EU”. 37 

Samarbete med Nato 
För att undvika en ”duplicering” av främst militära förband inom Unionen un-

dersöks möjligheterna till att använda Natos befintliga strategiska och operati-

va ledning för ledning av EU-styrkan. 38  

                                                 
33 Krishanteringsstyrkan bör kunna operera självständigt och därför ha tillgång till bl.a. full stridsledning, underrättelse-
information, logistik och underhåll, samt vid behov sjö - och flygstridskrafter. EU-styrkan skall kunna sättas in inom 60 
dagar och vara verksam under minst ett år. För att sköta operationen av insatserna har en ny organisation inrättats 
under Europeiska unionens råd. 
34 Försvarsberedningen, ”Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet”, Ds 2001:14, s 194. 
35 ”EU-fördraget”, Artikel 23, s 16. 
36 Svergies riksdag, ”EU Svar”. http://www2.riksdagen.se/internet/eusvar.nsf. 2001-04-29. 
37 Utrikesminister Anna Lindh, under Rikskonferensen i Sälen den 21 januari 2002 
38 På EU-mötet i Helsingfors bestämdes även att EU självständigt bör kunna fatta beslut om och utföra militära opera-
tioner "om Nato som helhet inte är engagerat". Vidare skall ett system för " fullständigt samråd, samarbete och insyn 
mellan EU och Nato " upprättas. 
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3. TEORIANKNYTNING OCH EMPIRI 

Avsikten med detta kapitel är ge en överskådlig sammanfattning av den teori 

och empiri som valt och som har bäring på syfte med uppsatsen. 

3.1 Inledning 

För att pröva resultatslutsatserna har en teorianknytning och ett empiriskt refe-

rensmaterial används i uppsatsen. Vidare utnyttjas en kompetensmodell, då re-

sultatslutsatser analyseras. Kompetensmodellen är en modell där en ansats görs 

till att beskriva hur olika typer av kompetensbegrepp kan struktureras och redo-

visas. Den teorianknytning som kommer att användas, beskriver en syn på olika 

typer av handlingsutrymmen för en individ. Avslutningsvis utnyttjas de erfaren-

heter som finns inom amerikanska marinkåren (USMC) och dess verksamhet 

inom Marine Expeditionary Unit (MEU), som empiriskt referensmaterial vid 

analys av resultatslutsatserna. Nedan följer en presentation och förklarning till 

kompetensmodellen, teorianknytningen och det empiriska referensmaterialet. 

3.2 Kompetensmodell 

Competere betyder sammanfalla eller ägnad till (något – tex att vara duglig 

eller kompetent). Det latinska ursprunget, även vad gäller ordet kompetens, 

uttrycker med andra ord en form av samband.39 Begreppet kompetens är nume-

ra något av ett nyckelord. Ordet kompetens används i vitt skilda sammanhang 

såväl civilt som militärt. Kursbeskrivningar och verksamhetsidéer inom företag 

och andra organisationer använder vanligen detta honnörsord för att uttrycka en 

framtida inriktning. 40 Vid en kontroll i Nationalencyklopedin finner man inte 

mindre än tre olika definitioner av begreppet kompetens.41 Inom FM går det att 

finna åtminstone tre olika definitioner på ordet i tre olika handlingar. Dessa 

redovisas nedan. 

Handbok i Personaltjänst (H Pers)  
I H Pers går det att utläsa att begreppet kan användas avseende organisationer, 

grupper eller individer. Vidare definieras i H Pers kompetens som en individs 

förmåga i förhållande till en viss uppgift/situation. Denna förmåga kan indelas i 

                                                 
39 Holmer/Karlsson, s 9. 
40 UtbR 1998, s 262. 
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tre dimensioner. Den första är kunskap av olika slag, d.v.s. att veta och förstå. 

Den andra är olika slags färdigheter, d.v.s. att kunna utföra arbetsuppgifter och 

aktiviteter. Den tredje är vilja och förmåga, d.v.s. att vilja och våga omsätta 

kunskaper och färdigheter i praktisk handling. Kompetens beskrivs vidare som 

en egenskap som förändras över tiden, dels beroende på utbildning, men också 

genom praktisk träning. Sker ingen kompletterande utbildning eller träning 

avklingar kompetensen efterhand.42 Efter detta klarläggande förs i H Pers ett 

resonemang om vad kompetensutveckling är i FM, och att FM till stor del är en 

kompetensorganisation osv.  

Nomenklatur för Försvarsmakten (Nomen F, remissutgåvan) 

I Nomen F går att utläsa att den nya definitionen på kompetens, är egenskapen 

att kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som jämte tillgång på resurser i 

erforderlig kvantitet, konstituerar en given förmåga. 43   

Pedagogiska Grunder 2001 (PG) 

Den tredje och sista definitionen inom FM, finns i PG. I reglementet ges defini-

tionen ett helt kapitel om trettionio sidor, där man behandlar kompetensbe-

greppet i flera dimensioner. Reglementet fokuserar i första hand på lärande och 

utbildning då begreppet kompetens avhandlas. Den övergripande definitionen 

har följande lydelse: en individs förmåga i relation till en viss uppgift.  

Av de i FM funna definitionerna på ordet kompetens har jag valt att använda de 

som redovisas i PG, i kapitlet Kompetens har flera definitioner.44 I det aktuella 

kapitlet finns en modell som beskriver begreppet ur olika infallsvinklar - di-

mensioner. Modellen har utformats av professor Per-Erik Ellström och har an-

passat för militärt bruk av författarna till PG.  45 Där framhålls särskilt att det 

viktiga med modellen är att den visar på att kompetensbegreppet är flerdimen-

sionellt. Vidare understryks hur olika typer av kompetens kan förenas och an-

vändas i praktiskt analysarbete samt även hur olika dimensioner av kompeten-

                                                                                                                                 
41 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=kompetens, 2001-12-04. 
42 H Pers, 2000, s 1. 
43 Nomen F 
44 UtbR 1998, s 293. 
45 Ellström, s 38. 
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ser påverkar varandra och att detta beroendeförhållande också inrymmer kon-

flikter. Slutligen betonas att dessa konflikter kan hänföras till övergripande 

organisatoriska perspektiv, traditioner och förhållningssätt.46    

 

 

Figur 2. Modellen visar relationer mellan individen, uppgiften samt dess krav.  Källa: PG 2001, s.137. 

Som framgår av figur 2 så görs en uppdelning mellan individen och uppgiften. 

Individsidan i sin tur delas upp i två olika kompetenser, formell- och faktisk 

kompetens. Uppgiftssidan delas upp i föreskriven kompetens och situationens 

krav på kompetens.  I modellens mitt finns den handling som individen faktiskt 

utför i en viss situation. Det är endast i handlingen som individens förmåga 

möter uppgiften. Handlandet i den konkreta situationen kan kallas utnyttjad 

kompetens.  Resultatet av den handling som individen utför går således att här-

leda till de olika kompetensdimensionerna, såväl positiva som negativa resultat 

av handlingen.  Med formell kompetens avses den kompetens som förvärvas 

genom formell utbildning och som kan dokumenteras med betyg, intyg, diplom 

etc. Denna faktiska kompetens är den kompetens som en individ besitter, den 

                                                 
46 UtbR 1998, s 291. 
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reella kompetensen, och som han följaktligen skulle kunna utnyttja för att lösa 

en uppgift eller utföra ett arbete. Således skulle man kunna säga att den faktis-

ka kompetensen är individens samlade erfarenheter. Den faktiska kompetensen 

är även en summa av hur individen tillämpat sin formella kompetens i prakti-

ken, d.v.s. om han har omsatt den formella kompetensen till praktiskt kompe-

tens och erhållit en högre kompetensnivå. Den föreskrivna kompetensen är den 

kompetens som efterfrågas för ett visst arbete. Uppgiftens/situationens krav på 

kompetens är den kompetens som uppgiften/situationen kräver för att kunna 

hanteras på ett framgångsrikt sätt. 

Avslutningsvis, som ovan nämnts, är utnyttjad kompetens den kompetens som 

individen besitter och som kommer till faktiskt användande i en given situa-

tion.47  

3.3 Handlingsteori 
Den handlingsteori jag valt mig av att använda i uppsatsen är företrädesvis 

hämtad från en studie av ungdomars förhållningssätt till arbete ur ett handlings-

teoretiskt perspektiv.48 Handlingsteorin beskriver hur handlingar kan förklaras 

teoretiskt, som teori är den mångförgrenad och omfattar ett flertal forsknings-

traditioner.49  Redan Aristoteles beskrev inom filosofin teorin som en form av 

handlingslogik.50 Min avsikt är dock inte att djupare redovisa forskningen 

kring detta, utan att klarlägga vissa viktiga parametrar om teorin. Teorin skiljer 

på det inre subjektiva och det yttre objektiva handlingsutrymmet för en individ 

som leder till handling eller passivitet. Det subjektiva handlingsutrymmet är 

individens självuppfattade handlingsutrymme, det utrymme individen uppfattar 

och agerar utifrån. Detta handlingsutrymme grundads på många olika faktorer 

såsom bl.a. tidigare erfarenhet av motsvarande situationer, utbildning m.m.51 

Det objektiva handlingsutrymmet är det utrymme som faktiskt existerar, rent 

fysiskt eller socialt. Det begränsas dock av yttre ramar såsom lagar, normer 

eller regler. Det subjektiva handlingsutrymmet kan förenklat betraktas som ett 

                                                 
47 Ellström, s.38. 
48 Hagström, T. 
49 Hagström, s 73. 
50 Mattsson P, Manöverkrigföring – en analys – Eben-Emael, Manöverkrigföring – metod eller tanke? , s 187. 
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slags individens filter eller prisma genom vilket den yttre situationen uppfattas 

med olika grad av överblick, precision och förvrängning. Själva perspektivet på 

situationen i denna mening avgör vilka handlingar som vidtas. Det är relationen 

mellan det subjektiva och det objektiva handlingsutrymmet som utgör hand-

lingens dynamiska process. Synsättet innebär att handlandet alltid är dynamiskt 

balanserat mellan de subjektiva och objektiva delarna.52 

Den numera avlidne chefspsykologen för Israeliska krigsmakten, Ben Shalit, 

beskriver motsvarande tankar om hur en människa tolkar en situation. Han me-

nar på att människan, medvetet eller inte, besvarar ett antal frågor när han ställs 

inför en situation. Frågorna gäller förståelse, engagemang och påverkan. Shalit 

hävdar att alla tre faser är nödvändiga för att en person skall skrida till hand-

ling.53  

3.4 United State Marine Corps – Marine Expeditionary Unit 

Motivet till att USMC valts och inte något europeiskt eller nordiskt lands för-

band, är att USMC är ett förband med mycket lång krigshistoria (från år 1775)54 

samt att USMC förband har uppgifter som tangerar de s.k Petersbergsuppgifter-

na.55 USMC har vidare nått dokumenterad framgång genom krigshistorien under 

bl.a. Korea- och Kuwaitkrigen.56 USMC har under hela sin tid som verksamt 

förband levt med kraven att tidigt kunna verka i främmande land med allt från 

flygförband via marinförband till infanteri- och stridsvagnsförband. Det som är 

kännetecknade för ett förband ur USMC är att förbandet sammantaget består av 

markstridsenheter, flygstridsenheter och underhållsenheter som alla lyder under 

en chef. Dessa förband understöds av amerikanska marinen (US Navy). Den 

minsta stridsgruppen inom USMC (Marine Air-Ground Task Force - MAGTF) 

är Marine Expeditionary Unit (MEU).57 MEU verkar i liknade miljö som våra 

                                                                                                                                 
51 PG 2001, s 118. 
52 Mattsson A Peter, Manöverkrigföring – en analys – Eben-Emael, Manöverkrigföring – metod eller tanke?, s 187. 
53 PG 2001, s 118. 
54 Clancy, s.x. 
55 MEU ingår i större stridsgrupper som lyder under amerikanska områdeschefer. Dessa grupper kan syfta till att visa 
militär styrka i ett område till att användas vid för säkrande av infrastruktur, säkrande av terräng, evakuering av perso-
nal mm. Clancy, s. X. 
56 Hayden, s. 31 och  Cohen&Gooch, s.186 ff. 
57 MEU består av ca 2.200 personer och är vanligtvis byggt runt en förstärkt infanteribataljon, en sammansatt fly g-
skvadron och en logistikgrupp. Enheten leds av en överste. Enheten är rutinmässigt framgrupperad tillsammans med 
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egna internationella insatsbataljoner kan komma att verka i. USMC är det ame-

rikanska förband som vanligtvis agerar först i en operation (”Forced Entry”) 

genom landstigning i syfte att säkra infrastruktur (hamnar, flygfält mm) för ef-

terkommande enheter, vilka vanligtvis kommer från de amerikanska väpnade 

styrkorna. När infrastrukturen är säkrad tar oftast amerikanska armén över.58 

Förbandet kan även anfalla och ta terräng inom ramen för att stort markanfall.59 

Jag är väl medveten om skillnaderna mellan en småstat som Sverige och en su-

permakt som USA och beaktar dessa under uppsatsens skrivande. 60 

För att få en djupare förståelse för USMC, dess officerare och verksamhet har 

jag ställt ett antal frågor. Syftet med frågorna är att klarlägga vilken utbildning 

en amerikansk marinkårsofficer erhåller innan han bedöms som tillräckligt 

kompetent för att truppföra ett infanteriförband inom MEU. Svaren har jag fått 

av en överstelöjtnant Joseph Smith, som tjänstgör vid Marine Corps Combat 

Development Command (MCCDC).  Inledningsvis ger han några generella 

svar på de ställda frågorna.61 Nedan följer de frågor som ställts och ett referat 

på de svar som erhållits. För en fördjupning i de fullständiga svaren se bilaga 2, 

vilket starkt rekommenderas. 

Fråga 1. 

?? Hur fastställer USMC de krav som gäller för en truppförande pluton- eller 

kompanichef som truppför inom MEU. Går det att följa en råd tråd från 

                                                                                                                                 
amerikanska marinen i Medelhavet, västra Stilla havet, Atlanten och Indiska Oceanien. MEU är grupperat på samman-
lagt fyra stycken marina amfibiefartyg och beredda på att lösa stridsuppgifter i områdena. Det unika med MEU är att 
luft och markstridsdelarna tillsammans med logistikenheter lyder under en och samma chef. 
http://www.usmc.mil/22ndmeu/whatmeu.htm. 2001-05-09. 
58 Jmf med Somalia. USMC har vanligtvis ansvar för den inledande fasen i operationen och den amerikanska armén för 
kommande faser fram till utdragningsfasen. Övlt Andersson (US Army) under lektion med Und/Säk profilörerna ChP 
00-02, v. 11. 
59 Jmf Kuwaitkriget. 
60 Skillnaderna är bl.a. politiska intressesfärer, inflytande,  resurser i form av ekonomiska medel, forskning, teknik, 
materiel, mm. 
61 Detta är övlt Smith svar baserade på förfrågningar som han gjort genom att ringa upp officerskamrater ”assigned 
throughout headquarters”. De representerar inte en officiell marinkårsståndpunkt. För att erhålla en officiell ståndpunkt 
måste en förfrågan ske hos HQ USMC, plans and policy. En generell kommentar om ”personal policy” i USMC. I 
USMC råder en att uppfattning att en officer behöver en bred erfarenhet i både sin primära fälttjänst och i tjänst på 
högre stabsnivå. Av detta skäl, byter vanligtvis officeren kommendering vart 2-4 år. Olikt det brittiska systemet där ett 
regemente har samma officerare i många år, byter de flesta amerikanska marinkårsförband hela officerskåren liksom 
staben efter en treårsperiod. Bataljonscheferna byts i regel ut var 18 månad. Detta betyder att officerarna konstant 
checkar in och ut på förbanden. Detta system är av stor vikt avser tillfällena att truppföra på pluton och kompaninivå. 
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USMC doktrin genom operativ och taktisk nivå ner till kraven på exempel-

vis en plutonchef?  

Svar. 

Det finns ingen specifik kravlista på truppförande pluton-, kompani-, batal-

jonschefer inom en MEU bataljon.  

Fråga 2. 

?? Vilken träning ger USMC sina pluton-, kompani-, och bataljonschefer in-

nan de kan bli ledare för enheter i MEU? Vem ansvarar för träningen? 

Vilken träning är skolsystemet ansvarig för och vilken träning är MEU an-

svarig för? 

Svar. 

Vad avser träning/utbildning är den första skolan alla USMC officerare ge-

nomgår innan inträdet till USMC, ”The Basic School” (TBS). Officerarna som 

börjar på kursen är fänrikar med några få veckors militärtjänst bakom sig. 

Uppdraget till TBS är: Utbilda officerare med hög standard av professionell 

kunskap, Esprit-de-Corps, och ledarskap i erforderlig nivå i syfte att förbered-

da dem för tjänst som kompanigraderade officerare i de operativa styrkorna, 

med särskilt tonvikt på de åligganden, det ansvar och den krigarskicklighet 

som erfordras av en skytteplutonchef.  

Utgående från detta uppdrag kan man utläsa att varje officer är tränad i de 

grundläggande kraven som ställs för att leda en skyttepluton, även om det är 

känt att alla inte kommer att bestrida en sådan befattning. Idén bakom detta är 

att de andra stridstjänstegrenarnas uppgift är att stödja infanteriet på slagfältet, 

och att dessa bättre kan ge detta stöd om officerarna som leder dessa enheter 

har grundläggande förståelse för vad infanteriet gör under strid.  

TBS kursplan är indelade i tre områden62 och kursen består av totalt 24 veck-

or.63 Kursen ger varje officer grundläggande kunskaper i försvars- och anfalls-

                                                 
62 Ledarskap, teori, militära kunskaper. 
63 Kursen bedriver 1118 timmar lektionssalsbunden undervisning och 515 timmars utbildning bedrivs på övningsfältet. 
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taktik för en skyttegrupp/tropp och skyttepluton. 64 När utbildningen är genom-

förd tilldelas alla officerare sin militära specialitet eller arbetsområde, som ex-

empel infanteri, pansar, flygning, logistik etc. Därefter påbörjar de särskilda 

utbildningsskolor inom valt specialområde. 

Efter genomförd TBS, påbörjar de officerare som skall bli infanteriofficerare, 

”Infantry Officers Class” (IOC).65 Kursen är utformad för att utveckla ledare 

som har vilja och kunskaper att handla i en osäker miljö, i enlighet med högre 

chef beslut.66 Kursens syfte är att få fram löjtnanter som är tekniskt och taktiskt 

skickliga och som säkra på sin duglighet som ledare och beslutsfattare, i både 

freds- och krigstid. ICO omfattar 48 träningsdagar, av dessa är mer än hälften 

av träningsdagarna i terrängen. När denna kurs är genomförd erhåller fänrikar-

na sin första kommendering till en infanterienhet, vanligtvis en infanteribatal-

jon. När de anländer till sina enheter blir några av officerarna placerade som 

chefer för skytteplutoner, andra blir placerade som stabsmedlemmar tills de 

kan bli plutonchefer. Officeren tjänstgör vid sin enhet i 2-3 år. Sedan blir han 

vanligtvis placerad utanför sin infanterispecialitet. Avsikten med detta är att få 

en officer med bred förståelse för hur hela marinkåren opererar, och inte bara 

hans egen enhet. När officeren har 4-5 års i tjänsten kan han förvänta kaptenbe-

fordran. Han kan nu söka ”Amphibious Warfare School” (AWS).67  

Efter genomförd skola söker sig de flesta infanteriofficerarna tillbaka till infan-

teriförbanden, antingen till en bataljon eller ett regemente. De kan nu förvänta 

sig att bli chef för ett infanterikompani eller tjänst som stabsmedlem på högre 

nivå i väntan på att bli kompanichef. Denna kommendering omfattar ånyo 2-3 

                                                 
64 I tillägg till kursen är det utbildningspaket som täcker ett antal andra speciella ämnen t.ex: NBC krigföring, mekani-
serad stridsteknik, och flygning. 
65 Uppdraget till IOC är att ge officerarna mer avancerad färdighet i syfte att förbereda dem för tjänst som plutonchef 
för skytte- eller granatkastarplutoner (motsv) ingående i infanteri bataljonen. Kursen förbereder också officerseleven 
för befattningar som chef för spaningsplutoner. 
66 IOC är utformad för att vara fysiskt, mentalt och intellektuellt utmanande. 
67 AWS förmedlar career-level professionell militär utbildning med tonvikt på ”combined” väpnade operationer, krigs-
kunskapsfärdigheter, taktisk beslutsfattning och MAGTFs i amfibiska och expeditionsoperationer. AWS förbereder 
kaptenerna så att de kan fungera som chefer och stabsofficerare på lämplig nivå i Fleet Marine Force upp till och 
inkluderat Marine Expeditionary Brigade (MEB). 
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år i infanteritjänst. Efter denna kommendering skall kaptenerna bli befordrade 

till majorer.68  

Fram till nu har jag visat på den typiska utbildningsgången för marinkårsoffi-

cer. Notera att inget av det är specificerande för att bli chef för en pluton, kom-

pani eller bataljon på MEU nivå. Marinkåren har uppfattningen att varje officer 

skall genomföra alla dessa skolor antingen genom att genomföra programmet 

på plats eller genom korrespondens. Så slutsatsen är att det inte finns någon 

specifik kurs för truppförande. Inom MCCDC,69 finns det en specifik division 

för träning, utbildning och ledning, som är ansvarig for genomförandet och 

kursplanerna för TBS, AWS och CSC. Träningen som MEU är ansvarig för är 

mycket specifik taktisk träning. För att få status som ”Special Operations Ca-

pable”, måste MEU demonstrera att de kan verkställa 22 olika uppdrag inom 6 

timmar efter att de erhållit order från högre HQ.70  

 

                                                 
68 När officeren blivit befordrad till major skall han antingen söka till Command and Staff College (CSC) eller genom-
föra en andra kommendering utanför sin infanteritjänst. 
69 Marine Corps Combat Development Command. 
70 All MEU träning är fokuserad på att uppnå statusen att kunna verkställa uppdragen. Chefen för MEU har personligen 
stor handlingsfrihet vad avser en stor del av den träning han vill välja att genomföra. Ett fast mål är att hans förband 
skall klara evalueringen före utgångsgrupperingen (deployment). På soldatnivå är det konstant träning i att utveckla 
specifika färdigheter och att inlemma dessa färdigheter i slagfältsdrill, så när ordern kommer vet alla vad som skall 
görs ”by second nature”. På officersnivån genomförs det en konstant träning omfattande planeringsövningar. Avsikten 
med detta är att utveckla varje stab till den grad där de kan operera smidigt med staben och samverka med andra staber. 
Inom MEU avseglar, samtränar alla MEU förband 7 månader före utsatt datum, syftande till att bygga upp en hög 
taktisk förmåga.  Förbanden grupperas på ett flottstyrka i utlandet under 6 månader. 
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Figur 3. Diagrammet visar på utbildnings- och inledande trupptjänststid för en USMC officer. 
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4. METOD 

4.1 Inledning 

Avsikten med detta kapitel är att redogöra för hur uppsatsen tagits fram. Inled-

ningsvis redovisar jag mitt tillvägagångssätt under arbetet för att besvara mina 

forskningsfrågor. Således beskrivs här den övergripande arbetsmetoden, val av 

vetenskaplig metod, datainsamlingstekniker liksom validitets- och reliabilitets-

prövning som genomförts. Avslutningsvis behandlas etiska aspekter i denna 

typ av undersökning. 

