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Förord 
Rapporten, med alla dess delar, beskriver relativt ingående studiens upp-
lägg, omfattning samt resultat. Något som däremot inte framgår någon 
annanstans är det stora, oreserverade tack som vi i forskargruppen vill rikta 
till P4, och framförallt personalen vid 414. Skkomp, TN, från C TN, Jesper 
Sparre till Johan Edfalk, förare på andra sjtpgruppen på DT. 

Bemötandet från P4 som förband, och på det sätt som vi blivit omhän-
dertagna, bl.a. genom Mj Michael Lindhs försorg, lämnar inget övrigt att 
önska. 

TN, i alla dess delar, insatsorganisationen, Training Wing och solda-
terna har tagit emot oss, tagit hand om oss, och aldrig tvekat att dela med 
sig av erfarenheter (eller kaffe), utan några reservationer.  

Det skulle vara lätt att säga ”ingen nämnd, ingen glömd”, men vi vill 
ändå göra ett försök. Jesper Sparre och Henrik Fång för stort stöd och 
engagemang. Patrik Nyberg, för många oerhört givande samtal i TGB11, i 
skogen, över en kopp kaffe i de småländska skogarna, för att inte glömma 
en kortlek, burpisar, och ett fantastiskt stöd vid genomförandet av fälttestet! 

Helena och Johan som stöttade med logistik och backup, om det så 
gällde transporter, telehjälmar, fika till soldaterna eller en dubbel espresso i 
fält. 

Plutoncheferna Jimmy, Micke, John och Andreas för att vi fick till-
gång till era soldater och för att ni alltid hade tid att prata med oss. 

Instruktörerna i Training Wing, och då speciellt Fredrik Hultgren och 
Jonas Fröberg för alla timmar av förklaringar och diverse omsorg kring 
beklädnad etc, samt Viktor Johnsson för många timmar under övningar och 
i träningslokalen, fyllda av intressanta samtal och svett. 

Samtliga resultat i denna rapport är diskuterade och förankrade med 
kompaniet, vilket stärker giltigheten i rapporten. Även själva rapporttexten 
har varit på remiss till kompaniet, och deras synpunkter har inarbetats. 
Dock vill vi poängtera att vi som forskare tar det fulla ansvaret för det som 
presenteras här. 

Det är oerhört viktigt för oss som har genomfört denna studie att även 
om delar av innehållet skulle kunna uppfattas som kritik mot TN, så är så 
inte fallet. Vi har sett ett kompani, soldater och befäl, som varje dag går ut 
och gör sitt yttersta för att lösa sina uppgifter och samtidigt bli bättre på allt 
man företar sig. Samtidigt som man har gjort detta, har man från befälets 
sida haft ett antal helt nya utmaningar att hantera som arbetsgivaransvar, 
PRIO, anställda soldater, otydliga avtal, okunskap från andra delar av 
garnisonen vad anställda soldater innebär, med mera, med mera. Och mitt i 
allt detta, och parallellt med uppgiften att ställa 414. Skkomp på fötter för 



 

NBG11, har man haft en forskargrupp inbäddad och låtit oss delta förut-
sättningslöst i all verksamhet, och delat sina tankar, reflektioner och 
frustrationer med oss. 

Det är endast genom detta osjälviska, öppna och ärliga deltagande från 
414. Skkomp som den här studien har varit möjlig, och gett FM en möjlig-
het att identifiera viktiga frågor när det gäller utvecklingen av det nya 
personalförsörjningssystemet. 

Denna osjälviskhet syns också i det faktum att kompaniet har valt att 
delta i studien under sitt eget namn, väl medvetna om att detta skulle kunna 
innebära att kritik riktas mot dem.  

 
 

God speed, Wilska! 
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Sammanfattning 
I föreliggande rapport avrapporteras del av den forskning som genomförts 
inom ramen för FoT Ped under 2010 – 2011. Rapporten sammanfattar den 
studie som genomförts vid P4 i Skövde, där forskargruppen följt 414. 
Skkomp, även benämnt Wilska alternativt Tango November (TN) från 
augusti 2010 till juni 2011 (Wilska är utbildningskompaniets namn och TN 
är kompaniets anropssignal inom NBG). 
 Utbildningen av 414. skyttekompaniet aktualiserar frågor rörande 
rollspelet mellan soldater och officerare, utbildningens utformning, samt 
frågor om yrkeskunnande och yrkesidentitet. 
 Mer konkret identifierar studien följande områden för Försvarsmakten 
att fokusera: 

 begreppen ”soldat” och ”officer” i det nya personalförsörjningssyste-
met, och vad det innebär att vara professionell i Försvarsmakten. 

 soldaten och kompetensutveckling av dessa. 
 grpC tänkta roll och kompetensutveckling av dessa. 
 hur man på förbanden kan involvera GrpC i ”chain of command”? 
 hur kan Försvarsmakten i handling visa att soldaterna är viktiga. 
 kring erfarenhetsresonemanget/trappan i syfte att stärka officerarna 

samt att utveckla professionen totalt sett. 
 hur utbildning skall genomföras när PRIO-org är intagen. 
 

Vidare pekar studien ut frågor kring hur man lokalt hanterar att alla 
anställda soldater inte kan ingå i en insats (givet att t ex FS-organisationen 
skiljer sig numerärt från förbandets grundorganisation), samt hur vidmakt-
håller ett förband sina förmågor över tiden? 
 I rapporten beskrivs ett informationsglapp mellan å ena sidan kompa-
niets ordinarie ledningsstruktur (kompanichef och plutonchefer) och å 
andra sidan de som genomför huvuddelen av utbildningen (Utbildnings-
koordinatorer på kompani och plutonsnivå). Även om detta sätt att organi-
sera är unikt för P4, kvarstår grundproblemet. Även vid ett kompani som 
fullt ut arbetar utifrån en PRIO-organisation är det sannolikt att man emel-
lanåt kommer att välja att organisera utbildningen i stationer med ett för-
delat ansvar mellan plutonerna, t ex första pluton svarar för kulspruteut-
bildning, andra pluton för granatgevärsutbildning, o s v, vilket innebär att 
utbildning genomförs av personal som inte har ett direkt ledningsansvar för 
soldaterna.  
 Studien är finansierad i sin helhet av Försvarsmakten inom ramen för 
FoT Ledarskap/Pedagogik.  
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 Inriktningen i FoT Led/Ped är att studien skall fortsätta under 2012 och 
då följa förbandet före, under samt efter insats2, vilket innebär att studien 
har följt ett stående förband under en hel cykel. 
 Vill vi här rikta ett tack till kollegorna i Karlstad för ett utmärkt samar-
bete när det gäller statistiska analyser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
2 Detta är också något som såväl förbandet själv som Fack- och Funktionsskolorna efterfrågar. 
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Slutrapport FoT Pedagogik NBG11-studie  
för 2010 - 2011 

Inriktningen för FoT Pedagogik 2010 – 2011 har varit att studera föränd-
ringen av Försvarsmakten personalförsörjningssystem med särskilt fokus 
på utbildning och ledarskap rörande stående förband och anställda solda-
ter3. I 2010 och 2011 års uppdrag ingick en fallstudie av ett skyttekompani 
ingående i NBG11.  
 

Rapportens disposition 
Inledningsvis presenteras studiens frågeställningar följt av en beskrivning 
av kompaniets organisation. Därefter presenteras studiens genomförande 
samt design. Avslutningsvis presenteras studiens resultat följt av en diskus-
sion samt rekommendation och förslag på vidare forskning. 
 De fyra fältstudieveckorna som genomfördes under 2010 har 
avrapporterats i separata arbetsrapporter. Dessa arbetsrapporter4 återfinns i 
sin helhet som bilagor till denna rapport. Dessutom ligger som bilaga 5 en 
särskild delrapport där resultaten av den intervjustudie som genomfördes i 
W49 med samtliga tolv skyttegruppchefer vid kompaniet presenteras. 
 I rapportens resultatdel redovisas enbart de övergripande resultaten 
med tillhörande diskussioner. För de som önskar fördjupning finns arbets-
rapporterna bilagda. 
 

Studiens bakgrund, syfte och forskningsfrågor 
Bakgrund 

I och med att Försvarsmakten övergår till ett nytt personalförsörjningssy-
stem med stående förband och anställda soldater väcks frågan om detta har 
några konsekvenser för relationer, förhållningssätt, ledarskap, pedagogik 
med mera. 
 I ambitionen att vara på förhand i dessa frågor inriktade Försvarsmak-
ten delar av FoT Ped mot just detta. Då det nya personalförsörjningssyste-
met vid denna tidpunkt (2010 - 11) inte var fullt operativt, i meningen att 
det inte fanns operativa, stående förband bemannade av GSS, bestämdes att 
studien skulle inriktas mot ett av förbanden inom ramen för NBG11. 

                                         
3 I rapporten används genomgående uttrycket soldater, vilket här representerar GSS. 
4 Då dessa rapporter är just arbetsrapporter, med primärsyftet att snabbt nå ut med resultat, är de mindre 
genomarbetade, språkligt eller formmässigt. 
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 Detta innebär så klart vissa begränsningar, då de soldater som ingår i 
NBG11 har genomgått traditionell värnpliktsutbildning, där vissa även har 
varit anställda tidigare, och några även har genomfört utlandstjänst. 
 Icke desto mindre finns det så många likheter som gör att studien har 
ett värde då den kan bistå Försvarsmakten att börja identifiera vilka typer 
av frågor som kan bli viktiga att förhålla sig till framgent. 
 Försvarsmakten önskade att resultaten skulle vara representativa för de 
framtida stående förbanden, där den absoluta huvuddelen kommer att fin-
nas inom markarenan, och att fokus skulle vara på stridande förband av 
karaktären mekaniserat skyttekompani. Inom ramen för NBG11 fanns två 
förband som givet detta skulle kunna delta i studien, dels en luftburen 
skvadron vid K3, dels ett mekaniserat skyttekompani vid P4. Båda förban-
den tillskrevs, där P4 responderade ganska omgående och ställde sig posi-
tiva till att delta i studien. 
 Föreliggande studie är genomförd vid 414. Skyttekompaniet vid P4 
under termin tre och fyra (T3 och T4, augusti 2010 till juni 2011). Detta 
kompani har en personalstruktur med officerare, specialistofficerare och 
anställda soldater som liknar kommande stående förbands personalstruktur.  
 

Syfte 
Syftet med studien är att bidra till att utveckla officerares samt specialist-
officerares kompetens i relation till anställda5 soldater och stående förband, 
primärt avseende ledarskap och pedagogik. 
 Vidare är syftet att utveckla arbetsmodeller mellan Försvarsmakten-
FHS-förbanden när det gäller att genomföra praktikorienterade studier. 
 

 Forskningsfrågor 
När det gäller de nya personalkategorierna har följande frågor varit centrala 
för studien: 

1. Vilka krav ställer anställda soldater på befälet när det gäller ledar-
skap? 

2. Vilka krav ställer anställda soldater på befälet när det gäller pedago-
gik? 

3. Hur ser rollspelet ut mellan befäl och anställda soldater? 
 

                                         
5 Inom ramen för studien förekommer emellanåt begreppet ”professionella” soldater. Detta är soldaternas 
sätt att beskriva sig själva, och framförallt att sätta professionell soldat i ett motsatsförhållande till 
värnpliktig soldat. Detta diskuteras vidare i slutdiskussionen. 
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Avseende syftet att utveckla arbetsmodeller mellan Försvarsmakten-FHS-
förbanden gällande genomförandet av praktikorienterade studier, utvecklas 
detta närmare under metodkapitlet nedan. 
 

414. skyttekompaniet  
414. Skyttekompaniet är ett ”lätt” mekaniserat skyttekompani, där lätt står 
för att kompaniet transporteras med BV309. I kompaniet ingår tre stycken 
skytteplutoner om 41 personer samt en stab/trosspluton om 41 personer. 
Kompaniet genomförde under hösten 2010 utbildning och övning, för att 
därefter stå i beredskap som en del i NBG11 under första halvåret 2011.  
 

Organisation 
Verksamheten vid 414. Skyttekompaniets genomförs inom ramen för två 
delvis parallella organisationsstrukturer vid P4, utbildningsorganisationen 
respektive insatsorganisationen6 (se Bild 1. nedan). Förbandet leds av sitt 
ordinarie befäl (insatsorganisationen), medan huvuddelen av utbildningen 
sköts av utbildningsorganisationen utifrån direktiv från insatsorganisatio-
nen. Insatsorganisationen är den överordnade och ansvarar för bl.a. perso-
nalfrågor och arbetsgivaransvar.  
  

                                         
6 Detta beskriver inte faktisk organisationstillhörighet utan enbart hur arbetet var fördelat. 
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Bild 1. Bilden utvisar översiktligt organisationen vid 414. Skkomp, bland annat 
avseende insats- respektive utbildningsorganisation. 
 
 
Insatsorganisationen är knuten till NBG 11 och har en normal kompani-
struktur med kompaniledning, plutonsledningar, och med anställda grupp-
chefer samt soldater.  Utbildningsorganisationen avspeglar denna kompani-
struktur med Utbildningskoordinatorer (UK) på kompaninivå, samt UK och 
instruktörer på plutonsnivå. Utbildningsorganisationens uppgift är att ut-
bilda utifrån de behov som insatsorganisationen beskriver utifrån NBG 
tänkta scenarios mm.  
 I dagligt tal separerades de två t ex genom att insatsorganisationen be-
nämndes ”grön organisation” och utbildningsorganisationen benämndes 
”blå organisation”, alternativt ”Training Wing”. 
 Ytterligare en central faktor att beakta när det gäller studiens resultat är 
de tre olika organisatoriska tillhörigheterna som figurerade för kompaniet 
över tiden. Under förberedelsefasen inför NBG11 samt själva beredskaps-
tiden, var kompaniet organiserat som ett lätt skyttekompani med benäm-
ningen 414. Skkomp. Från 1/7 – 2011 övergick kompaniet till att vara 
organiserat som ett Mekskyttekompani 90 (422. Mekskkomp). Två 
distinkta skillnader mellan 414. Skkomp och 422. Mekskkomp är att det 

414. Skkomp (lätt) organisation/Wilska 
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senare dels är utrustat med stridsfordon 90, till skillnad från BV309, dels är 
personellt svagare. Den tredje organisatoriska målbilden utgörs av det 
faktum att förbandet kommer att utgöra FS23. FS-förbanden är ytterligare 
personellt svagare, utgör en hybridorganisation med en stridsfordon 90-
pluton och två hjulgående alternativt bandvagnsburna plutoner, samt en 
avsevärt decimerad stab- och trosspluton. Efter hemkomst från FS23 åter-
går förbandet till att utgöra 422. Mekskkomp med stridsfordon 90, med 
större personell numerär samt en full stab- och trosspluton. 
 
 

Genomförd verksamhet inom ramen för studien 
I Bild. 2 nedan beskrivs övergripande de aktiviteter som har genomförts 
inom ramen för projektet. 
 

 
 
Bild 2. Flödesschema över de förbandsanknutna aktiviteter som genomförts inom 
ramen för projektet under 2010 – 2011. Förändringen i intensitet berodde på 
minskade ekonomiska ramar för 2011 jämfört med 2010. 
 
Efter inledande kontakter har arbetet vid 414. Skkomp i huvudsak följt en 
cykel som består av förberedelsearbete, fältarbete/datainsamling samt 
efterarbete, rapportskrivning och distribution av rapport. Undantaget var 

Vecka Aktivitet Plats

W023 Inledande möte P4, G7, MSS mfl P4

W031 Möte med TN insatsorg. P4

W032 Möte med TN utb-org, C P4, sold. P4

W033 – W035 Förberedelser, primärt enkät FHS

W036 Första fältstudieveckan P4

W037 – W038 Delrapport 1 skrivs, remissvarv, samt distribution. FHS

W039 Förberedelser FHS

W040 Andra fältstudieveckan P4

W041 Delrapport 2 skrivs, remissvarv, samt distribution. FHS

W045 Tredje fältstudieveckan (NBG slutövning) P4

W046 Delrapport 3 skrivs, remissvarv, samt distribution. FHS

W049 Fjärde fältstudieveckan P4

W050 – W051 Delrapport 4 skrivs, remissvarv, samt distribution. FHS

W106 - W107 Slutrapport skrivs, remissvarv, samt distribution. FHS
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W045 då förbandet genomförde förbandsövning (NBG slutövning). 
Veckornas karakteristik redovisas i detalj nedan.  
 Fältstudieveckorna valdes i direkt samverkan med kompanichefen 
utifrån vilken verksamhet som var inplanerade. 
 
W023 – första mötet med P4 
Ett inledande möte genomfördes med ansvarig (G7) på P4 10/6-2010 och 
representanter för P4, MSS Skövde, samt forskargruppen från Försvarshög-
skolan. Vid detta inledande möte presenterades gruppens uppdrag från För-
svarsmakten samt tankar om ett övergripande upplägg. P4 ställde sig posi-
tiva till fortsatt samarbete, och nästa förbandsbesök planlades till 3-4/8 
samt 10-11/8. 
 Under den mellanliggande tiden vidtog P4 nödvändiga åtgärder för att 
möjliggöra genomförandet av fältstudien. Detta bestod bland annat i att 
ordna inpassering för forskargruppen under återstoden av året, utverka 
beslut av C P4 för forskargruppens medlemmar att delta i all verksamhet 
och att transporteras i samtliga militära fordonstyper, samt att på eget 
initiativ ordna kontorsutrymme åt forskargruppen. 
 
W031 – första mötet med insatsorganisationen 
Vid mötet 3-4/8 introducerades studien för insatsorganisationen på samma 
sätt som tidigare, i form av uppdraget från Försvarsmakten samt tankar om 
ett övergripande upplägg. Insatsorganisationen ställde sig positiva till att 
delta i studien. Resterande tiden av besöket åtgick till att tillsammans med 
kompanichefen detaljplanera studien och att med utgångspunkt i kompa-
niets verksamhet planera in vilka veckor forskargruppen skulle vara på 
plats. Det bestämdes att forskargruppen skulle delta i ordinarie verksamhet 
vid kompaniet W036, W040, samt W49, och dessutom delta i förbandsöv-
ning under W45. De två plutoner som skulle vara primära studieobjekt val-
des ut baserat på vid vilka plutoner det fanns specialistofficerare7.  
 
W032 – första mötet med utbildningsorganisationen 
10-11/8 introducerades studien för utbildningsorganisationen vid kompa-
niet, och även denna del av organisationen ställde sig positiv till att delta. 
På eftermiddagen träffade forskargruppen C P4, och därefter introduceras 
de två forskare som rent operativt skulle genomföra studien, Anders W 

                                         
7 Tanken var inledningsvis att inom ramen för denna studie även studera specialistofficerarna och deras 
villkor. Då tillgången till specialistofficerare vid förbandet var begränsad, i kombination med att det 
övriga fältarbetet var omfattande, bestämdes att studien kring specialistofficerarnas villkor skulle 
genomföras som en separat studie (se Hedlund, E. (2011) Specialistofficerskåren, en yrkeskår i vardande. 
Stockholm: FHS/ILM, FoT-pedagogikrapport 2011). 
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Berggren samt Louise Weibull, för kompaniet i sin helhet. Den 11/8 mötte 
forskarna för första gången de plutoner de faktiskt skulle följa i deras ordi-
narie verksamhet, samt deltog i plutonens timme. 
 
W036/040/045/049/108/119/124 – fältstudieveckor8 
Måndag morgon anslöt de två forskarna till förbandet 09.15 och deltog i 
den kompanirapport som inleder veckan. Vid denna rapport deltog både 
insats- och utbildningsorganisationen. Efter mötet kopplades respektive 
forskare ihop med den pluton de skulle följa under veckan. 
Under måndagen genomfördes datainsamling i form av en enkät där 
huvuddelen av kompaniets soldater deltog.9 Tisdag till torsdag följde de två 
forskarna var sin pluton och dokumenterade verksamheten utifrån de över-
gripande frågeställningarna. Fredag återfördes bearbetad data, såväl kvali-
tativ som kvantitativ, d v s både observations- och enkätdata, till kompaniet 
och resultaten diskuterades. Avslutningsvis utvärderades veckan, inklusive 
fredagens möte, och det fortsatta arbetet diskuterades kortfattat. 
 
W37/41/50 – Utkast till delrapport 1 skrivs samt skickas på remiss10 
Rapporten skrivs fram och skickas därefter till förbandet på remiss.  
 