4.2 Forskningsmetod 

Arbetsmetoden har styrts av den induktiva vetenskapsmetoden. Det finns tre 

olika slutledningsmetoder att använda för att närma sig forskningsfrågorna: 

induktiv, deduktiv och abduktiv metod. Utgångspunkten för den deduktiva 

slutledningsmetoden är en fast förståelseram. När man tolkar konkreta upple-

velser i vardagslivet, eller förutsäger ett visst förhållande utifrån en fast förstå-

elseram, drar man en deduktiv slutsats.71 Induktiva slutledningsmetoden utgår 

från det enskilda som analyseras och formas till hypoteser som anger ett gene-

rellt fenomen. Detta fenomen skall sedan prövas negativt eller positivt för att 

slutledningen skall bli fullständig. Med andra ord induktiv slutledningsmetod 

har en fråga som utgångspunkt och det empiriska resultatet leder till hypo-

tes/hypoteser som sedan prövas mot ny empiri för att sedan falsifieras eller 

verifieras.72 Den abduktiva metoden kan sägas vara både deduktiv, eftersom 

den utgår från en hypotes eller teori, och induktiv eftersom den prövar hypotes 

och teori mot det empiriska resultatet som i den induktiva metodens hypotes-

prövning.73 Begreppet abduktion härstammar ursprungligen från Aristoteles. 

Begreppet har sedan vidareutvecklades av den amerikanske filosofen C. S. Pe-

                                                 
71 Andersen, s 33. 
72 Enligt Christian Knudsen, författare till kapitlet Empirisk-analytisk vetenskapsteori del 1: Induktivismen och dess 
kritiker i boken Vetenskapsteori och metodlära, så ställer induktion och deduktion oss inför ett dilemma: de kan inte ge 
oss kunskap som är kvalitativt ny, ge oss vetande av en typ som vi inte redan haft. Det beror för induktionens del på att 
den innebär att vi måste känna de begrepp vi använder oss av som redskap för den induktiva processen. Samtidigt så 
ger induktionen aldrig ett helt säkert svar. Deduktionen kan däremot ge oss ett helt säkert vetande, men även här 
förutsätts att begreppen är kända. Inte heller deduktionen kan ge oss begreppsligt ny kunskap.  
73 Ginér och Mattsson, s 10. 
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irce (1839-1914).74 En abduktiv slutledning handlar således om rimlighet och 

sannolikhet i dess slutledning och får oftast genomföras flera gånger för att 

uppfylla dessa vetenskapliga kriterier.75 

 

 

Figur 4. Uppsatsens kronologiska uppbyggnad/tillvägagångssätt. 
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74 Andersen, s 145. 
75 Ginér och Mattsson, s 10. 
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att överensstämmelse föreligger genomförs. Vad gäller den fjärde forsknings-

frågan kommer svar att sökas i form av resultatslutsatser. Dessa prövas sedan 

mot teorianknytningen och referensempirin varefter en hypotes rörande mark-

stridofficerens kärnkompetens och officersroll formuleras. Hypotesen prövas 

sedan i uppsatsens sista del med utnyttjande av en hypotetisk- deduktiv slut-

ledningsmetod i syfte att verifiera eller falsifiera hypotesen. För att säkerställa 

den externa validiteten görs en förnyad hypotesprövning i form av intervjuer 

med ÖB och ordföranden i Riksdagens försvarsutskott. Slutligen ges rekom-

mendationer till fortsatt forskning liksom förlag till hur en implementering av 

forskningsresultatet kan ske i FM. 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingsmetoderna har bestått av litteratur- och dokumentstudier, struk-

turerade och halvstrukturerade intervjuer, samt en standardiserad och strukture-

rad enkätundersökning. Vid dokumentstudierna har jag använt mig av kvantita-

tiv innehållsanalys.76De intervjuer där respondenterna var ÖB och Ordf. FöU 

var frågeförteckningen standardiserad, d.v.s. innehåll, form och ordningsföljd 

var bestämt på förhand emedan frågorna hade hög grad av öppenhet, s.k icke-

strukturerade intervju.  Detta i syfte att få jämförbara svar och olika infallsvin-

kar på frågorna.  

Vad avser de enkätundersökningar som jag genomfört för att skaffa mig större 

kunskap om vad officeren gör under sin praktiska tjänstgöring, har jag använt 

mig av en kvantitativ metod. Enkäten har kännetecknats av hög standardisering 

och strukturering. 77 Enkätens frågor var utformade som slutna, d.v.s. det var 

stor inskränkning i svarsmöjligheterna. Dock fanns vid hälften av alla frågor 

möjlighet till att komplettera svaret med beskrivande text – öppen komplette-

ring. Enkätsvaren har analyserats utifrån ett kvantitativt perspektiv, d.v.s. hur 

många procent tycker si eller så. Svarsfrekvensen har varit hög och bortfallet 

                                                 
76 En innehållsanalys kan gälla t.ex. en text, en föreläsning eller en film. Innehållsanalysens främsta kännetecken är att 
den är kvantitativ och att man bryter ner innehållet i mindre enheter. Andersen H (red), Vetenskapsteori och Metodlä-
ra, s  75. 
77 För vidare studie av enkätens utformning, se bilaga 5. 
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endast 16 %.78 Vad avser frivilligheten att svara på enkäten undersökningen 

bedömer jag att den var något begränsad då enkäten antagligen delats ut under 

kompanirapport eller motsvarande och så till vida uppfattas som en uppgift att 

lösa. 

Jag har under datainsamlingen sökt efter tidigare forskning inom ämnet. Jag 

har inte funnit något relevant. Däremot finns det ett stort antal utredningar om 

ämnet i fråga. Dessa har jag tagit del av. Vid sökning efter motsvarande forsk-

ning i utlandet har jag funnit att RAND79 genomfört en forskning åt ameri-

kanska armén, om hur armén skall kunna bibehålla ”the Warfighting Edge”. 80 

4.4 Litteratur- och intervjustudier 

Litteraturstudierna har främst bestått av studier av militära handböcker, utred-

ningar, bestämmelser och skrivelser omfattande skolsystemet, dess program 

och kursmål. Vidare har litteratur om kompetens och kompetensutveckling från 

olika samhällssektorer studerats. Litteraturstudier i syfte att skapa fördjupad 

förståelse för bl.a. handlingsteorien och amerikanska marinkåren har skett. För 

att förstå vilka krav som ställs på en officer som skall truppföra en enhet inom 

Mekbat strf 90 Int har aktuellt TOEM studerats parallellt med FMV:s studier 

inom ämnet i fråga. 

Intervjuer har genomförts efter litteraturstudierna i syfte att öka förståelsen 

genom att metodtriangulera.81 Vidare har intervjuer skett syftande till hypotes-

prövning. Intervjuerna har skett över telefon, via email samt genom personliga 

besök. Dokumentationen av muntliga intervjuerna har skett i form av minnes-

anteckningar som sedan inarbetats i uppsatsen. Datainsamling som skett via 

email är dokumenterade och bifogas uppsatsen. 

4.5 Urval 

Den litteratur som utnyttjas för resultatanalysen har främst utgjorts av H Pers, 

GRO Utb Skol:s skrivelser samt MHS programbestämmelser. Härigenom ska-

                                                 
78 Man kan som riktlinje ange en svarsfrekvens på minst 80 % som fullt godtagbar. Ejvegård, s. 51.  
79 RAND är ett icke vinstdrivande amerikanskt institut som hjälper till med utvecklande av  policy och beslutsfattande 
genom forskning och analyser. 
80 Studien undersöker om de yngre officerarna i amerikanska armén truppför och tränar mindre än tidigare generationer 
och om de har tappat i truppföringsförmåga och så till vida ”the Warfighting Edge”. 
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pas spårbarhet från de kurser som officeren de facto läser kontra den av HKV 

beordrad måluppfyllnaden för aktuell utbildning och, viktigast, jag får en bild 

av vad officeren erhåller för kompetens. Mot detta har ”MekBat strf 90 Int” 

TOEM och FMV:s studier om bataljonen ställts mot det ovan nämnda, och 

behandlats som erforderlig kompetens.  

Övrig litteratur där främst svenska förbands erfarenheter av fredsbevarande 

operationer behandlats har också studerats. Vidare har civil litteratur utnyttjats 

då begreppet kompetens studerats. 

Valet av intervjuade personer har skett ut ifrån olika syften. Först har personer 

intervjuats som av mig, eller på rekommendation, ansetts som kunniga och 

insatta i aktuellt ämne och därför kunnat bidra med ökad förståelse. De andra 

personerna som intervjuats har valts ut, utifrån deras ämbeten, och inflytande, 

samt deras överblick.82 

Vad avser val av respondenter för enkätundersökningen så valdes inledningsvis 

regementen och förband ut, där jag hade personkännedom och därmed kunde 

säkerställa att enkäterna blev besvarade inom rimlig tid. Detta har medfört att 

teckningsgrad och svarsfrekvens blivit mycket hög. Efterhand valdes också 

förband och regementen ut, där det bedrivs sådan utbildning som svarar mot 

den i uppsatsens undersöka bataljon.  

4.6 Validitet 

”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och de meto-

der som använts för att få dessa data hålls för exakta, riktiga och träffsäk-

ra.”83 

Utgående ifrån uppsatsens forskningsfrågor anser jag att det som presenteras i 

resultatanalysen är de data som bäst svarar mot mina forskningsfrågor.  Den 

komparation som genomförts anser jag vara ett framgångsrikt och relativt sä-

kert sätt att mäta och erhålla ett relevant analysresultat.  

                                                                                                                                 
81 Triangulering innebär att angripa problem genom användandet av två eller flera metoder vid insamling av data i en 
undersökning. Olson, Ullreich Hedin, s.26. 
82 Överbefälhavaren och Ordförande för Försvarsutskottet som prövat hypotesen för att öka den externa validiteten.  
83 Olson och Ullreich Hedin, s. 30. 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum Sidan 30 ( 84 ) 
ChP 00-02 02-06-26 
Mj Gustaf Wallerfelt 

_____________________________________________________________ 

Enkätundersökningen har vart så utformad att den skulle ge svar på frågan; vad 

är officerens huvudsakliga verksamhet under trupptjänstgöring? I enkäten sök-

tes bl.a. ett svar på förhållande mellan trupputbildning och truppföring. Validi-

teten kunde må hända blivit högre om de två nyckelorden klarare hade definie-

rats för de responderande. Vidare så kan mitt inledande urval av förband 84 ha 

påverkat den sammanfattande slutsatsen av hur många som truppförde förra 

utbildningsåret. 

Vad avser intervjuerna med ÖB et al så har dessa personer getts möjlighet att 

läsa igenom mina anteckningar och slutsatser från intervjuerna. Detta i syfte att 

säkerställa den interna validiteten samt ge de responderade möjlighet till att 

korrigera sig själva. Tiden har inte medgett att låta alla intervjuade läsa igenom 

hela uppsatsen utan endast de delar där de medverkat. 

4.7 Reliabilitet 

”Reliabilitet eller tillförlitligheten handlar om att forskaren måste kunna 

lita på att mätinstrumentet visar samma resultat vid varje mätning.”85 

Om en annan forskare skulle genomföra en intersubjektiv undersökning, bör 

han/hon kunna erhålla samma svarsresultat. Skulle motsvarande undersökning 

göras om exempelvis ett år, så skulle antagligen skolsystemets program och 

kurser se annorlunda än idag. 86  

Vad avser svaren från enkätundersökningen så skulle antagligen resultaten bli 

densamma, då verksamheten ”på trupp” inte ändras utan är konstant till största 

del. 

I syfte att öka reliabiliteten omfattande det empiriska materialet om USMC har 

jag låtit en annan, oberoende, marinkårsofficer ta del av svarsmaterialet. Detta 

har gett mig större tilltro till svaren och ökad reliabilitet. 

Klart är att de data som ändvänds kan bli mer exakt vid mer tid till förfogande 

och här syftar jag främst på erhållen kompetens efter skolutbildningen. Här kan 

                                                 
84 Jag lät inledningsvis inte alla kompanier på bataljonerna svara på enkäten. Detta rättade jag till efterhand. 
85 Olson och Ullreich Hedin, s. 31. 
86 Huvudorsaken till detta är att skolutbildningen ständigt förändras.  
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man överväga att utnyttja andra vetenskapliga metoder och tex genomföra fall-

studier. 

4.8 Etiska överväganden 
Alla intervjuade personer har blivit tillfrågade om de får citeras med namn i 

uppsatsen. De intervjuade har fått möjlighet att studera citaten eller resultaten 

innan uppsatsen blivit offentlig. Jag har inte använt mig av bandspelare vid 

intervjuerna då jag upplever att dessa till stor del påverkar respondenterna på 

ett negativt sätt samt att jag uppfattat att min metod, att nedteckna minnesan-

teckningar, bidragit till ett bättre intervjuklimat. Jag har valt att inte redovisa 

vilka förband som jag genomfört mina enkätundersökningar vid. Detta med 

hänsyn till förbanden och då jag anser att min enkät främst har ett internt värde. 

Felaktiga slutsatser kan dras om uppgifterna blir kända och kopplas till förban-

den. Enkäterna har genomförts anonymt i syfte att underlätta för de svarande 

att uttrycka vad egentligen känner och tycker. 
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5. RESULTAT 

”Chefen har alltid ensam det odelade ansvaret och skall ges nödvändiga 

befogenheter. Han skall leda främst genom att personligen följa upp sina 

underlydande chefer och plutoner. Förmåga att – även på osäkert under-

lag – snabbt kunna fatta beslut, förmedla och genomdriva sin vilja samt ta 

ansvar för sina handlingar är några av de främsta chefsegenskaperna.”87 

5.1 Inledning 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag inledningsvis att genomföra en resul-

tatanalys. Jag kommer med en deskriptiv metod att redovisa ett referat över de 

krav som ställs på Mekbat strf 90 Int, under en fredsframtvingande operation. 88 

Materialet kommer i huvudsak från TOEM för Mekbat strf 90 Int och FMV:s 

studier om ämnet ifråga.  

Därefter kommer jag att presentera den formella kompetens som erhålls efter 

genomförd YOP och TAP med tillhörande FB, samt den verksamhet som offi-

ceren bedriver mellan de olika skolstegen under sin praktiska tjänstgöring.89 

Det sistnämnda i syfte att skapa en helhetssyn på officerens faktiska kompe-

tens, d.v.s. den kompetens som han har  

                                                 
87 Citat är taget ur Brigadreglemente: Armén/Kompani. (BrigR  A Komp, häfte 3, s. 4.) 
88 För en utförligare beskrivning av aktuellt TOEM, se bilaga 3. 
89 För en utförligare beskrivning av målsättningar och kursmål för YOP, TAP och FB 5 och 6, se bilaga 4. 
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Operativa ramvillkor

TOEM Mekbat strf  90 int

Befattningsbeskrivning
Grpch, Plutch

Kompetens 1

Kompetens 3 Kompetens 4

Kompetens 2

Erforderlig 
kompetens

Formell och faktiskt kompetens

Vpl

YOP

Trupptjänstgöring

Formell och
faktisk kompetens

TAP

Trupptjänstgöring

Formell och
faktisk kompetens

Formell och faktisk
kompetens

Kompetens av utbsys
och trupptjänstgöringen

Kompetens För
tjänst i MekBat
Int, PE-op?  

Figur 5. En jämförelse mellan TOEM, skolsystemet och trupptjänstgöringen. 

erhållit i skolsystemet tillsammans med den kompetens han får genom trupp-

tjänsten, och som har bäring på internationell tjänst. Efter dessa två presenta-

tioner genomförs en komparation i syfte att klarlägga hur kompetensen från 

skolsystemet och trupptjänstgöringen överstämmer med den kompetens som 

erfordras utgående från TOEM kraven. I nästkommande underkapitel genom-

förs en resultattolkning där jag söker ge svar på varför en eventuell differens 

uppstått. I det avslutande underkapitlet drar jag slutsatser utifrån den gjorda 

tolkningen och erhåller ett antal resultatslutsatser. Resultatanalysen ger svar på 

mina tre inledande forskningsfrågor och resultatslutsatserna på den sista forsk-

ningsfrågan i stort. 

5.2 Resultatanalys  

5.2.1 Krav på truppförande officer enligt TOEM 

Ett framtida tänkbart scenarion 

Nedan följer ett exempel på ett scenario hur aktuell bataljon kan utnyttjas i 

framtiden. Den internationella missionen har två huvuduppgifter: dels att ge-

nom en militär insats tvinga de stridande parterna att uppfylla vissa villkor 

(fredsframtvingande) dels att genom humanitär hjälp bistå människor i opera-
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tionsområdet. De svenska uppgifterna är både fredsframtvingande och humani-

tära. EU är huvudman för operationen och de partners med vilka Sverige 

kommer att samverka är i första hand andra stater inom EU. Merparten av för-

band och funktioner ombesörjes av en eller flera av EU ”stormakter”. 90 Mot-

parter som är dimensionerande för hotbilden är stater med militära medel som 

har gammelteknologisk status. Även icke-statliga aktörer och massförstörelse-

vapen är en del av hotbilden. I operationsområdet förlitar sig svenska enheter 

på ledningsfunktioner och övrig militär infrastruktur från EU ”stormakter” eller 

andra vänligt sinnade partners. Insatsen kommer att ske på stort avstånd från 

EU:s territorium, dock ej bortom det av EU stipulerade planeringsantagandet 

om 4000 km. De militära operationerna påbörjas efter år 2006 och kommer att 

vara ca 6 månader, varefter en fredsbevarande insats under FN (motsvarande) 

tar över. 

Potentiella insatsområden 
Beaktande den geografiska begränsningen och bedömda konfliktområden så är 

det främst Kaukasien, Mellanöstern och Nordafrika som kan vara aktuella för 

insatser. 91 

TOEM 
I TOEM för Mekbat strf 90 Int, går att utläsa att plutonchefen för en mekanise-

rad stridsfordon 90 pluton, skall vara en yrkesofficer i nivå 5 mek92. Officer i 

nivå 5 innebär att officeren har kaptens grad. Som chef för ett mekaniserat 

stridsfordon 90 kompani är kravnivån en officer i nivå 4, d.v.s. en officer med 

majors grad. En officer i nivå 6/7, d.v.s. en fänrik eller löjtnant,  är inte explicit 

utpekad i TOEM som befattningshavare, men ansvariga chefer för den första 

bataljonen som är under uppsättande, har hemställt hos ATK att få införa be-

fattningar för officerare i nivå 6/7 på bl.a. plutonsnivå. Dessa kan då inneha 

befattningar som ställföreträdande plutonchef eller gruppchef (vagnchef).93  

Detta går explicit att utläsa ur TOEM vad avser kravnivån på officerarna. Det 

                                                 
90 d v s främst Storbritannien och Frankrike samt i vissa fall Italien och Tyskland. USA vill ej delta i operationen. 
91 HKV Must, bilaga 1, s.7 
92 Mek betyder i detta sammanhang att yrkesofficerens kommer från brigadtruppslaget och kan vara en yrkesofficer i 
nivå 5 med infanteri eller mekaniserad bakgrund. Enligt Övlt Jonny Fagerström vid en telefoninterljuv 2002-02-01. 
93 Rehnberg, H.  
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framgår inte explicit, i form av en befattningsbeskrivning, motsvarande, vilka 

specifika kompetenser officeren måste besitta. För att erhålla ett analysresultat 

angående kompetenskraven på officeren, så kommer jag att med hjälp av de 

operativa sammanhangen, övergripande stridsmiljöfaktorer och de taktiska 

kraven/målsättningarna, att tolka de krav som dessa faktorer ställer på en trupp-

förande officer.  

Sammanfattning av kraven på truppförande officer enligt TOEM. 

Truppförande officer (som truppför grupp/pluton eller kompani) bör ha en så-

dan förmåga att han kan lösa ålagda uppgifter i rätt miljö, under tidspress, utan 

handledning och med yttre påverkan, d.v.s. full förmåga. Med rätt miljö avses 

här på stridsfältet, i okänd miljö, tillsammans med andra förband ur andra na-

tioner och med engelska som kommandospråk.  

De stridssätt som truppförande chef i huvudsak skall kunna lösa är: 

?? Anfall; längs en förbindelse där motståndaren är i förhand. Inom ramen för 

denna uppgift skall kompaniet kunna besätta terräng i visste syfte (strids-

uppgiften - Ta)  

?? Försvara; förhindra fienden att ta och utnyttja angiven terräng eller anlägg-

ning. 

?? Fördröja; minska en mekaniserad fientligt framryckningshastighet genom 

att tillfoga honom förluster eller tvinga honom till tidsödande röjningsarbe-

te. 

Detta skall kunna ske med understöd eller direktunderstödjande av attackflyg 

eller attackhelikoptrar. Utöver detta skall truppförande chef behärska tjänste-

grenarna; indirekt eld, luftförsvar, underrättelsetjänst, fältarbeten, underhålls-

tjänst och sjukvårdstjänst. Chefen skall kunna tillämpa uppdragstaktik som 

övergripande ledningsmetodik. Han skall även, då det inte är möjligt att fullt ut 

tillämpa uppdragsstyrning, tillämpa kommandostyrning. Utöver vad som är 
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nämnt ovan måste truppförande officer behärska stridsfordon 90 då exempelvis 

plutonchefen är tillika vagnschef och leder sin pluton från ett stridsfordon 90.94 

5.2.2 Utbildningssystemet och trupptjänstgöringen  

Allmänt 
Nedan beskrivs en sammanfattning av valda kursmålen för YOP och TAP samt 

FB för respektive program. Jag kommer endast att redovisa de mål som har 

bäring på truppföring och internationell tjänst och i någon mån trupputbildning. 

Därefter följer en redovisning av en kvantitativ enkätundersökning omfattande 

officerens verksamhet under trupptjäns tgöringen vid ett utbildningsförband. 

YOP 

Officersförordningen. 95 

Utbildningen skall, utöver den förmåga som anges i 1 kap. 9 § första stycket 

högskolelagen (1992:1434), ge yrkesofficersaspiranten kunskap och färdighet 

att på lägre förbandsnivå tjänstgöra 

1. som utbildare, 

2. som chef eller delsystemledare i krigsorganiserat förband samt 

3. i militär internationell verksamhet i en svensk enhet. 

Övergripande syfte 
Det övergripande syftet med YOP är att officersaspiranten skall tillgodogöra 

sig grundläggande kompetens för att tillgodose FM behov av armé-, marin- och 

flygvapenofficerare med tillräcklig kunskap, insikt och färdighet för att kunna 

tjänstgöra i befattning på nivå 6 under fred, kris och krig. 

Utbildningen skall utgöra en bred och grundläggande bas för att möjliggöra en 

fortsatt långsiktig kompetensutveckling. Genom befattningsutbildning och spe-

cialkurser säkerställer FM:s långsiktiga behov av kompetens för att hantera 

                                                 
94 Rehnberg, H ,mj, chef för I19 mekskyttekompaniet, ingående i den första Mekbat strf90 Int som är under uppsättan-

de. Utöver motivet enligt ovan så är det tidskrävande, 10 –16 veckor, att utbilda en officer som rekryteras som chef till 

bataljonen och som inte har utbildning på fordonet i fråga. Vid intervju med mj Hans Rehnberg, 2002-02-15.  

95 SFS 1994:882 
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kvalificerade system respektive behovet av specialkunskaper.96 YOP genom-

förs vid en av FM militärhögskolor.97 Programmet ger yrkesofficersaspiranten 

grundläggande kompetens mot en officersexamen. YOP är ett försvarsmakts-

gemensamt utbildningsprogram som omfattar ca 80 studieveckor. Programmet 

är indelat i fyra terminer med följande huvudsakliga innehåll: termin 1, för-

svarsmaktsgemensamma kurser, termin 2, försvarsgrensgemensamma kurser 

och avslutningsvis termin 3 och 4 befattningsinriktade98 kurser.99 Efter genom-

fört YOP genomför officeren en s.k. fortsatt befattningsutbildning syftande till 

fördjupning inom det fackområde officeren skall verka inom.  

Sammanfattning av officerens kompetens efter genomförd YOP och FB 6. 
I H Pers regleras vilka mål som skall uppnås efter genomgången YOP. H Pers 

uttrycker sin målformulering enlig Duglighetsmodellen.100 H Pers gör ingen 

gradering av målen utan anger enbart att kunskaper och färdighet skall inhäm-

tas i vissa ämnen, inom vissa områden. Nedbrytningen av målen och därmed 

graderingen sker i utbildningsplanen. 101 I H Pers uttrycks att följande, för upp-

satsen intressanta, mål skall uppnås för officeren efter genomgången YOP: 

?? Kunskap och färdighet för att i krigsorganiserat förband kunna verka som 

officer på lägre nivå. 

?? Kunskap och färdighet för att kunna tjänstgöra i militär internationell verk-

samhet inom ramen för ett svenskt förband på egen nivå. 

?? Kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning och befattningsträning 

inom officersyrket. 

                                                 
96 H Pers 2000. s.13. 
97 Militärhögskolorna finns i Halmstad, Östersund och Stockholm. 
98 För kavalleri- och brigadtruppslaget genomförs den befattningsinriktade utbildningen för  

    blivande markstridsofficerare vid Markstridsskolan i Kvarn.  
99 Syftet med den försvarsmaktsgemensamma utbildningen är att ge studenten en god grund för såväl efterföljande 
försvarsgrensvisa studier som för den befattningsinriktade utbildningen, men även för efterföljande utbildningspro-
gram. Utbildningen skall vara så utformad att den är tillämplig och anpassad för alla studenter, oavsett framtida roll 
och uppgift inom Försvarsmakten. Den försvarsmaktsgemensamma terminen skall lägga en god grund i ledarskap och 
metodik syftande till studentens fortsatta utveckling inom yrket. Vidare skall studenten skaffa sig en god överblick 
avseende säkerhetspolitik och vår förmåga att genomföra verksamhet inom och utom landets gränser. Under den 
försvarsgrensgemensam  utbildning skall studenten inhämta kunskaper om den egna försvarsgrenens uppgifter, organi-
sation och funktion. Utbildningens tyngdpunkt ligger i grundläggande kunskaper i taktik. Under den Befattningsinrik-
tad utbildning inriktas studenterna för placering inom freds- och krigsorganisationen på lägre nivå. Utbildningen består 
av befattningsinriktad utbildning omfattande 26 poäng. 
100 Tilläget till LTU 
101 H Pers Bilaga 4 s 1. 
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?? Kunskap i internationell rätt (folkrätt) så att officeren kan leda och utbilda 

förband på egen nivå vid internationella insatser. 

?? Kunskap och färdigheter i engelska så att officeren kan beskriva sin egen 

militära verksamhet samt följa utvecklingen inom sitt eget fackområde. 

I skrivelsen ”Försvarsmaktens utbildningsmål för utbildning av officerare” 

framgår vilka mål som skall uppnås för att erhålla Yrkesofficersexamen och på 

sikt kunna tjänstgöra i befattningar på nivå 6 (Löjtnant). Målen är till del for-

mulerade i förmågetermer, enligt PG 2001.  

Officeren skall ha god förmåga i: 

?? Inom insatsorganisationens kunna verka som officer och chef vid förband. 

(Inom insatsorganisationen, Armén: - C pluton/tropp. Internationell verk-

samhet – C grupp/tropp.) 

?? I internationell rätt (folkrätt) så att officeren kan leda och utbilda förband 

på egen nivå vid internationella insatser. 

Grundlagd förmåga att: 

?? kunna tjänstgöra i militär internationell verksamhet inom ramen för ett 

svenskt förband på egen nivå. 

?? På militär engelska beskriva sin egen militära verksamhet och följa utveck-

lingen inom sitt eget fackområde. 

Avslutningsvis kan konstateras att enligt målsättningen för den fortsatt befatt-

ningsutbildningen skall officeren efter genomförd YOP och fortsatt befatt-

ningsutbildning ha uppnått: 

?? Grundlagd duglighet som chef för förband inom egen funktion av plutons 

storlek i krig. 

?? Grundlagd kunskap om stridsteknik och taktik på kompaninivå 

?? Grundlagd duglighet att kunna tjänstgöra i militär internationell verksamhet 

vid förband av plutons storlek.102 

MSS Kvarn uttrycker även de sin målformulering enligt Duglighetsmodellen. 

                                                 
102 ATK, 2001-12-13, beteckning 19 111:60921, Ubilaga 1, s.1 
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En officer som genomgått YOP och FB 6 har endast erhållit grundlagd förmå-

ga i truppföring av förband ingående i den nationella insatsorganisationen och 

för tjänst på ett svenskt förband i internationell tjänst. 

TAP 

Officersförordningen 

Det taktiska programmet skall, utöver den förmåga som anges i 1 kap. 9 § för-

sta stycket högskolelagen (1992:1434), ge yrkesofficeren kunskap och färdig-

het att tjänstgöra:  

1. som utbildare i ett kompani eller på motsvarande förbandsnivå, 

2. som chef för ett krigsorganiserat förband av ett kompanis storlek eller som 

tjänstegrenschef eller systemledare samt  

3. i militär internationell verksamhet i ett kompani eller på motsvarande för-

bandsnivå.103 

Övergripande syfte 
Taktiska programmets syfte är att tillgodose Försvarsmaktens behov av armé- 

marin- och flygvapenofficerare med tillräcklig kunskap, insikt och färdighet för 

att kunna tjänstgöra och utvecklas i befattningar på nivå 5 under fred, kris och 

krig.104  

Omfattning 
Formell taktisk kompetens uppnås efter fullgjorda kursfodringar om samman-

lagt minst 40 poäng. Därtill ställs krav på avlagd yrkesofficersexamen och full-

gjord praktisk tjänstgöring inklusive befattningsutbildning om minst tre år. 

Sammanfattning av officerens kompetens efter genomförd TAP och FB5 
I HKV/GRO skrivelse uttrycks att officeren skall erhålla god förmåga105 i att 

verka som chef/ledare för krigsorganiserat förband av kompanis storlek samt 

kunna tjänstgöra i militär internationell verksamhet inom kompanis storlek. 

                                                 
103 SFS 1994:882 
104 H Pers 2000,  bilaga 1, s.18 
105 God förmåga är en högre nivå av kompetens än grundlag förmåga och innebär att uppgifter skall till delar kunna 

lösas i rätt miljö, under tidspress, utan handledning och med yttre påverkan. Planeringen inför den fortsatta kompe-

tensutvecklingen skall kunna baseras på tillgodogjord utbildning. PG 2001. 
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FHS utbildnings katalog utvisar att officeren erhåller grundlagd förmåga att 

verka som chef för kompani eller pluton nivå 5 efter genomförd TAP. Vad av-

ser det internationella kursmålet så nämns inte detta i någon delkurs. HKV 

GRO pratar om att erhålla formell taktisk kompetens och att officeren skall på 

sikt kunna tjänstgöra i befattningar på nivå 5. Detta tolkar jag som att de impli-

cit menar att FB 5 målsättningar skall inräknas här. Dock så har FB 5 utgått, 

detta är av det enkla skälet att det saknas trupp och truppföringsmöjligheter för 

denna kurs, detta utbildningsår (2001/2002).106 Sammanfattningsvis kan kon-

stateras att officeren endast erhåller grundlagd förmåga att verka som chef för 

kompani eller pluton i nivå 5. 

Trupptjänstgöringen 
För att fastställa om officeren vidmakthåller eller ökar sin duglighet i truppfö-

ring efter genomfört skolsteg så har jag genomfört en enkätundersökning vid 

olika utbildningskompanier på olika utbildningsförband.107 Enkätundersök-

ningen vände sig till officerare med kaptens grad eller lägre. Jag ställde bl.a. 

följande frågor: 

1. Vilken typ av fredsbefattning har du på kompaniet/skvadronen detta utbild-

ningsår? 

2. Har du genomfört någon krigsförbandsövning (KFÖ) sedan 1995? 

3. Har du erfarenhet av internationell militär tjänstgöring? 

4. Om du truppförde vid din utbildningsbataljon förra utbildningsåret, trupp-

förde du då på slutövningen? 

5. Kommer du att truppföra på slutövningen under detta utbildningsår? 

6. Hur stor del av din tid på ”trupp”, av den totala tiden, tycker du att du ägnar 

dig åt trupputbildning kontra truppföring? 

Resultat 

Av de 80 responderande ansåg 91 % att deras huvudsakliga verksamhet under 

trupptjänstgöringen är trupputbildning. 85 % av de svarande ansåg att förhå l-

                                                 
106 Per Davidsson, Övlt, ATK/G1, vid telefoninterljuv 2002-02-05. 

107 För vidare läsning om enkätens utformning och resultat, se bilaga 5. 
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landet mellan trupputbildning och truppföring är 70 %- 30 % under deras tota-

la tid på trupp.  Hela 53 % ansåg att endast 10 % av deras totala tid på trupp 

har åtgått till truppföring. 

?? 73 % procent svarade att de inte truppförde under förra utbildnings-

årets slutövning. 

?? 58 % procent svarade att de inte kommer att truppföra detta utbild-

ningsår. 

?? 77 % procent svarade att de inte gjort någon KFÖ sedan 1995. 

?? 69 % procent svarade att de inte har någon erfarenhet av militär 

internationell tjänst. 

?? 67 % svarade att de är krigsplacerade, 27 % att de inte är krigspla-

cerade 6 % att de inte vet om de är krigsplacerade. 

?? 63 % av svarade att de inte anser att de formella skolsystemet ger 

dem erforderlig kompetens att truppföra under en PE uppgift, 37 % 

ansåg dock detta. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i stort sett all tid under trupptjänstgö-

ringen åtgår till att utbilda trupp/soldater. Endast en mindre del av officerarna 

arméofficerarna truppför under slutövning under ett utbildningsår. Den över-

gripande slutsats jag drar av detta är att den erhållna dugligheten/kompetensen 

från skolutbildningen inte ökar under trupptjänstgöringen. I många fall är det 

antagligen så att den på sin höjd kan vidmakthållas eller rent av avtar. 
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Figur 6. Sammanställning av officerens truppföringsförmåga. 

5.2.3 Resultat 

Sammanfattning 
Min analys ger vid handen att YOP och TAP ger grundlagd förmåga i truppfö-

ring, dock ej god förmåga. Men den praktiska tjänstgöringen och den komplet-

terande befattningsutbildningen till trots, räcker detta ej. Officeren når ej den 

erforderliga kompetens som krävs för att truppföra ett förband i en mekanise-

rad insatsbataljon, Mekbat strf 90 Int,  i en fredsframtvingande multinationell 

operation, d.v.s. den kompetens om vilken denna uppsats handlar.  

Detta grundar jag främst på att den förmåga truppförande officer skall besitta 

enligt TOEM för Mekbat strf 90 Int, kräver att officeren minst har god förmåga 

i truppföring av en grupp, pluton eller ett kompani ingående i bataljonen. I 

nästkommande underkapitel kommer jag att utveckla min tolkning av resultatet 

och mitt ovan gjorda påstående. 

5.3 Resultattolkning 

Tolkning på mikronivå108 

Nedan följer tolkningar utifrån en mikroperspektiv som söker ge svar på varför 

resultat blev som det blev. 

YOP samt FB 6 
Det är i sig inte konstigt att YOP inte ger officeren mer än grundlagd förmåga, 

vilket med all önskvärd tydlighet även framgår av H Pers 2000.109 Det är dock 

mer anmärkningsvärt att den erforderliga kompetensen som i första hand skall 

inhämtas genom fortsatt befattningsutbildning och befattningsträning efter av-

slutat program inte inhämtas.110 Vid studie av kursmålen för den fortsatta be-

fattningsutbildningen – FB 6 – som genomförs efter YOP så är fortfarande 

duglighetsnivån grundlagd duglighet. Anledningen till detta är dock att man 

                                                 
108 Med mikronivå avses den reella anledningen till att resultatet på nivån TOEM mot  
skolsystemet och den praktiska tjänstgöringen blev som det blev.  
109 I H Pers 2000 fastställs att YOP och TAP skall ge grundlagd duglighet och förmåga inom officersyrket för respekti-
ve nivå. H Pers, 2000. s 4 
110 H Pers 2000, s 4 
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anser att den grundläggande nivå som eleven skulle nått under YOP inte nåtts 

och då blir det omtag under FB 6.111 Vidare frångår HKV GRO riktlinjerna i H 

Pers 2000 och ställer högre krav på uppnådd förmåga efter genomfört YOP 

avseende vissa mål. Dessa målsättningar ändras i sin tur av MHS och MSS, 

och detta innebar ånyo sänkning av målsättningen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att officeren efter YOP och FB 6 inte er-

håller erforderlig kompetens för truppföring av en enhet ingående i Mekbat strf 

90 Int, då officerens kompetensnivå är grundlagd förmåga och detta främst 

pga. avsaknaden av truppföringsövningar/tillfällen. 

TAP samt FB 5 
Vid studie av kursmål och kursbeskrivningar framtonar samma bild som vid 

studie av YOP, d.v.s. högre förmåga än grundlagd förmåga i truppföring nås ej. 

Detta även utan hänsyn tagen till att FB 5 är inställt. Det tål att ånyo att påpeka 

att ett av huvudmotiven till att inställa FB 5, var avsaknaden på trupp. 

 

Trupptjänstgöringen 
Vad gäller den praktiska tjänstgöringen så ger enkätundersökningen vid handen 

att väldigt få officerare vidmakthåller eller ökar sin duglighet vad avser trupp-

föring under denna tid. Huvudorsaken är inställda slutövningar, brist på trupp-

föringsbefattningar p.g.a. mycket små värnpliktskullar mm. Klarlagt är även att 

officerens huvuduppgift på trupp är trupputbildning av förklarliga orsaker. Av-

saknad av övningsförband, ingen KFÖ verksamhet m.m. 

Tolkning på makronivå112 

Nedan följer tolkningar utifrån en makroperspektiv som söker ge svar på varför 

resultat blev som det blev. Det övergripande problemet är att det inte har ge-

nomförts någon relevant kompetensbehovsanalys av vad för kompetenser som 

efterfrågas av organisationen.  Med detta menas att skolsystemet måste utbilda 

mot de krav på kompetenser som efterfrågas i FM. Från 2003 efterfrågas bl.a. 

markstridsofficerare med minst god förmåga att truppföra en mekaniserad strf 

                                                 
111 Davidsson, P.  
112 Med makronivå menas här orsaker som ligger på en högre nivå än själva resultatmätningen. 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum Sidan 44 ( 84 ) 
ChP 00-02 02-06-26 
Mj Gustaf Wallerfelt 

_____________________________________________________________ 

90 pluton inom ramen för en PE operation. YOP mäktar endast med att ge ele-

ven 5 veckors tjänst på strf 90 under sammanlagt närmare 93 veckor. Tidsom-

fånget 5 veckor, ger knappast mer än grundlagd förmåga i att truppföra detta 

förband. 

Målen med de olika skolstegen kan i vissa avseenden uppfattas som abstrakta 

och löst skrivna. En av anledningarna till detta kan vara att dessa måste utfor-

mas på detta sätt då de gäller ett stort spektrum av officerare med olika bak-

grunder och kompetenser, som kommer från olika försvarsgrenar och trupp-

slag. En annan bakomliggande orsak kan vara att beslutsfattare inte kan preci-

sera vad målsättningen egentligen är med utbildningen. 113 Då det inte finns 

någon befattningsbeskrivning på truppförande officer i TOEM, annat än yrkes-

officer nivå 5 - plutonchef, så är det svårt att använda just TOEM som ett rätte-

snöre att utbilda emot.  

Vidare torde en annan anledning vara att skolsystemet inriktas mot omfattande 

teoretiska studier under åtminstone 40 veckor i inledningen av officerskarriären 

– YOP. Detta medför att den praktiska träningen i chefskapet får stå tillbaka 

och att eleven blir mer ”fäig” på svensk säkerhetspolitik än på att truppföra en 

pluton. 114 

Ämnet ledarskap är något av ett honnörsämne inom FM. Vi är mycket stolta 

över vår ledarskapsutbildning och får beröm av det civila samhället för våra 

kunskaper inom ämnet. Dock tenderar ämnet att enbart fokusera på olika ledar-

stilar och det viktiga chefskapet kommer vid sidan om. Med chefskap menas 

det praktiska hantverket ifråga, att kunna ge rätt order vid rätt tillfälle och in-

neha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att föra sin enhet. Kunskaper 

och färdigheter om sitt eget förbands samt fiendens begränsningar och förmå-

gor. Dessa förmågor får man endast genom praktisk träning och åter träning. 

Och ju mer realistisk träningen är ju bättre blir man som chef. Denna kompe-

tens i chefsrollen, kombinerat med en bra ledarstil, ger dugliga chefer. Min 

                                                 
113 Avsaknad av reell kompetensbehovsanalys, se vidare Ellström, s 41 ff. 
114 Uttryckt på följande sätt i enkätundersökningen; ”… kanske ett nytt system, utan att man behöver läsa 20 högskole-
poäng, vilket motsvarar 20 veckors förlorad utbildning. Javisst, en bredare botten men spar högskolepoängen till en 
nivåhöjande utbildning.” Fänrik vid P7, Revingehed. 
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uppfattning är att den praktiska chefsrollen ges för lite utrymme som skolsy-

stemet är utformat idag. Detta kan vara en av anledningarna till att eleverna 

inte erhåller mer än grundlagd förmåga under exempelvis YOP och FB 6. 