W38/42/51 – Deltagarnas synpunkter inarbetas och delrapport 111 
färdigställs  
Förbandets synpunkter inarbetas i rapporten, vilken distribueras till förban-
det, MSS, Försvarsmakten LOPE, Försvarsmakten/HKV, INSS, samt FHS 
(ansvariga för ledarskapsutbildningen vid OP). 
 
W39/48/107/118/123 – Förberedelser inför kommande fältstudievecka  
Under veckan reviderades enkäten för att vara optimerad inför nästa fält-
studievecka, och möjliga teman för det kommande kvalitativa arbetet 
diskuterades. 
 
W049/125 – Återföring till kompaniet  
Vid två tillfällen har resultaten återförts till kompaniet som helhet, dels i 
slutet av T3, dels i slutet av T4. 
 
                                         
8 W45 skilde sig från de övriga veckorna då detta var en förbandsövning då endast en observationsstudie 
genomfördes.  
9 De tre skytteplutonerna har alltid deltagit fullt ut i enkätarbetet, dock har den fjärde plutonen (stab- och 
trossplutonen) deltagit i varierande omfattning beroende på att de har haft ett delvis annorlunda 
utbildningsupplägg.  
10 Under 2011 bestämde beställaren att denna typ av rapporter skulle nedprioriteras då spridningen av 
resultaten var god, både lokalt och inom Försvarsmakten i stort, till förmån för vetenskapliga artiklar. 
11 Se bilaga 1 - 4 i denna rapport. 
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Typvecka 
Genomförandet av fältveckorna har följt samma principiella upplägg (med 
undantag för W045). En typisk fältstudievecka har haft följande upplägg. 
 
Måndag 
Kompanirapport där forskarna deltar 
Enkät 
Må – To 
Etnografi 
Stansning (i Skövde), dataanalyser (Karlstad) 
Ons kv - to kv 
Analys kvalitativa data  
Förberedelser återföringsmöte 
Fre Försvarsmakten 
Återföringsmöte som dokumenteras  
 
Under 2011 bestämde C TN att återföringsmötena i stället skulle genomfö-
ras måndag förmiddag veckan efter fältstudieveckan i syfte att möjliggöra 
för fler att delta. Detta beslut baserades på det värde som C TN tillskrev 
återföringarna och tillhörande diskussioner. 
 

Metod 
Den övergripande metoden för studien är en interaktiv ansats. En interaktiv 
ansats12 bygger på en systematisk dialog mellan forskarna och praktikerna 
som syftar till att lyfta upp de frågor som är av intresse för praktikerna, 
samtidigt som forskarna behåller ett vetenskapligt perspektiv i dialogen13 
(Bild 3).  Interaktiv forskning innebär i korthet att forskare och praktikerna 
gemensamt identifierar kunskaps/problemområden med relevans för båda 
parter. I forskningsprocessen utvecklas kunskap om dessa problemområ-
den, vilken löpande återförs till praktikutvecklarna. 
 

                                         
12 Ett relaterat begrepp är aktionsforskning, dock med den skillnaden att forskarna inom ramen för en 
interaktiv approach inte deltar aktivt i förändringsarbetet. Den interaktiva approachen bygger också på att 
kunskapsåterföring skall ske till tre centrala aktörer: den lokala enheten; den övergripande organisationen, 
i det här fallet Försvarsmakten; samt forskarsamhället. 
13 Den interaktiva ansatsen utvecklas närmare i FoT Ped slutrapport 2010. 
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Bild 3. Bilden visar hur forskare och praktiker närmar sig frågeställningar från 
sina respektive håll och tillsammans tolkar data och på detta sätt kollektivt driver 
processen framåt. Modellen är baserad på den modell för interaktiv forskning 
som tagits fram vid HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings Universitet. 
http://www.liu.se/helix/filer/1.58681/rsrapportHELIX-08.pdf  
 
 
Som exempel kan man utgå från den övergripande ramen för den här 
studien, vilka eventuella konsekvenser för relationer, förhållningssätt, 
ledarskap och pedagogik som Försvarsmaktens övergång till ett nytt perso-
nalförsörjningssystem med stående förband och anställda soldater innebär.  
 
Ur ett praktiker-/officersperspektiv så handlar dessa frågor konkret om 
huruvida de måste förhålla sig annorlunda till denna nya kategori soldater 
jämfört med värnpliktiga. 

Gemensam
tolkning

Problem/
frågor

Teori och 
begrepp

Datainsamling
och analys

Hur förstår du dessa? 

Vad gjorde du?Problem/ 
frågor

Loggbok
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 Ur ett forskarperspektiv handlar dessa frågor om hur nya professio-
ner/kategorier inom etablerade professioner utvecklas, hur gränser etable-
ras, förhandlas och eventuellt försvaras.  
 Trots att de två gruppernas frågor är formulerade på olika sätt så hand-
lar respektive grupps frågor om samma sak, vad innebär det att Försvars-
makten numera har anställda soldater och stående förband? 
 Ansvaret för att genomföra de förändringar kunskapsåterföringen kan 
leda till ligger sedan hos praktikerna själva. 
 De centrala komponenterna i den interaktiva designen är att såväl de 
direkt inblandade officerarna på förbandet som Försvarsmaktens behov 
skall tillgodoses. Modellen innebär att data/resultat med relativt korta 
intervaller återförs till och diskuteras med officerarna på förbanden medan 
återföringen till Försvarsmakten i övrigt sker via seminarier och rapporter. 
 De metoder som används under studien är följande: 

- Observationer 
- Fotografering 
- Intervjuer/samtal 
- Enkäter 
- Loggböcker 

 De tre första metoderna tillämpades inom ramen för en partiell etno-
grafi, vilket innebär att forskarna befann sig vid förbandet och följde verk-
samheten nära vid återkommande tillfällen. 
 Enkäter genomförs i syfte att få ett bredare underlag kring hur solda-
terna upplever och uppfattar ledarskap, sammanhållning, arbetssituation, 
arbetstillfredsställelse samt inställning till vidare tjänst inom Försvarsmak-
ten efter NBG11. 
 Loggböcker delades ut till samtligt befäl i samband med att studien 
introducerade där de uppmanades att göra anteckningar kring sina upple-
velser och reflektioner kopplat till de övergripande frågeställningarna. 
 Om vi återvänder till de syften för studien som presenterades 
inledningsvis, var ett syfte att utveckla arbetsmodeller mellan Försvars-
makten-FHS-förbanden när det gäller att genomföra mer praktikorienterade 
studier. 
 Givet detta syfte, och med ovanstående metodbeskrivning som bak-
grund, har studien även haft följande forskningsfrågor avseende den inter-
aktiva approachen.  
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 Hur har den interaktiva approachen påverkat forskningsprojektet? 
 Hur har den interaktiva approachen påverkat verksamheten vid 414. 

Skyttekompaniet? 
 Vilka erfarenheter avseende den interaktiva approachen bör beaktas 

vid eventuellt kommande studier med motsvarande ansats? 
 

Bearbetning 
Enkätdata bearbetades och analyserades under veckan av två resursperso-
ner ”backoffice”. De två forskarna på fältet bearbetade löpande sina data i 
form av observationer samt utsagor och identifierade efterhand teman rela-
terade till de övergripande frågeställningarna för studien. Loggböckerna 
och officerarnas personliga reflektioner behandlades under återföringsmö-
tet i enlighet med den interaktiva ansatsen. 
 

Resultat 
Inledningsvis redovisas resultaten från enkätstudien på en mycket övergri-
pande nivå, och därefter resultaten från den kvalitativa studien (omfattande 
såväl etnografi som intervjuer). Avslutningsvis redovisas resultaten av de 
återföringsmöten som genomförts löpande. 
 Enkätdata representerar soldatnivån, det vill säga endast soldater, 
gruppchefer samt ställföreträdande gruppchefer.14  
 När det gäller den etnografiska ansatsen, så har två skytteplutoner 
följts över tiden, där respektive forskare följde en och samma pluton över 
hela tiden. 
 

Resultat – enkät 
Nedan redovisas på en mycket övergripande nivå resultaten från enkätstu-
dien (resultaten återfinns i sin helhet i bilaga 7.). Enkäten har använts vid 
samtliga fältstudieveckor (utom W45 då det var förbandsövning), totalt vid 
sex tillfällen. De resultat som redovisas i denna del bygger på frågor som 
återkommit vid samtliga fältstudieveckor. 
 Att vi väljer att enbart göra en mycket övergripande presentation av 
enkätresultaten beror på att vi bedömer att det är de övergripande mönstren 
som är av intresse, medan den som så önskar kan fördjupa sig i den mer 
utförliga texten i bilaga 7. där diagram mm presenteras.  

                                         
14 Svarsfrekvensen har vid samtliga tillfällen legat över 90 %, med jämn representation över plutoner och 
grader. 



 14

Inledning 
Enkäten innehöll dels frågor av bakgrundskaraktär kring ålder, civilstånd, 
utbildningsbakgrund, tidigare missionserfarenhet mm. Utöver detta ingick 
bland annat frågor som fokuserade på olika aspekter av ledarskap, arbets-
tillfredsställelse, synen på utbildningen, samt intresse av att söka vidare. 
Förutom ett basbatteri av frågor anpassades också enkäten efter omvärlds-
händelser samt synpunkter från kompaniet. Som exempel kan nämnas att i 
den enkät som genomfördes W049 ingick även frågor kring de senaste 
händelserna i Afghanistan (bland annat sg Wallins död) eventuellt hade 
påverkat dem och deras anhöriga. 
 
Demografi 
Snittåldern för kompaniets soldater är 22 år, med en spridning mellan 19 
och 30 år. Huvuddelen är ensamstående (66 %), och majoriteten har gym-
nasieexamen (87 %). Dessutom 11 % har högskole/universitets-utbildning. 
41 % av soldaterna kommer direkt från värnplikten, och av alla soldater har 
cirka en fjärdedel (25 %) erfarenhet av tidigare missioner/-internationella 
insatser.15 
 
Ledarskap och arbetssituation 
Det första resultat som framträder tydligt, och är stabilt över tid, är skillna-
den i hur soldaterna ser på insatsorganisationen vs utbildningsorganisatio-
nen. Soldaterna uppfattar sig bli mer professionellt behandlade av insatsor-
ganisationen (d v s ordinarie befäl i form av plutonchefer och kompani-
chef/stf)) än av utbildningsorganisationen, och är också mer nöjda med 
insatsorganisationens ledarskap. 
 Synen på utbildningens och övningars relevans samt kvalité är relativt 
stabil över tiden, med en tydlig nedgång i W45. På samma sätt är det rela-
tivt stabilt över tid hur soldaterna ser på att utbildningen bidragit till att öka 
deras kompetens i olika avseenden som: allmänmilitärkunskap; kunskap i 
befattning; kunskap om andra kulturer; samt deras sociala förmåga. Det 
enda frågeområde som avviker markant är i vilken utsträckning soldaterna 
menar att de fått en ökad kunskap om andra kulturer, där de ligger avsevärt 
lägre än i de andra områdena. 
 Två frågeområden berörde soldaternas upplevelse av arbetssituationen 
(i denna studie bl.a. frågor kring arbetsbelastning, krav, meningsfullhet, 
frihet och arbetsklimat) respektive arbetstillfredsställelse (i denna studie t 
ex lön, förmåner och arbetstrygghet). Även här finns variationer över tid, 
där dock frågeområdet arbetssituation ligger kvar längre på en lägre nivå. 
 
                                         
15 20 % har gjort en tidigare mission/internationell insats, och 4,5 % har gjort två. 
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Genomgående inom alla frågeområde är en nedgång i den mätning som 
genomfördes W49, vilket utvecklas närmare nedan i diskussionen. 
 Under förbandets existens hade figurerat ett flertal möjliga organisato-
riska målbilder. Under hösten upplevde en absolut majoritet, drygt 70 %, 
att NBG (414. Skkomp) var i fokus, medan detta hamnar i periferin under 
våren, 2 %, till förmån för FS, drygt 50 %, och 422. Mekskkomp, drygt 25 
%. 
 
Diskussion, enkätresultat 
Ett slående delresultat under studien är den nedgång som enkäten åter-
speglar i W049 på huvuddelen av de områden som studerats. Orsakerna till 
detta är sannolikt flera, där några av de tydligaste har varit soldaternas 
upplevelse av slutövningsskedets kvalité samt missnöje med ramfakto-
rer/villkor.  
 När det gäller slutövningsskedet, och framförallt slutövningen W045-
046, diskuteras detta utförligt i bilaga 5, och kommenteras nedan under 
kapitlet Resultat – etnografi. 
 På temat ramfaktorer/villkor växte missnöjet på kompaniet under hös-
ten. Vid ett tillfälle när vi besökte förbandet hade soldaterna fått mellan 30 
och 30 000 kronor utbetalda i månadslön, och soldaterna rapporterade 
också att de under ett antal månader inte fått några tillägg utbetalda. Det 
fanns också ett missnöje med att villkor och avtal inte var klara för anställ-
ningar mm, vilket gjorde det ovisst vad som egentligen gällde. 
 Värt att notera, kopplat till ovanstående, är att sett över tiden så är det 
soldaternas upplevelse av arbetssituationens som kvarstannar kvar på en 
lägre nivå (i denna studie bl.a. frågor kring arbetsbelastning, krav, 
meningsfullhet, frihet och klimat), medan frågor som rör arbetstillfreds-
ställelse i form av t ex lön, förmåner och arbetstrygghet, återhämtar sig till 
ungefär den tidigare nivån. 
 På frågorna kring hur soldaterna upplever sig bli behandlade av 
insatsorganisationen samt utbildningsorganisationen, och hur soldaterna 
upplever respektive organisations ledarskap, är skillnaden mellan de två 
organisationerna intressant. Detta område kommenteras mer utförligt nedan 
i det att utfallet av den etnografiska ansatsen diskuteras, men i korthet går 
det sannolikt framförallt att hänföra till de olika roller de två organisatio-
nerna har.  
 Utbildningsorganisationen har (den ibland otacksamma?) uppgiften att 
bland annat förmedla innebörden och agerande utifrån givna reglementen, 
vilket gör att de emellanåt upplevs som mindre flexibla. En annan viktig 
orsak till detta ligger även i de olika roller de två organisationerna har i 
kombination med den personalomsättning som kännetecknat utbildningsor-
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ganisationen under hösten, och där utbildningsorganisationen på grund av 
detta i ännu mindre utsträckning kan utveckla samma närhet till soldaterna 
som insatsorganisationen gör. 
 Ett antal frågeområden berör utbildning. En reflektion kring hur solda-
terna ser på utbildningen, och då primärt dess relevans och i vilken ut-
sträckning som utbildningen har bidragit till att öka deras kunskap i befatt-
ningen respektive den allmänmilitära kunskapen, är att detta kan påverkas 
av minst två olika faktorer. Dels bygger denna utvärdering så klart på den 
egna faktiska eller upplevda utbildningsståndpunkten i det som förmedlas, 
men av stor vikt bedöms också vara vilken målbild de har avseende primär 
förbandstillhörighet.  Det har varit ganska uppenbart att det finns en sprid-
ning bland soldaterna beträffande vad de primärt identifierar sig med, 414. 
Skkomp som en del av NBG11, 422. Mekskkomp (det stående förband man 
övergår i efter genomförd NBG-beredskap) eller FS23, den mission som 
förbandet är tänkt att genomföra under 2012. Speciellt under våren 2011 
framkommer också i studien att soldaterna upplever att målbilden för verk-
samheten är splittrad, och till detta skall då läggas soldaternas egna målbil-
der enligt ovan. De olika förbandstyperna har inte bara olika uppgifter utan 
även stora skillnader avseende utrustning och organisation vilket också kan 
bidra till variationer bland soldaterna vad de anser vara relevant kunskap. 
Splittringen i målbild under våren 2011 kan också utgöra en delförklaring 
till varför förbandet under studiens senare delar når upp till samma nivåer 
när det gäller utbildningens relevans och kvalité som man gör inlednings-
vis, framförallt under W036 och W040.  
 I övrigt när det gäller frågan om i vilken utsträckning utbildningen har 
bidragit till ökad kunskap, förtjänar frågan om i vilken utsträckning utbild-
ningen har ökat kunskapen om andra kulturer en kommentar. Ett ganska 
naturligt sätt att tänka kring ökad kunskap i relation till internationella in-
satser är att detta förutsätter att insatsområdet är känt, varför det inte är 
meningsfullt att fokusera detta innan en insats är identifierad. Mot detta kan 
ställas att grunden i en ökad kunskap när det gäller samverkan med andra 
kulturer är en ökad kunskap om vad man själv står för som svensk och ett 
svenskt förband. Detta är något som skulle kunna fokuseras oavsett känne-
dom om insatsområde. 
 Kontinuerligt har det i studien ställts frågan om intresset att söka 
vidare anställning i Försvarsmakten, givet sina erfarenheter av NBG11 och 
414. Skkomp. Generellt sett har utfallet legat på en konstant nivå, förutom 
att även detta värde föll i W049. Detta accentuerar vikten av att verksam-
heten upplevs som relevant och effektiv. 
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Sambandsanalyser 
Inom ramen för studiens enkätdel har det också genomförts ett antal sam-
bandsanalyser i syfte att se om, och i så fall i vilken utsträckning, det finns 
samband mellan olika variabler. 
  Uppenbart spelar ledarskap och pedagogik roll. I studien finns det 
klara samband mellan hur de upplever sig bli behandlade, i termer av 
professionella soldater, och arbetstillfredsställelse, d v s ju mer soldaterna 
upplever sig bli behandlade som ”professionella” desto högre arbetstill-
fredsställelse. På motsvarande sätt finns det samband mellan hur nöjda 
soldaterna är med ledarskapet från såväl insats- som utbildningsorganisa-
tionen, och soldaternas arbetstillfredsställelse, d v s ju mer nöjda med 
ledarskapet desto högre arbetstillfredsställelse. Vidare fanns det också ett 
tydligt samband mellan hur nöjda soldaterna var med insatsorganisations 
ledarskap och hur de ställde sig till att söka vidare anställning, d v s ju mer 
nöjda med ledarskapet, desto högre benägenhet att söka vidare anställning. 
 Ett annat intressant resultat är att utbildningens upplevda relevans, 
dock ej dess upplevda kvalité, har samband med soldaternas arbetstillfreds-
ställelse. Rent konkret så innebär detta att för soldaterna är det viktigare att 
de sysslar med vad de anser vara rätt saker än att utbildningen i alla delar är 
helt perfekt. T ex skulle det kunna vara så att soldaterna hellre har en något 
mindre väl förberedd övning avseende strid i bebyggelse, än en aldrig så 
väl förberedd övning avseende t ex insats mot folkmassa. Här är det viktigt 
att poängtera att detta handlar om soldaternas uppfattning utifrån vad de 
själva anser vara förbandets målbild, inte förbandsledningens syn. 
 Ett sista resultat som är intressant att kommentera här, är att de som 
kom direkt från värnplikten generellt sätt var mer positiva i många avseen-
den, som ledarskap, behandling, benägenhet att söka vidare anställning 
mm, än de som inte kom direkt från värnplikten.  
 
Övrigt 
I enkätdelen ingick också frågor baserat på Försvarsmaktens modell 
Utvecklande Ledarskap (UL) och fokuserade plutonchefernas ledarskap. 
Utfallet av dessa frågor har återrapporterats direkt till kompaniet. Av mer 
generellt intresse är att endast ca 50 % av soldaterna kan uttala sig mer 
detaljerat om sina plutonchefer i termer av att besvara olika frågor kring 
vad som kännetecknar dessa.  
 

Resultat - etnografi 
Inledning 
Under det etnografiska/kvalitativa arbetet har ett antal teman identifierats. I 
bilagda rapporter redovisas mer utförligt följande teman:  
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1. Den formella ”professionella” officeren vs. den värderande16 
”professionella” soldaten. (W036) 

2. Relationen Insatsorganisation vs. Utbildningsorganisation. (W036) 
3. Gruppchefen och dennes roll. (W040) 
4. ”Erfarenhet” som begrepp17. (W040) 
5. Förbandsövning som en mångfacetterad pedagogisk utmaning. 

(W045) 
6. Fördjupad studie kring hur gruppcheferna ser på sin roll mm. (W049) 

 
Denna del fokuserar mer övergripande resultat för hösten 2010, samt med 
något högre upplösning resultaten från våren 2011 då dessa tidigare inte 
redovisats i rapportform18. 
 
Övergripande resultat hösten 2010 
De teman som kommer att diskuteras utförligare här är: 

 Den ”professionelle” soldaten 
 Erfarenhetsbegreppet 
 Den formelle ”professionelle” officeren vs. den värderande 

”professionelle” soldaten 
 Gruppchefen och dennes roll 
 Vidmakthållabegreppet 
 Implikationerna av att det föreligger organisatoriska skillnader mel-

lan det stående förbandet (422. Mekskkomp) respektive FS-org. 
 