Vidare kan frågan ställas hur samordningen sker mellan HKV och MHS.115 Vid 

studie av de olika kursmålen som skrivs på de olika nivåerna kan konstateras 

att den nivå inom olika ämnen som HKV anser att skolutbildningen skall ge är 

inte densamma som beskrivs i MHS kursmål. HKV gör klara och tydliga nivå-

indelningar i vad avser uppnådda förmågor inom olika ämnen som sedan MHS 

frångår. Övrigt att anmärka på är att ibland uttrycks målsättningar i förmåge-

termer och ibland i duglighetstermer. Ur ett definitionsmässigt perspektiv är 

det som att jämföra äpplen och päron. Hur kan HKV säkerställa att rätt utbilda-

de officerare kommer ut till organisationen när systemet inte använder en ge-

mensam begreppsapparat? Jag tror att dessa felaktigheter till stor del leder till 

att resultatet av min undersökning blir negativt. 

Enkätundersökningen visar på att den tänkta period då officerens truppförings-

kompetens skall vidmakthållas eller öka de facto inte finns, för det stora flerta-

let, under den praktiska tjänstgöringen. Den största anledningen till detta torde 

vara avsaknaden av KFÖ. En av fördelarna med KFÖ var (är) att varje officer 

gavs (ges) möjlighet till att träna på de TOEM uppgifter som ett färdigutbildat 

förband skall kunna lösa. En annan fördel med KFÖ, och framför allt den 

krigsorganisation som existerade tidigare, var att så gott som alla officerare 

hade en krigsbefattning. Krigsbefattningen innebar bl.a. att officeren visste vad 

som krävdes av honom och vad han behövde träna och vara bra på. 

5.4  Resultatslutsatser  

Hur bör systemet se ut för att uppfylla de kompetenskrav som måste ställas 

på arméofficeren i framtiden? 

Nedan ges svar på ovanstående forskningsfråga i form av resultatslutsatser. 

För att börja i rätt ända så bör officersförordningen revideras. Av förordningen 

skall det klart framgå att det viktigaste målet med både YOP och TAP är att ge 

                                                 
115 Militärhögskolorna bedriver och har programansvar för Yrkesofficersprogrammet (YOP) och det Taktiska pro-
grammet (TAP). Alla utbildningsmål för respektive program regleras av HKV. H Pers 2000, s 3 och 12. 
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förmåga till truppföring i egen krigsbefattning och truppföring i internationell 

tjänst.116 I den nya FM kan inte utbildarrollen ha en lika stark ställning som 

tidigare om vi skall erhålla kompetenta truppförande chefer som efterfrågas i 

realtid. Detta medför i sin tur att det unika enbefälssystem som svenska FM är 

begåvat med, ånyo bör ses över till förmån för ett flerbefälssystem för att kun-

na renodla och särskilja olika roller och kompetenser. 117  Officeren kan troligt-

vis inte vara bäst på allt i den nya FM utan måste ges möjlighet att vara mycket 

bra i något, och här menar jag att det är att truppföra ett fö rband. 

Så här uttryckte sig en respondent i enkätundersökningen på frågan om han 

tycker att skolsystemet ger erforderlig kompetens för truppföring i en PE ope-

ration: 

”Nej, officeren skall ägna sig åt tre saker; a) truppföring, b) träna egna 

DUC,118c) fys. Detta kan endast möjliggöras genom införande av en 

kompetent underofficerskår.” 119 

De TOEM som skrivs för de nya insatsförbanden och för Mekbat Strf 90 Int 

bör utvecklas med en kravspecifikation på de olika befattningshavarna på ba-

taljonen. Kravspecifikationen måste utgå från de krav som ställs på förbandet. 

En kravspecifikation skulle bl.a. underlätta vid rekryteringen till bataljonen.  

Officersutbildningen bör läggas om och ges annat, efterfrågat, innehåll.  

Truppföringsförmågan bör bli högre under dessa drygt två och ett halvt års 

utbildning än vad som är fallet i dag. Det duger inte, enligt mitt förmenande, att 

endast nå grundlagd förmåga i truppföring under en sådan lång skolutbildning. 

Framförallt YOP ämnesinnehåll bör gå från teori till avsevärt mer praktik. 

Då kommer vi osökt in på diskussionen om truppföringstillfällen, vidmakthå l-

lande av kompetens och den praktiska tjänstgöringen. Under skolutbildningen 

                                                 
116 Undertecknads uppfattning är att om officeren behärskar det svåraste först, att truppföra eget typförband i strid, så 

behärskar han övriga truppföringssituationer efter viss kompletterande utbildning. 

117 SOU: 1997:112, s 23. 

118 Förkortning för Direkt Underställda Chefer. 

119 Respondenten är kapten vid I5, Östersund. Under detta utbildningsår är han insatskompanichef. Vidare har han 

internationella utlandserfarenheter från Makedonien (MA12) som plutonchef. 
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idag inriktas truppföringen i huvudsak mot muntliga stridsövningar och kader-

övningar, detta främst p.g.a. bristen på övningstrupp. Vidare saknas övnings-

trupp under den praktiska tjänstgöringen. Officeren saknar truppföringstillfäl-

len främst under den praktiska tjänstgöringen. Här måste ett omtag och nytän-

kande till för att rätta till detta. 
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6. DISKUSSION  

6.1 Inledning 
I detta kapitel prövas de slutsatser som dragits i underkapitlet Resultatslutsat-

ser. Detta i syfte att undersöka dess relevans samt ”förfina ” dem gentemot 

handlingsteorin och USMC. Jag kommer endast att pröva de, som jag bedömer 

dem, tre viktigaste slutsatserna från föregående kapitel. 

6.2 Inför kravspecifikation på befattningarna i TOEM. 

6.2.1 Kompetensmodellen som analysverktyg 
Den kompetensmodell som beskriver begreppet kompetens ur olika perspektiv, 

dimensioner, ligger till grund vid denna prövning. 120  

 

Figur 7. Modellen visar relationer mellan individen, uppgiften och dess krav. PG 2001, s.137. 

Med formell kompetens avser jag den formella kompetens som officeren erhå l-

ler av utbildningssystemet och då YOP och TAP samt FB 6 och 5.  Vad avser 

den faktiska kompetensen så menas här den kompetens som officeren erhållit 

                                                 
120 Modellen redovisas utförligt i kapitel 3. 
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av skolsystemet och av den praktiska tjänstgöringen. Förskriven kompetens är 

de krav som redovisas i TOEM för Mekbat strf 90 int. Uppgiftens/situationens 

krav på kompetens är den kompetens som uppgiften/situationen kräver för att 

kunna hanteras på ett framgångsrikt sätt. Själva handlingen eller utnyttjad 

kompetens som eftersträvas är den önskade framgångsrika truppföringsinsatsen 

under en PE operation av aktuell officer. 

Tidigare i uppsatsen har jag påvisat att den faktiska kompetens hos en arméof-

ficer inte räcker till vid en jämförelse med TOEM-kraven för aktuell bataljon, 

detta främst p.g.a. av avsaknaden av truppföringsträning vid skolor och under 

den praktiska tjänstgöringen. Avsaknaden av truppföringstillfällen under skol-

utbildningen beror till stor del på brist på övningstrupp men kanske viktigare, 

på för mycket teoretiska ämnen som skall läras in samt utbildningen i trupput-

bildning.  

I det TOEM som jag jämförde med fanns ingen befattningsbeskrivning/krav- 

specifikation på truppförande officer, utan där redovisades endast krav på olika 

officersnivåer. En utförlig krav- och befattningsbeskrivning skulle underlätta 

vid kompetensbehovsanalysen för FM och vid målsättningsarbetet för skolsy-

stemet. Systemet skulle då kunna kompetensförsörja FM på ett bättre sätt än i 

dag. Med andra ord skulle den kunna utgöra ett rättesnöre vid utformningen av 

den formella kompetensen, d.v.s. YOP och TAP med FB5 och 6 samt underlät-

ta vid rekryteringen av personal till MekBat strf 90 Int. Vidare skulle detta 

medföra att det finns en spårbarhet från FM:s fyra huvuduppgifter via doktri-

ner, operativa ramvillkor ner till enskilda TOEM för insatsförbanden liksom en 

koppling mot innehållet i skolutbildningen.  121 

Om ansvariga inom FM skulle använda sig av kompetensmodellen för att 

strukturera upp olika krav på kompetens som organisationen har behov av, så 

skulle en utförlig kravspecifikation underlätta arbetet med att utforma målen 

med skolutbildningen. Vidare skulle det finnas incitament till att få en röd tråd 

i den praktiska tjänstgörningen, som tillsammans med skolutbildning utgör den 

                                                 
121 Jmf m ed ”DOPMUL – processen”, Försvarsmaktsidé och Målbild, rapport 4, s.124-125. 
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faktiska kompetensen. Idag stämmer inte den faktiska kompetensen överens 

med den föreskrivna i aktuellt TOEM. Om ansvariga vid HKV skulle använda 

sig av kompetensmodellen så skulle den kunna omformas enligt modellen ned-

an. Resultatet skulle bli att uppgiftssidan, med tillhörande TOEM med krav-

specifikation, skulle kunna användas som styrdokument vid utformningen av 

skolutbildning och dess innehåll d.v.s. individsidan av modellen. Kravspecifi-

kationen skulle vidare ange vad som är viktigt att öva under den praktiska 

tjänstgöringen. 

 

Figur 8. Komp etensmodellen som stöd för att påvisa uppkomsten av kravspecifikation samt 

kravspecifikationen som rättesnöre för officersutbildningen. 

Kravspecifikationen skulle kunna inledas med en befattningsbeskrivning, d.v.s. 

en beskrivning av truppförande officers olika uppgifter som skall kunna lösas. 

Därefter skulle de krav som ställs på officeren redovisas. Exempel: plutonen 

skall kunna anfalla under mörker längs en förbindelse med understöd av indi-

rekt eld och attackhelikoptrar där motståndaren är i förhand. Krav på truppfö-

rande officer: Officeren skall ha minst god förmåga att leda sin pluton från ett 

Faktisk
kompetens

Formell
kompetens

Situations
krav på
kompetens

Individen

Föreskriven
kompetens

Uppgiften

Handling
(utnyttjad kompetens)

?
Faktisk
kompetens
Faktisk
kompetens

Formell
kompetens
Formell
kompetens

Situations
krav på
kompetens

Situations
krav på
kompetens

Individen

Föreskriven
kompetens

Uppgiften

Handling
(utnyttjad kompetens)

?



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum Sidan 51 ( 84 ) 
ChP 00-02 02-06-26 
Mj Gustaf Wallerfelt 

_____________________________________________________________ 

stridfordon 90.122 Officeren skall behärska stridssätten; anfall, försvar och för-

dröjningsstrid.  

6.2.2 Prövning mot USMC 

Enligt de svar jag fått av USMC så existerar inte någon formell kravspecifika-

tion i deras TOEM för en truppförande officer inom MEU. Däremot är den 

grundläggande utbildningen, ”The Basic School” (TBS), utformad mot att alla 

blivande officerare inom USMC, oavsett kommande befattningstjänstgöring, 

skall genomgå denna skola och få en grundläggande förmåga att föra en skyt-

tepluton ingående i MEU. Idén bakom detta är att de andra stridstjänstegre-

narns uppgifter är att stödja infanteriet på slagfältet och att dessa bättre kan ge 

detta stöd om officerarna som leder dessa enheter har en grundläggande förstå-

else för vad infanteriet gör under striden. Utbildningen är således upplagd ut-

ifrån den kompetens som krävs av en truppförande skytteplutonchef. Implicit 

skulle kunna sägas, att USMC har en kravspecifikation för sina plutonchefer 

men att den inte är uttryckt i något TOEM. 

6.2.3 Prövning mot handlingsteorin 

Vid en första anblick kan det vara svårt att se var i kontexten handlingsteorin 

kan kopplas mot slutsatsen, att införa en kravspecifikation in TOEM för de 

olika befattningarna. Dock så kan det vara så att det inre subjektiva handlings-

utrymmet för den blivande plutonchefen ökar om han tidigt får klart för sig vad 

som krävs av honom, d.v.s. det yttre objektiva handlingsutrymmet. Det mentala 

filtret minskar också i storlek för dem som skall utföra målbeskrivningen av 

skolutbildningen då de på ett mer preciserat sätt får klart för sig vilken kompe-

tens som truppförande chef måste besitta. Vidare, i förlängningen av och med 

utgångspunkten i att TOEM/kravspecifikationen styr utformningen av innehå l-

let i skolutbildningen, visar slutsatserna från handlingsteorin på att det krävs 

omfattande praktisk träning för att minska det mentala filtret hos individen 

(upplevd truppföringsförmåga) gentemot det objektiva handlingsutrymmet, 

(d.v.s. själva truppföringsprestationen). Individen kan få en ökad överblick och 

                                                 
122 Här bör förmågan utvecklas mer, bli mer konkret mot mätbara variabler. 
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precision vid lösandet av uppgiften (handlingen). Om en individ tolkar situa-

tionen på ett olyckligt sätt, t ex som att den inte berör honom eller är opåverk-

bar, kanske han inte gör något av det han faktiskt skulle kunna göra.  

6.2.4 Sammanfattning 

Utformningen av kurs och utbildningsplaner för YOP och TAP samt FB 5 och 

6 underlättas och kan ges rätt innehåll om det finns en kravspecifikation i 

TOEM att använda.  Handlingsteorin styrker vikten av en kravspecifikation i 

ett flertal olika avseenden. USMC har ingen specifik kravspecifikation men 

deras grundläggande utbildning är upplagd så att alla olika officersaspiranter, 

oavsett kommande tjänst, utbildas mot att kunna leda en skyttepluton, vilket 

ger dem förståelse för sin egen funktions syfte och vad som är det primära i 

MEU. 

6.3 Öka den praktiska truppföringsträningen under skolutbildning-

en. 

”Nej ,truppföringstillfällen på skola sprids ut på alla elever, vilket medför 

att alla kan lite om mycket.” 

”Nej, nuvarande skolsystem TAP ger inte den kompetens och utbildning 

som krävs för att truppföra kompani p.g.a. dess akademiska karaktär och 

bristen på praktisk övning och truppföring” 

Två olika respondenter i enkätundersökningen på frågan om skolsystemet ger 

erforderlig kompetens att truppföra under en PE operation. 

6.3.1 Kompetensmodellen som analysverktyg  

”Grunden för den internationella tjänstgöringen är fortfarande grundläg-

gande kunskaper i att leda plutoner och kompanier, det är ingen större 

skillnad på att göra det utomlands och i Sverige, kunskap i kärnområdena, 

kring väpnad strid, är avgörande för att lyckas vid internationella uppdrag 

– det kan i och för sig vara bra med annan kunskap också, men det är 

skillnad på vad officeren måste kunna – och vad som kan vara bra att 
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kunna, det finns en risk att man börjar med de internationella inslagen för 

tidigt.”123 

Skolutbildningen vid både YOP och TAP med tillhörande FB 5 och 6 måste 

ses över och läggas om. Detta främst med hänsyn till att erforderlig truppfö-

ringskompetens och förmåga (den föreskriven kompetensen) inte nås. Detta 

medför att den önskade utnyttjade kompetensen inte uppnås och att officerens 

handlande med största sannolikhet inte blir framgångsrik, d.v.s. officeren klarar 

inte av att truppföra sin pluton under en PE operation. Min undersökning har 

visat på att officeren efter YOP och TAP endast når upp till grundlagd förmåga 

i truppföringssammanhang. 124 Med andra ord, den formella kompetensen räck-

er inte till. Huvudanledningen till att så är fallet vid YOP är att officeren ges 

utbildning i försvarsmakts- och försvarsgrensgemensamma ämnen under ter-

min 1 och 2 samt att huvuddelen av utbildningen under termin 3 och 4 ägnas åt 

utbildning i trupputbildning. FB 6 mäktar endast med att ge grundlagd förmåga 

i truppföring. I stort råder motsvarande förhållande under TAP. Med kompe-

tensmodellen som grund innebär detta att när dagens formella kompetens är 

uppnådd stämmer den inte överens med uppgiftens krav på kompetens som den 

preciserats i uppsatsen.  

Att göra en sak rätt eller att göra rätt sak. I Personalförsörjningsutredningen 

förs bl.a. en diskussion om hur stort omfång av varje teoretiskt ämne som skall 

läsas i under de olika skolstegen. 125   Enligt min mening diskuteras då att göra 

en sak rätt och inte om rätt sak görs. Vad är det som säger att officeren blir en 

dugligare truppförare om han studerat 2 eller 5 poäng statskunskap under YOP 

eller under TAP? Officeren skall i första hand ges utrymme att träna på sin 

truppföringsförmåga. Att officeren har behov av kunskaper i statskunskap torde 

vara lika självklart som att en ekonomi- eller sjuksköterskestuderande skall ha 

sådana kunskaper.  Fråga är dock om den skall komma på sådan grundläggande 

                                                 
123 SOU 2001:23, förbandschefer med flerårig internationell erfarenhet vid intervju, s. 202. 

124 En av anledningarna till detta är att den truppföringsträning som bedrivs, bedrivs i form av muntliga stridsövningar 

och kader bl.a. pga. avsaknad av övningstrupp. 

125 SOU: 2001:23 
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nivå som YOP och möjligtvis TAP. Eleven torde ha större nytta av sådan ut-

bildning senare i karriären. Enligt min mening tenderar nuvarande fokus att 

ligga vid vikten av att införa ett fullt ut accepterat akademiskt system med hög-

skolepoäng mm. 

Fördelen med dagens försvarsmaktsgemensamma126 YOP är att eleven ges ett 

holistiskt perspektiv127 på försvarsmakten och dess funktion. Därefter smalnar 

ämnena till att hamna på officerens specialiseringsnivå. Denna start på YOP 

sker vid tre olika högskolor i landet. Tidigare, under NBO, så startade officeren 

sin karriär vid egna truppslagsskolor och då började utbildningen på en mer 

jordnära nivå med trupputbildningsutbildning för att senare i karriären öka på 

abstraktnivån i ämnena.  Nackdelen med dagens system är att det torde vara 

svårt att lägga om innehållet i den inledande skolutbildningen vid en förändring 

i exempelvis studerad TOEM p.g.a. av den nuvarande skoluppbyggnaden med 

centraliserat tänkande. En större flexibilitet måste byggas in i skolsystemet. 

Skolsystemet måste kunna ges annat innehåll efterhand som behoven förändras 

inom FM. En av slutsatserna av detta blir då återgång till ett system, där vapen-

slagens funktionsskolor hade ansvaret för den grundläggande utbildningen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att för att råda bot på detta bör den grund-

läggande officersutbildningen läggas om och den försvarsmakts- och försvars-

grensgemensamma utbildningen senareläggas i skolutbildningen. Den grund-

läggande officersutbildningen måste bl.a. gå mot målet att officeren skall kun-

na truppföra en mekaniserad strf 90 pluton efter genomförd utbildning.128 Detta 

torde kräva att utbildningen läggs vid de olika funktionsskolorna och vid, för 

studien intressanta skolor, MSS Skövde och Kvarn. Målsättningen för YOP 

och FB 6 kan dock övergripande kvarstå som idag men med en mycket högre 

                                                 
126 Dock inte försvarsmaktsgemensamt vad avser geografisk sammankoppling, se vidare protokoll från AG OK. 

http://www.hkv.mil.se/officerskompetens/attachments/seminar24jan02_artikel3.pdf   

127 Jmf med Helhetsbaserat lärande. PG 2001. 

128 Kunna tjänstgöra i militär internationell verksamhet  inom ramen för ett svenskt förband. 
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förmåga i truppföring (minst god förmåga).129 Med hänsyn till att utbildningen 

inte blir försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam så behöver den inte i mitt 

förslag delas upp i YOP och FB. Hur mycket tid som skulle åtgå lämnas dock 

öppet. Analogt med detta anser jag att TAP och FB 5 slås ihop och huvuddelen 

av den teoretiska utbildningen flyttas och läggs vid SP eller ChP. TAP bör do-

mineras av utbildning och övning i truppföring. Vidare bör utbildningen fort-

satt vara inriktad mot trupputbildning, men i mindre omfattning. 

Men är detta möjligt, att lämna det nuvarande systemet, då kraven på interna-

tionell tjänstgöring ökar? Ja, enligt Professor Dandeker130 så är den svenska 

soldaten och officeren mycket skickliga i fredbevarande tjänst. Detta talar för 

att om utbildningen omformas och till del liknar den tidigare utbildningen så 

kommer vi fortfarande att lösa uppgifterna. Men professor Dandeker påpekar 

vidare att vid en jämförelse med t.ex. engelska eller amerikanska förband så 

bedömer han att de svenska förbanden inte lika skickliga vad avser fredsfram-

tvingande operationer.131 Detta talar för att det är detta vi måste öva mer på i 

jämförelse med tidigare utbildningssystem. 

6.3.2 Prövning mot USMC  

Om jag fullföljer mitt resonemang från pkt 6.3.1 (kompetensmodellen som 

analysverktyg) och utgår från att min slutsats om att förlägga den grundläggan-

de utbildningen vid funktionsskolorna och ge utbildning och träning i truppfö-

ring tyngdpunkten under den grundläggande officersutbildningen, så stärks till 

del denna slutsats av USMC:s utbildningsfilosofi och utbildning. 

Som tidigare nämnts i diskussionsdelen så genomgår alla officersaspiranter 

”The Basic School” (TBS), oavsett om officeren skall bli stridspilot, logistikof-

ficer eller skytteplutonchef. Efter denna  skola sker specialiseringen mot aktuell 

tjänst. För infanteriofficeren, som kan liknas vid den svenska markstridsoffice-

                                                 
129 Inom insatsorganisationens förband, kunna verka som officer och chef vid förband. Armén: Instruktör (Vid grund-

utbildning), Chef för Plut/tropp (Insats organisationen), Kunna tjänstgöra i militär internationell verksamhet  inom 

ramen för ett svenskt förband. Armén: Chef för Grupp/tropp (Internationell verksamhet). HKV/Skol 
130 Professor i Militär sociologi och chef för avdelningen för krigsstudier vid King´s College i London, England. Har på 

uppdrag av FHS/LI bl.a. skrivit Rapporten Facing Uncertainy. 

131 SOU 2001:23, s 76. 
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ren, är nästföljande utbildning ”Infantry Officers Class” (IOC). När denna ut-

bildning är genomförd går officeren ut till aktuellt förband. När de anländer till 

sina enheter blir några av officerarna placerade som chefer för en skyttepluton, 

andra blir placerade som stabsmedlemmar på kompani- eller bataljonsnivå, tills 

de kan bli plutonchefer.  

Målet med TBS är att utbilda officerare till med standard och professionell 

kunskap, ”Esprit-de-Corps” (kåranda), och ledarskap i erforderlig nivå i syfte 

att förberedda dem för tjänst som kompaniofficerare i de operativa styrkorna, 

med särskilt tonvikt på de åligganden, ansvar och krigarskickligheter som er-

fordras av en skytteplutonchef. Kursplanen är indelade i tre områden, ledar-

skap, teori och militära kunskaper. Kursen består av totalt 24 veckor. Cirka 

70% av utbildningen bedrivs som lektionssalsbunden undervisning och övriga 

30% av utbildningstiden sker på övningsfältet. Kursen ger varje officer grund-

läggande kunskaper i försvars- och anfallstaktik för en skyttegrupp/tropp och 

skyttepluton. I tillägg till kursen genomförs ett utbildningspaket som täcker ett 

antal andra ämnen t.ex.: NBC krigföring, mekaniserad stridsteknik mm.  

Målet med IOC är att förse officerarna med avancerad färdighet i syfte att för-

bereda dem för tjänst som plutonchef för bl.a. skytte-, understöd- eller granat-

kastarplutoner ingående i infanteribataljonen. Kursen är utformad för att ut-

veckla ledare som har viljan och kunskaper att handla i en osäker miljö i enlig-

het med högre chef beslut. IOC är utformad för att vara fysiskt, mentalt och 

intellektuellt utmanande. Kursen verkar för att sända löjtnanter som tekniskt 

och taktiskt skickliga och som är säkra på sin duglighet som ledare och besluts-

fattare i både freds- och krigstid. IOC omfattar över 800 timmar teoretisk trä-

ning och utbildning under 48 träningsdagar. Av genomförs mer än hälften av 

träningsdagarna i terrängen. Detta innebär att i snitt så blir det 16 timmars trä-

ning och utbildning per dag. 

Sammanfattningsvis så är den totala utbildningstiden för en officersaspirant i 

USMC ca 30 veckor innan han bedöms som duglig att föra skyttepluton. Note-

ra att officeren inte har gjort någon värnplikt innan utbildningen, utan förkun-

skapskraven är en civil akademisk examen i valfritt civilt ämne om 120 po-
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äng.132Detta kan jämföras med vår värnplikt och grundläggande officersutbild-

ning som betingar en utbildningstid om 60 + 93 veckor eller totalt 153 veckor. 

Detta utan att officeren kan lösa sin plutonchefsuppgift annat än med handled-

ning, utan stress och med gott om tid till förfogande.  

En av de stora skillnaderna, som här måste påpekas, mellan USMC:s system 

och det svenska, är att officeren i USMC går ut till en pluton (som saknar 

stridsfordon) som skall tränas till en krigspluton och sedan användas med 

samma manskap och allt,  och samtrimmas under minst en 6 månaders peri-

od.133 En annan viktig skillnad är att officeren endast truppför sin pluton. De 

som utbildar soldaten, efter att de genomfört grundläggande soldat-utbildning 

(Boot Camp)134 och anlänt till plutonen, är plutonens underofficerare (NCO).135 

Vidare så är soldaten i USMC yrkessoldat, att jämföra med våra värnpliktiga 

soldater. 

Många viktiga konstaterande kan här göras. USMC:s utbildning leder rakt mot 

målet att bli skytteplutonchef för de officerare som skall bli det. Detta klaras av 

på ca 30 veckor. Den inledande utbildningen, om 24 veckor, som kan liknas 

vid vår försvarsmaktsgemensamma utbildning, men med den mista gemen-

samma nämnare att få grundläggande förmåga som skytteplutonchef och för-

ståelse för dennes verksamhet. Det kan jämföras med innehållet i YOP där den 

gemensamma nämnaren under den försvarsmaktsgemensamma utbildningen är 

teoretiska ämnen på hög abstrakt nivå.136 Kärnverksamheten för en USMC 

officer är att kunna leda sitt förband under krig (PE operation, jmf Kuwaitkri-

get). Kärnverksamheten för en svensk officer är något oklar om man ser till vad 

officeren defacto gör i under den praktiska tjänstgöringen samt lär sig under 

skolutbildningen. 

                                                 
132 Clancy, s.60. 

133 6 månadersperioden stämmer väl överens med de krav på insatstid som gäller för den svenska MekBat strf 90 Int. 

134 Grundläggande soldatutbildning. Clancy, s 44. 

135 Non-commissioned officers, underofficerare i USMC, Clancy, s 45. 

136 Metodlära, statsvetenskap, management mm. Utbildningsinnehåll i termin 1 och 2 under den försvarsmaktsgemen-

samma utbildningen vid YOP. 
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Slutsatsen av jämförelsen med USMC blir att den tidigare dragna slutsatsen, att 

den svenska grundläggande officersutbildningen måste ges annat och nytt in-

nehåll, styrks och kvarstår. Vidare uppstår det frågetecken kring den svenska 

officerens kärnverksamhet – officersrollen. 

6.3.3 Prövning mot handlingsteorin 

Det viktiga med Shalits teori, som den redovisas i kapitel 3, är att den process 

som han beskriver går att korta ner och därmed torde leda till framgång, genom 

utbildning. Om jag tränas i olika situationer och kan varsebli olika faktorer så 

förkortas nödvändigtvis förståelsefasen. Genom utbildning och träning ökar 

även mina möjligheter att påverka olika stridssituationer – jag blir snabbare 

och skickligare än fienden. Motsvarande slutsats drar Dr Peter A Mattsson i 

sina studier om manöverteorin och hävdar att genom utbildning, träning och 

vägledning kan individer och grupper nå ökad handlingsberedskap och hand-

lingsförmåga, detta då deras mentala filter blir mognare och ger på så sätt en 

större handlingsrepertoar och bättre förmåga att hantera komplexa och icke 

rutinbaserade situationer.137 Vid prövning av min slutsats så ger handlings-

teorin stöd till densamma. Teorin visar på vikten att ge individen en sådan 

överstämmelse att det inre subjektiva handlingsutrymmet överensstämmer med 

det objektiva öppna handlingsutrymmet. 

6.3.4 Sammanfattning 

Med hjälp av kompetensmodellen kan påvisas att den önskade handlingen inte 

kommer att bli framgångsrik då individens kompetens möter uppgiften. Den 

faktiska kompetensen som officeren generellt har efter YOP och TAP och FB 5 

och 6 går mot trupputbildning och teoretiska kunskaper. USMC utgör ett bra 

exempel på hur den grundläggande officersutbildningen kan börja integrerat 

och ändock gå mot truppföringsmål. Handlingsteorin styrker vikten av praktisk 

träning om erforderlig kompetens skall nås. 

                                                 
137 Se vidare: Mattsson P, Manöverkrigföring – en analys – Eben-Emael, Manöverkrigföring – metod eller tanke?. 
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6. 4 Möjliggör truppföringsövningar under den praktiska tjänstgö-

ringen. 

”Nej, för lite truppföring i krigsbefattning vid hemförband, vid truppfö-

ring i krigsbefattning är övningslängden för kort, tillämpningsgraden för 

enkel, målstyrkan för liten/felaktig/dåligt utrustad (läs brist på BT-

system), vid truppföring i krigsbefattning är uppföljningen för dålig – 

obefintlig.” 

”Nej, har gått OHS 1+2, officer 2000. Det är viktigt att det ges tillfälle att 

truppföra kontinuerligt ”hemma” vid förbanden efter avslutad skola.” 

Två olika respondenter av enkätundersökningen på frågan om 

skolsystemet ger erforderlig kompetens att truppföra under en 

PE operation. 

6.4.1 Kompetensmodellen som analysverktyg 
Om den faktiska kompetensen skall överstiga den formella kompetensen, som  

inhämtas under skolutbildningen, så måste varje officer få truppföra ett något  

Figur 9. Modellen utvisar kompetensen hos officeren efter genomgången skolutbildning. 
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så när färdigutbildat förband varje år.138 Detta sker inte idag, främst på grund 

av avsaknaden av KFÖ. Vidare är en annan bidragande orsak de små värn-

pliktsvolymerna som bildar förband i för liten utsträckning. Ytterligare viktiga 

bidragande orsaker är att officeren har eller har fått trupputbildning som hu-

vuduppgift vid förbanden idag samt att den befälsbrist som råder inte möjliggör 

att alla officerare kan truppföra. Detta styrks av svaren i min enkätundersök-

ning. Huvuddelen av officerens kompetens ligger inom teoretiska ämnen och 

inom trupputbildningen. Omsatt i kompetensmodellen kopplat till truppföring i 

en PE operation skulle modellens utformning bli enligt bilden ovan. 

6.4.2 Prövning mot USMC 

Som tidigare påpekats så är USMC officerens uppgift att vara chef och ledare 

för ett förband. Denne har alltså truppföring som huvuduppgift.  

När officeren lämnar den grundläggande officersutbildningen förflyttas han 

vanligtvis till en infanteribataljon. Vid ankomsten blir några av officerarna 

placerade som chefer för en skyttepluton, andra blir placerade som stabs- med-

lemmar på kompani- eller bataljonsnivå tills de kan bli plutonchefer. Officeren 

tjänstgör vid sin enhet i 2 – 3 år. Sedan blir han vanligtvis placerad utanför sin 

infanterispecialitet. Avsikten med detta är att ha en officer med bred förståelse 

för hur hela marinkåren opererar. 

Efter övertagande av plutonen vid MEU påbörjas träningen för att göra MEU 

operationsberedd. Träningen som MEU är ansvarig för är mycket specifik tak-

tisk träning. För att få status som ”Special Operations Capable”, så måste MEU 

demonstrera att de kan verkställa 22 olika uppdrag inom 6 timmar efter att de 

erhållit order från högre HQ. All MEU träning är fokuserad på att uppnå statu-

sen att kunna verkställa uppdragen. Chefen för MEU har personligen en stor 

handlingsfrihet vad gäller det han vill ägna sin träning åt. Ett fast mål är att 

hans förband skall klara evalueringen före utgångsgrupperingen (deployment). 

På soldatnivå är det konstant träning i att utveckla specifika färdigheter och att 

                                                 
138 För att på så sätt tillse att officeren varje år får vidmakthålla och vidareutveckla sin truppförings-kompetens.  
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inlemma dessa färdigheter i ”slagfältsdrill”, så när ordern kommer vet alla vad 

som skall göras ”by second nature”. På officersnivån genomförs det en kon-

stant träning omfattande planeringsövningar. Avsikten med detta är att utveckla 

varje stab till den grad där de kan operera smidigt inom egen staben och till-

sammans med andra staber. Innan MEU avseglar, samtränar alla MEU förband 

7 månader före utsatt datum syftande till att bygga upp en hög taktisk förmåga.  

Förbanden grupperas på en flottstyrka i ulandet under 6 månader.  

Det som här redovisats visar på att officeren bedriver en intensiv träning under 

förberedelseskedet inför en avsegling med MEU. I svenska termer kan detta 

liknas vid den specifika missionsutbildningen innan avtransport av MekBat strf 

90 Int. Den planerade tiden för träning för bataljonen är dock inte 7 månader 

men de krav som skall uppnås ungefär desamma.139 Efter avsegling så är MEU 

vanligtvis ute under 6 månaders tid och löser stridsuppgifter eller utgör bered-

skapsreserv och bedriver kontinuerlig träning. Den svenska bataljonen däremot 

löser PSO uppgifter om den lämnar landet.  

Den svenska officeren lämnar YOP och FB 5 för praktisk tjänstgöring. Den 

vanligaste befattningen är instruktör vid en fredspluton på en utbildningsbatal-

jon. Officeren tjänstgör normalt här mellan 3 till 5 år innan det är dags för 

TAP. Skillnaden mellan USMC-officeren och den svenska är, ur ett truppfö-

ringsperspektiv, att USMC-officeren har ett förband att truppföra under 2 till 3 

år. Den svenska officeren däremot har endast ett förband av soldater att trupp-

utbilda, under 7 till 10 månader åt gången. När soldaterna är färdigutbildade 

och redo att börja öva, i likhet med USMC, hemförlovas de och återgår till civil 

verksamhet. Har officeren tur så kan han få truppföra förbandet under ett par 

dagar under slutövningen. 140 Denna övning är oftast formell för truppförande 

och består vanligtvis av dagliga momentövningar. Att den är formell för trupp-

förande chef innebär att han inte ges särskilt stort handlingsutrymme att tänka 

och öva genomförandet enligt eget huvud. Detta kan bero på att det kan vara en 

stridsskjutning där övningsledare p.g.a. säkerhetsmässiga skäl redan bestämt 

                                                 
139 PersQ 4, Rehnberg, H. 

140 Enkätresultat. 
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genomförande. En annan orsak kan vara att övningen är förlagd och styrd till 

vissa terrängavsnitt som måste utnyttjas. 

För att råda bot på denna brist på truppföringsförband och truppföringstillfällen 

blir min slutsats, då vi inte har stående förband som USMC, att upprätta rege l-

rätta övningsförband. Vi bör också snarast återinföra krigsbefattningar och bör-

ja genomföra krigsförbandsövningar.  

Vidare bör vi upprätta fast övningstrupp vid exempelvis MSS Skövde eller 

Kvarn. 141 Övningstruppen skulle kunna bestå av kontraktsanställda soldater 

som har full förmåga inom skytteplutons/kompanis ram och som är till numerä-

ren tillräckligt många för att öva dubbelsidig strid inom kompanis ram. Striden 

skall kunna föras och utvärderas med hjälp av simulatorutrustning. Övningarna 

skall kunna föras med inslag av indirekt eld, fältarbeten, underhållstjänst och 

flygunderstöd mm. Under den tid som inte innevarande elevkullar utnyttjar 

övningstruppen skall det kontinuerligt bedrivas övningar med officerare som är 

under praktisk tjänstgöring. Dessa skulle då få möjlighet att vidmakthålla eller 

öka sin kompetens i truppföring. Man kan vidare tänka sig att sådana övningar 

skulle kunna ingå i fackprogrammet, ett program innefattande truppföring. Det-

ta torde inte vara konstigare än att det idag finns fackprogram omfattande för-

bandsutbildning med skarp ammunition (FUSA).142 Om allt enligt ovan inte är 

möjligt att genomföra finns möjligheten att hyra utbildningstid i motsvarande 

anläggningar i utlandet - Combat Training Centra.143 Möjligheten att öva sin 

truppföringsförmåga både under skolutbildningen och den praktiska tjänstgö-

ringen ger en tydlig och klar ”röd tråd” i officerens utveckling. Denna ”röda 

tråd” är idag något oklar. 

6.4.3 Prövning mot handlingsteorin 
I FM idag fokuseras det mycket på ordet ledarskap. Enligt min mening ses ofta 

ledarskap i detta sammanhang som synonymt med truppföring. Diskussioner 

inom FM och forskarvärlden förs om begrepp som situationsanpassat ledar-

                                                 
141 Förvisso ingen nyhet, fanns så sent som på 1980-talet, men då bestående av värnpliktiga. 

142 Försvarshögskolans kurskatalog, s.111. 

143 Wallerfelt, Vpl utredningen. 
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skap144, utvecklande ledarskap145, militärt ledarskap146, friskt ledarskap147 o.s.v. 

Professor Garry Larsson et al, för i boken ”Ledarskap under stress” ett reso-

nemang kring ledarskap under akut stress.148 Där presenteras bl.a. en modell 

över ledarskap under akut stress och dess bakomliggande orsaker. Modellen är 

ett resultat av intervjuer som författarna genomför med soldater som varit i 

internationell tjänst och utsatts för stress. Förenklat kan sägas att modellen vi-

sar på att ett gott ledarskap i vardagen är en framgångsfaktor för att gott ledar-

skap och ett bra resultat i en akut stressituation,  som leder till ett bra resultat. 

Det som dock särskilt tilltalar mig, när det gäller modellens utformning, är att 

den bl.a. lägger fokus på ledarskapskarakteristika såsom yrkesrelaterad, d.v.s. 

den visar på vikten av en personlig uppgiftsrelaterad kompetens. Ånyo förenk-

lat, menar Larsson et al, att en viktig förutsättning för framgång för officeren 

(ledaren) är att han/hon besitter nödvändiga kunskaper och färdigheter ställda i 

relation till uppgiften149. Officeren uppfattas som duglig utan att för den skull 

bara väga in hans/hennes ledarskaputförande såsom personinriktad.  

En slutsats som jag drar av ovanstående resonemang är att truppföring till stor 

del handlar om ett hantverk. Officeren skall ha mycket goda kunskaper och stor 

färdighet allt leda sitt förband, baserat på den yrkesskicklighet som ingår i ett 

bra ledarskap. Officeren måste också besitta kunskaper om sitt förbands för-

måga, för att med förbandet kunna lösa svåra uppgifter i olika situationer och 

under varierande förhållanden.  För att klara av detta måste officeren vara väl 

förtrogen med liknade situationer. Detta blir han främst genom att öva, d.v.s. 

skaffar sig en erfarenhetsplattform. För att uppnå minst god förmåga att leda ett 

förband under en fredsframtvingande multinationell operation, måste en officer 

under övningar föra förband som är i allt väsentligen redan är färdigutbildade. 

Först härigenom kan han öka sin skicklighet och befästa rutiner. Övningarna, 

som syftar till att utveckla officerens förmåga, måste vara tillämpade och 

                                                 
144 Chefen och ledarskapet. 
145 Bass, M. 
146 Andersson, L. 
147 Ljusenius & Rydqvist.  
148 Larsson, G, ”Ledarskap under Stress”, kap 2. 
149 För en utförligare studie av aktuellt ämne, se boken ”Ledarskap under stress”, Kap 2. 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum Sidan 64 ( 84 ) 
ChP 00-02 02-06-26 
Mj Gustaf Wallerfelt 

_____________________________________________________________ 

genomföras under så realistiska förhållanden som möjligt. Exempel på sådana 

övningar är slutövningar vid grundutbildningsbataljoner, grundläggande krigs-

förbandsövningar (GKÖ) eller krigsförbandsövningar (KFÖ). 

Detta ligger väl i linje med vad handlingsteorins slutsatser handlar om, d.v.s. 

genom övning blir officerens mentala filter mognare, vilket minskar det sub-

jektiv handlingsutrymmet. 

6.4.3 Sammanfattning 
Vid en analys med hjälp av kompetensmodellen visar det sig, även här, att in-

dividens kompetens är något annat än det som efterfrågas. USMC ger ett rätte-

snöre för hur truppföringskompetens kan uppehållas och ökas under den prak-

tiska tjänstgöringen. Då det dock är stora skillnader mellan USMC och den 

svenska FM, bör vi upprätta övningsförband och återinföra krigsbefattningar 

och KFÖ. Även vid denna prövning styrker handlingsteorin vikten av praktisk 

övning. 

6.5 Sammanfattande slutsatser 
De slutsatser som jag dragit under resultatanalysen syftade till att ge förslag på 

hur ändringar skulle kunna bidra till att få öve rensstämmelse mellan efterfrågad 

kompetens och den kompetens som skolsystemet tillsammans med den praktis-

ka tjänstgöringen ger. Diskussionsdelen syftade till att ytterligare förfina dessa 

slutsatser och kontrollera dess giltighet vid jämförelse med USMC och hand-

lingsteorin.  I detta avsnitt användes även kompetensmodellen som förklar-

ingsmodell. Nedan sammanfattar jag de utvecklade slutsatserna.  

Efter att ha prövat slutsatserna så är jag stärkt i min uppfattning att dessa slut-

satser är relevanta utifrån hur en förbättring kan ske. 

En kravspecifikation i TOEM för Mekbat strf 90 Int skulle ge många olika po-

sitiva effekter men framförallt utgöra en utgångspunkt vid planering av skolut-

bildningen och den praktiska tjänstgöringen. Ytterligare skulle den efterfrågade 

kompetensen för Mekbat strf 90 Int bli verklig om officeren fick mer praktisk 

truppföringsträning och såtillvida ökad förmåga under skolutbildningen. Slutli-

gen måste krafttag tas under den praktiska tjänstgöringen för att möjliggöra för 

officeren att vidmakthålla och öka sin truppföringskompetens. Detta kan lösas 

bl.a. genom att stående övningsförband upprättas och/eller upprättande av 
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”Combat Training Centre”. De stående övningsförbanden skulle i första hand 

användas av elever vid programmen, men den tid som de inte utnyttjar dessa 

skulle officerare under den praktiska tjänstgöringen öva sig varje år på dessa 

förband. Därtill måste alla officerare tilldelas en krigsbefattning igen och KFÖ 

verksamheten återinförs. 