Den ”professionelle” soldaten 
Inledningsvis vill vi diskutera användningen av begreppet ”professionell” 
soldat då det inte är ett självklart begrepp att använda, då även värnpliktiga 
soldater i det gamla insatsförsvaret kunde vara professionella. De anställda 
soldaterna definierar sig dock gärna själva som professionella, just kontrast 
till värnpliktiga. Något som skapar en förvirring i begreppsanvändningen är 
de olika språkliga innebörder som ligger i begreppet ”professionell”. En 
vanlig betydelse utgår från motsatsen till amatör, där själva grundkärnan 
utgörs av att någon får betalt för att göra en viss sak, t ex professionella 
idrottsmän och kvinnor får betalt för att enbart kunna syssla med sin idrott 
till skillnad från amatöridrottaren som har sin inkomst från ett annat håll. I 

                                         
16 I arbetsrapporten används begreppet ”motsträvige”, vilket i ett senare skede ersattes med ”värderande” 
då detta bättre beskriver soldaternas ställningstagande.  
17 I arbetsrapporten används formuleringen ”Värdet som tillskrivs olika erfarenheter”. 
18 Detta hänger samman med att beställarrepresentanten, Anders Claréus, ansåg att den återföringen av 
resultat som skedde direkt till kompaniet, samt övriga föreläsningar, väl tillgodosåg FM önskan om 
spridning av forskningsresultaten. 
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denna mening betyder då professionell soldat en soldat som får lön och har 
detta som sin primära inkomstkälla. 
 En annan innebörd av begreppet bygger på skicklighet, d v s den som 
är professionell på något är duktig på det, t ex ”ett väldigt professionellt 
utfört arbete”19. Med dessa två innebörder kan en individ alltså vara det ena 
utan att vara det andra, man kan vara anställd i ett yrke utan att självklart 
vara duktig på det man gör, och även den som inte är anställd i ett yrke kan 
vara duktig på det. 
 Syftet med ovanstående diskussion kring begreppet professionell är 
framförallt att få perspektiv på begreppet för den vidare diskussionen. När 
man studerar soldaterna vid TN så uppvisar de i många avseende ett högt 
engagemang. De är motiverade att försöka göra saker bra, de vill lära sig 
och tränas, vilket i grunden kan anses ha att göra med självbevarelsedrift. 
Vill man överleva som soldat måste man vara duktig på det man skall 
kunna. Övningar skall vara motiverade samt gå att relatera till målbilden de 
har för verksamheten. 
 Soldaternas engagemang kommer också till uttryck genom att de efter-
frågar syftet med övningen och olika moment (till skillnad från värnpliktiga 
som mera okritiskt utförde order). De anställda soldaterna ställer högre 
pedagogiska krav på befälet att kunna motivera enskilda moment, men 
detta skall inte uppfattas som något enbart negativt, utan också som ett 
utryck för ett genuint intresse och en vilja att kunna relatera det till sin egen 
roll. Soldaterna tycker att övning är viktigt men förväntar sig att kunna se 
ett samband mellan det som sker och hur de uppfattar sin egen roll. Detta 
kommer till exempel också till utryck genom att de har konkreta förslag på 
vad de skulle kunna ha för uppgifter, inom övningens ram, när de upplever 
för mycket stando. 
 Då soldaterna sätter det mesta de gör och har att hantera i relation till 
att de faktiskt kan komma att hamna i strid, ställer de också krav på att 
utrustningen skall fungera. Ett konkret exempel är ksp 90 och att denna inte 
är tillförlitlig20. Vad händer om det blir eldavbrott under insats i en skarp 
situation? Forskargruppen har bevittnat ett otal eldavbrott med ksp 90, till 
exempel när en grupp under påskjutning och tillbakaryckning i slutfasen 
endast skyddas av ksp 90-skytten, som drabbas av eldavbrott. Bortsett från 
den rent stridsteknisk komplikationen blir det för den enskilde kspskytten 
en extrem stressnivå, dels då denne förväntas täcka gruppens tillbakaryck-

                                         
19 Begreppen ”profession” och ”professionalisering” lämnar vi utanför denna diskussion. 
20 Enligt såväl befäl som soldater. 
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ning, dels då skytten plötsligt befinner sig helt exponerad utan möjlighet att 
besvara eventuell eld21.  
 Två andra materielrelaterade frågor som soldaterna och befälet 
återkommer till rör BV309. Enligt befälet har det under en längre tid pågått 
diskussioner med FMV kring möjligheten att sätta in hållare för bl.a. 
understödsvapen (som tex i PBV302), vilket till synes skulle vara en 
ganska enkel sak att åtgärda, vilket dock inte har skett. Konsekvenserna är 
minst två, det blir rörigt i vagnarna, och vid snabba avsittningar där under-
stödsvapen skall medföras riskerar ta onödigt lång tid och soldaterna där-
med hamnar i efterhand. 
 På BV309 finns ett yttre stativ som möjliggör fordonsmontering av ksp 
58. Stativet saknar dock en dämpning, vilket gör att stativet måste vara 
surrat (låst) under förflyttningar, vilket i sin tur innebär en stark begräns-
ning i ksp-skyttens möjligheter att besvara eld. Om stativet å andra sidan 
inte är surrat under förflyttning, riskerar man att detta slås sönder och där-
med bli helt obrukbart. Den yttersta konsekvensen av detta är att förbandets 
förmåga att verka nedgår, det vill säga att frånvaron av dämpning på lv-
stativet riskerar få konsekvenser för stridstekniken. Båda dessa frågor synes 
i grunden vara av en ganska enkel karaktär som inte kräver några kompli-
cerade lösningar, där frånvaron av lösningar påverkar soldaternas möjlig-
heter att verka professionellt, och i grunden handlar detta för soldaterna om 
tillit, d v s kan soldaterna lita på utrustningen (och kanske ytterst FM för-
måga/vilja att förbandet nödvändiga förutsättningar), då det är en fråga om 
soldaternas säkerhet och överlevnad? 
 När det gäller individrelaterad utrustning fanns det också mycket miss-
nöje bland soldaterna, och då framförallt att enbart utrustning tillhandahål-
len av FM får användas. Vi har sett gruppsjukvårdare med egenhändigt 
inköpta välsorterade förbandsväskor och soldater med separata magasins-
väskor fästade på benen, vilka dock inte är reglementerad utrustning. Just 
magasinsväskan på benet är en intressant detalj, som för soldaten innebär 
att denne kan ha ett mycket högre tempo när det gäller magasinsbyte, vilket 
måste anses vara värdefullt om man är engagerad i direkt strid. Med en 
magasinsväska på låret kan soldaten släppa det tomma magasinet rakt ner i 
väskan, som inte har något lock, och därefter snabbt ladda med ett nytt 
magasin. Alternativen är att antingen peta ner det tomma magasinet i 
avsedd ficka på stridsvästen, vilken är tight och därmed tar längre tid, eller 
att släppa det tomma magasinet på marken och riskera att inte hitta det 
igen. 

                                         
21 Att skytten var helt exponerad berodde på att detta skedde under ett strid i ort moment och ”gata 
bakåt”, varvid det inte fanns något skydd att tillgå i den konkreta stridssituationen. 
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 Ett annat exempel på individuell utrustning är skyddsvästarna, som av 
många upplevs som opraktiska på olika sätt, och soldaterna menade också 
att de skyddsvästar FM tillhandahöll inte hade samma skyddsnivå som de 
som fanns på marknaden. Flera av soldaterna uttrycker att de gärna skulle 
vilja köpa egna men att detta inte är tillåtet vilket skapar missnöje22. 
 
Erfarenhetsbegreppet 
I många olika situationer, utbildningsmoment, diskussioner, och samtal, 
återkommer soldaterna till att deras erfarenheter inte tas tillvara. 
 Det som har blivit tydligt när vi följt förbandet är att begreppet är 
mångtydigt och kan representera en mängd olika saker, allt från att ha 
genomfört grundutbildningen på en annan utbildningsplattform än 
P4/Wilska, till att ha deltagit i internationella insatser, och i vissa fall även 
varit inblandad i faktiska strider. 
 I detta avsnitt vill vi inledningsvis illustrera hur detta kommer till 
uttryck, och i den senare delen föreslå en modell för hur man kan förhålla 
sig till erfarenhetsbegreppet. 
 Vi har sett utbildningsmoment där enskilda soldater inte bara ifrågasät-
ter det som förmedlas från befälets sida, utan ytterst också diskvalificerar 
det och ersätter det befälet för fram, t ex med hänvisning till ett reglemente, 
med egna lösningar med hänvisning till sina erfarenheter. Detta har t ex 
gällt vilka tecken som skall användas med vilka innebörder, hur inbryt-
ningar i rum skall gå till, och var de olika soldaterna skall befinna sig i 
gruppen när gruppen framrycker på stridskolonn. 
 I diskussioner med befälet vittnar de själva om hur de i vissa 
diskussioner med soldaterna ger sig, vilket de när de reflekterar över det 
själv starkt ifrågasätter. På frågan om varför de ger sig får vi svar som hän-
visar till att soldaterna har erfarenheter, men vilken typ av erfarenheter de 
enskilda soldaterna har är man inte helt säker på. 
 Basen som soldaternas erfarenheter vilar på spänner över ett vitt spann, 
där en liten del, 4,5 %, har erfarenheter av två missioner och 20 % erfaren-
heter från en mission. I andra delen av spannet finns soldater vars erfaren-
het bygger på att de genomfört sin värnpliktsutbildning på en annan utbild-
ningsplattform (t ex Amf1 eller livgardet). I detta ligger ingen värdering i 
sig, men det är intressant att ha i åtanke i den senare diskussionen om bland 
annat erfarenheter. 
 Ett annat argument är att soldaterna är anställda, och att man inte vill 
framstå som för auktoritära och dogmatiska (våra tolkningar). I samtalen 

                                         
22 Här vill vi poängtera att vi som forskare inte tar ställning i frågan, då det finns bland annat 
försäkringsfrågor relaterat till detta, dock är det diskussioner som pågår bland soldaterna varför vi vill 
lyfta upp den som ett exempel.  
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med befälet framkommer också en självkritik på temat att man nedvärderar 
sin egen erfarenhet och kompetens som befäl. 
 Dessa diskussioner ledde fram till behovet av att utveckla resone-
manget när det gäller erfarenheter, och framförallt vad beprövad erfarenhet 
innebär23. 
 

 
 
Bild 4. Modell över relationen mellan olika aspekter av erfarenhetsbegreppet 
(inspirerat av professor Berndt Brehmer)  
 
Följande resonemang är en utveckling av tankar som professor Berndt 
Brehmer, FHS, fört fram när det gäller diskussioner kring beprövad erfa-
renhet, som tillsammans med vetenskapligt baserad kunskap skall utgöra 
grunden för den militära professionen. Längst ner i Bild 4 står begreppet 
Falsk erfarenhet. Innebörden här är att den erfarenhet som en individ 
åberopar inte är sann. Detta kan bero på en mängd saker, allt ifrån att indi-
viden i fråga minns fel till att individen i fråga, av olika skäl, far med osan-
ning. Ett konkret exempel, som dock inte är hämtat från denna studie, utan 
framkom på Försvarshögskolan för några år sedan, är följande. I en grupp-
diskussion med ett antal officerare med erfarenheter av internationella 
operationer, framförde en av deltagarna sina erfarenheter av att vara i strid, 
och hur han ansåg att dessa erfarenheter borde vara normerande för hur 
förband skulle uppträda vid liknande situationer. Efter en stund visade det 
sig att det i gruppen fanns en annan deltagare som varit med i samma 
insats, och att de erfarenheter som den första gruppdeltagaren refererade till 
inte var sanna, han hade inte varit i strid. Om detta inte hade genomskådats 
hade det funnits en risk att en falsk erfarenhet hade fått påverka diskussio-
nen kring hur ett förband bör uppträda vid stridskontakt. 
 Nästa nivå är Erfarenhet, vilket innebär att individen de facto har en 
erfarenhet, men att denna inte är reflekterad över eller problematiserad. 
Reflekterad erfarenhet betyder att den enskilde individen just har reflekte-

                                         
23 Beprövad erfarenhet som begrepp förekommer frekvent inom bl.a. FM när det gäller 
kunskapsutveckling. 

Falsk erfarenhet
Erfarenhet

Reflekterad erfarenhet
Beprövad erfarenhetÅsikter…
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rat över sin erfarenhet, och under denna individuella reflektion problemati-
serat i vilka sammanhang den specifika erfarenheten kan vara giltig. Överst 
i figuren finner vi så Beprövad erfarenhet, vilket innebär att ett antal indi-
vider tillsammans analyserar de erfarenheter de har och utifrån detta drar 
slutsatser kring generaliserbarhet, giltighet och ”räckvidd” för dessa, t ex 
kopplat till missionsområde, specifika tidsperioder, omvärldshändelser mm. 
Det ultimata är så klart att reglementen, doktriner och  riktlinjer baseras 
på beprövad erfarenhet. 
 I Bild 4 står också åsikter. Utgångspunkten är att individer tycker och 
tänker saker, eller har åsikter, som måste granskas kritiskt om man efter-
strävar kunskapsutveckling på solid grund snarare än godtycke. 
 Med utgångspunkt i denna modell över erfarenhetsbegreppet är det 
möjligt för befälet att skapa en mer nyanserad diskussion kring vilket värde 
som bör tillskrivas olika typer av erfarenheter. Modellen har också presen-
terats för kompaniet som helhet i W049, och även soldaterna såg ett värde i 
detta förhållningssätt. Soldaterna såg också värdet av att ha diskussioner 
kring gemensamma tolkningar, innebörder och rutiner, och såg också en 
möjlighet att få vara med och påverka. 
 Till diskussionen kring erfarenheter bör också lyftas frågan kring hur 
det, oftast omedvetet, tenderar att finnas en värdering kring erfarenheter 
baserat på om individer har utlandserfarenhet eller inte. De utan utlandser-
farenheter hamnar då ofta lägre än t ex de som har varit i Kosovo, som å 
andra sidan hamnar lägre än de som varit i Afghanistan. Inom Afghanistan 
missionerna finns det också en rangordning, där tex erfarenheter från FS 17 
och FS 19 tillmäts större värde p g a de uppmärksammade händelserna 
under dessa båda missioner. 
 
Den formella ”professionella” officeren vs. den värderande ”professio-
nella” soldaten 
Det centrala i detta tema är att instruktörerna24 lägger stor vikt vid att lära 
ut formella arbetsmetoder och rutiner enligt reglementet. Detta möts emel-
lanåt av varierande motstånd från soldaterna som med olika argument häv-
dar att de har egna erfarenheter som talar för andra lösningar än de som 
instruktörerna försöker lära ut. Följden blir att det med jämna mellanrum 
blir diskussioner/förhandlingar mellan å ena sidan instruktörerna och å 
andra sidan soldaterna kring hur soldaterna egentligen skall förhålla sig till 
det som reglementen m m säger.  
 Då instruktörernas uppdrag är att förmedla vad reglementen mm före-
skriver utan att avvika från vad detta, leder detta emellanåt till ”förhand-
                                         
24 Huvudsakligen från utbildningsorganisationen, d v s inte soldaternas ordinarie befäl i 
insatsorganisationen. 
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lingar” i form av öppna diskussioner mellan instruktörer och gruppchefer. I 
dessa förhandlingar visar vissa gruppchefer ett öppet motstånd. Då resulta-
tet av förhandlingarna inte blir vad gruppcheferna önskar, upphör det öppna 
motståndet och soldater och gruppchefer slutar utåt sett ifrågasätta vad som 
sägs, dock fortsätter processen och grupperna definierar egna metoder och 
rutiner på annan plats, slutet för instruktörernas insyn. Forskargruppen har 
följt skyttegrupper som har gjort precis detta, d v s inledningsvis ifrågasatt 
det instruktören har sagt för att efter en stund avbryta ifrågasättandet och 
därefter, när gruppen har varit samlad utan befäls närvaro för att fylla på 
ammunition, bestämma att man kommer att göra på sitt eget sätt. Vi har 
även i samtal med gruppchefer fått följande kommentar: ”Jag har sagt till 
mina gubbar att ta inga diskussioner med utb. De har sina metoder de 
måste utbilda i, sedan fixar vi till det efteråt”. 
 Det som också var uppenbart var att soldaterna kanske inte alltid 
kunde se konsekvenserna av att de gjorde egna tillämpningar i olika avse-
enden. Vissa egna tillämpningar får kanske bara konsekvenser inom den 
egna gruppen och är då överblickbara och hanterbara, givet alla är med på 
det. Andra egna tillämpningar, t ex hur tecken för ”genomsök” respektive 
”ta – genomsök” skall användas kan få avsevärt större konsekvenser då 
detta är ett sätt t ex för olika enheter att kommunicera där det är centralt att 
tecknet har samma innebörd och förstås på samma sätt. 
 Dilemmat för instruktörerna är även att de inte har mandat att fatta 
beslut om eventuella avsteg eller lokala tillämpningar, utan att detta är en 
fråga som ägs av insatsorganisationen, plutonchefer och ytterst kompani-
chefen. Det ifrågasättande från soldaterna som observerats har inte heller 
förts vidare från utbildningsorganisationen till insatsorganisationen, främst 
p.g.a. den arbetsbelastning och tidsbrist som har förelegat.  
 Vissa skulle hävda att frågan om relationen mellan utbildnings- och 
insatsorganisationen är unik för P4 då man här väljer ett annat sätt att orga-
nisera, d v s det finns en organisationsstruktur som är öronmärkt för utbild-
ning. Att avfärda ovanstående diskussion med hänvisning till P4:s sätt att 
organisera är dock en förenkling. Det resultatet pekar på är att i samma 
ögonblick som det inte är den faktiska insatsstrukturen som leder utbild-
ningen, riskerar det att bli ett glapp i organisationen. Detta förhållande kan 
även uppstå om man enbart jobbar inom ramen för insatsorganisationen, t 
ex när man bestämmer sig för att göra ett stationssystem inom kompaniet 
där ett befäl ur första pluton leder all granatgevärsverksamhet, ett befäl ur 
andra pluton leder all kulspruteverksamhet, ett befäl ur tredje pluton leder 
en gruppchefsskola, och ett befäl ur stab- och trossplutonen leder utbild-
ning med alla sjukvårdare inom kompaniet25. Att organisera på detta sätt, 
                                         
25 Exemplet må vara lite klumpigt men grundpoängen torde det trots vara tydlig. 
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med stationssystem, är inget ovanligt och sannolikheten för att använda 
detta arbetssätt ökar antagligen också när personalramarna krymper då det 
är ett rationellt sätt att organisera utbildning. 
 Under övningarna påpekar officerarna att det är positivt med egna erfa-
renheter och reflektioner. Genomgående framhålls hur professionella och 
erfarna soldaterna och gruppcheferna är, och hur det ytterst är grupp-
cheferna som förväntas göra analyser av situationer och komplexa skeen-
den där de förväntas fatta självständiga beslut i enlighet med uppdragstak-
tikens logik. 
 Det förstärkande av soldater och gruppchefers självbild som vi 
observerat är ett tveeggat svärd. Ju mer soldater och gruppchefers erfaren-
heter, kompetens, och självständighet betonas, desto större blir också risken 
för ett ifrågasättande, vilket soldater och gruppchefer också kommenterat 
ungefär på temat ”om vi nu är så duktiga bör vi också kunna fatta beslut 
om hur vissa saker skall utföras”. 
 