Vad avser ändringen av framförallt YOP så visar tidigare diskussion och pröv-

ning på, att YOP med fördel skulle kunna utformas och genomföras försvars-

grensvis.150  Under de två första terminerna skulle fokus ligga vid divisionsför-

bandets viktigaste funktion, nämligen de mekaniserade bataljonerna och dess 

plutoner. Alla yrkesofficersaspiranter tillhörande divisionen, oavsett tjänste-

gren, skulle inledningsvis utbildas mot grundläggande förmåga att föra skytte-

pluton. Motivet till detta är det samma som hos marinkåren, nämligen förståel-

se för att alla olika tjänstegrenar existerar för att stödja Mekbat på slagfältet, 

och att dessa bättre kan stödja Mekbat om officerarna som leder dessa enheter 

har en grundläggande förståelse för vad infanteriet gör under striden. Termin 3-

4 skulle således vara så utformad att officersaspiranten tränar på sin egen 

truppslagspluton, specialpluton, och erhåller grundlagd förmåga. Markstridsof-

ficeren erhåller dock god förmåga efter år två. Termin 5-6 skulle kunna inne-

hålla fortsatt truppföringsträning och grunder i utbildning i trupputbildning. 151  

Endast de nödvändigaste teoretiska ämnena skulle studeras under termin 1-6.152 

Huvuddelen av de teoretiska ämnena senareläggs till SP och ChP. 

                                                 
150 Flygvapnet och Marinen genomför egen utbildning i egen regi. 

151 Vidare förmåga än grundlagd förmåga att kunna utbilda egen pluton ska inhämtas vid den praktiska tjänstgöringen i 

form av ”on-the-job-traning” , d.v.s. den gamla truppraktiken. 

152 Vilka dessa är lämnar jag till vidare forskning, men naturligtvis måste aspiranten bibringas kunskaper i FM huvud-

uppgifter, förmågor, svensk säkerhetspolitik mm. 
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Analogt med detta anser jag att TAP och FB 5 bör slås ihop och huvuddelen av 

den teoretiska utbildningen flyttas och införs under SP eller ChP. TAP bör vi-

dare domineras av utbildning och övning i truppföring. Därtill bör utbildningen 

fortsatt vara inriktad mot trupputbildning, men i mindre omfattning. Utbild-

ningen vid YOP förläggs således vid MSS Skövde eller Kvarn, under de två 

första terminerna. Därefter, under de resterande  

Figur 10. Bilden utvisar förslag på nytt YOP samt andra förändringar. 

terminerna, bedrivs utbildningen vid respektive truppslagsskola. 

Avslutande reflektioner 

Under prövningens gång hamnar jag dock osökt i ett par frågeställningar. Jag 

har berört dem ytligt i ett av avsnitten i diskussionsdelen. Det känns som att 

dessa frågor på något sätt är överordnade mina slutsatser. Det känns som att 

dessa frågor först måste lösas och klarläggas innan diskussionen om lägre ni-

våers verksamhet kan föras vidare och föreslås för implementering. 
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?? Varför har vi officerare? 

?? Hur definieras officerens kärnverksamhet och kompetens? 

?? Vad är officersrollen för den svenska arméofficeren?  

?? Vad är kärnverksamheten för armén och dess officerare? 

?? Varför skall den svenska officeren kunna vara bra på allt? 

?? Varför har vi ett enbefälssystem? 153 

 

                                                 
153 Motsvarande diskussion förs i personalförsörjningsutredningen. Jag delar inte dess slutsatser, bl.a. därför genomför 

jag min hypotesprövning. 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum Sidan 68 ( 84 ) 
ChP 00-02 02-06-26 
Mj Gustaf Wallerfelt 

_____________________________________________________________ 

7 HYPOTES OCH HYPOTESPRÖVNING 

7.1 Inledning 

Som påvisat i det föregående kapitlet så hamnar diskussionen osökt kring frå-

gor om officersrollen. 154 Vilka faktorer konstituerar de krav man måste ställa 

på en markstridsofficer? Hur definieras markstridsofficerens främsta roll? I 

detta kapitel kommer en hypotes, angående markstridsofficerens officersroll, 

att presenteras. Hypotesen har tillkommit utifrån de slutsatser som tidigare dra-

gits. Arbetet med hypotesen och dess prövning sker i två steg. Inledningsvis 

sker en hypotesprövning i syfte att falsifiera och verifiera hypotesen. Därefter 

låter jag externa experter inom området pröva/bedöma min hypotes och mina 

argument för och mot hypotes. Detta i syfte att öka den externa validiteten. 

Experterna är Sveriges Överbefälhavare (ÖB), general Johan Hederstedt och 

Ordförande för Försvarsutskottet (Ordf. FöU), Henrik Landerholm (m). 155  

7.2 Hypotes 

Min hypotes, som generats av de tidigare gjorda övervägandena, blir följande:  

Markstridsofficerens viktigaste uppgift är att kunna leda eget typförband i 

strid. Den kompetens och de färdigheter detta kräver konstituerar de pro-

fessionella krav som måste kunna ställas på en markstridsofficer. Dessa 

krav borde då följdenligt vara både styrande och dimensionerande för den 

grundläggande officersutbildningens utformning, liksom för den fortsatta 

kompetensutvecklingen av markstridsofficeren.  

7.3 Argument mot hypotesen 

Trupputbildning - kärnkompetens 
Huvuddelen av markstridsofficerens tid under den praktiska tjänstgöringen 

torde, även i den nya FM, upptas av att utbilda värnpliktiga och förband, därför 

                                                 
154 Jmf med AG OK möte med FM samtliga GI, angående skolsystemet. 

http://www.hkv.mil.se/officerskompetens/index.php?c=news&id=6388. (2002-04-02). 

155 Anledningen till att valet fallit på dessa två personer är att de har överblick över FM och är i beslutsfattande positio-

ner i och utanför FM. De intervjuades under 30 minuter vardera där de först fick se hypotesen och däreft er ge sin syn 

på den. När detta skett fick de se argumenten för och mot hypotesen och ge sin syn på dem. Resultatet resovisas i 

inledningen av kapitlet. 
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måste kompetens i trupputbildning vara kärnkompetensen, d.v.s. viktigast i 

officersrollen. 

Enbefälssystem 
Då FM inte har ett flerbefälssystem måste officeren vara lika kompetent i 

officersrollerna; truppföring och trupputbildning. 

Generalist kontra specialist 
Huvuddelen av alla markstridsofficerares viktigaste roll är att vara specialist på 

sina tekniska system och kunna utbilda värnpliktiga på dem. Endast ett fåtal 

markstridsofficerare skall vara generalister och kunna leda ett förband i strid.  

7.4 Argument för hypotesen 

Kompetensbehov hos FM 
Att kunna föra en pluton eller ett kompani eller en annan enhet ingående i 

”Mekbat strf 90 Int”, inom ramen för en fredsframtvingande multinationell 

operation, är ett kompetenskrav som mycket snart kommer att ställas på mark-

stridsofficerare inom FM (2003).  

Rätt grund att utgå ifrån 
Den kärnkompetens officeren bibringas, d v s förmågan att leda förband i strid, 

är den svåraste och mest krävande uppgift som officeren skall kunna lösa. Det-

ta utgör rätt grund att utgå ifrån då officeren skall bibringas sina andra officers-

roller såsom utbildare av trupp, truppförande under fredsbevarande operationer 

osv. Inte vice versa. 

Konstituerar en officer  
Förmåga att kunna leda förband i ”strid”, är den kompetens som konstituerar 

en officer. Denna kompetens skiljer på ett dramatiskt sätt officeren från den 

kompetens som vanligen finns i hos jämförbara individer i samhället i övrigt. 

Officerens kompetens är unik. Detta innebär att det är just denna kompetens 

som i första hand måste bibringas en officer.  

Moral och etik 
Ur etiska och moraliska aspekter gentemot det svenska folket, så måste den 

officer som skall leda svenska soldater i internationell tjänst (PE) ha sådan 

förmåga och kompetens att han/hon har möjlighet att få ett, för alla, lyckat ge-

nomförande och utfall.  
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7.5 Överbefälhavarens syn på hypotesen 

I stort kan ÖB förhålla sig till hypotesen, ”har inga problem med hypote-

sen…”. Han påpekar dock följande: 

?? Fänrik till kapten är en språngbräda mot framtiden. Officerens måste ges 

förståelse för FM:s sysselsättning från början av officerskarriären. Detta är 

än viktigare idag än tidigare. Detta måste diskuteras och förmedlas med och 

till de yngre officerare. 

?? ÖB skulle vilja, avseende ordet leda i hypotesen, läsa in både truppföring 

och utbildning i ordet. Utbildning måste vara med. Utbildning i pedagogik 

är mycket viktig vid den grundläggande officersutbildningen. 

?? Något filosofiskt ställer sig ÖB följande fråga: Vad skall man börja med, 

hönan eller ägget? Här åsyftar ÖB om man skall börja med utbildning i 

truppföring eller trupputbildning vid den grundläggande officersutbildning-

en.  

?? Vad avser utbildning av förband kontra att leda förband tror ÖB på en 

kombination av dessa. Dock påpekar ÖB att väpnad strid skall vara dimen-

sionerande och styrande. T.ex.. understödsförband skall stödja och behärs-

ka den väpnade striden, trängsoldaten skall kunna försvara sin grupperings-

plats, genomföra eskort mm samt lösa sin huvuduppgift, att underhållsför-

sörja de stridande enheterna, transportera skadade osv. Deras yttersta jobb 

är att stödja striden. 

?? Vidare förklarar ÖB, efter att ha besökt övningen ”Strong Resolve”156 (där 

övades PE i övningsform med skarpa stridsskjutningar). De befäl som led-

de de svenska enheterna var betydligt yngre än de befäl som leder svenska 

enheter i t.ex. Kosovo idag. ÖB ställer frågan om det är ”over doing” att 

                                                 
156 Övning Strong Resolve, en Fredsfrämjande multinationell övning i Polen. 1/3 till 15/3-02 genomfördes Strong 

Resolve 02 som var en NATO/PFF internationell fredsfrämjande övning i Polen med närmare 20 000 deltagare varav 

ca 1700 är svenska officerare och värnpliktiga. Det är det största svenska deltagandet någonsin, i fredsfrämjande 

verksamhet utomlands. http://www.strongresolve.mil.se/. (2002-04-02). 
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flytta upp en grad på truppförande i internationell tjänst kontra den nivå 

som officeren har i svenska insatsförband?  

ÖB syn på argumenten för hypotesen 

Efter att ha läst igenom uppsatsens argument för hypotesen kopplar ÖB ånyo 

tillbaka till övning ”Strong Resolve”. Plutonchefen på denna övning har ge-

nomfört övning som slutövning under 14 dagar. Han har tränat minst en vecka i 

befattning och sammanlagt truppfört i 5 till 6 veckor, allt som allt. ÖB menar 

att man inte kan komma närmare vad avser att träna ihop sig.  

ÖB påtalar att ca 60 % av de värnpliktiga som deltog i övningen ställde sig 

positiva till att åka ut i internationell tjänst efter sin värnplikt. ÖB påpekar dock 

att denna siffra inte kommer att stämma med verkligheten när det väl kommer 

till genomförande, men att denna siffra skvallrar om positiva soldater och att 

det är lätt att leda då du har positiva soldater och grupper.  

ÖB syn på argumenten mot hypotesen 

Då ÖB läst argumenten mot hypotesen fastnade han, som undertecknad uppfat-

tade det, vid den sista strecksatsen om generalister kontra specialister. ÖB 

nickade och sade explicit att så kanske är fallet i framtiden. Vad avser truppfö-

ringserfarenhet menar ÖB att fredsbevarande operationer ger officeren kompe-

tens och duglighet i bl.a. ledning av pluton, logistik, fältarbeten, kommunika-

tions tjänst. Detta, menar ÖB, är inte att förringa. 

7.6 Ordförande för Försvarsutskottets syn på hypotesen 

Ordförande Landerholm157 uttryckte spontant fö ljande, när han hade läst hypo-

tesen; ”självklart!”. Han förklarade att redan 1997, när de nya bestämmelserna 

för den grundläggande officersutbildningen beslutades, så reserverade hans 

parti sig mot dessa. När dessa bestämmelser infördes var det mot en koncept-

mässigt annan försvarsmaktsofficer än vad som redovisas i hypotesen. Där 

ville utredarna bl.a. implicit motverka försvarsgrensrivaliteten. Landerholm 

förklarar vidare bakgrunden till YOP och TAP och dess försvarsmaktsgemen-

                                                 
157 Ordförande i Försvarsutskottet, Henrik Landerholm (m), uttalar sig under intervjun såsom just Ordf. FöU, men inte 

för Försvarsutskottet. 
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samma del.158 Landerholm är tveksam till det försvarsmaktsgemensamma kon-

ceptet vid YOP och menar på att ”för att man skall kunna bidra med något 

måste man kunna något”, d.v.s. Landerholm är tveksamt till om en kadett på 

Karlberg (YOP) kan bidra med något adekvat till sina officerskamrater från FV 

eller M, och vice versa. Ett koncept där officersaspiranten startar sitt första år 

av officersutbildningen vid sin typförbandsskola och lär sig att leda typförband 

är något Landerholm spontant förordar. År två skulle då vara inriktat mot 

trupputbildning menar han vidare. Landerholm hävdar att under de ca tio se-

naste åren har arméofficeren givits begränsad tid för truppföring, emedan flyg-

vapnet och marinen har haft det något bättre då de utbildar och övar i förband. 

Trupputbildning utvecklar, enligt hans uppfattning, inte nämnvärt kärnkompe-

tensen hos en officer. 

Ordf. FöU syn på argumenten för hypotesen. 

Landerholm säger sig dela alla argument för hypotesen fullt ut. 

Ordf. FöU syn på argumenten mot hypotesen. 

Landerholm hävdar att han aldrig mött argumentet att trupputbildning är kärn-

verksamheten för officeren. Landerholm hävdar att om officeren inte har 

grundläggande kompetens att leda eget typförband, så är det svårt att se hur en 

han/hon skulle kunna fungera  i en utbildningsprocess som bygger på helhets-

baserat lärande (HBL). Helheten på plutonsnivån är annan än den som utbildas 

vid YOP (vid YOP ges helhet omfattande FM uppgifter, svensk säkerhetspoli-

tik mm) och Landerholm hävdar att "fel helhet" riskerar att prioriteras. Det 

mest väsentliga är den förståelse för striden på plutons- och kompaninivån som 

bygger på egen förmåga och egna erfarenheter. Om det är så att officeren bara 

skall vara instruktörer tjänstegrensvis så kan man kanske t.o.m. överväga att 

anställa civila trupputbildare, men i så fall måste också HBL överges. 

Landerholm menar vidare att alla markstridsofficerare bör ha en grundläggande 

förmåga i truppföring och att denna skall de ha med sig såsom en helhet i res-

                                                 
158 Landerholm menar att bakgrunden till dagens YOP b.l.a. var tanken att det inte skulle bli efterfrågan på ”krigar-

kompetens” då det inte skulle bli något krig på tio år. Vidare hävdar Landerholm att huvudskälet till att utbildningen 

inleds som försvarsmaktsgemensam var att motverka försvarsgrensstrider.  
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ten av deras officersutbildning och vidareutveckling. Landerholm säger vidare 

att FV och M tillämpat NBO159på ett annat sätt än vad armén gjort.160 FV och 

M har ett mer utvecklat befälssystem med tidigare karriärsuppdelning mellan 

officerarna. Armén skulle kunna kopiera FV och M modell men utan att ge 

avkall på att alla arméofficerare får grundläggande förmåga i truppföring i in-

ledningen av sin officerskarriär. Avslutningsvis säger Landerholm att den sista 

strecksatsen mot hypotesen161är så dålig att han inte vill kommentera den. Lan-

derholm filosoferar i avslutningen av intervjun om att FM borde ställa certifie-

ringskrav på truppföringen inom armén likt det man gör på exempelvis en pilot 

i FV.162 Detta skulle tvinga fram truppföringen med oeftergivliga krav för 

krigsplacering som chef på olika nivåer. 

7.7  Slutsatser av hypotesprövningen 

Den bild som de två intervjuade ger är ganska samlad utgående från hypotesen. 

Landerholm har egentligen inget att invända emot vare sig hypotesen eller ar-

gumenten för den. Överlag så uppfattade jag att Landerholm delade allt och 

hade på slutet kommentarer som ligger väl i linje med mina slutsatser om hur 

systemet bör förändras. ÖB uttalar sig dock mer diplomatiskt och trycker bl.a. 

på vikten av att lära sig att trupputbilda i inledningen av officerskarriären men 

kan i stort förhålla sig till hypotesen. Det är, i mina ögon, förståeligt att ÖB 

uttalar sig diplomatiskt då bl.a. en ny utbildningssystemutredning precis beord-

rats. Det som är av avvikande karaktär, och ger en något splittrad bild, är ar-

gumentet om specialister kontra generalister, där Landerholm tyckte att den var 

så dålig att han inte ville uttala sig, emedan ÖB explicit menade på att så kan 

det mycket väl vara i framtiden. 

                                                 
159 Den nya befälsordningen. 

160 Arméns sätt är varken hackat eller malet enligt Landerholm. 

161 Huvuddelen av alla markstridsofficerares viktigaste roll är att vara specialist på sina tekniska 

system och kunna utbilda värnpliktiga på dem. Endast ett fåtal markstridsofficerare skall vara 

generalister och kunna leda ett förband i strid.  

162 Exempelvis; truppföra X antal dygn om året osv, enligt Landerholm. 
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Den slutsatsen jag drar av de båda intervjuerna är att min hypotes stöds av de 

båda intervjuade. Argumenten mot hypotesen upplevdes som svaga (falsifie-

ring) emedan argumenten för hypotesen fick stöd hos dem (verifiering). Hypo-

tesen om markstridsofficerens viktigaste roll, att kunna leda typförband under 

strid, är styrkt. Vidare anser jag det vara belagt, då jag hävdar att skolsystemet 

och verksamheten under den praktiska tjänstgöringen måste fokuseras mer på 

att föra trupp än vad som är fallet i dag, då det är markstridsofficerens viktigas-

te roll samt att detta är den kompetens som efterfrågas i samband med kom-

mande internationell tjänst inom ramen för EU:s militära krishanteringsstyrka. 

8. FRAMÅTBLICK 

8.1Förslag till vidare forskning inom ämnet 

I min undersökning av skolsystemet och den praktiska tjänstgöringen har det 

visat sig att en av FM efterfrågade kompetenser, truppföring av en enhet ingå-

ende i Mekbat strf 90 Int, inte tillgodosetts. En vidare forskning kunde därför 

vara att studera och identifiera fler kompetensbehov som FM har och härvid ge 

förslag på en mer detaljerad grundläggande officersutbildning och vidare nivå-

höjande utbildning. 163  

Ett dilemma som uppkommit är kraven på officeren såsom både truppförare 

och trupputbildare. Detta dilemma är vi i stort sett ensamma om i västvärlden 

att ha, då övriga länder har ett flerbefälssystem med utpekade kärnkompetenser 

för respektive kategori. En vidare forskning kunde därför vara att ånyo studera 

hur ett sådant system skulle kunna införas i Sverige. 

Avslutningsvis bör det snarast komma till stånd en forskning kring vad som är 

officersrollen för alla officerare. Gäller devisen att alla officerare skall kunna 

leda ett förband i väpnad strid? Om inte, skall en person som tillhör FM och 

inte skall leda förband, kallas officer? Vad konstituerar en officer inom FM? 

Det finns många frågor och frågetecken att räta ut inom detta område. 

                                                 
163 Detaljkurser, tidsomfång på utbildningen, utbildningsplatser mm. 
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8.2  Implementering i FM 

De förslag jag har, angående implementering i FM, är de slutsatser som fram-

kommit i uppsatsen tillsammans med resultatet av hypotesprövningen. Dessa 

förslag är tillika mina slutgiltiga svar på uppsatsens fjärde forskningsfråga.164 

Då markstridsofficerens främsta och viktigaste roll (kärnkompetensen) i fram-

tiden är förmågan att kunna leda sitt typförband i strid, bör följande föränd-

ringar komma tillstånd och implementeras i FM: 

?? Ändra innehållet i officersförordningen för YOP och TAP med prioritering 

på att kunna leda ett förband i strid.165 

?? Öppna upp befattningar på kompaninivå för officerare i nivå 6/7 i Mekbat 

strf 90 Int. 

?? Inför kravspecifikation och befattningsbeskrivning i TOEM. Detta skulle 

underlätta vid rekrytering, utgöra grunden för hur certifieringskrav skulle 

kunna utformas, vara rättesnöre vid utformning skolutbildningen och pro-

gramutformning. 