Gruppchefen och dennes roll 
Gruppchefen och dennes roll diskuteras utförligare i arbetsrapporten för 
W049. Här diskuteras dock kort frågan om dubbla lojaliteter, gruppchefens 
roll som den sista länken i chain–of-command, samt hur man ser på kom-
petensutvecklingen av gruppcheferna26. 
 Det är tydligt, dels genom observationer under övningar och utbild-
ningar, dels genom intervjuer med gruppcheferna, att deras primära lojalitet 
ligger hos soldatkollektivet, något som i vissa situationer leder till att 
chain-of-command kan tappa i effektivitet. En viktig fråga för plutonchefer 
och kompanichef är att fundera på vilka åtgärder man kan vidta i syfte att 
stärka gruppchefen i dennes roll som en förlängning av chain-of-command 
utan att denne för den sakens skull tappar förankringen i gruppen. I detta 
avseende finns det tidigare använda metoder att tillgå, som t ex förstegsut-
bildning och gemensamma muntliga stridsövningar. 
 När det gäller kompetensutveckling av gruppcheferna så får denna 
fråga säkert en speciell innebörd givet att gruppcheferna kommer ut soldat-
kollektivet och inte är specialistofficerare. Gruppcheferna själva efterlyser 
mer specifik gruppchefsutbildning, dels kring rollen, dels kring centrala 
teman som t ex grupps strid, där det senare rimmar med skrivningar ovan 
om förstegutbildning och muntliga stridsövningar. Kompaniet valde under 
våren 2011 att genomföra en ledarskapsutbildning speciellt riktad mot sina 

                                         
26 Gruppcheferna inom kompaniet var inte, vilket är tanken på sikt inom FM, specialistofficerare utan 
soldater rekryterade mot dessa befattningar. När gruppchefsrollerna inom ett förband är besatta med 
specialistofficerare kommer det med stor sannolikhet att väcka andra frågor. Dock är befälets bedömning 
att de under de närmaste åren får jobba med gruppchefer som inte har denna bakgrund. 
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gruppchefer vilket togs emot mycket väl. Förutom den faktiska kompetens-
utvecklingen har åtgärden även en symbolisk effekt då den visar att kom-
paniet anser gruppcheferna vara så viktiga att man satsar särskilda resurser 
på dem. 
 
Resultat våren 2011 
Under våren 2011 genomfördes tre fältstudieveckor, W108, W119 samt 
W124. De teman som identifierades under den etnografiska ansatsen, och 
som kommer att diskuteras närmare nedan, var: 

 vidmakthållabegreppet 
 ett förband i ständig efterhand 
 hanteringen av det faktum att organisationerna för 422. Mekskkomp 

respektive FS-missionen är olika 
 
Att vidmakthålla som fenomen fokuserades berodde på att detta är en upp-
gift som ett stående förband ställs inför under delar av förbandscykeln, och 
att uppgiften är ny i jämförelse med när FM utbildade värnpliktiga. Detta 
var också den uppgift som förbandet hade under våren 2011 under bered-
skapen.  
 Temat om ett förband i ständig efterhand byggde på en mängd 
observationer där dels förbandet många gånger var i efterhand i förhållande 
till uppsatta mål, dels befälet upplevde att de inte hade tillräckligt mycket 
tid för att förbereda de moment som förbandet stod inför utbildningsmäs-
sigt. 
 Den sista frågan, som handlar om att hantera att organisationerna för 
422. Mekskkomp respektive FS-missionen är olika, kom ur observationer 
att kompanichef och plutonchefer var mycket upptagna av detta, och det 
faktum att man tvingades välja bort soldater inför den förestående insatsen. 
I klartext kunde inte alla soldaterna som var anställda i 422. Mekskkomp 
beredas plats i FS-missionen då FS-missionens organisation är personellt 
svagare, och dessutom till del innehåller annan utrustning. 
 
Vidmakthållabegreppet 
Ett stående förband går igenom ett antal faser inom ramen för sin förbands-
cykel; beredskap, insats, återhämtning, vidmakthålla, mm. Att vidmakthålla 
förmåga är en uppgift som skiljer sig ganska väsentligt från FM tidigare 
verksamhet med värnpliktiga. Tidigare nådde förbandet sin maximala för-
måga i samband med slutövningsskedet, varefter soldaterna ryckte ut, och 
befälet tog emot en ny kohort soldater som man byggde upp ett nytt för-
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band med. Frågan om att vidmakthålla förmåga blev därmed aldrig 
aktuellt27.  
 För de stående förbanden är däremot förmågan att vidmakthålla för-
måga central mellan de olika insatserna, och då kompaniet hade denna 
uppgift under våren valdes detta som ett första fokus. 
 Det är dock viktigt att poängtera att förbandet under denna period syss-
lade i mycket liten utsträckning med att vidmakthålla. Istället sysslade man 
inledningsvis med att återta förmågor där man släpade efter, för att under 
senare delen av våren fokusera övergången till 422. Mekskkomp. 
 I syfte att undersöka närmare vad begreppet vidmakthålla kan tänkas 
stå för samt eventuell möjligheter och utmaningarna med begreppet genom-
fördes en intervjustudie med samtliga plutonchefer, kompanichef samt ett 
urval av tolv soldater.  
 Analyserna gav vid handen att tre aspekter av vidmakthållabegreppet 
utkristalliserades, vilka presenteras närmare nedan. Viktigt att notera är att 
det inte råder vattentäta skott mellan de tre aspekterna, utan de är inbördes 
relaterade och påverkar varandra. 
 

Vidmakthålla moral 
Ett tema som blev tydligt i diskussionerna kring vidmakthålla var behovet 
av att vidmakthålla moralen. En orsak till detta var att befälet såg framför 
sig en längre tidsperiod där förbandet genomförde övningar och utbild-
ningar i olika format, något som ställer krav på att vidmakthålla mora-
len/motivationen bland soldaterna då det fanns en risk att soldaterna skulle 
uppleva detta som oinspirerande p.g.a. lång tid till insats. 
 I syfte att vidmakthålla moral blir det viktigt att kontinuerligt diskutera 
med soldaterna vad det innebär att vara professionell soldat, i vilket det 
bl.a. kan ingå att vara kollega, tjänsteman och soldat. 
 Det var också tydligt att det inom förbandet måste skapas en enhetlig 
bild av vad vidmakthålla innebär i syfte att skapa en ensad bild som på 
motsvarande sätt kan diskuteras med soldaterna. Här finns paralleller till 
tidigare diskussion kring hur olika målbilder i termer av vilket förband man 
som soldat primärt identifierar sig med påverkar inställning till övningar 
och utbildning. 
 I denna rapport, under Resultat – enkät ovan, framkommer samband 
mellan det ledarskap som Insatsorganisationen utövar och moralen bland 
soldaterna, liksom sambandet mellan de övningar och utbildningar solda-

                                         
27 Detta gällde framförallt armén där den absoluta huvuddelen av förbanden utgjordes av värnpliktiga. 
Under KFÖ/rep-övningar var uppgiften snarare ”återta förmåga” eller ”inhämta förmåga” än att 
vidmakthålla. 
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terna deltar i och deras moral. Det är rimligt att anta att detta accentueras 
under ett vidmakthållaskede 
 Det blir här också viktigt, som flera plutonchefer framhåller, att ha en 
balans mellan att ”stryka medhårs” och ”ställa krav”. 
 

Vidmakthålla färdigheter 
Det som traditionellt förknippas med vidmakthållabegreppet är just att 
vidmakthålla färdigheter, och det som framkommer i diskussionerna är att 
vidmakthålla färdigheter omfattar ett antal olika hierarkiska nivåer och 
funktioner. 
 För att kompanisystemet skall vidmakthålla förmåga krävs det att föl-
jande nivåer får träning/utbildning: 

- Enskild soldat 
- Omgång/grupp 
- Pluton, inklusive tillämpade övningar för plutonchefen 
- Kompani, inklusive tillämpande övningar för kompanichefen 

 Detta ställer i sin tur, emellanåt stora, krav på resurser i form av bl.a. 
instruktörer och utbildningsorganisation, körmil, ammunition, arbetstid, 
samt tillgång till relevanta utbildningsanordningar. 
 Det är också viktigt att notera de varierande villkor som finns mellan 
plutonerna och hierarkisk nivå. Speciellt stab- och trosspluton samt kom-
panichef behöver ha hela kompaniet igång för att öva tillämpat, samt 
emellanåt även bataljonsdelar. 
 Detta ställer krav på kreativitet från plutonchefer, kompanichef, utbild-
ningskoordinatorer/motsvarande för att hitta nya utmaningar, att kunna öka 
komplexitet, att hitta nya vinklingar inom olika moment, och hitta ny 
terräng. Rent konkret handlar detta om hur många gånger man kan genom-
föra strid i bebyggelse i Hagen (P4 utbildningsanordning för strid i bebyg-
gelse), strida avsuttet på Kråkberget, eller anfalla runt Krankesjön utan att 
det blir slentrian och att man tappar utmaningen i momenten. 
 I och med att hela kompanisystemet emellanåt har behov av gemen-
samma övningar, vid vissa tillfällen i tillämpad form, finns det ett behov av 
att utbildningen inom kompaniet är synkroniserad. Detta innebär, för att 
vidmakthålla kompanisystemet behövs kanske en övergripande struk-
tur/skedesindelning, dels i syfte att möjliggöra för kompanichefen att ha 
viss utbildningsståndpunkt intagen för att kunna öva kompaniet, dels för att 
minimera risken att moment upprepas pga bristande kommunikation. 
 Under slutfasen av NBG08 utbildningsperiod (hösten 2008) inträffade 
en tragisk dödsolycka i samband med en skjutning28. Enligt den rapport 
                                         
28 Militär skjutolycka på Skövde skjutfält, O län, den 5 december 2007, Statens Haverikommission, 
Rapport RM 2008:05  
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som haverikommissionen tog fram identifierade man ett antal bidragande 
faktorer29 som vi tycker relaterar till de reflektioner vi gör kopplat till 
diskussioner kring vidmakthålla. 
 I rapporten konstateras att (olika passager i rapporten): 

Övningsledaren har efter olyckan uppgett att huvudmålsättningen var 
att öva sammanstöt och att det viktiga var att öva med skarp ammuni-
tion under kraftig eldgivning. 

Övningens målsättning och kraven i övningsplanen låg på en grund-
läggande nivå. Hela den utbildning och övningsverksamhet som be-
dömdes nödvändig för att påbörja beredskapen i NBG var genomförd 
när olyckan inträffade. Förbandet var dessutom godkänt att påbörja 
beredskapen från den 1 januari 2008. Målsättningen för övningen var 
därmed inte anpassad till plutonens förväntade utbildningsståndpunkt. 

Baserat på bl.a. ovanstående drogs slutsatsen att: 

Om en övningsmålsättning är för lågt satt i förhållande till soldaternas 
kompetens och utbildningsnivå kan det medföra att övningen bedrivs 
slentrianmässigt, vilket medför ökad risk för olyckor. 

Övningsledningen och soldaterna i gruppen har uppgett att de ansåg 
övningen vara mycket lätt och att de hade gjort samma sak många 
gånger tidigare. 

Övningens målsättning har trots detta inte uppnåtts eftersom inte alla 
soldater kunde hålla sin plats i gruppen. 

En bidragande orsak ansåg man vara arbetsbelastningen vid kompaniet: 

Eftersom soldaterna i NBG inte var värnpliktiga utan anställda, till-
kom för plutonens ledning en hel del administrativa rutiner som 
arbetstidsuppföljning, rapportering m m 

Vid planering och genomförande av utbildningen var ledningen dess-
utom tvungen att ta hänsyn till den ingående personalens varierande 
bakgrund och erfarenhet samt till att vakanser successivt fylldes. 

Vid en granskning av granatkastarplutonens uppgifter och veckopro-
gram under utbildningstiden under andra halvåret 2007 samt tillgäng-

                                                                                                                        
 
29 Vi är väl medvetna om att det finns synpunkter på denna rapport och tar inte ställning i sak. 



 30

lig utbildnings- och övningstid finner SHK att det förelåg en obalans 
mellan uppgifter och tillgänglig tid. 

Detta kan ha bidragit till att den aktuella övningen inte kunde planeras 
och genomföras på ett säkert sätt. 

Ur ovanstående är det tre saker som är framträdande: 
- utbildnings-/övningsmoment måste möta truppens utbildningsstånd-

punkt. 
- soldaterna agerade inte i enlighet med den utbildningsståndpunkt 

såväl de själva som deras befäl menade att de hade. 
- en hög administrativ arbetsbelastning på befälet försvårade för dessa 

att vidta de förberedelser som var nödvändiga för övningen. 
 
Till att börja med är det värt att notera det motsägelsefulla mellan de två 
första strecksatserna. Bortsett från detta går dessa slutsatser att direkt rela-
tera till diskussionen om vidmakthålla i denna rapport, dels när det gäller 
att ha övningar/motsvarande som är tillräckligt utmanande, dels när det 
gäller att balansera ett ledarskap mellan att ”stryka medhårs” respektive att 
”ställa krav”, dels behovet att det finns tillräckligt med resurser, i det här 
fallet personal, som hinner förbereda övningar mm till relevant nivå och 
omfattning, bl.a. beaktande ovanstående resonemang hämtat ur Haveri-
kommissionens rapport. 
 När det gäller plutoncheferna så beskriver de sig vara hårt bundna av 
administration, ”att köra skrivbord”. I intervjuer med plutoncheferna (och 
detta äger med stor sannolikhet också giltighet för kompanichefen), till-
bringar plutoncheferna mellan 75 och 90 % av sin arbetstid bakom skriv-
bordet. Detta har, förutom ovanstående, en mängd konsekvenser, kanske 
framförallt när det gäller plutonchefernas möjlighet att utöva ledarskap och 
att sätta sin prägel på plutonerna. Det blev också tydligt i de enkäter som 
genomfördes att soldaterna såg sina plutonchefer relativt lite. Cirka 50 % 
av soldaterna ansåg sig inte kunna skatta/beskriva sina plutonchefers ledar-
skap. 
 

Vidmakthålla stridsvärde 
Den tredje aspekten av vidmakthålla avsåg att vidmakthålla stridsvärde. 
Den centrala slutsatsen var här vikten av att pulsera utbildningen, på både 
kort och lång sikt, träning, där högintensiv och lågintensiv verksamhet var-
vas. Detta kan tillämpas inom en specifik vecka, där en lågintensiv måndag 
följs av en mer intensiv tisdag, för att sedan onsdagen ägnas åt fysisk trä-
ning, vård mm, och sedan höjs intensiteten under torsdagen igen. På mot-
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svarande sätt kan en intensiv övningsperiod följas av en mer lågintensiv 
period. 
 Det som kom fram i diskussionerna kring att bibehålla stridsvärde var 
dels vikten av kontinuerlig, allsidig fysisk träning, dels att säkerställa att 
soldaterna har erforderlig kondition och styrka, samt vikten av att före-
bygga skador. 
 En intressant sak som kom att diskuteras i anslutning till vikten av att 
pulsera utbildningen, och då framförallt kring att ha mer lågintensiva perio-
der, var hur det inom kompaniet kunde skapas en inställning där man inte 
tog sig tid till mer lågintensiva perioder, och att t ex plutoncheferna emel-
lan triggade varandra till att hålla en hög intensitet där lågintensiva inslag 
så att säga utgick. 
 Detta kräver också en förankring hos soldaterna så att det finns 
synkronisering kring målbilder och förväntningar. 
 

Övrigt 
Att notera i övrigt är farhågan som artikulerades från ett antal individer att 
vidmakthållafasen skulle användas från HKV som en form av budgetregu-
lator, d v s att man från HKV:s sida inte skapar förutsättningar avseende 
resurser som krävs för att i grunden vidmakthålla förmågor. 
 
Ett förband i ständig efterhand 
En återkommande observation under huvuddelen av vår tid vid kompaniet, 
är att de ofta har varit i efterhand, vilket bla. kom till uttryck genom kort 
om tid till övningsförberedelser och efterhand i relation till utbildningsmål. 
 Dels genom observation, dels genom samtal med kompaniet, 
utkristalliserade sig några av de faktorer som bidrog till detta, och ett sätt 
att sammanfatta det är att kompaniet blir ”ein mädschen fűr alle”.  
 Det finns en mängd intressenter runt kompaniet som ställer krav på 
olika typer av aktiviteter och verksamheter. Till att börja med ingår kom-
paniet i NBG, varför det naturligt kommer uppgifter linjevägen inom NBG. 
Då kompaniet rent fysiskt finns på P4, innebär det att även P4 med jämna 
mellanrum har förväntningar på kompaniet och att detta skall delta i vissa 
aktiviteter, dela vissa bördor, som t ex vakt och beredskap. 
 Till detta kommer HKV, som kan ställa uppgifter till kompaniet i form 
av högvakt. I centrum för allt detta står ett ambitiöst kompani med en 
ambitiös kompaniledning som försöker tillgodose alla intressenter, med 
konsekvensen att kompaniet emellanåt har mer arbetsuppgifter och åtagan-
den än vad de hinner mer, varför de riskerar hamna i efterhand. 
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Hur hantera att organisationerna för 422. Mekskomp respektive FS-
missionen är olika? 
Under våren 2011 observerade vi tidigt att frågan om rekrytering och urval 
kom mer och mer på kompaniets agenda. Detta hade flera orsaker, bl.a. att 
grannkompanierna hade påbörjat sin rekrytering av soldater vilket på-
verkade Wilska genom att kompaniet mycket tidigare än avsett fick påbörja 
sitt eget arbete med rekryteringen inför 422. Mekskkomp. Bortsett från 
detta blev det också det faktum tydligt att att FS-insatsorganisation skiljer 
sig ganska markant från ett mekskkomp med stridsfordon 90. Det är fram-
förallt två saker som skiljer, till viss del är det olika befattningar i ett 
mekskkomp med stridsfordon 90 jämfört med FS-organisationen, dessutom 
är FS-organisationen avsevärt svagare rent numerärt. I klartext innebär 
detta att alla soldaterna inte kan åka med på FS-missionen. I vissa fall, som 
med DT (stab- och trossplutonen), var det ett mindre problem, då vissa be-
fattningar inte finns i FS-organisationen och därmed är det ganska själv-
klart att vissa befattningshavare inte kan bli ianspråktagna. Det som där-
emot skapade direkta ledarskapsutmaningar var på skytteplutonerna, där 
plutoncheferna blev tvungna att välja bort vissa soldater, soldater som de 
handplockat och bedömt vara kvalificerade för anställning, och som dess-
utom hela tiden haft den förestående missionen för ögonen. Förutom att 
detta kortsiktigt var en stor utmaning för plutoncheferna, ”något av det 
jobbigaste jag varit med om under tiden i Försvarsmakten”, kan det finnas 
långsiktiga konsekvenser för kompaniet av att de måste välja bort soldater 
inför en mission. 
 Med något längre tidsperspektiv, primärt tiden för insats, är frågan vad 
som händer med de soldater som inte åker med, i termer av arbetsuppgifter, 
arbetsledning och förbandstillhörighet? Kompanichefen hade tidigt en 
tanke om att sätta ihop de kvarvarande soldaterna i någon form av förstärk-
ningsförband som antingen kunde användas om förbandet på plats behöver 
förstärkning, alternativt täcka upp när de på missionen åker på leave. På 
detta sätt skulle samtliga soldater, i större eller mindre utsträckning, dels få 
missionserfarenhet, dels dela erfarenheter i att ha bidragit till kompaniets 
insats. Detta visade sig dock inte vara görbart. 
 Grundproblematiken handlar om risken för att det sprider sig en känsla 
av ett det finns ett a- respektive ett b-lag på kompaniet, där a-laget så klart 
är de som får åka på mission. 
 Mer konkret så inrymmer detta avsevärt mer frågor än svar. På kort 
sikt är den konkreta frågan om de soldater som redan i juni får beskedet att 
de inte kommer att kunna beredas plats på missionen kommer att säga upp 
sig. I det något längre tidsperspektivet handlar det om de frågor som lista-
des ovan, vad som händer med de soldater som inte åker med, i termer av 



 33

arbetsuppgifter, arbetsledning och förbandstillhörighet? I ett ytterligare 
något längre tidsperspektiv, när förbandet återvänder efter genomförd 
mission, kommer då de soldaterna som varit kvar hemma att återvända till 
kompaniet, eller har de då, av olika skäl, skapat en identitet och samhörig-
het med ett annat förband, t ex det kompani på garnisonen som de varit 
placerade på under det att Wilska har genomfört sin mission? Slutligen, ur 
ett strategiskt perspektiv, är frågan om detta riskerar få konsekvenser för 
FM:s möjligheter att rekrytera? Bland de soldater som ingick i förbandet 
vid tiden för studien var deltagande i en internationell mission en stark 
drivkraft för deras tjänstgöring. Om det visar sig att en anställning inte alls 
är någon garanti för att få genomföra internationella insatser, kommer då 
intresset att minska? 
 En annan fråga som dök upp i samband med att denna fråga diskutera-
des var risken för att få ”strategiskt” tjänstgörande soldater. Detta skall för-
stås som soldater som genomför en mission, och därefter säger upp sig, för 
att kanske ett år innan nästkommande mission söker anställning och deltar i 
denna, för att därefter återigen säga upp sig. 
 