?? Ändra upplägget och programinnehållet i YOP och TAP till förmån för 

målsättningen att markstridsofficeren skall behärska truppföring i första 

hand.166 Detta torde kräva en försvarsgrensgemensam start i den grundläg-

gande officersutbildningen. Denna start kan geografiskt förläggas till en 

markstridsskola.167 Utbildningen riktar sig till alla officerare som kommer 

att tillhöra 1.divisionen och ger grundläggande förmåga i att föra en skytte-

                                                 
164 Hur bör sy stemet se ut för att uppfylla överrensstämmelse? 

165 Förslag: YOP: Utbildningen skall, utöver den förmåga som anges i 1 kap. 9 § första stycket högskolelagen 

(1992:1434), ge yrkesofficersaspiranten kunskap och färdighet att på lägre förbandsnivå tjänstgöra 1. som chef i krigs-

organiserat förband, 2 i militär internationell verksamhet i en svensk enhet, 3.samt som utbildare. TAP: Det taktiska 

programmet skall, utöver den förmåga som anges i 1 kap. 9 § första stycket högskolelagen (1992:1434), ge yrkesoffi-

ceren kunskap och färdighet att tjänstgöra: 1. som chef för ett krigsorganiserat förband av ett kompanis storlek, 2. i 

militär internationell verksamhet i ett kompani eller på motsvarande förbandsnivå, 3. som utbildare i ett kompani eller 

på motsvarande förbandsnivå. 

166 Nuvarande teoretiska kurser vid YOP och TAP flyttas till SP och ChP. 

167 Detta medför att utbildningen blir decentraliserad och medger vidare större flexibilitet att snabbt möta nya föränd-

ringar. 
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pluton utan fordon. 168 Del två av den grundläggande officersutbildningen 

inriktas mot att ge officeren förmåga att leda eget typförband.169 Avslut-

ningsvis skall den grundläggande officersutbildningen ge officeren grund-

läggande förmåga i trupputbildning baserat på det helhetsbaserade lärandet 

(HBL). Grunden för officerens helhetstänkande blir att leda sitt förband 

vilket ger rätt bakgrund inför trupputbildningen. 170 Vidare utveckling i 

trupputbildning sker under den praktiska tjänstgöringen och kan likas vid 

”on-the-job-training”. TAP ges motsvarande upplägg med då direkt mot 

truppföring av eget typkompani. Vad avser den s.k. fortsatta befattningsut-

bildningen, så kan den upphöra och inlemmas i programmen. 

?? För att kunna förverkliga truppföringen under skolutbildningen och den 

praktiska tjänstgöringen så måste det skapas övningsförband som är sam-

tränade, på vilka elever och officerare kan öva sig på. Dessa fö rband skulle 

kunna upprättas inom ramen för ett svenskt ”Combat training Centre 

(CTC)”. 171 

?? Inför snarast krigsbefattningar för alla arméofficerare. Härigenom skapas 

en bild av varför du är officer och vad du förväntas kunna. 

?? Vidare bör KFÖ införas främst med hänsyn till att officeren ges en naturlig 

möjlighet att träna sig och sitt förband och så till vida upprätthålla eller öka 

sin förmåga att leda eget typförband. De utbildningsår då det inte genom-

förs någon KFÖ kan officeren med fördel öva sig i CTC. 

?? Avslutningsvis anser jag att det bör införas ett certifieringskrav (förarbevis) 

i truppföring. 172 Exempel: officeren skall ha följande bevisade duglig-

het/förmåga XX innan han/hon kan medges truppföring på en enhet ingå-

                                                 
168 Skulle kunna omfatta termin 1 och 2. syftet med att ge alla officerare grundläggande förmåga att leda en skytteplu-

ton är främst ett attitydmål. 

169 Luftvärnsofficeren ges utbildning i att leda luftvärnspluton, ingenjörsofficeren ingenjörspluton o.s.v. För mark-

stridsofficeren inriktas utbildningen mot typpluton och går mot god förmåga i att leda typpluton 
170 Grunden för all trupputbildning är truppföring. 

171 CTC skulle kunna medge övning i kompani mot kompani med simulatorutrustning, se vidare Wallerfelt, om hur 

tyska armén utformat sitt CTC. 

172 Jmf förarbevis på ett militärt fordon, skepparexamen etc. 
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ende i exempelvis Mekbat strf 90 Int. Detta skulle bl.a. motivera ökad öv-

ningsverksamheten inom armén. 173  

Sker denna implementering så kan det som idag uttrycks i H Pers bli verklig-

het: Utbildningen, inom utbildningssystemet, genomförs mot de mål som svarar 

mot organisationens behov av kompetens på alla nivåer. FM skall säkerställa 

och möjliggöra att personalen har och får tillräcklig kompetens för sina ar-

betsuppgifter. Personalens främsta kännetecken skall vara en hög grad av yr-

kesskicklighet.174  

Avslutningsvis kan konstateras att forskningsområdet relevans har bekräftats 

genom att regeringen nyligen beordrade en ny utredning om FM utbildningssy-

stem. I uppdraget till utredaren ingår bl.a. genomföra en kompetensbehovsana-

lys och ge förslag på utformning samt innehåll i utbildningssystemet.175 

Jag vill avsluta min uppsats med följande tänkvärda citat, uttryckt av en nyli-

gen utexaminerad fänrik (YOP), tjänstgörande vid P7, Revingehed. Han sam-

manfattar min uppsats i dessa meningar: 

”MHS YOP är ett alltför akademiskt skolsystem för att detta skall vara upp-

fyllt. Det jag uppfattar som officerens kärnverksamhet – att kunna leda trupp i 

krig el krigsliknade förhållanden – har bortprioriterats till förmån för ”militär 

allmänkompetens” och lärarrollen. FM och Regeringen kommer att få problem 

med sina unga officerare truppföringsmässigt i framtiden, om inte en omvärde-

ring sker”.176 

Må han icke få rätt/Gustaf Wallerfelt 

                                                 
173 Förbands- och slutövningar skulle då inte längre användas som budgetregulatorer. 

174 H Pers 2000. s.2 

175 En ny utredning är beordrad av Regeringen. Utredarens skall bl.a. identifiera kompetensbehov i FM utgående från 

de fyra huvuduppgifterna samt ge förslag olika kompetenser hos officerarna samt förslag på nytt utbildningssystem 

omfattande bl.a. innehåll och längd.  Fö, Dir. 2002:41 

176 Svar på fråga 14 i enkätundersökningen. ”anser du att dagens skolsystem ger dig erforderlig kompetens att truppföra 

inom ramen för en fredsframtvingande operation?”. 
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Bilaga 1 Abstract 
 
ARE THERE ANY (CAPABLE) ”FIGHTING PILOTS” IN THE ARMY? 
 

Abstract  
 

From the year of 2003 Swedish troops are supposed to participate in peace-

enforcement operations within the frames of EU:s Military Task Force. The purpose 

of this essay is to ascertain whether the Swedish army officers are given the 

competence needed to lead their units in this kind of operations. The scientific method 

used is inductive. 

 

The essay begins with a presentation of an “action theory”, a model of competence 

and the empirical material (USMC) used to draw the conclusions. In the analysis the 

military educational system and the unit job experiences of today are compared with 

the demands put on the army-officers, who leads a unit in the future Swedish 

international battalion. The conclusions drawn from the analysis describes how the 

educational system ought to work to meet the demands. The conclusions are tested 

towards the action theory and the empirical material and then structured from the 

model of competence. After that a hypothesis, that describes the core-competence of 

the future army-officer, are put forward. To increase the external validity of the 

hypothesis it has been discussed with, among others, the Swedish Supreme 

Commander. The essay ends with a proposal of how to implement the conclusions in 

Swedish Armed Forces. The conclusions comprise a new military educational system, 

to give all army-officers war postings, reintroduce war unit exercises etc.   

 

Keywords and leading characters: peace-enforcement operations, leading a unit, 

combat officer, competence, officer training/education, officer programme, tactical 

programme, the Swedish Supreme Commander, the Chairman of the Swedish defence 

committee. 

 



 
 
 
 

Bilaga 2 har tagits bort. Utgår. 
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Bilaga 3 omfattande referat av TOEM för Mekbat strf 90 Int. 
 
Nedan redovisas de viktigare kraven ur aktuellt TOEM. 

 

Utdrag ur TOEM för Mekbat strf 90 Int 

Operativa sammanhang1 

Mekbat strf 90 Int skall, inom ramen för en multinationell insats, kunna delta i 

fredsfrämjande operationer (Peace Support Operations) med fredsbevarande 

(Peace Keeping) och fredsframtvingande (Peace Enforcement) uppgifter.2 

Hotbild3 

I TOEM redovisas olika hotbilder mot förbandet i samband med 

fredsfrämjande operationer. Då förbandet förutsätts verka under ett FN-

mandat så bedöms det att det inte kommer att finnas någon regelrätt 

motståndare utan ett antal aktörer som strider eller har stridit mot varandra.4 

Hotet mot bataljonen bedöms vara en i huvudsak markbunden aktör. Några 

förband som nämns i TOEM som hotbild vid exempelvis en 

fredsframtvingande insats, är reguljära mekaniserade stridskrafter med 

stridsvagnar, pansarskyttefordon. 5 

De risker som bataljonen bedöms kunna utsättas för, utgörs av bekämpning 

med direkt eller indirekt eld, risk för avstängning/instängning/begräsningar i 

rörelsefrihet under kortare tid eller längre tid samt risken för gisslantagning. 

Vidare pekas på att förbandet kan utsättas för NBC stridsmedel i olika 

situationer. 

Den säkerhetshotande verksamheten bedöms främst innefatta signalspaning, 

störning, underrättelseinhämtning och subversiv verksamhet. 

 

                                                 
1 TOEM, s 3 
2 Grunden för de nationella uppgifterna utgörs av TOEM Mekaniserad skyttebataljon 90 
organisation 2004. Mekbat strf 90 Int skall även kunna nyttjas för nationella uppgifter. 
3 TOEM, s 3-5 
4 Detta innebär bla att begreppen ”vänligt sinnade och fientligt sinnade” kan växla snabbt och 
utan synbar anledning. 
5 Vidare bedömer man att det kan vara frågan om milis eller gerillaförband, kriminella och 
andra grupperingar utrustade med i huvudsak eldhandvapen, kulsprutor mm, civila mobbar 
som uppviglas tills stenkastning, plundring och lynchning, som kan utgöra hotbild.  
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De ovan redovisade hotbilderna bedöms kunna gälla oavsett vilken uppgift 

förbandet har. Skillnader utgörs av uppträdandet från dels parterna, dels av 

vårt eget agerande i enlighet med uppgiftens art. Vid ett fredsframtvingande 

uppdrag kan det antas att mekaniserade stridskrafter, milis och gerillaförband 

kommer att uppträda aktivt, medan de vid ett uppdrag av fredsbevarande natur 

förutsätts uppträda mer passivt. 

Krav på stridseffekt och uthållighet6 

Vid fredsfrämjande operationer krävs varierad och graderad förmåga att 

hantera konfrontation. Förbandet skall ha förmåga att kunna hantera och agera 

inom ramen för Roules of Engagement 7 (ROE) samt kunna eskalera och 

deeskalera vid implementering av insatsens beslutande mandat. 

Vid stridsuppgift inom ramen för fredsframtvingande uppgift erfordras 

understöd från annat förband med främst indirekt bekämpning. 

Normerande stridsfrekvenslinjal 8 

Efter förberedelser och förstärkningar av främst artilleri och armé- 

samverkande attackflyg och stridshelikoptrar skall bataljonen kunna 

genomföra fredframtvingande verksamhet inom insatsområdet. Denna 

verksamhet beskrivs i uppgiftsställningarna H1-H5 och motsvarar vid uppgifts 

lösande, under två dygn, ett normerande stridsmoment.9 

Krav på förmåga till samverkan med andra förband 10 

Mekbat strf 90 Int förväntas ingå i en internationell förbandsstruktur där 

engelska förutsätts vara kommandospråk.  

Mekbat strf 90 skall kunna: 

?? samverka med andra förband inom den internationella styrkan och /eller , 
                                                 
6 TOEM, s 6 
7 Rules of Engagement (ROE)  reglerar användandet av våld inom missionen. Är konturerade 
för att ge direktiv och stöd till befälhavare på alla nivåer avseende användandet av våld. ROE 
tillverkas med operativa krav som grund och skall följas strikt. Syftet är att begränsa 
användandet av våld och på så sätt undvika en eskalering av konfliktnivån. ROE varierar med 
typen av mission, dvs PK eller PE operationer.  
8 TOEM,s 3 
9 Den verksamhet ett förband/system genomför då det är insatt för att lösa en i målsättningen 
(TOEM/TTEMmotsv) angiven uppgift. Är också ett mått på de resurser förbandet/ systemet 
förbrukar under det att uppgiften löses. Remiss Nomen F, s 161. 
 
10 TOEM, s 8 
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?? samverkan med internationella organisationer, olika internationella eller 

nationella icke regeringsbundna (NGO) hjälporganisationer, 

?? samverka med myndighetsföreträdare på regional och lokal nivå. 

Krav på förmåga att kunna möta framtida utvecklingsmöjligheter11 

Mekbat strf 90 Int skall kunna samverka med artilleriförband, 

attackhelikopterförband och attackflyg ur annan nation. Bataljonen skall 

härvid kunna planlägga, samordna och leda insats med hänsyn till 

missionsberoende regler för vapeninsats (ROE) samt enligt antagna PARP 12 

mål. 

Taktiska krav och målsättningar 

Nedan redovisas de viktigaste huvuduppgifter som Mekbat strf 90 Int skall 

kunna lösa. 

Huvuduppgift 1 (H1) 

Bataljonen skall kunna 

?? Tvinga 13 inom buffertzonen grupperade förband (reducerat mekaniserat 

kompani) till omgruppering 

?? Öppna en förbindelse där motståndaren med förberedelser och med 

understäd av ytlagda mineringar försvarar enstaka platser med styrkor av 

plutons storlek eller 

?? Genomföra undsättningar14 inom ett dygn, av en OP eller upp till 1000 

civila samlade inom 100 km 

Huvuduppgift 2 (H2) 

Omfattar krav på skydd och försvar 

Huvuduppgift 3 (H3) 

Omfattar bevakning och övervakning 

 

 

                                                 
11 TOEM för Mekbat strf 90 IT, HKV 01 631:67782, 2001-06-11, s 9 
12 Planning and Review Process (Planerings- och översynsprocess som bedrivs inom ramen  
     för Partnerskap för fred, PfP) 
13 Med tvinga avses, i TOEM, att med olika åtgärder få en eller fle ra parter att avbryta 
pågående verksamhet. 
14 Med undsättning menas att styrkan evakuerar civila eller militär personal ur 
konfliktområdet. 
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Huvuduppgift 4 (H4) 

Bataljonen skall efter tillförsel av understöd eller direktunderstödjande 

attackflyg/attackhelikoptrar kunna: 

?? Under ett dygn, efter ett dygns förberedelser, fördröja framträngande av en 

styrka motsvarande mekaniserad skyttebataljon eller 

?? Hindra gruppering av minst förstärkt kompani inom buffertzonen 

Huvuduppgift 5 (H5) 

Bataljonen skall efter tillförsel av understöd eller direktunderstödjande 

attackflyg/attackhelikoptrar kunna: 

?? Ta terräng som försvaras av ett reducerat mekaniserat kompani utan 

stridsvagnar 

?? Slå ett reducerat mekaniserat kompani utan stridsvagnar 

?? Genomföra resningsaktioner15 i bebyggelse mot en styrka om högst tre 

plutoner eller 

?? Genomsöka16 terräng/bebyggelse 

Dessutom efter tillförsel eller understöd av stridsvagnskompani kunna: 

?? Slå ett mekaniserat kompani förstärkt med enstaka stridsvagnar. 

 

                                                 
15 Med resningsaktioner avses, i TOEM, åtgärder som tvingar en aktör att avbryta pågående 
verksamhet. Egna förband  tar kontroll över situationen. 
16 med genomsöka avses, i TOEM, åtgärder som syftar till att inhämta underrättelser om, samt 
kontrollera aktörernas pågående verksamhet. 
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Bilaga 4 omfattande mål mm för YOP och TAP samt FB 6/5 
 
Nedan redovisas referat ur aktuella handlingar för YOP, TAP och FB 6/5. 
 
I H Pers utryckta mål för YOP 

I H Pers regleras vilka mål som skall uppnås efter genomgången YOP. 1 I H 

Pers uttrycks att följande, för uppsatsen intressanta, mål skall uppnås för office-

ren efter genomgången YOP: 

?? Kunskap och färdighet för att i krigsorganiserat förband kunna verka som 

officer på lägre nivå. 

?? Kunskap och färdighet för att kunna tjänstgöra i militär internationell verk-

samhet inom ramen för ett svenskt förband på egen nivå. 

?? Kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning och befattningsträning 

inom officersyrket. 

?? Kunskap i internationell rätt (folkrätt) så att officeren kan leda och utbilda 

förband på egen nivå vid internationella insatser. 

?? Kunskap och färdigheter i engelska så att officeren kan beskriva sin egen 

militära verksamhet samt följa utvecklingen inom sitt eget fackområde. 

YOP ger grundläggande kompetens och förmåga inom officersyrket. För samt-

liga program gäller att den kompetens som erfordras i befattning inhämtas ge-

nom fortsatt befattningsutbildning och befattningsträning efter avslutat pro-

gram.2  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 H Pers uttrycker sin målformulering enlig Duglighetsmodellen. I handboken görs ingen grade-
ring av målen utan den anger enbart att kunskaper och färdighet skall inhämtas i vissa ämnen, 
inom vissa områden. Nedbrytningen av målen och därmed graderingen sker i utbildningsplanen. 
2 H Pers Bilaga 1 s.4 
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Av HKV GRO uttryckta mål för YOP3 

För att erhålla Yrkesofficersexamen och på sikt kunna tjänstgöra i befattning på 

nivå 6 (Lt) skall den studerande ha förvärvat god förmåga4 i: 

?? Internationell rätt (folkrätt) så att officeren kan leda och utbilda förband på 

egen nivå. 

?? I fred och under kris kunna verka som utbildare vid det förband officeren 

skall tjänstgöra. 

?? Inom insatsorganisationens förband, kunna verka som officer och chef vid 

förband. Armén: Instruktör (Vid grundutbildning), Chef för Plut/tropp (In-

sats organisationen) 

?? Individens/gruppens beteende och behov. 

Den studerande skall ha förvärvat grundlagd förmåga5 att: 

?? Kunna tjänstgöra i militär internationell verksamhet inom ramen för ett 

svenskt förband. Armén: Chef för Grupp/tropp (Internationell verksamhet) 

?? Verka i egen befattning, så att fortsatt utbildning och befattningsträning kan 

ske. 

?? På militär enge lska beskriva sin egen verksamhet och följa utvecklingen 
inom ramen för fackområde. 

 
Befattningsutbildning under och efter yrkesofficersexamen 

Befattningsutbildningen skall vara anpassad till den befattning som yrkesoffice-

ren avses placeras i efter yrkesofficersexamen. 

 
MSS Kvarn utryckta mål för termin 3-4 för YOP 
Termin 3 och 4 innehåller i huvudsak befattningsinriktad utbildning. Det över-

gripande syftet med arméns befattningsinriktade utbildning är att ge  

 
                                                 
3 Försvarsmaktens utbildningsmål för utbildning av officerare, HKV Gro UTB Skol 2001-05-17 
HKV beteckning 19100:66759, s4 
4 God förmåga är en högre nivå av kompetens än grundlag förmåga och innebär att uppgifter 
skall till delar kunna lösas i rätt miljö, under tidspress, utan handledning och med yttre påver-
kan. Planeringen inför den fortsatta kompetensutvecklingen skall kunna baseras på tillgodogjord 
utbildning. H Pers 2001. 
5 Grundlagd förmåga att lösa uppgiften innebär att den kan lösas enligt den föreskrivna komp e-
tensen i en miljö som är enklare än den fullständiga situationens. Förenklingen kan till exempel 
innebära att uppgiften löses utan tidspress, att vissa påverkansfaktorer inte förekommer eller att 
handledning ges. När uppgiften löses skall detta ses som ett lärtillfälle för att öka individens 
förmåga. PG 2001. 
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kadetten förmåga att hantera kvalificerade system och /eller leda samt utbilda 

underställd personal under olika förutsättningar. Den befattningsinriktade ut-

bildningen för blivande Markstridsofficerare syftar till att ge kunskaper och 

färdigheter som instruktör/utbildare och chef vid lägre förband inom ramen för 

markstridsfunktionen. Den övergripande målsättningen är att kadetten efter 

genomförd utbildning skall ha grundlagd förmåga att i fred och kris kunna ver-

ka som utbildare i plutons ram och att som chef kunna verka vid lägre förband 

inom insatsorganisationen.6 

Utbildningen under termin 3-4 är en fördjupning och breddning, framförallt i 

trupputbildarrollen, i förhållande till termin 1-2. Stor vikt skall läggas vid att 

utvecklanden den pedagogiska förmågan hos eleverna. Utbildningen skall vida-

re ge en grundlagd förmåga att kunna verka som chef vid lägra förband inom 

insatsorganisationen. Ledarutvecklingen skall prägla utbildningen i alla kurser. 

Det övergripande målet med utbildningen – att utveckla dugliga chefer i nivå 6 

är en ständig pågående process som inte avgränsas av kurser eller ämnen. Det är 

inte enbart inom ämnet Ledarskap som individen och gruppen skall utveckla sitt 

chefskap, utan även vid övningar som har karaktären av personlig färdighetsträ-

ning skall verksamheten betraktas ur ett utbildningsperspektiv. 7 

Förmågan att verka som chef i insatsorganisationen byggs upp genom en äm-

nesvis (taktik/stridsteknik, ledarskap och teknik) integrerad utbildning samlade i 

tre block. Utbildningen är av såväl teoretisk som praktisk karaktär där det sista 

blocket i huvudsak bedrivs i olika utbildningslinjer beroende på kadettens bak-

grund och tänkta tjänstgöring. Utbildningen omfattar bl.a. strid i olika miljöer 

där agerande i grundläggande stridssituationer övas genom muntlig stridsöv-

ning, orderträning och kaderövningar. Utbildningen i att utnyttja indirekt eld 

genomförs inom dessa block. All utbildning vid programmet skall sträva mot att 

utveckla kadetten som individ och utbildare. 