 

Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att bidra till att utveckla officerares samt 
specialistofficerares kompetens i relation till anställda soldater och stående 
förband, primärt avseende ledarskap och pedagogik. 
 Studien är genomförd under perioden augusti 2010 till juni 2011 vid 
Wilska Kompani, P4. Huvudmetoden vid studiens ansats har varit etnogra-
fisk, primärt genom observationer och intervjuer, och det har genomförts 
sju fältstudieveckor under perioden. Vidare har enkät använts i syfte att in-
hämta information kring demografi, arbetstillfredsställelse, synen på ledar-
skap mm. 
 Utgångspunkten har varit en interaktiv approach som utgår från en 
nära koppling mellan forskare och praktiker, där resultat från studie 
löpande diskuteras och tolkas tillsammans, vilket möjliggör för praktiker 
att använda resultat från studien i ett fortgående utvecklingsarbete.   
 De frågor som var styrande för studien var följande: 

1. Vilka krav ställer anställda soldater på befälet när det gäller ledar-
skap? 

2. Vilka krav ställer anställda soldater på befälet när det gäller peda-
gogik? 

3. Hur ser rollspelet ut mellan befäl och anställda soldater? 
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Vidare förelåg ett syfte att utveckla arbetsmodeller mellan Försvarsmakten-
FHS-förbanden gällande genomförandet av praktikorienterade studier, där 
följande frågor var formulerade: 

4. Hur har den interaktiva approachen påverkat forskningsprojektet? 
5. Hur har den interaktiva approachen påverkat verksamheten på vid 

414. Skyttekompaniet? 
6. Vilka erfarenheter avseende den interaktiva approachen bör beak-

tas vid eventuellt kommande studier med motsvarande ansats? 
 

I denna del kommer ovanstående frågor att kommenteras, där vi väljer att 
kommentera frågorna ett till tre under rubriken ”Anställda soldater” och 
frågorna fyra till sex under rubriken ”En interaktiv approach”, följt av en 
mer övergripande redovisning och diskussion av den interaktiva metodens 
effekter, och avslutningsvis görs några mer övergripande reflektioner kring 
studien och dess genomförande. 
 

Anställda soldater 
Studien visar att det finns en kluvenhet från officerarnas sida när det gäller 
hur de egentligen skall förhålla sig till de anställda soldaterna. Kluvenheten 
består i vad man skulle kunna beskriva som ett motsatsförhållande, eller en 
spänning, mellan själva begreppen anställd respektive soldat. Å ena sidan 
finns det en ganska samstämmig uppfattning bland officerarna när det 
gäller att behandla soldaterna som just soldater, när det gäller tydlighet, 
krav mm. Detta innebär inte att officerskollektivet på något sätt har en 
negativ människosyn, eller föredrar ett auktoritärt ledarskap, snarare 
tvärtom, men officerarna är trygga i sin kompetens och sitt mandat i rela-
tion till den värnpliktige soldaten. Det faktum att soldaterna är anställda 
komplicerar på flera sätt bilden för officerarna. 
 En sak som särskilt komplicerar bilden för officerarna är hur de skall 
förhålla sig till när soldaterna refererar till sina erfarenheter, och när sol-
daterna baserat på sina erfarenheter anser att saker skall lösas/hanteras på 
ett annat sätt än det som föreskrivs. Som diskuterats tidigare i rapporten, är 
en komplikation vilken typ av erfarenhet soldaterna rent faktiskt har. I sol-
datkollektivet kunde erfarenheter innebära allt från att ha genomfört värn-
plikten på en annan utbildningsplattform, till två internationella insatser 
(vilket 4,5 % av soldaterna hade gjort, 20 % hade genomfört en internatio-
nell mission, och huvuddelen, 75 %, hade ingen missionserfarenhet). Då 
officerarna i utbildningssituationen inte alltid hade personlig kännedom om 
alla soldaterna, var det inte självklart att officeren visste vilken typ av erfa-
renhet som soldaten refererade till. 
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 En mer grundläggande komplikation bestod i att det inte fanns någon 
gemensam syn på hur officerarna skulle förhålla sig till soldaterna som just 
anställda. I en av intervjuerna beskriver en av plutoncheferna hur han måste 
hitta en balans mellan att ”ställa krav och stryka medhårs”. Vår tolkning av 
de diskussioner vi under studien haft med officerarna, både enskilt och 
under våra gemensamma möten, är att tendensen var att man oftare ”strök 
medhårs” än ”ställde krav”. Orsakerna till detta var flerfaldiga. En orsak 
var en farhåga, mer eller mindre artikulerad, att om man ställde för stora 
krav30 kanske soldaterna sa upp sig. På några möten diskuteras detta i 
mycket konkreta termer som huruvida officerarna kunde genomföra visita-
tioner av logementen när soldaterna betalade hyra för dem, om de skulle 
kontrollera skoputs och rakning, och hur de skulle förhålla sig till att 
soldaterna inte alltid passade tider. 
 En annan orsak, som vi tolkade in i varför officerarna emellanåt valde 
att i större utsträckning ”stryka medhårs”, var att det fanns en mängd saker 
kring de anställda soldaterna som skapade friktioner. Som exempel på frik-
tioner nämns i rapporten PRIO, där t ex löner betalades ut felaktigt och 
tillägg inte betalades ut. Vidare framfördes kritik från andra officerare på 
garnisonen när soldaterna parkerade på parkeringsplatsen för anställda 
(trots att de var det) och att soldaterna tränade på gymmet avsett för 
anställd personal. Allt detta påverkade soldaterna mer eller mindre negativt 
och då valde officerarna på kompaniet, kanske ganska naturligt, att emel-
lanåt i större utsträckning ”stryka medhårs” i syfte att skapa balans mellan 
negativt och positivt. 
 De diskussioner vi haft med kompaniet har bl.a. lett fram till ett behov 
av att diskutera vad anställd soldat innebär. Det var en ganska enstämmig 
uppfattning att vad det innebär att vara soldat inte har så mycket med under 
vilken form man verkar, anställd eller värnpliktig. Däremot innebär det 
faktum att soldaterna är anställda att vissa saker kommer till, snarare än att 
något tas bort när det gäller innebörden i att vara soldat. 
 Uppenbarligen för kategorin anställda soldater med sig ett antal nya 
utmaningar, såväl när det gäller pedagogik som ledarskap. 
 Baserat på resultaten från denna studie rekommenderar vi att Försvars-
makten initierar ett antal dialoger, bl.a. på följande teman: 

 begreppen ”soldat” och ”officer” i det nya personalförsörjningssyste-
met, och vad det innebär att vara professionell i Försvarsmakten. 

 soldaten och kompetensutveckling av dessa. 
 grpC tänkta roll och kompetensutveckling av dessa. 
 hur man på förbanden kan involvera GrpC i ”chain of command”? 

                                         
30 Vad för stora krav skulle innebära definierades inte närmare. 
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 hur kan Försvarsmakten i handling visa att soldaterna är viktiga”. 
 kring erfarenhetsresonemanget/trappan i syfte att stärka officerarna 

samt att utveckla professionen totalt sett. 
 hur utbildning skall genomföras när PRIO-org är intagen? 

 
Vidare pekar studien ut frågor kring hur man lokalt hanterar att alla 
anställda soldater inte kan ingå i en insats (givet att t ex FS-organisationen 
skiljer sig numerärt från förbandets grundorganisation), samt hur vidmakt-
håller ett förband sina förmågor över tiden? 
 Det studien också visar är att frågan om vad det innebär att vara 
anställd soldat, och hur man skall förhålla sig till anställda soldater, är en 
FM-fråga. Soldaterna möter i sin dagliga gärning en mängd representanter 
för FM (allt ifrån personal på truppserviceförråd, matsalar, till andra office-
rare på garnisonen och från andra förband/HKV), långt bortom de office-
rare som är anställda på kompaniet ifråga. Varje sådant möte kan vara 
positivt eller negativt beroende på vilken syn på soldater den som repre-
senterar FM har. På samma sätt som FM, i alla fall under en tid, diskute-
rade att frågan om ett expeditionary mindset måste gälla hela FM, måste 
även hela FM har ett gemensamt mindset när det gäller synen på anställda 
soldater. 
 

En interaktiv approach 
I denna del kommer vi inledningsvis att diskutera den interaktiva 
approachens värde för förbandet, medan vi i den senare delen reflekterar 
kring att arbeta med den interaktiva approachen som metod mer ur ett fors-
karperspektiv. 
 

Den interaktiva approachens värde för förbandet 
Genom den interaktiva approachen möjliggjordes att identifiera frågor som 
hade stor relevans för såväl officerarna som forskarna. Vidare medförde det 
täta samarbetet, bland annat i tolkningsfasen, möjligheten till fördjupad 
förståelse bland forskarna kring de olika fenomen och skeenden som vi 
uppmärksammade, samtidigt som officerarna kunde utveckla och ge ytter-
ligare exempel på det som avhandlades. Officerarna utryckte spontant att 
det som framkom under presentationerna som mycket bra och belysande, 
”helt mitt i prick”, och man ansåg att diskussionerna var ytterst relevanta. 
Man menade också att flera instruktörer och officerare borde vara med på 
mötena. 
 Mötena fungerade som en katalysator för reflektioner och diskussioner 
om verksamheten som annars inte hanns med. På en direkt fråga framkom t 
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ex att de inte hade fört några diskussioner gällande rollspel mellan insats- 
och utbildningsorganisationen. Detta blir en bekräftelse på studiens resultat 
vilket är en kvalitetssäkring. 
 Andra frågor som diskuterades under mötena, och som inte diskuterats 
systematiskt tidigare, var t ex: 

- Vem ansvarar för sanktioner mot ”dålig ordning” hos gruppchefer 
och soldater? 

- Vem ska ”döma av” när diskussioner uppstår under övningar om hur 
grupperna ska uppträda – instruktören som är där eller insatspluton-
chefen som inte är där men har formellt ansvar? 

- Vilka standarder ska gälla – reglementets eller insatsorganisationens?  
 
Det direkt synbara resultatet var att de återföringsmöten som vi genom-
förde blev ett fora för officerarna att diskutera hur de upplevde olika situa-
tioner och att försöka hitta gemensamma lösningar på de utmaningar de 
ställdes inför. Ett annat konkret exempel på en fråga, förutom de tidigare 
nämnda, var det ”glapp” som uppstod mellan insats- och utbildningsorgani-
sationen, som riskerade få operativa konsekvenser för kompaniet, vilket 
uppmärksammades redan på det första återföringsmötet. Vidare medförde 
den interaktiva approachen att behovet av att ha gemensamma diskussioner 
om förhållningssätt i relation till soldaterna synliggjordes, och ännu mer 
explicit vad det kunde innebära att vara professionell soldat. 
 Gruppchefens roll uppmärksammades tidigt, vilket medförde att 
kompaniet bestämde sig för att genomföra en ledarskapsutbildning med 
samtliga gruppchefer på kompaniet. 
 En annan konkret åtgärd som har sitt ursprung i den interaktiva 
approachen är plutonchefernas ledarskap och att de emellanåt saknade sam-
syn när det gällde ledarskap. Detta blev tydligt vid återföringsmötena, och 
framförallt när olika data analyserades. Detta ledde fram till att pluton-
cheferna avsatte en heldag med externt stöd för att diskutera sitt eget och 
deras gemensamma ledarskap. 
 Förutom de diskussioner som fördes med befälslaget kring våra och 
deras observationer och reflektioner, och det värde som befälslaget tillskrev 
dessa, fungerade de återkommande enkätmätningarna på kompaniet som en 
”temperaturmätning” för kompanichefen m fl, vilket ansågs vara värdefullt. 
 
Som framgår av bifogat brev från chefen för 414. Skkomp (se bilaga 8), har 
studien och dess upplägg varit mycket uppskattat. 
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Den interaktiva approachen som metod 
En av de viktigaste erfarenheterna, när det gäller den interaktiva 
approachen som metod, är behovet av att förankra metoden och arbetssättet 
lokalt, d v s med det förband som de facto skall ingå handgripligen i stu-
dien. 
 Historiskt sett är förband vana vid att de är undersökningsobjekt, d v s 
forskarna kommer dit, i allmänhet delar de ut enkäter, och resultaten kom-
mer mycket sällan förbandet till del31. Den interaktiva approachen som idé 
är diametralt motsatt. Där ingår ett kontinuerligt dataåterflöde med mycket 
korta omloppstider, som förbandet kan använda i sitt eget utvecklingsarbete 
på olika sätt, om de så önskar. 
 414. skkomp var inställda på att vara undersökningsobjekt, och när vi 
träffade förbandet första gången fanns redan soldaterna på plats och 
scheman var lagda. Detta innebar att det fanns mycket lite utrymme, i 
termer av tid, där förbandet kunde jobba mer systematiskt med de resultat 
som vi återförde. För att komma runt detta måste forskargruppen ha större 
framförhållning så att dialogen kan tas mycket tidigt med förbandet. Med 
större framförhållning kan förbandet dels rent mentalt sätta sig in i vad 
samarbetet innebär, dels skapa utrymme i scheman mm. 
 Att kompaniet var inställt på att vara undersökningsobjekt och att få 
mycket lite tillbaka artikulerades rakt ut efter det första återföringsmötet. 
Feedbacken kring nyttan av återföringen var mycket positiv, och kompani-
chefen sa med ett snett leende ungefär32 ”jag var inte helt positiv när jag 
förstod att jag skulle få ett gäng forskare i knäet, men det här var mycket 
värdefullt”. 
 Det var också tydligt att den interaktiva approachen påverkade forsk-
ningsprojektet. På den enklaste nivån så bestämdes tiderna för forskarnas 
deltagande av förbandet utifrån hur de såg på den verksamhet de hade 
framför sig, och under senhösten anpassades återföringsmötena utifrån per-
sonalens önskemål. Den enkät som användes återkommande reviderades 
dels utifrån vilken verksamhet som förbandet stod inför, och i slutet deltog 
även kompaniledningen aktivt i formulerandet av enkätfrågor utifrån det de 
var intresserade av. Efterhand som studien pågick identifierades också 
teman i dialog med kompaniledningen för fördjupade studier, t e x med 
intervjuer. 
 

                                         
31 Vilket måste ses som en allvarlig kritik rent generellt till forskare. 
32 Som författare tar vi det fulla ansvaret för att citatet eventuellt inte är ordagrant, dock var det med 
denna innebörd.  
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Den interaktiva metodens effekt 
Inom ansatsen interaktiv approach finns det som redovisats ovan, under 
”Metod”, tre målgrupper som är viktiga när det gäller återföring av resultat: 
den lokala enheten; organisationen i stort; samt det vetenskapssamhället. 
Här redovisas de insatser som har gjorts under projektets gång med syfte att 
sprida kunskap. 
 
Lokalt 
Den lokala enheten, i det här fallet kompaniet, har fått fortlöpande åter-
koppling på veckobasis, vilket har diskuterats ovan. Detta har fungerat väl 
och varit uppskattat av kompaniet. 
 
Försvarsmakten 
Organisationen i stort får i det här fallet räknas som Försvarsmakten. Under 
2011 har föreläsningar kring studiens resultat genomförts i följande omfatt-
ning: 
10/3-2011 Försvarsmakten LOPE Nätverksträff 
16/3-2011 Svenska Officersförbundets styrelse 
18/3-2011 Personalstaben vid Försvarsmaktens Högkvarter (PERSS/HKV) 
15/4-2011 SSS, Karlskrona 
23/5-2011 LvSS 
24/5-2011 P4, GU-bat 
31/5-2011 SKAN FORUM, Danmark 
22/8-2011 MHS-H, YBK OF2 2011 
8/11-2011 MSS, SOU 
29/11-2011 Intervjuad av Officerstidningen, publicerat i december 2011. 
23/1-2012 MHS-H, YBK OF2 2012 
 
Vidare kommer under januari 2012 en återkoppling att ske till C P4, dennes 
stab, m fl 
 Under våren 2011 har samverkan och utbyte vidare skett med: 

 INS ERF ANA 
 Undersökningsgruppen ”Undersökning av 414. LSKKOMP NBG11 

med anledning av inträffade OTM/avvikelser” (HKV 2011-06-21 14 
990. 59489) 

 
Vetenskapssamhället 
När det gäller spridning inom vetenskapssamhället förbereds i dags-
läget två artiklar. Den ena behandlar frågor kring identitet, lärande och 
motstånd givet de nya personalkategorierna. Artikel nummer två foku-
serar etiska dilemman i samband med ledarskapsstudier med den 
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ansats vi haft under det gångna året, dilemman för oss som forskare 
samt för de inblandade soldater och befälet. Den senare artikeln är 
antagen för presentation vid The 10th International Studying Leader-
ship Conference - Ethical Dilemmas for Leadership, 12-13 december 
2011 i Bristol. Genom dessa två publiceringar tillgodoses beställarens 
explicita önskan om kvalitetssäkring av forskningen genom interna-
tionell publicering. 

 
Avslutande reflektioner 

Syftet med studien är väl uppfyllt. Genom ett nära samarbete med kompa-
niet har studien kontinuerligt återfört resultat som de har kunnat ta med sig 
i sitt vidare arbete, samtidigt som kompaniet har kunnat påverka studiens 
inriktning. 
 Givet den spridning som resultaten haft, med mycket korta omlopps-
tider, såväl inom förbandet som inom stora delar av FM, måste studien 
anses ha ett stort avnämarvärde, d v s projektet har levererat nytta. 
 Projektet möjliggjordes i mycket stor utsträckning av det mottagande 
och bemötande vi fick på P4, från C P4, Kn Jesper Sparre och ner till 
soldaterna på Wilska Kompani. 
 Studien visar också på hur viktigt det är för forskare att återkoppla till 
de som deltar i studien. Detta blev också tydligt för oss när vi som forskar-
grupp gick från att vara en mer eller mindre upplevd belastning till att vara 
en grupp som tillförde värde och sågs som en resurs. Det var också 
uppenbart att även soldaterna över tid började se oss som en resurs, vilket 
blev ännu tydligare vid de två tillfällen när vi återkopplade resultat till hela 
kompaniet. 
 För att uppnå maximal effekt i den här typen av projekt är det viktigt 
med ännu mer förankring och framförhållning, framförallt så att det motta-
gande förbandet avsätter resurser, främst tid, för att kunna hantera de 
resultat som återförs. 
 En fråga, som är mer av vetenskaplig karaktär men som har ställts till 
forskargruppen, är om inte den interaktiva approachen genom sitt nära 
samarbete med de som ingår i studien därmed även påverkar resultaten? 
Svaret på den frågan är odiskutabelt ja, men samtidigt är frågan på en nivå 
felställd eftersom syftet med den interaktiva approachen är att kontinuerligt 
återkoppla till praktikerna. Däremot är frågan relevant men på en annan 
nivå, och kanske då primärt vad det innebär att man som forskare är så nära 
praktikerna och vad som då skall vara i fokus rent vetenskapligt, d v s, vad 
är det som studeras ur ett vetenskapligt perspektiv? 
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 Slutligen bör man ställa frågan om studiens generaliserbarhet. Studien 
i sig har inga generaliserande ambitioner, däremot har vi stöd för att hävda 
att de frågor som har identifierats här har relevans för FM i ett större 
perspektiv. Dels har resultaten tagits fram i nära samarbete med kompaniet 
där en stor samstämmighet har rått, dels har resultaten vidimerats under det 
relativt stora antal föreläsningar som har genomförts över landet under 
2011. 
 Vi vill i detta sammanhang också hänvisa till den rapport som INS 
ERF ANA33 har tagit fram kring erfarenheter av stående insatsförband med 
anställd personal. I denna rapport kommer författarna i många avseende 
fram till samma typ av slutsatser, vilket talar för den mer allmänna giltig-
heten i dessa båda studier. 
 
 
 

                                         
33 Specialförbandens erfarenheter av stående insatsförband med anställd personal – Erfarenhetsanalys av 
INS ERF ANA. Förvarsmakten, 2011-01-19, 16 130:51412 
 



 
 

Bilaga 1 
 

Utdrag ur arbetsrapporten för W036. 

Resultat 
Resultaten redovisas enligt följande: enkätstudien, den etnografiska studien, officerarnas 
loggboksreflektioner och avslutningsvis presenteras utfallet av det interaktiva mötet. 
 
Enkätdata representerar soldatnivån, det vill säga endast soldater, gruppchefer samt gruppchef 
ställföreträdare. Vid insamlingstillfället var stab/trossplutonen kraftigt reducerad på grund av 
att huvuddelen var på befattningsutbildning på annan ort.1  
 

Resultat - enkät 
Snittåldern för kompaniets soldater är 22 år, med en spridning mellan 19 och 30 år. 
Huvuddelen är ensamstående (66 %), och majoriteten har gymnasieexamen (87 %). Dessutom 
11 % har högskole/universitetsutbildning. 41 % av soldaterna kommer direkt från värnplikten, 
och av alla soldater har cirka en fjärdedel (25 %) erfarenhet av tidigare 
missioner/internationella missioner.2 
 
På en fråga om hur nöjda soldaterna var med insats- respektive utbildningsorganisationens 
ledarskap svarade soldaterna 4,5 respektive 3,9 (på en femgradig skala).  
 