 

 

 

                                                 
6 Terminsbeskrivning för YOP termin 3-4 vid MSS kvarn 2001-2002, 2001-06-21, s.6. 
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Kursplan – Stridsteknik (10p) 

Stridsteknikkursen syftar till att ge eleven grundläggande kunskaper och fär-

digheter för att kunna verka som chef vid lägre förband inom insatsorganisatio-

nen. Eleven ska efter genomförd kurs ha grundlagd duglighet att leda plutonens 

strid i de grundläggande stridssituationerna under gynnsamma förhållanden. 

Uppgiften ska kunna lösas i alla terrängtyper (även bebyggelse) såväl under 

sommar som under vinterförhållanden. 

Kursplan – Ledarskap (10p) 

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper och färdigheter i 

praktiskt ledarskap. Målsättningen är att studenten efter avslutad kurs skall ha 

grundlagd duglighet att leda och utbilda inom plutons ram. 

Kursplan – Taktik (6p) 

Kusen syftar bla till att ge studenten kunskaper och färdigheter i stridsteknik på 

egen nivå samt integrerat med teknikbelysa sammanhangen mellan vapen pre-

standa och stridsteknik. Målsättningen är bla att studenten skall efter genomförd 

kurs skall ha grundlagd duglighet att stridstekniskt kunna verka som plutons-

chef. Vidare skall studenten ha grundlagd duglighet att omsätta stridsuppgifter 

samt förstå innebörden och syftet med striden. 

Övriga kurser 

Militärteknik (9p) 

Statsvetenskap (1p) 

Management (1p) 

Militärengelska (2p) 

Idrott och hälsa (1p) 

Fortsatt befattningsutbildning efter YOP –FB 6 

Efter det att officersexamen är erlagd skall officeren genomföra fortsatt befatt-

ningsutbildning syftande till att öka sin duglighet.  

Den fortsatta befattningsutbildningen bedrivs vid olika truppslagsskolor, såsom 

exempelvis Markstridskolan i Kvarn, Artilleriskolan i Kristinehamn osv. Jag 

kommer här att fokusera på den utbildning som  en markstridsofficer genomför, 

dvs en officer som kan komma i fråga för truppföring på Mekbat strf 90 int.  
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Dennes fortsatta befattningsutbildning genomförs vid Markstridsskolan (MSS) i 

Kvarn. 

AV ATK uttryckta mål för  Fortsatt Befattningsutbildning (FB6) vid MSS 
2002 
Den fortsatta befattningsutbildningen (FB 6) efter YOP omfattar 13 veckor. 

Utbildning genomförs vid MSS Skövde. I utbildningsplanen går att utläsa fö l-

jande enligt nedan. 

Officeren skall efter genomförd YOP och fortsatt befattningsutbildning ha upp-

nått: 

?? Grundlagd duglighet som chef för förband inom egen funktion av plutons-

storlek i krig. 

?? Grundlagd kunskap om stridsteknik och taktik på kompaninivå 

?? Grundlagd duglighet att kunna tjänstgöra i militär internationell verksamhet 

vid förband av plutons storlek. 

Utbildningen bedrivs i stor utsträckning uppdelat på tre utbildningslinjer. De 

delkurser som är gemensamma bedrivs tillsammans mellan de olika inriktning-

arna i syfte att få kunskapsspridning mellan olika elevkategorier. Huvuddelen av 

utbildningen är praktisk, där eleven själv hanterar vapensystem och stridsfordon 

(fordon). Elevplutoner kommer att sättas upp i syfte att skapa truppföringstillfäl-

len.   

I utbildningen ingår följande delkurser som genensamma för officerarna 

?? Taktik/stridsteknik grunder kompani/bataljon  (2 veckor) 

?? Stridsteknik, strid i bebyggelse  (2 veckor) 

?? Ledarskap, stridens konsekvenser  (2 veckor) 

?? Administration/ vård   (2 veckor) 

Utbildningslinjen, Stridsteknik, Mekaniserad skyttepluton 90/302, genomförs 

under 5 veckor. Utbildningen inleds med teoretiska lektioner omfattande strids-

teknik på  
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plutonsnivå. Därefter bedrivs utbildning i form av muntliga stridsövningar. Slut-

ligen bedrivs utbildningen i kaderorganisation i syfte att utbilda/träna officeren. 

I H Pers utryckta mål för TAP8 

För att erhålla formell taktisk kompetens skall officeren utöver de allmänna må-

len i 1 kap. 9§ högskolelagen ha: 

?? Kunskaper och färdigheter för att kunna verka som chef för krigsorganiserat 

förband av kompanis storlek. 

?? Kunskaper och färdigheter för att kunna tjänstgöra i militär internationell 

verksamhet inom kompanis, eller motsvarande, ram 

Övergripande mål för taktiska programmet9 

Yrkesofficeren skall efter avslutad taktisk utbildning ha: 

?? Kunskaper och färdigheter att i fred, kris och krig utöva chefskap på nivå 5 

byggt på ett tydligt ledarskap som präglas av öppenhet, omtanke, kritiskt 

tänkande och en god verbal förmåga 

?? Kunskaper och färdigheter att i svensk miljö verka som chef i nivå 5 och 

därvid ha kunskap om vår stridsteknik/taktik på egen och närmst högre för-

bands nivå samt förståelse för de taktiska funktionernas inverkan på förban-

dens uppträdande, förmåga och metoder för ledning 

?? Kunskap10 så att officeren inom ramen för ett svenskt förband kan tjänstgöra 

som plutonschef (motsv.) vid internationella insatser 

?? Kunskaper och färdigheter att analysera och förstå en taktisk händelseut-

veckling, och därvid kunna utnyttja eget förbands styrka samt angriparens 

svagheter 

?? Kunskaper i internationell rätt (folkrätt) att officeren kan leda och utbilda 

förband på egen nivå 

 

 

                                                 
8 H Pers, Bilaga 4, s.3. Som grund för målformuleringarna nedan ligger Duglighetsmodellen. 
Målen är inte graderade utan anger enbart att kunskaper och färdigheter skall inhämtas i vissa 
ämnen/inom vissa områden. Nedbrytning av målen och därmed graderingen sker i utbildnings-
planen. Ibid. 
9 H Pers Bilaga 4, s.4, 2000-11-07.  
10 Obs - ingen färdighet. 
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?? Kunskaper och färdigheter i engelska så att officeren som chef kan samver-

ka med annan chef och beskriva sin egen verksamhet samt följa utveckling 

inom eget fackområde.  

Av HKV GRO uttryckta mål för TAP11 

För att erhålla formell taktisk kompetens och på sikt kunna tjänstgöra i befatt-

ningar på nivå 5 (Kn) skall den studerande ha förvärvat god förmåga12 i att: 

?? Verka som chef/ledare för krigsorganiserat förband av kompani storlek al-

ternativt som tjänstegrenschef. 

?? Kunna tjänstgöra i militär internationell verksamhet inom kompani storlek 

alternativt som tjänstegrenschef 

?? Analysera och förstå en taktisk händelse utveckling och därvid kunna utnyt t-

ja det egna förbandets styrka och angriparens svagheter 

Den studerande skall ha förvärvat grundlagd förmåga13 i: 

?? Internationell rätt (folkrätt) samt det militära disciplinsystemet 

?? Att på engelska samverka med annan militär chef samt kunna beskriva det 

egna förbandets verksamhet och följa utvecklingen inom eget fackområde 

Programansvarig skola MHS Karlberg utryckta mål14 

Målen är de samma som de som uttrycks i HKV GRO kursmål. De uttrycks 

även här enligt Pedagogiska Grunder målformulering. 

I utbildningsplanen för TAP går att utläsa att kursen omfattar 40 poäng. Kursen 

är indelad i en försvarsmaktsgemensam del om 11 poäng, en försvarsgrensge-

mensam del om 5 poäng för arméofficerare samt en  

 

 

                                                 
11 Försvarsmaktens utbildningsmål för utbildning av officerare, HKV Gro UTB Skol 2001-05-
17 HKV beteckning 19100:66759, s.6 
12 God förmåga är en högre nivå av kompetens än grundlag förmåga och innebär att uppgifter 
skall till delar kunna lösas i rätt miljö, under tidspress, utan handledning och med yttre påver-
kan. Planeringen inför den fortsatta kompetensutvecklingen skall kunna baseras på tillgodogjord 
utbildning. H Pers 2001. 
13 Grundlagd förmåga att lösa uppgiften innebär att den kan lösas enligt den föreskrivna komp e-
tensen i en miljö som är enklare än den fullständiga situationens. Förenklingen kan till exempel 
innebära att uppgiften löses utan tidspress, att vissa påverkansfaktorer inte förekommer eller att 
handledning ges. När uppgiften löses skall detta ses som ett lärtillfälle för att öka individens 
förmåga. PG 2001. 
14 FHS utbildningsplan. 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum Sidan 8 (  10 ) 
ChP 00-02 02-06-26 

          Mj Gustaf Wallerfelt  19100:2003 
 
 
befattningsinriktad del om 24 poäng för en markstridsofficer. Delar av utbild-

ningen kan genomföras i form av distansutbildning/distansarbete.  

Den befattningsinriktade delen av utbildningen genomförs vid MSS Skövde för 

uppsatsens studerande markstridsofficerare. Den befattningsinriktade delen är 

uppdelad i tre stycken delkurser. Dessa är 13 poäng Ledarskap, 5 poäng Militär-

teknik samt 6 poäng Taktik. 

Kurs i Ledarskap (13p) 

Utbildningen syftar till att ge studenten kunskaper och färdigheter för att kunna 

verka som chef för krigsorganiserat förband av kompanis storlek eller 

plutonchef nivå 5.  

Kursen innehåller tre delkurser enligt nedan. 

- Kompanichefsutbildning grunder med teori och kaderövningar. 

- Kompanichefsutbildning med truppföring. 

- Trupputbildning avseende FörbandsUtbildning med Skarp Ammunition, 

FUSA 

Studenten skall efter genomförd kurs: 

- ha grundlagd förmåga att verka som chef för kompani eller pluton nivå 5 

- kunna förstå och förklara taktiska och stridstekniska resonemang samt kunna 

omsätta dessa vid utbildning av förband 

- ha en grundlagd förmåga i att planlägga, integrera och använda den indirekta 

elden i kompaniets  strid 

- ha kunskap om de taktiska funktionerna fältarbeten, luftvärn, underrättelser, 

förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst under olika stridssituationer 

Utbildningen bedrivs i integrerade grupper med omväxlande praktik och teori. 

Tonvikten av utbildningen ligger på praktik. 

Kurs i Militärteknik (5p) 

Utbildningen syftar till att ge studenten sådana kunskaper och färdigheter inom 

ämnet teknik så att denne kan fungera som chef nivå 5, i fred, kris och krig. 

Utbildningen inriktas i första hand mot att förstå funktionsprinciper, så att 

studenten efter genomgången kurs kan dra egna slutsatser om hur tekniken 

påverkar planerad verksamhet. 
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Studenten skall efter genomförd kurs: 

- kunna förstå och förklara hur tekniska faktorer och system inverkar på egen 

och angriparens taktik och stridsteknik 

- kunna beskriva den militärtekniska utvecklingen i Sverige och i omvärlden 

Kursen består av ett grundläggande teoretiskt paket och därefter genomförs 

praktik i form av fältövningar och muntliga stridsövningar. Kursens huvudort är 

Skövde. 

Kurs i Taktik (6p) 

Utbildningen syftar till att ge studenten kunskaper och färdigheter i att analysera 

och förstå en taktisk händelseutveckling samt kunna utnyttja eget förbands 

styrka samt angriparens svagheter. Utbildningen syftar också till att ge 

färdigheter för att kunna verka som stabsmedlem i bataljonsstab. 

Innehåll 

- Metod och militärteori. 

- Anfalls- och fördröjningsstrid samt systemkunskap. 

Studenten skall efter genomförd kurs: 

- kunna förstå och förklara taktik och stridsteknik på egen och närmast högre 

förbands (brig) nivå 

- kunna förstå och förklara vår taktik då motståndaren använder NBC 

- kunna förstå och förklara vår taktik vad avser strid i bebyggelse 

- kunna förstå och förklara de taktiska funktionernas (ledning, underrättelser, 

bekämpning, rörlighet och uthållighet) inverkan på förbandens uppträdande och 

förmåga 

- kunna förstå och förklara begreppen "Stridens grunder" och "Taktikens 

grunder" enligt AR 2 samt i  "Om stridens grunder" så att dessa kan återges med 

egna ord 

- kunna förstå och förklara bataljonens strid inom brigads ram samt dess 

konsekvenser på  kompaninivå  

- ha grundlagd förmåga i att kunna värdera en angripares möjligheter och 

begränsningar 
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Kursen utgörs av grundläggande teoretiska lektioner och därefter praktik i fo rm 

av fältövningar och stabsövningar. Kursens huvudort är Skövde.  

Fortsatt befattningsutbildning (FB5) 

Är för närvarande, för markstridsofficerarna, inställd.15 Anledningen till detta är 

avsaknad av truppföringstillfällen under utbildningsåret 2002 för eleverna.16 

Fortsatt befattningsutbildning efter Taktiska programmet (FB5) 

Officeren skall efter genomförd TAP och fortsatt befattningsutbildning ha upp-

nått: 

?? Grundlagd duglighet att verka som chef för förband inom egen funktion av 

kompani storlek i krig. 

?? Grundlagd duglighet att verka som stabsmedlem i taktisk stab inom egen 

funktion. 

                                                 
15 Skrivelsen Försvarsmaktens utbildningsmål för utbildning av officerare, ATK, 2001-12-13, 
beteckning 19 111:60921,  s.1 
 
16 Davidsson, P, övlt, ATK/G1, vid telefoninterljuv 2002-02-05. 
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Bilaga  5 omfattande enkätundersökningen och resultat. 
 

Enkät     
 

Syftet med enkäten är att kartlägga den huvudsakliga verksamheten för en 
yrkesofficer som tjänstgör vid ett utbildningskompani. Med verksamhet avses 
här förhållandet mellan truppföring och trupputbildning. Enkätsvaren är 
anonyma och genomförs vid några olika utbildningsförband. 
 
1. Vad har du för tjänstegrad? 
 
?? Fänrik 

?? Löjtnant 

?? Kapten 

 

2. Vilken grundläggande officersutbildning har du genomgått? 
 
?? Yrkesofficerskursen (OHS/YOK) 

?? Officer 2000 OHS 1 och 2 

?? Yrkesofficersprogrammet (MHS/YOP) 

?? Annan …………………………………. 

 

3. Om du är löjtnant, vilken kurs har du då genomgått? 
 
?? Krigshögskolans allmänna kurs (KHS/AK) 

?? Krigshögskolan specialistkurs (KHS/SK) 

?? Arméns övergångsutbildning (MHS) 

?? Ingen kurs, befordrad efter OHS 1/ 2 eller YOP. 

 
4. Om du är kapten, vilken kurs har du då genomgått ? 
 
?? Krigshögskolans högre kurs (KHS/HK) 

?? Taktiska programmet (MHS/TAP)  
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5. Vad för typ av fredsbefattning har du på kompaniet detta 

utbildningsår? 
 
?? Instruktör  

?? Ställföreträdande plutonschef  

?? Plutonschef  

?? Ställföreträdande kompanichef 

?? Annan ………………………………… 

 
6. Är du krigsplacerad? 
 
?? Ja 

?? Nej 

?? Vet ej 

 

7. Har du genomfört någon krigsförbandsövning (KFÖ) sedan 1995? 

 

?? Ja 

Vilket år? ………………………………………. 

Vad hade du för befattning? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

?? Nej 

 
8. Har du erfarenhet av internationell militär tjänstgöring? 
 
?? Ja  

Vilket år? ……………………………………… 

Vilken mission? 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Vad hade du för befattning? 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 
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Vad var din huvudsakliga verksamhet? 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

?? Nej 

9. Vad för typ av befattning hade du förra utbildningsåret? 
 
??Tjänst vid kompani, som 

??Instruktör  

??Ställföreträdande plutonschef 

??Plutonschef 

??Annan ………………………………………………. 

 

?? Internationell tjänst 

?? Gick nivåhöjande utbildning 

?? Annan tjänst ………………………………………… 

10. Om du tjänstgjorde vid din utbildningsbataljon förra utbildningsåret, 

truppförde du då på slutövningen? 

?? Ja. Som ……………………………………………… 

 

Hur många dygn truppförde du då? 

?? 1-2 dygn 

?? 3-4 dygn 

?? 4-5 dygn 

?? 5-6 dygn 

?? 6-7 dygn 

?? 7-8 dygn 

?? 8-9 dygn 

?? fler än 9 dygn 

 

?? Nej 
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11. Hur stor del av övningen var tillämpad (du kände inte i förväg till 

olika uppgifter som din enhet skulle lösa) för dig? 

 

?? Hela övningen 

?? Mer än halva övningen 

?? Mindre än halva övningen 

?? Ingen del alls 

 

12. Kommer du att truppföra under detta utbildningsårs slutövning? 

 

?? Ja, i befattning som ……………………………………………. 

?? Nej 

?? Vet ej 

 
13. Hur stor del av din tid på ”trupp”, av den totala tiden, tycker du att du 

ägnar dig åt trupputbildning (TU) kontra truppföring (TF)?  
 
?? 100 % TU 

?? 90 % TU  -10 % TF 

?? 80 % TU  - 20% TF 

?? 70 % TU – 30 % TF 

?? 60 % TU – 40 % TF 

?? 50 % TU – 50 % TF 

?? Annan ............................................................................... 

 

Kommentar: ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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14. Från år 2004 skall Sverige, enligt svenska Regeringen, kunna delta i 

en multinationell fredsframtvingade operation, inom ramen för EU:s 

militära krishantering. Exempel på fredsframtvingande operationer är 

Kuwaitkriget och Kosovokriget. Anser du att det svenska militära 

skolsystemet gett dig erforderlig kompetens för att kunna truppföra, 

exempelvis en pluton eller kompani, under en sådan operation? 

 

?? Ja 

?? Nej 

 

Kommentar: ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Tack för din medverkan. 

Gustaf Wallerfelt 
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Enkät svar – sammanställning i antal.    

 
1.Vad har du för tjänstegrad? 
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Fänrik Löjtnant Kapten

Antal

 
 

2. Vilken grundläggande officersutbildning har du genomgått? 
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3. Om du är löjtnant, vilken kurs har du då genomgått? 
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4. Om du är kapten, vilken kurs har du då genomgått ? 
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5. Vad för typ av fredsbefattning har du på kompaniet detta 

utbildningsår? 
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6. Är du krigsplacerad? 
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7. Har du genomfört någon krigsförbandsövning (KFÖ) sedan 1995? 
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8. Har du erfarenhet av internationell militär tjänstgöring? 
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9. Vad för typ av befattning hade du förra utbildningsåret? 
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10. Om du tjänstgjorde vid din utbildningsbataljon förra utbildningsåret, 

truppförde du då på slutövningen? 

 

 

0

10

20

30

40

50

Ja Nej

Antal

 
Hur många dygn? 

0

2

4

6

8

10

12

1. -2. 3. -4. 4. -5. 5. -6. 6. -7. 7. -8. 8. -9. fler än
9

Antal

 
11. Hur stor del av övningen var tillämpad (du kände inte i förväg till 

olika uppgifter som din enhet skulle lösa) för dig? 

0

2

4

6

8

10

Hela mer än halva mindre än
halva

ingen del alls

Antal
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12. Kommer du att truppföra under detta utbildningsårs 

slutövning?

0

10

20

30

40

50

Ja Nej Vet ej

Antal

 

 

 
13. Hur stor del av din tid på ”trupp”, av den totala tiden, tycker du att du 

ägnar dig åt trupputbildning (TU) kontra truppföring (TF)?  
 

0

5

10

15

20

25

30

100 % TU 90% TU-
10% TF

80-20 70-30 60-40 50-50 Annan

Antal
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14. Från år 2004 skall Sverige, enligt svenska Regeringen, kunna delta i 

en multinationell fredsframtvingade operation, inom ramen för EU:s 

militära krishantering. Exempel på fredsframtvingande operationer är 

Kuwaitkriget och Kosovokriget. Anser du att det svenska militära 

skolsystemet gett dig erforderlig kompetens för att kunna truppföra, 

exempelvis en pluton eller kompani, under en sådan operation? 

 

 

 

 

 
 

ja
37%

nej
63%
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Bilaga 6 – förkortningar 
 
Förkortningar 

EU  Europiska unionen 

FB  Fortsatt befattningsutbildning 

FN  Förenade nationerna 

FM  Försvarsmakten 

FMV  Försvarets materielverk 

GKÖ  Grundläggande krigsförbandsövning 

GRO   Grundorganisationsledningen 

IOC  Infantry Officers Class 

KFÖ  Krigsförbandsövning 

MEU  Marine Expeditionary Unit 

Ordf. FöU  Ordförande för försvarsutskottet 

OSSE  Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa 

PE  Peace Enforcement 

PK  Peace Keeping 

PSO  Peace Support Operation 

TAP  Taktiska programmet 

TBS  The Basic School 

TOEM  Taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning 

USMC  United State Marine Corps 

Utb Skol  Utbildningsavdelningen/skolsektionen/HKV 

YOP  Yrkesofficersprogrammet 

 

 