Soldaterna fick också frågan om hur de upplevde sig bli behandlade av respektive 
organisation, med ytterligheterna ”som värnpliktig” respektive” som professionell soldat”3 på 
en femgradig skala. Utfallet blev 3,7 för utbildningsorganisationen respektive 4,4 för 
insatsorganisationen. 
 
På frågan ”Hur intressant skulle det vara för dig att söka anställning i Försvarsmakten, givet 
dina erfarenheter av NBG11?” blev utfallet 3,9 på en femgradig skala, där meniga var 
signifikant mer intresserade av att söka anställning än gruppchefer (sergeanter) och 
ställföreträdande gruppchefer (korpraler). 
 
Generellt sett upplevde också meniga soldater utan utlandserfarenhet utbildningen och 
övningarna som mer relevanta, än korpraler, sergeanter och soldater med utlandserfarenhet. 
De meniga soldaterna var också mer tillfreds med sin arbetssituation.4 
 

                                                
1 Svarsfrekvensen för de tre skytteplutonerna var 91 %. 
2 20 % har gjort en tidigare mission/internationell insats, och 4,5 % har gjort två. 
3 Huruvida ”professionell soldat” är det mest relevanta uttrycket här kan diskuteras, ett alternativ skulle kunna 
vara ”yrkessoldat”. I detta fall är detta mer av semantisk karaktär eftersom det ställs mot att behandlas såsom en 
värnpliktig. Frågan är dock viktig principiellt, vilket går att utläsa av diskussioner och efterföljande kommentarer 
av befälet på kompaniet på temat ”vilken titel skall vi använda på soldaterna?”. 
4 Detta är mycket övergripande sammanfattningar, vilka kommer att utvecklas närmare i FoT Ped slutrapport 
2010. 



 
 

Resultat - etnografi 
Två tydliga teman utkristalliserade sig vid analyser av det etnografiska arbetet: 
 

1. Den formella professionella officeren/instruktören vs. den motsträvige professionella 
soldaten 

2. Relationen insatsorganisation vs. utbildningsorganisation 
 
Dessa två teman går i praktiken ihop och skapar vissa specifika villkor primärt för 
utbildningsorganisationen. 
 
Det centrala i det första temat är att instruktörerna lägger stor vikt vid att lära ut formella 
arbetsmetoder och rutiner enligt reglementet. Detta möts emellanåt av varierande motstånd 
från soldaterna som med olika argument hävdar att de har egna erfarenheter som talar för 
andra lösningar än de som instruktörerna försöker lära ut. Följden blir att det med jämna 
mellanrum blir diskussioner/förhandlingar mellan instruktörerna å ena sidan och soldaterna å 
andra sidan kring hur soldaterna egentligen skall förhålla sig till det som reglementen m.m. 
säger.  
 
Då instruktörernas uppdrag är att förmedla vad reglementen mm föreskriver och inte avvika 
från vad detta, leder detta till förhandlingar i form av öppna diskussioner mellan instruktörer 
och gruppchefer i ett formellt ”rum”. I dessa förhandlingar visar gruppcheferna ett öppet 
motstånd. Då resultatet av förhandlingarna inte blir vad gruppcheferna önskar, upphör det 
öppna motståndet och soldater och gruppchefer slutar utåt sett ifrågasätta vad som sägs. 
Internt definierar grupperna sedan egna metoder och rutiner i ett informellt ”rum”, slutet för 
instruktörernas insyn. 
 
Under övningarna påpekar officerarna att det är positivt med egna erfarenheter och 
reflektioner. Oavbrutet framhålls hur professionella och erfarna soldaterna och gruppcheferna 
är, och hur det ytterst är gruppcheferna som förväntas göra analyser av situationer och 
komplexa skeenden samt fatta självständiga beslut i enlighet med uppdragstaktikens logik. 
När det gäller tema två, relationen insatsorganisation vs. utbildningsorganisation, är det mest 
centrala resultatet att utbildningsorganisationen i grunden enbart har mandat att utbilda utifrån 
de specifika utbildningsmålen. Eventuella avvikelser från reglementen och/eller lokala 
tillämpningar är upp till insatsorganisationen att döma av. I och med att soldater och 
gruppchefer är medvetna om detta, fäster de inte lika stor vikt i alla avseende kring vad 
utbildningsorganisationen försöker förmedla. 
 

Resultat - loggböcker/reflektioner  
Instruktörerna i utbildningsorganisationen uttryckte att de själva sannolikt hade för stor 
respekt för soldaternas och framförallt gruppchefernas synpunkter där vikten av ett enhetligt 
förfarande enligt reglemente inte borde framställas som något förhandlingsbart. Denna ”för 
stora” respekt menade instruktörerna också kom till uttryck genom att man generellt sett inte 
ställde samma krav på soldaterna när det gällde t.ex. ”puts och studs” samt tidspassning som 
med värnpliktiga. Vid tiden för datainsamlingen (v.36) befann sig 414. skyttekompaniet tidigt 
i utbildningsskedet. Med ovanstående i åtanke, reflekterade instruktörerna/officerare i både 
utbildnings och insatsorganisationen kring vad som händer när utbildningskraven efterhand 
stegras och förbandets samövningfas på kompaninivå/bataljonsnivå inträder.  
 



 
 

Diskussion avseende resultat från enkät respektive etnografin 
De inledande resultaten från enkäten, där utbildningsorganisationen erhåller lägre resultat 
jämfört med insatsorganisationen när det gäller ”nöjdhet med ledarskap” samt hur soldaterna 
upplever sig bli behandlade, bör ses i ljuset av de två organisationernas roller.  
 
Utbildningsorganisationen har (den otacksamma?) uppgiften att förmedla fastställda rutiner, 
metoder och procedurer baserat på reglementen, medan insatsorganisationen i vissa 
avseenden kan avvika från dessa genom att skapa lokala tillämpningar. Ur detta perspektiv är 
det självklart att utbildningsorganisationen uppfattas som mindre flexibel och 
tillmötesgående. Instruktörerna förde fram åsikten att soldaternas nöjdhet med deras ledarskap 
sannolikt skulle öka när man lärt känna varandra bättre.  
 
En central fråga är också om inte det motstånd som instruktörerna emellanåt upplever är en 
direkt konsekvens av att de oavbrutet poängterar hur erfarna och professionella soldaterna är? 
 
Resultaten pekar också på vikten av att skapa mandat åt utbildningsorganisationen så att 
soldater och gruppchefer inte känner att de kan omförhandla det som 
utbildningsorganisationen är satta att förmedla.  
 
Det som ofta lyfts fram som positivt för verksamheten är att soldatgruppen utgörs av 
professionella soldater med en högre motivation för deltagande i verksamheten än 
värnpliktiga. Å andra sidan kan detta lätt slå tillbaka när denna grupps motivation i egenskap 
av att vara professionella soldater jämte egen erfarenhet av internationella insatser i praktiken 
förminskar viljan att ta till sig reglementets föreskrifter framför egna (mer eller mindre 
beprövade) lösningar.  
 

Resultat - det interaktiva mötet 
 

W36 – Första återkopplingsmötet 
Fredagen den 10 september mellan klockan 09.30 och 11.30 avslutades fältstudieveckan med 
ett möte i kompaniledningsrummet. Deltog gjorde hela pedagogiska forskarlaget och nio 
officerare (tre från insatsorganisationen och resterande från utbildningsorganisationen).  
 
Mötet mellan oss forskare och informanterna är en central del av den interaktiva 
forskningsmetoden och syftar till att återföra och diskutera resultaten från veckans studie 
omfattande soldatenkäten, intervjuerna, dagböckerna och observationerna. Efter 
resultatredovisningen fick instruktörerna/officerarna möjlighet att delge sina reflektioner och 
synpunkter avseende resultaten men även andra frågor de ansåg viktiga. 
 
Följande frågor och teman togs upp: 
 

- Professionella soldater. Vad det kan innebära, hur de ska behandlas, om vikten av en 
samsyn mellan insatsorganisationen och utbildningsorganisationen om vad 
professionella soldater innebär. 

 
- Utbildningen. Vilka krav ställer professionella soldater på ledarskap och pedagogik? 

Det är svårt att skapa en ensad utbildning och fokusera utbildningen när vi inte vet vilka 



 
 

uppgifter som kan bli aktuella. Ett annat problem är att insatsplutoncheferna inte har tid 
att delta i utbildningen. 

 
- Ledarskap. Det är svårt att förhålla sig till de professionella soldaterna när man varken 

skall dalta med dem eller behandla dem ”som värnpliktiga”. Det blir lätt att man 
”överboostar” soldaters och framförallt gruppchefers självbild och roll som 
professionella, vilket gör att de blir för självsäkra och ifrågasättande. 

 
- Utbildningsorganisation vs insatsorganisation. Skillnaden mellan insatsorganisationen 

och utbildningsorganisationen beskrevs som naturlig då utbildningsorganisationen är 
”vikarier”, som går in och utbildar och sedan försvinner ut. Något som bidrog till att det 
inte är samma emotionella engagemang från deras sida. En annan röst framhöll att 
samarbetet mellan insatsorganisationen och utbildningsorganisationen inte är helt 
klargjort. Ett annat grundläggande problem är att insats inte har tid att vara med på 
utbildningen. 

 
- Instruktörerna och officerarnas uppfattning om mötet. Officerarna säger spontant att det 

som framkommer under vår presentation är jättebra och belysande, helt mitt i prick. Det 
framhålls som särskilt bra att vi studerat utbildningsorganisationen - annars brukar alla 
bara titta på insatsorganisationen. Man anser att flera instruktörer och officerare måste 
vara med på nästa möte. Plutonchefen från insats måste vara med. 

 
- Våra reflektioner av mötet. Mötet fungerar som en katalysator för reflektioner och 

diskussioner om verksamheten som de antagligen inte annars skulle ta upp. På vår fråga 
framkommer att de inte har fört den här typen av diskussioner gällande rollspel mellan 
insats- och utbildningsorganisationen. Vi får härigenom en bekräftelse på våra resultat 
vilket är en stark kvalitetssäkring. Frågan om skillnaden mellan insats- och 
utbildningsorganisationen har inte diskuterats explicit inom kompaniet tidigare. 

 
- Hur man tror att mötet påverkar verksamheten i närtid. Dagliga utvärderingar med 

soldaterna om stridstekniska frågor. Utvärderingar på plutonens timme. Försök att få 
med insats mera i utbildningen. Man för resonemang kring hur utbildningen kan 
förändras utifrån det som kommit fram under mötet. 

 
- Tips till oss från mötesdeltagarna. ”Vecka 38 borde ni vara här och kolla efter att de har 

varit ute och gått långt och länge och sedan ge dem enkäten.”Vi blev erbjudna att få 
tillgång till protokoll från plutonens timme.  

 
- Hur påverkar detta möte vårt fortsatta arbeta avseende metod och forskningsfrågor? Vi 

borde fördjupa oss kring hur insatsorganisationen förhåller sig till utbildningsinnehållet 
men också hur personalen i utbildningsorganisationen och insatsorganisationen ser på 
varandra. Ett annat fokus kan vara gruppchefernas roll. Interaktivitetsmodellen kan 
utvecklas till en teoretisk modell som beskriver relationen mellan 
utbildningsorganisationen och insatsorganisationen. Vi har identifierat 
insatsorganisationen respektive utbildningsorganisationen som två olika ”communities 
of practies”. Vi kan studera hur specialistofficerarnas roll ser ut i respektive community.  

 
- Gemensam kunskapsbildning. En tydligare gestaltning av relationen mellan 

insatsorganisationen och utbildningsorganisationen kunde skapas för både de 
deltagande officerarna och forskarna. Flera aspekter på denna relation lyftes fram, t.ex.: 



 
 

Vem ansvarar för sanktioner mot ”dålig ordning” hos gruppchefer och soldater? Vem 
ska ”döma av” när diskussioner uppstår under övningar om hur grupperna ska uppträda 
– instruktören som är där eller insatsplutonchefen som inte är där men har formellt 
ansvar? Vilka standarder ska gälla – reglementets eller insatsorganisationens?  



 
 

Bilaga 2 
 

Utdrag ur arbetsrapporten för W040. 

Resultat 
Resultaten redovisas enligt följande: reflektioner sedan sist, enkätstudien, officerarnas 
loggboksreflektioner, den etnografiska studien, och avslutningsvis presenteras utfallet av det 
interaktiva mötet. Denna ordningsföljd representerar också den övergripande strukturen på 
fredagens återrapporteringsmöte. 
 
Enkätdata representerar soldatnivån, det vill säga endast soldater, gruppchefer samt gruppchef 
ställföreträdare. I de fall det föreligger resultat från samma frågeområde från såväl W36 som 
W40 redovisas dessa samtidigt. 
 

Reflektioner sedan sist 
Inledningsvis på fredagsmötet ställdes frågan om samtalen under mötet W36 hade haft 
konsekvenser, och det hade det enligt ett flertal respondenter haft i form av reflektioner, men 
de inte har "arbetsstyrkan" att göra de förändringar de skulle göra. Däremot har de under tiden 
gått in ett annat skede i utbildningen, med mer grupp- och plutonsövningar som innebär en 
större integrering av "blå" (utb) och "grön" (insats) org vilket de gör allt mer framöver. Snart 
kommer "blå" org. att dras ned till en off./plut. Enskilda utbildningsofficerare har dock tagit 
till sig resultaten från förra mötet så till vida att de har tagit individuella initiativ till närmare 
samverkan med insatsutbildningen innan olika övningsmoment. 
 
Efter förra mötet hade företrädare för utbildning respektive insats talat mycket med 
kompanichefen om det som hade sagts, men hade olika uppfattningar om det som hade sagts, 
vilket innebar att kompanichefen hade fått höra två uppfattningar. Vad detta i förlängningen 
innebär, dvs att det är två ganska olika bilder som presenteras, utvecklades inte närmare. 
 
Frågan ställdes om de olika uppfattningarna efter föregående möte. Från Utb:s sida menade 
man att soldaternas agerande underminerar Utb:s möjlighet att utbilda, men från insats sida 
tonas soldaternas agerande ned och delvis försvaras som ett allmänmänskligt uppförande.  
 
Kompanichefen hade uttryckt önskemål att sätta sig ned med Insats och Utb och "bolla, prata, 
reda ut" vilka mandat som ligger var. 
 
 

Resultat - enkät 
 
Då soldaterna möter befäl från såväl insatsorganisationen som utbildningsorganisationen var 
det av intresse att studera om det förelåg skillnader i hur soldater upplevde de två 
organisationerna. 
 
 
 
 



 
 

 
 W36 W40 
Hur tycker du att dina ordinarie chefer behandlar dig? 4,4 4,3 
Hur tycker du att utbildningsorganisationen behandlar dig? 3,7 3,6 
Hur nöjd är du med dina ordinarie chefers ledarskap? 4,5 4,5 
Hur nöjd är du med utbildningsorganisationens ledarskap? 3,9 3,6 
 
Tabell 1. Tabellen visar hur soldaterna upplever sig bli behandlade samt hur nöja de är med ledarskapet från 
ordinarie chefer respektive utbildningsorganisationen W036 respektive W040.  
 
Soldaterna fick dels besvara frågan ”Hur tycker du att dina ordinarie chefer behandlar dig?” 
utifrån en femgradig svarsskala som gick från ”Som en värnpliktig soldat” till ”Som en 
professionell soldat”1, dels frågan ”Hur nöjd är du med dina ordinarie chefers ledarskap?” 
utifrån en femgradig svarsskala som gick från ”Inte alls nöjd” till ”Mycket nöjd”. Båda 
frågorna ställdes även med utgångspunkt i hur soldaterna upplevde utbildningsorganisationen. 
Som framgår av tabell ett är soldaterna mer tillfreds med ordinarie organisation jämfört med 
utbildningsorganisationen, och utfallet W40 följer i stort utfallet från W36, men en mindre 
nedgång avseende nöjdhet med utbildningsorganisationens ledarskap. 
 
Soldaternas syn på utbildningen har studerats med utifrån två huvudfrågor, dels hur soldaterna 
upplever övningarnas relevans och kvalité, dels hur soldaterna upplever att utbildningen har 
ökat deras förmåga inom olika områden. 
  
 
Utbildning och övningar har: W36 W40 
Känts relevanta 4 3,9 
Hög kvalitet 4 3,9 
 
Tabell 2. Tabellen visar utfallet på frågorna kring hur soldaterna upplever övningars relevans samt kvalité under 
W036 respektive W040. 
 
Som framgår av tabell två finns det inga egentliga skillnader mellan W036 och W040 
avseende hur soldaterna upplever övningars relevans samt kvalité. 
 
Frågan kring hur soldaterna upplever att utbildningen har ökat deras förmåga omfattade fyra 
delområden: allmän militär kunskap, kunskap i befattning, kunskap om andra kulturer, samt 
ökad social förmåga. 
 
Utbildningen har ökat: W36 W40 

mina allmänmilitära kunskaper 3,6 3,6 
min kunskap i min befattning 3,7 3,5 
min kunskap om andra kulturer 2,1 2,3 
min sociala förmåga 3 2,9 
 
Tabell 3. Tabellen utvisar utfallet på frågor kring hur soldaterna anser utbildningen ökat deras förmåga inom 
områden allmän militär kunskap (allm), kunskap i befattning (bef), kunskap om andra kulturer (kultur), samt 
ökad social förmåga (social) i jämförelse W036 respektive W040. 
 

                                                
1 Dessa svarsalternativ är inte helt oproblematiska, och i grunden finns en diskussion om hur 
soldaterna skall definieras. För denna studie fyller dock dessa svarsalternativ sitt syfte. 



 
 

Utfallet i tabell tre visar att det förekommer inga stora skillnader mellan W036 respektive 
W040. Möjligtvis är det värt att kommentera det relativt sett lägre värdet när det gäller 
kunskaper om andra kulturer med tanke på att förbandet är avsett att sättas in i internationella 
operationer. 
 
Soldaternas upplevelse av sin arbetsmiljö belyses med frågor på följande teman; 
arbetstillfredsställelse, sammanhållning samt arbetssituation. 
 
 W36 W40 
Arbetstillfredsställelse 3,8 3,7 
Sammanhållning 4,2 4,2 
Arbetssituation 3,9 3,4 
 
Tabell 4. Sammanställning av soldaternas upplevelse av arbetstillfredsställelse, sammanhållning samt 
arbetssituation i jämförelse W036 och W040. 
 
Arbetstillfredsställelse fokuserar i denna studie allmänt kring bland annat relationer till 
kollegor och befäl, lön och förmåner, samt arbetet i sig själv. Sammanhållning avser här dels 
sammanhållning med kollegor, dels hur befäl på kompaniet anses ha hög sammanhållning. 
Arbetssituation, slutligen, avser bland annat arbetsbelastning och kontroll över det egna 
arbetet. 
 
Generellt sett visar tabell fyra inga större variationer över tid, möjligtvis med undantag för 
frågorna kring arbetssituation som nedgått något. 
 
På frågan ”Hur intressant skulle det vara för dig att söka anställning i Försvarsmakten, givet 
dina erfarenheter av NBG11?” blev utfallet vid båda mättillfällena 3,9 på en femgradig skala. 
 
Relationen mellan organisation och individerna studeras med tre olika frågebatterier i enkäten 
under W040. Ett frågeområde handlade om i vilken utsträckning individen identifierade sig 
med organisationen, ett andra frågeområde fokuserade i vilken utsträckning individen 
upplevde utfästelser, formella eller informella från organisationen, definierat som 
psykologiskt kontrakt organisation, och ett tredje frågeområde som fokuserade i vilken 
utsträckning individen själv anser sig ha gjort utfästelser, formellt eller informellt, definierat 
som psykologiskt kontrakt individ. 
 
På frågan om i vilken utsträckning individen identifierar sig med organisationen, blev utfallet 
5,7 på en 7-gradig skala. När det gäller psykologiskt kontrakt organisation, var utfallet 4,1 på 
en 6-gradig skala. Slutligen, avseende psykologiskt kontrakt individ, var utfallet 3,5 på en 5-
gradig skala.  
 

Resultat - loggböcker/reflektioner  
Instruktörerna och utbildningskoordinatorerna berättade om olika händelser de tycker belyser 
olika problem i arbetet med att utbilda anställda soldater och gruppchefer. De reflekterade 
även över detta under mötet. Dessa problemområden och de reflektioner de gav upphov till 
presenteras nedan som ett antal olika teman. 
 
Om gruppcheferna och förståelsen för utbildningen  
Ett av problemen var att instruktörer/utbildningskoordinatorer hade tolkat soldaternas höga 
utbildningsståndpunkt, jämfört med värnpliktiga, som att det också fanns ett mindre behov av 



 
 

ge orienteringar och inramningar av övningarna t.ex. i form av bakgrund, syfte, förutsättning 
och läge, eller hur övningsvillkoren begränsade övningen, utan det var mer att bara köra på 
med själva övningens tekniska genomförande. En händelse presenterades där en diskussion 
uppstod mellan en instruktör och en gruppchef om hur en stridsövning med skarp ammunition 
skulle genomföras, där gruppchefen utifrån sin Afghanistanerfarenhet ”dömde ut” målspelet 
som orealistiskt och att de i ”verkligheten” aldrig skulle strida så mot en sådan fiende. Detta 
visar hur gruppchefen mentalt inramade övningen utifrån sin egen utlandserfarenhet istället 
utifrån de beprövade principer för strid som instruktören baserade övningen på, och framför 
allt det syfte instruktören hade med övningen.  
 
När det fanns tid att i mer informella sammanhang sitta ned med soldater och gruppchefer 
uppdagades det att ett behov av orientering inför övning finns även hos dessa rutinerade 
soldater. En utbildningskoordinator berättar:  

Vi sköt ju borta i Kvarn v.37...på en kväll där på mässen så tjötade jag med gruppchefsmaffian 
på en av plutonerna... och då hade de inte fått det klart från oss, vad det var för typ av skjutning 
vi skulle genomföra... de satt där var lite, mmm, muttrade lite, de tyckte det var för uppstyrt, det 
var lite för smala [skjut]områden, de ville haft mer frihet och få jobba kreativt /.../ men det räckte 
då med sju minuter på mässen för att de skulle förstå [skjutövningarnas villkor] och numera så 
har [kompanichefen] börjat... vid fredagsuppställningarna, inför kommande vecka, så försöker 
han nu då lyfta, alltså, förklara för dem att nästa vecka gör vi det här, av den här anledningen och 
med den här bakgrunden, det syftar till det här. 

En av forskarna kommenterar att detta kopplar tillbaka till en observation från W036 där det 
noterades att de officerarna inför ett utbildningsmoment sällan använde ett traditionellt 
upplägg med ”visa, instruera, öva, pröva” där till exempel bakgrund, syfte och mål för den 
verksamheten som skulle genomföras presenterades.  
 
Om gruppchefernas behov av att positionera sig och att utb. inte låter dem ta vissa 
positioner 
Ett annat tema som knyter an till det förra är att instruktörer/utbildningskoordinatorer 
upplever att gruppchefer med erfarenhet vill skapa sig ett eget tolknings-, handlings- och 
värderingsutrymme som utbildningsbefälet kanske inte bedömer som riktigt. Officerarna 
reflekterade över att de själva med självklarhet tar sig detta utrymme när de varit i 
motsvarande situationer som gruppcheferna, t.ex. när instruktörerna själva utbildats på 
IntUtbE inför utlandsinsatser. De reflekterade också över att de som officerare lättare 
accepterar om någon officerskollega anför vissa tolkningar och sätt att handla t.ex. som 
övningsledare eller övad gruppchef.  
 
 
Om erfarenheter från Afghanistan och deras betydelse 
En sak som kom upp var att de gruppchefer som hade utlandserfarenhet nyttjade dessa 
erfarenheter på ytterst olika sätt - vissa gruppchefer med erfarenhet var ”ödmjuka” och gjorde 
inget väsen av sig, medan andra nyttjade sin erfarenhet och den ställning i förbandet det ger 
för att skapa sig ett tolknings- handlings- och värderingsutrymme även i områden där de 
egentligen saknade erfarenhet. En reflektion över detta var att erfarenheter från stridsområden 
generellt upphöjdes till ”sanningar” inom Försvarsmakten, utan att man egentligen tagit reda 
på bakgrunden och sagesmannens trovärdighet. En instruktör berättar: 

Men Försvarsmakten behandlar ju generellt sett, alla sina medarbetare på det sättet, jag hamnade 
ju i strid på FS15, och när jag kom hem, så tyckte jag själv att jag hamnade i en olustig situation, 
det ringer från MSS, ja okej, kan du komma hit och föreläsa...ja, jag kan berätta vad jag har varit 



 
 

med om och hur jag upplevt och vad jag tycker...men då blir det helt plötsligt en sanning det jag 
säger, när jag kommer till MSS och berättar hur jag uppfattar och hur jag känner det...så blir det 
en sanning. 

 

Resultat - etnografi 
Två delvis nya, och delvis relaterade teman har utkristalliserats vid analyser av det 
etnografiska arbetet under W040: 
 

1. Gruppchefen och dennes roll 
2. Värdet som tillskrivs olika erfarenheter 

 
Dessa två teman går i praktiken ihop och skapar vissa specifika villkor för såväl utbildnings- 
som insatsorganisationen. 
 
Det centrala i det första temat är hur gruppchefen, genom sin position, kan stötta eller försvåra 
beslut kring uppgifter, arbetsmetoder mm. Även om det inte är genomgående och 
representativt för alla gruppchefer, inträffar med jämna mellanrum situationer där 
gruppchefen väljer att inte göra på anbefallt sätt, alternativt lägga sin egen vinkling på hur 
saker och ting skall lösas. Observationer under veckan indikerar att gruppcheferna primärt ser 
sig som en gruppmedlem. Detta kommer till uttryck genom att gruppchefen i diskussioner 
med instruktörer tar en position där de ser som sin primära uppgift att värna om gruppens väl 
och ve, och ytterst inte utsätta den för onödiga risker. Frågan är om organisationen på något 
sätt skulle kunna jobba mer systematiskt med att integrera gruppcheferna i den formella 
befälskedjan, och därmed göra dem mer delaktiga i ledningens perspektiv i olika frågor.  
 
Tema två är delvis relaterat till den tidigare (se rapport från W036) diskussionen på temat 
erfarenheter. Det som blev tydligt under W040 är att det finns ett ganska onyanserat sätt att 
förhålla sig till erfarenheter, framförallt från soldat/gruppchefshåll. Erfarenheterna sätts sällan 
in i ett större sammanhang, och framförallt påverkas vilket värde de tillskrivs av vilken 
bakgrund sagesmannen i fråga har. Erfarenheter från utlandserfarenhet trumfar icke 
utlandserfarenhet, erfarenheter från Afghanistan trumfar erfarenheter från Kosovo, 
erfarenheter från FS17 trumfar andra FS-missioner, och specifika erfarenheter under FS17 
trumfar andra erfarenheter från samma mission. 



 
 

Diskussion avseende resultat från enkät respektive etnografin 
 
Som teoretisk bakgrund till diskussionen introducerades dels ett resonemang om chefers 
tillhörighet, dels ett resonemang kring erfarenhetsbegreppet. 
 
I figur ett nedan redovisas en modell baserad på Ekmans (1999) resonemang kring chefers 
alternativa tillhörighet, chefsfamiljen respektive medarbetarfamiljen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Figuren illustrerar gruppchefens position mellan gruppen och befälskedjan (baserat på Ekman, 1999) 
 
Ekmans resonemang bygger på att som första linjens chefer, jämförbara med gruppchefer 
inom 414. Skkomp, kan dessa hamna i en konflikt avseende var de primärt har sin 
tillhörighet, i medarbetarfamiljen, här skyttegruppen, alternativt i chefsfamiljen, här 
insatsorganisationens ordinarie ”chain of command”.  Kopplat till observationer under 
veckan, och reflektioner från befälet, är en fråga om man inom ramen för kompaniets 
verksamhet skulle kunna jobba mer systematiskt för at integrera gruppcheferna i 
chefsfamiljen, dvs kompaniets ”chain of command”? 
 
Officerarnas reflektioner: Om gruppchefernas relation till befälslaget 
Praktiska erfarenheter av ovanstående förhållande finns bland officerarna. En instruktör 
kommenterar: 

Det är ju gamla sanningar...det är ju från, vi har ju muttrat alltid om att vi inte har haft försteg 
och...om man ser tillbaka på vårat år, gruppchefen P, han hade ju vi lyft upp litegrann, han var ju 
ofta med oss, och då fick vi den här, mer av distansen, och, han var ju jätteduktig, och han hade 
ju auktoritet och lite distans till soldaterna.  
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Ett annat återkommande tema är hur kompaniet som helhet, och primärt befälet, skall förhålla 
sig till de erfarenheter som finns inom kompaniet. Det som har blivit tydligt, både i 
observationer och genom befälets egna reflektioner, är hur de soldaterna med 
utlandserfarenhet, speciellt från Afghanistan, och ytterst t.ex. FS17, får tolkningsföreträde i en 
mängd situationer, och också förväntar sig få det. 
 
Här vill forskargruppen föra in ett något mer utvecklat resonemang kring 
erfarenhetsbegreppet, primärt begreppet ”beprövad erfarenhet”, som kan vara till stöd för 
befälet i vissa diskussioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Figur 2 visar på relationen mellan olika aspekter av erfarenhetsbegreppet. 
 
Längst ner i figur 2 står begreppet Falsk erfarenhet. Innebörden i detta är att den erfarenhet 
som en individ åberopar inte är sann. Detta kan bero på en mängd saker, allt ifrån att 
individen i fråga minns fel till att individen i fråga, av olika skäl, far med osanning. Nästa 
nivå är Erfarenhet, vilket innebär att individen de facto har en erfarenhet, men denna är inte 
reflekterad över eller problematiserad. Reflekterad erfarenhet betyder att den enskilde 
individen just har reflekterat över sin erfarenhet, och under denna individuella reflektion 
problematiserat i vilka sammanhang den specifika erfarenheten kan vara giltig. Överst i 
figuren finner vi så Beprövad erfarenhet, vilket innebär att ett antal individer tillsammans 
analyserar de erfarenheter de har och utifrån detta drar slutsatser kring generaliserbarhet, 
giltighet och ”räckvidd” för de erfarenheter de analyserat, t.ex. kopplat till missionsområde, 
specifika tidsperioder, omvärldshändelser mm. Det ultimata är så klart att reglementen, 
doktriner och riktlinjer baseras på beprövad erfarenhet. 
 
Med utgångspunkt i denna modell över erfarenhetsbegreppet är det möjligt för befälet att få 
en mer nyanserad diskussion kring vilket värde som bör tillskrivas olika typer av erfarenheter. 
 

Resultat - det interaktiva mötet 
 

W40 – Andra återkopplingsmötet 
Fredagen den 8 oktober mellan klockan 09.30 och 11.30 avslutades fältstudieveckan med ett 
möte i kompaniledningsrummet. Närvarande var tre fjärdedelar av forskargruppen samt sex 
officerare (två representanter från Markstridsskolan och fyra stycken från 
utbildningsorganisationen, varav en endast närvarande sista 30 min).  
 
Mötet mellan oss forskare och informanterna är en central del av den interaktiva 
forskningsmetoden och syftar till att återföra och diskutera resultaten från veckans studie 
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omfattande soldatenkäten, intervjuerna, dagböckerna och observationerna. Efter 
resultatredovisningen fick instruktörerna/officerarna möjlighet att delge sina reflektioner och 
synpunkter avseende resultaten men även andra frågor de ansåg viktiga. 
 
Följande frågor och teman togs upp utöver de som redovisats ovan under ”resultat - 
loggböcker/reflektioner”: 
 
Instruktörerna och officerarnas uppfattning om mötet. Officerarna säger att det är bara att 
rulla på. Det som belyses är mitt i prick. Det betonas återigen att fler representanter från 
insatssidan borde närvara vid dessa möten.  

 
Våra reflektioner av mötet. Mötet fungerar återigen som en katalysator för reflektioner och 
diskussioner om verksamheten som ligger i linje med vad som kommit upp till ytan sedan 
presentationen av förra veckans resultat. Det är intressant att utbildningsofficerarna själva 
reflekterar över att de både tar intryck från soldater med erfarenhet från Afghanistan och att 
de har varit i den situationen då de blivit utbildade på något som de sagt åt sina soldater att 
inte lyssna på.  

 
Hur man tror att mötet påverkar verksamheten i närtid. Från insatssidan har man börjat med 
att orientera soldaterna i högre grad om syftet med övningarna. Frågan om tolkningsföreträde 
och mandat kommer med sannolikt lyftas och diskuteras vidare på kompaniet, främst inom 
utbildningsorganisationen men även i dialog med insatsorganisationen. Man är från 
kompaniledningens håll medveten om behovet av att sätta sig ned, insats och utb och "bolla, 
prata, reda ut".  
 
Tips till oss från mötesdeltagarna. Innehållet under nästa fältvecka, v. 45, diskuterades. 
Denna vecka genomförs en större förbandsövning i Skillingaryd, Småland. Vi var mycket 
välkomna att delta.  

 
Hur påverkar detta möte vårt fortsatta arbeta avseende metod och forskningsfrågor?  
Om det fortsatt kommer vara så att soldaternas agerande delvis underminerar utb:s möjlighet 
att utbilda borde vi fördjupa oss vidare i samt hur förhandlingarna kring utbildningen 
påverkas av t.ex. tidigare missionserfarenhet. Ett framtida fokus bör även fortsättningsvis vara 
gruppchefernas roll. Avslutningsvis är det intressant att reflektera över om soldater och 
gruppchefer ser NBG-utbildningen som en insatsutbildning för FS23 mer än en mer allmän 
utbildning inför NBG-beredskapen? 
 
Reflektioner över den interaktiva processen, w.40 
Vid det senaste mötet deltog tre, i slutet ytterligare en, officerare, samtliga från Utb-org.  
Dessa har till fullo tagit till sig de resultat som presenterats, och anser att forskarna (L och A) 
verkligen har satt fingret på några centrala problem i deras arbete. Insatsorganisationen är 
dock inte närvarande - vid förra mötet endast en officer (stf kompch) och i detta möte ingen. 
Utbildarna refererar en del till diskussioner mellan utbildningsorganisationen och 
insatsorganisationen i sina utsagor under mötet, och då främst till diskussioner om att de 
borde diskutera och reda ut vissa saker mer. Inga ”rapporter” om mer konstruktiva möten 
mellan utb. och insats ges, men utsagor om personliga insatser från UtB: s sida förekommer. 
Anders och Louise ger konstruktiva förslag och tolkningar av vad de har observerat, men 
detta riktas primärt till utbildningsorganisationen då det är denna som framförallt är i fokus 
under den etnografiska delen av studien. Förslagen handlar till stor del om att hantera de 
anställda och erfarna gruppcheferna under den utbildningspraktik som har kunnat observeras. 



 
 

Insatsbefälens och insatsorganisationens roll och betydelse berörs i ganska liten grad (enkäter, 
utsagor från utbildarna). 
 
Den interaktiva modellen bygger på att ”praktikerna” driver ett eget utvecklingsarbete där 
forskare kan biträda med observationer, resultat och tolkningar utifrån teori och empiriskt 
forskningsarbete. Men det är främst ett fåtal utbildningsofficerare på kompnivå (1), och på 
plutnivå (3) som engagerar sig. Frågan man måste ställa sig i fallet 414. skkomp är om 
utvecklingsarbetet har/riskerar att bli en marginell fråga/personlig fråga  för främst några 
utbildningskoordinatorer? 



Bilaga 3 
 

Reflektionspapper/arbetsrapport för W045. 

Bakgrund 

Uppdraget samt utgångspunkter för denna rapport 
Inom ramen för FoT Ped uppdraget för 2010 följer FoT Ped forskargrupp 414. Skkomp vid 
P4 under hösten 2010. Forskarna har under W36 samt W40 följt förbandet som då befunnit 
sig på P4 och genomfört utbildning där i olika former. Preliminära resultat från dessa veckor 
har avrapporterats tidigare. 
 
Under W45 följde två forskare 414. Skkomp (Tango November, TN) under NBG11 
slutövning. På grund av övningens karaktär var det inte möjligt att studera de teman som 
hittills varit i fokus för studien. Däremot väcktes ett antal tankar efter att ha följt förbandet 
nära under veckan. Dessa tankar, tillsammans med en kort utveckling, presenteras nedan. 
Dessa skall endast ses som ganska fria tankar baserat på ett varierande antal observationer och 
utsagor, men som ändock kan tjäna som underlag för vidare diskussion. 
 
När det gäller temat ledningsdoktrin vill vi poängtera att detta skall ses i ljuset av att 
FHS/ILM i april 2010 deltog i ett ledarskapsseminarium på temat ”Joint Distributed 
Operations” (JDO) vid USJFCOM, där fokus var just ledarskap (och ledning) inom ramen för 
JDO och vad detta kunde innebära i eventuellt förändrade villkor. Diskussionen under 
rubriken ledningsdoktrin kommer också att tangera operationers genomförande, vilket i 
grunden är mer en krigsvetenskaplig fråga. Dock tar vi oss den vetenskapliga friheten att även 
beröra detta ämne. 

Innehåll i stort för TN under förbandsövning W945 
TN påbörjade övningen måndagen 8/11 med att transporteras från Skövde till Eksjö där deras 
utrustning fanns efter föregående övning varefter de gick in i förläggning. Under tisdagen 
genomfördes landsvägsmarch med bandvagn till Skillingaryd, där förbandet upprättade 
förläggning. Onsdag morgon genomfördes BT-kontroll, och 08.30 påbörjas landsvägsmarch 
med bandvagn till Skövde övningsfält, vilket TN når kring 15.00. TN får uppgiften att ta 
terräng samt reka för eventuell Contingency Operating Base (COB) åt bataljonen som helhet, 
vilket genomförs utan någon stridskontakt eller annan kontakt med civilsidan/målspel. På 
kvällen går förbandet in i förläggning. Bataljonen har ett antal uppgifter, bland annat ”ta 
Skövde flygplats”1. På torsdagen påbörjas rörelser mot att lösa uppgiften ”ta Skövde 
flygplats”, i vilken TN är bataljonsreserv. Under torsdagen så får TN tre plutoner 
bevakningsuppgifter inom campen. Anfallet mot flygplatsen planlades till att genomföras 
torsdag 20.30 med TN som bataljonsreserv, beredd delta i anfallet mot flygplatsen, alternativt 
beredd lösa annan uppgift inom bataljonens område och uppgifter. 
 

                                                
1 I syfte att möjliggöra egen styrketillväxt. 



Tema 
Nedan presenteras de tema som identifierades under W45. Dessa teman går i varandra och 
förstärker varandra, vilket vi också kommenterar i den avslutande sammanfattningen. Dock 
ser vi det som poängfullt att inledningsvis presentera dem fristående. 

Professionella soldater 
Soldaterna vid TN uppvisar en i många avseende hög grad av professionalism. De är 
motiverade att försöka göra saker bra de vill lära sig saker och tränas, vilket i grunden kan 
anses ha att göra med självbevarelsedrift, vill man överleva som soldat måsta man vara 
duktig. Befälet vid TN kommenterar också detta, och kan exemplifiera det med så tillsynes 
enkla saker som att äta. Värnpliktiga i fält säger man till när de skall äta, soldaterna vid TN 
äter när de är hungriga och när skeendet så tillåter. Ett annat exempel är att efter drygt sju 
timmar i bandvagnen gör de avsittning och genomför färdiga till strid med gott humör, ivrigt 
skojande med varandra men ändå fokuserade. Befälets kommentar är att en grupp värnpliktiga 
efter sju timmar i bandvagn hade varit ganska surmulna. 
 
Att soldaterna är professionella kommer också till uttryck genom att de ställer krav. De 
förväntar sig att utrustningen skall fungera. Ett konkret exempel är ksp 90 och att denna inte 
är tillförlitlig. Vad händer om det blir eldavbrott under insats i en skarp situation? 
Forskargruppen har bevittnat ett otal eldavbrott med ksp 90, till exempel när en grupp under 
påskjutning och tillbakaryckning i slutfasen endast skyddas av ksp 90-skytten, som drabbas 
av eldavbrott. Bortsett från den rent stridsteknisk komplikationen blir det för den enskilde 
kspskytten en extrem stressnivå, dels då denne förväntas täcka gruppens tillbakaryckning, 
dels då skytten plötsligt befinner sig helt exponerad utan möjlighet att besvara eventuell eld2.  
 
Ett annat exempel på individrelaterad utrustning är skyddsvästarna, som av många upplevs 
som opraktiska på olika sätt. Flera av soldaterna uttrycker att de gärna skulle vilja köpa egna 
men att detta inte är tillåtet vilket skapar missnöje3. 
 
Två andra materielrelaterade frågor som soldaterna och befälet återkommer till rör BV309. 
Enligt befälet har det under en längre tid (år?) pågått diskussioner med FMV kring 
möjligheten att sätta in hållare för bl.a. understödsvapen (som tex i PBV302), vilket till synes 
skulle vara en ganska enkel sak att åtgärda, vilket dock inte har skett. Konsekvenserna är 
minst två, det blir rörigt i vagnarna, och vid snabba avsittningar där understödsvapen skall 
medföras riskerar ta onödigt lång tid och soldaterna därmed hamnar i efterhand. På BV309 
finns ett yttre stativ som möjliggör fordonsmontering av ksp 58. Stativet saknar dock en 
dämpning, vilket gör att stativet måste vara surrat (låst) under förflyttningar, vilket i sin tur 
innebär en stark begränsning i ksp-skyttens möjligheter att besvara eld. Om stativet å andra 
sidan inte är surrat under förflyttning, riskerar man att detta slås sönder och därmed bli helt 
obrukbart. Den yttersta konsekvensen av detta är att förbandets förmåga att verka nedgår, det 
vill säga att frånvaron av dämpning på lv-stativet riskerar få konsekvenser för stridstekniken. 
Båda dessa frågor synes i grunden vara av en ganska enkel karaktär som inte kräver några 
komplicerade lösningar, frånvaron av lösningar påverkar soldaternas möjligheter att verka 
professionellt, och i grunden handlar detta om tillit, kan soldaterna lita på utrustningen (och 
                                                
2 Att skytten var helt exponerad berodde på att detta skedde under ett strid i ort moment och 
”gata bakåt”, varvid det inte fanns något skydd att tillgå i den konkreta stridssituationen. 
3 Här vill vi poängtera att vi som forskare inte tar ställning i frågan, då det finns bland annat 
försäkringsfrågor relaterat till detta, dock är det diskussioner som pågår bland soldaterna 
varför vi vill lyfta upp den som ett exempel.  



kanske ytterst FM förmåga/vilja att förbandet nödvändiga förutsättningar), då det ytterst är en 
fråga om soldaternas säkerhet? 
 
Soldaternas professionalitet kommer också till uttryck genom att de efterfrågar syftet med 
övningen och olika moment (till skillnad från värnpliktiga som mera okritiskt utför order). De 
ställer högre pedagogiska krav på befälet att kunna motivera enskilda moment, men detta 
skall inte uppfattas som något enbart negativt, utan också som ett utryck för ett genuint 
intresse och en vilja att kunna relatera det till sin egen roll. Soldaterna tycker att övning är 
viktigt men förväntar sig att kunna se ett samband mellan det som sker och hur de uppfattar 
sin egen roll. Detta kommer till exempel också till utryck genom att de har konkreta förslag 
på vad de skulle kunna ha för uppgifter, inom övningens ram, när de upplever för mycket 
stando. 
 

Förbandsövning som en mångfacetterad pedagogisk utmaning 
På kompaninivå är, som synes ovan, aktiviteten låg under övningens inledande fas i termer av 
faktiska uppgifter för skytteplutonerna (primärt inom TN eftersom det var där vi forskare 
uppehöll oss). Framförallt ar aktiviteten låg när det gäller att få ta del av målspel med mera. 
Soldaterna kommenterar kostnaden för övningen, genom att peka på hur många 
förbandsövningsdygn, drivmedel, vagnsslitage som har åtgått enbart för att förflytta dem 
tillbaka till sitt utgångsläge, Skövde. Man menar också att övningsledningen har ett ansvar när 
man förflyttar ut familjefäder mm i skogen att det faktiskt är meningsfull verksamhet, och att 
dessa dyra förbandsövningsdygn kunde ha använts mer effektivt när det gäller att öka 
enskildas och förbandets förmåga. Övningen kommenteras också av vissa som en övning 
primärt för högre chefer och staber, vilket man uttrycker en viss förståelse för, eftersom även 
dessa behöver övas4. Dock fanns det en stor förväntan från soldaterna att även de skulle övas 
och ha meningsfulla uppgifter. 
 
Bland plutonchefer och blågula finns det en viss förståelse för den relativt sett låga aktiviteten 
som utgår från att det inte kan vara för mycket aktiviteter på plutonsnivå, då man menar att 
detta kan skapa ett informationsinflöde till staber som dels försvårar deras arbete, dels riskerar 
skapa en överdriven hotbild i området. 
 
Uppenbarligen finns här ett upplevt motsatsförhållande mellan å ena sidan soldaternas 
behov/önskemål kring meningsfulla aktiviteter, och å andra sidan risken för 
informationsoverload och en oönskat uppdriven hotbild. Frågan är om detta 
motsatsförhållande är faktiskt eller konstruerat. Med andra ord, är det möjligt att skapa ett 
målspel inom ramen för övningen som samtidigt som det skapar realistisk aktivitet på lägre 
nivåer, inte skapar informationsoverload på högre nivåer och/eller skapar en orealistiskt hög 
hotbild? 
 
Dessa reflektioner måste så klart förstås utifrån forskargruppens mycket begränsade insikt i 
övningens övergripande upplägg, F(HQ) analys och order till manöverbataljonen mm. Icke 
desto mindre är det centralt att förstå hur dessa nivåer och deras ingångsvärden på olika sätt 
skapar förutsättningar för lägre nivåers lärande. 
 

                                                
4 Detta beskriver ju inte övningens faktiska upplägg utan enbart soldaternas upplevelser och 
tankar. 



Övningen hade en pedagogisk idé, vilken i grunden är positiv, nämligen att skeendet skulle 
vara konsekvensdrivet. Detta innebär i korthet att beroende på vad förbandet väljer att göra 
finns det ett antal olika scenarios som kan utspelas. Om förbandet söker information av viss 
karaktär inom ett visst område, och lyckas inhämta denna, sker en viss händelseutveckling. 
Om förbandet inte finner informationen, sker en annan händelseutveckling. Det vi 
observerade var dock att händelseutvecklingen inte alltid skedde i enlighet med 
övningsledningens planering, och därmed så utlöstes inte några konsekvenser. Ett konkret 
exempel är när det finska kompaniet förväntas ta en viss väg och där upptäcka en mina. 
Kompaniet tog en annan väg, upptäckte ingen mina, och vad är konsekvensen/lärandet då? 
 
Kommentarer från soldaterna handlade, som kommenterades inledningsvis, bland annat om 
det var ekonomiskt försvarbart och framförallt meningsfullt att de tillbringade tiden mellan 
måndag och onsdag eftermiddag i bandvagnarna enbart för att till slut göra avsittning på sitt 
eget övningsfält. Ganska snabbt refererades det också till den förra övningen de genomfört 
där ”de inte fick skjuta ett skott”. Soldaterna gav också uttryck för att ”det skulle vara kul om 
något hände”, och att ”vi skulle också kunna göra något, underrättelseinhämtning, samverkan 
med lokalbefolkningen, kört bort bus…”. 
 
Soldaterna och befäl uttryckte, vilket beskrivits ovan, en förståelse för att i och med att det 
fanns flera hierarkiska nivåer, t.ex. i form av staber, inbegripna i övningen så skulle det 
innebära mindre aktivitet på lägre hierarkiska nivåer. 
 
Frågan är om detta motsatsförhållande är faktisk eller just en konstruktion, och en 
konstruktion som bygger på övningsplanering med utgångspunkt i ett tänkande kring hur man 
skapar övningar inom ramen för invasionsförsvaret? 
 
Om ett förband av NBG karaktär sätts in, t.ex. i Afrika, i syfte att genomföra någon form av 
peacekeeping, är det möjligt att tänka sig att detta väcker ganska mycket uppmärksamhet, 
nyfikenhet och från delar av befolkningen glädje samt förväntningar. Detta ger i sig 
förutsättningar för en mängd moment och ett mer mångfacetterat målspel som i sig inte 
behöver leda till ett ökat informationsflöde på högre nivåer, eller i alla fall inte ett 
informationsflöde som i sig ställer krav på åtgärder eller riskerar splittra t.ex. 
bataljonsledningens huvudplanering. 
 
Det finns en uppsjö av möjliga scenariers som skapar realistiska moment på lägre nivåer 
samtidigt som det inte behöver innebära ett ökat informationsflöde på högre nivåer5. 
 
Det skulle kunna genomföras social patrolling där enheter ur förbandet får möta t.ex. PRO-
föreningar och dagisklasser. Det skulle kunna finnas grupper ur lokala invandrarföreningar 
där förbandet genomför sociala möten via tolk. Kring campen är det möjligt att tänka sig ett 
antal olika scenarier, allt ifrån folkgrupper med skyltar ”We love Sweden”, ”We love 
EUFOR”, ”Don’t leave us”, ”Thank you!”, vilka också skulle kunna möte förbandet när det 
rullar in mot grupperingsområdet. Till campen kan man också tänka sig att folk söker sig, för 
skydd, för att överlämna gåvor, för att tigga, för att prata, för att kräva ersättning, olika 
representanter kommer dit för att skapa allianser/ge sin bild av läget, vilket kanske 

                                                
5 Dessa exempel är så klart skissade på utan att hänsyn har behövts tas till eventuella 
begränsningar i målspel, resurser mm. 



sammantaget leder fram till behovet av att inhägna campen/bygga ett (symboliskt) staket6. 
Förbandet kan eventuellt också tänkas bli utskickat för att reparera nerkörda staket (goodwill), 
eventuellt återuppbygga en bro över en bäck7, och/eller söka underrättelser i olika avseenden 
som i sig inte divergerar från annan inhämtade underrättelser eller ökar komplexiteten utan 
kanske snarare förstärker vissa bilder. Detta innebär att förbandet på lägre nivå har 
meningsfulla och realistiska uppgifter som samtidigt inte skapar information overload på 
högre nivåer. Dessa moment kan sedan drivas olika långt och därmed möjliggöra 
träningsmoment för olika delar av förbandet och/eller olika funktioner. 
 
Beroende på vad övningsledning mm definierar som realistiskt eller inte, definieras också 
vilka delar av organisationen som kommer att övas samt på vilket sätt. Ett alternativ är ju så 
klart att minska på realismen i vissa avseende enbart i syfte att skapa mer övningstillfällen för 
fler delar av förbandet. 
 
Detta sammantaget pekar också på synen för hur den här typen av operationer genomförs, hur 
denna typ av operationer eventuellt skiljer sig från traditionella operationer inom ramen för 
invasionsförsvaret, och därmed möjliga skillnader avseende ledningsdoktrin. 
 

Ledningsdoktrin8 
Till att börja med vill vi återföra några slutsatser från ett ledarskapsseminarium på temat Joint 
Distributed Operations (JDO) genomfört vid United States Joint Forces Command 
(USJFCOM) i april 2010, där FHS/ILM deltog med Subject Matter Expert. På seminariet 
diskuterades vad den nya typen av operationer ställer för nya krav på bland annat ledarskap. 
Distributed Operations står för det sätt på vilket huvuddelen av dagens internationella 
operationer genomförs, det vill säga i mindre enheter med större operationsområden utan den 
traditionella, och lika lätt avropade, uppbackning av olika funktioner som finns inom brigad-, 
fördelnings- respektive divisionsstrukturer när det gäller till exempel underhåll, understöd 
(direkt och/eller indirekt), underrättelser, transport (ordinarie transporter och/eller 
sjuktransporter) och samband. Uppgifterna dessa förband har att lösa skiljer sig också i 
ganska stor utsträckning från de uppgifter som traditionellt sett löses inom ovan angivna 
enheter. Joint står i detta sammanhang för att det stöd som en mindre enhet normalt sett 
erhåller inom ordinarie struktur, exempelvis de ovan uppräknade, istället skall kunna erhållas 
från andra enheter i operationsområdet, militära eller civila, från det egna landet eller från 
andra länder. Exempel på detta är hur amerikanska sjukvårdshelikoptrar evakuerar svensk 
personal till tyskt fältsjukhus, eller när amerikansk close air support kallas in för att stötta 

                                                
6 Efter ett dygn blev en av forskarna tillfrågad vad han gjorde på bataljonchefens 
ledningsplats, fem meter från bataljonchefen, av en förbandsinstruktör. ”Målspelet” påverkas 
av att det inte finns något inhägnad, och gör den övade personalen osäker på vad den skall 
reagera på och inte. 
7 Alla dessa förslag måste så klart vägas mot förbandets uppgifter och resurser och skall 
primärt ses som ett sätt att skapa en dialog kring hur ett målspel kan byggas ut som engagerar 
fler delar av förbandet utan att för den sakens skull självklart skapa ett större flöde av 
underrättelser som påverkar den övergripande planeringen. 
8 Som kommenterades inledningsvis så är detta i grunden en mer krigsvetenskaplig fråga. 
Dock tar vi oss den vetenskapliga friheten att även beröra detta ämne, dels då temat i sig själv 
ligger inom ILM verksamhetsområde, dels då det påverkar de pedagogiska villkoren för 
övningen. 
 



svenska förband. Idén med JDO är dock att utveckla detta dynamiska organiserande avsevärt i 
flera olika dimensioner med flera funktioner. 
 
Seminariet drog ett antal slutsatser mer specifikt kring ledarskap kopplat till JDO. Några av 
dessa, som omedelbart avsågs omsättas till handling, var (avsevärt summerat för denna text): 

1. givet karaktären av JDO är ”Commander’s intent” centralt och måste utformas 
avsevärt mer holistiskt, å ena sidan så att det skapar maximal flexibilitet till 
underställda samtidigt som det klargörs vilken typ av handlingar som kan vara direkt 
skadliga för det övergripande uppdraget. 

2. Tillit (uppåt, neråt samt i sida) är essentiellt vid JDO och måste odlas och underhållas 
av chefer och staber. Frågan om tillit måste på ett mer omfattande sätt vävas in i 
träning och utbildning samt utvärderas på ett mer formellt sätt.  

3. En ledarskapskultur som förflyttar ner beslutsfattande till lägre hierarkiska nivåer 
måste utvecklas, i alla försvarsgrenar. Denna förändring i kultur måste breddas och 
fördjupas, speciellt under JDO. Förbanden och ledningsstrukturerna måste innehålla 
en lämplig ledarskapskultur och måste organiseras utifrån ett sådant antagande där 
detta är ett ingångsvärde för hur operationer planeras. Samträning, utbildning och 
doktriner måste anpassas i syfte att uppmuntra denna breda förändring avseende 
ledarskapskultur. 

4. Vikten av att träna under samma villkor med tillämpandet av samma metoder som 
under faktiska operationer betonades. Vidare påpekades vikten av att utöva samma 
ledarskap, byggt bland annat på tillit, i vardagen på förbanden på hemmaplan som 
under faktiska operationer. 

 
Det som också poängteras är JDO kräver ett förändrat synsätt på risktagning, där högre chefer 
bör vara mer benägna att ta risker, och att lita på underställd personals förmåga att göra 
relevanta riskanalyser. Ett sätt att förstå detta är också att frångå det traditionella sättet att 
använda förbanden och operera med mer självständiga förband på lägre nivåer9. 
 
När det gäller den studerade förbandsövningen, så går bataljonen in mot övningsfältet med ett 
antal uppgifter, där vi som forskare uppfattar det som om bataljonchefen själv har frihet att 
välja hur och i vilken ordning uppgifterna skall lösas. 
 
Den uppgift som bataljonchefen valde att prioritera var, inte helt oväntat, ”ta Skövde 
flygplats”. Att detta inte var oväntat kan ju förstås ur ett rent strategiskt/taktiskt perspektiv, 
utan tillgång till flygplatsen förlorar förbandet snabbt sin stridsuthållighet, och dessutom kan 
ingen styrketillväxt ske över tid. Dessutom var det den uppgiften som är mer traditionell av de 
uppgifter förbandet hade, vilket också kanske förklarar varför den prioriterades.  
 
Dock kan det vara värt att diskutera vad detta fick för konsekvenser för förbandet som helhet, 
och om det skulle kunna finnas alternativa sätt att lösa förelagda uppgifter, speciellt givet att 
det är en förbandsövning där ett stort antal förband finns på plats och bör övas. Med 
utgångspunkt i den planläggning som kännetecknar strid inom ramen för invasionsförsvaret är 
det logiskt att tänka linjärt, sekventiellt, och därmed lösa förelagda uppgifter en och en10.  
 
En insats av den typ som NBG skall lösa, och som i vissa avseende har paralleller till 
huvuddelen av de insatser Sverige gör idag, kanske inte löses bäst primärt genom ett linjärt, 

                                                
9 Vilket redan idag är fallet i så väl Kosovo som Afghanistan. 
10 Inledningsvis skall…, därefter…, avslutningsvis… (K, L, M). 



sekventiellt tänkande, utan genom att tänka i parallella processer. Parallella processer 
förutsätter att man överger ett tänkande som utgår från bataljonen som stridsenhet, och istället 
förstå detta som distribuerade operationer som sker delvis parallellt med mindre enheter? Som 
en duglig pansarbataljonchef höll denne ett kompani (TN) som reserv. Detta kan diskuteras ur 
en rad perspektiv11. Ur ett övningsperspektiv innebar det att TN stod på campen under ett 
dygn (i och för sig med bevakningsuppgifter relaterat till campen). Ur ett effektperspektiv så 
innebar detta att vissa av de uppgifter som bataljonen hade löstes först senare, när t.ex. TN 
kunde genomfört ha social patrolling, underrättelseinhämtning mm med utgångspunkt i 
diskussionen ovan under ”Förbandsövning som en mångfacetterad pedagogisk utmaning”, 
utan att det hade påverkat den övergripande planeringen. Och även om detta resonemang 
faktiskt innebär att man balanserar kring vad som är realistiskt eller inte, kanske det i så fall 
skall ställas i relation till att optimera effekten av förbandsövningen, det vill säga frågan kring 
förbandsövning som en mångfacetterad pedagogisk utmaning? Frågan är också om EN 
uppgift är viktigare än andra givet det scenario som spelats upp? 
 
Och om det är så att insatsen till delar i alla fall har mer gemensamt med distribuerade 
operationer än traditionell strid så förutsätter det andra relationer mellan chefer, frågan om 
tillit blir viktig (enligt erfarenheter från USJFCOM) och framför allt hur uppgiften löses. 

Ledarskap 
Ledarskap är alltid viktigt, och en dimension under övningar är hur ledarskapet bidrar till att 
skapa en förståelse för den övergripande bilden/helheten. Det är ju också så att ju mindre som 
de facto händer på det egna förbandet (i det här fallet TN), desto viktigare blir det att 
informera/orientera det egna förbandet om vad som händer i stort. Denna uppgift kan till slut 
bli något övermäktig (kanske till och med kännas löjlig), när man som chef går och försöker 
beskriva vad alla andra gör inom ramen för insatsen i Southland (det land som var målet för 
insatser under övningen) och hur viktigt det är, samtidigt som soldaterna, och chefen själv, 
rent faktiskt befinner sig på P4 övningsfält och är sysslolösa… 
 
Samtidigt så fanns det uppenbara informationsluckor. Bredvid TN fanns en radar grupperad. 
När vi forskare frågade soldaterna vad det var för något samt vilken eventuell uppgift den 
hade, visste de inte. När vi forskare förflyttade oss bort till radarn fick vi reda på12 att radarn 
dels hade ren luftövervakning som uppgift, dels understödde förbandets helikoptrar, men 
också hade förmågan att detektera inkommande artillerield samt med hjälp av siren varna 
förbandet. Det mest allvarliga i soldaternas okunskap måste vara att de varken visste att 
radarn kunde varna för inkommande artillerield, hur en sådan signal lät, eller vad de 
förväntades göra om signalen ljöd. 
 

                                                
11 Enligt befälet på plats är terrängen runt flygplatsen behäftad med många restriktioner kring 
hur fordon mm får framrycka, varför de såg det som osannolikt att TN skulle kunna sättas in. 
Om terrängen är så begränsande kanske reserver kunde avdelats inom ramen för de två 
kompanier som de facto genomförde anfallet. 
12 Det var inte heller några problem att få informationen, vilket i och för sig är förståeligt ur 
perspektivet att det är en svensk man i sina bästa år som ställer frågan, dvs det finns inget som 
avviker så mycket att det skulle vara ett möjligt hot (möjligheten att en svensk man i sina 
bästa år på mjuk skånska frågar om radarns funktion under insats i t.ex. Afrika och har onda 
avsikter måste anses som väldigt låg).  



Överhuvudtaget visste soldaterna lite om vad som hände rent generellt, och det kanske också 
gällde storleken på den campen man var en del av samt vilka förband som rent faktiskt fanns 
där. 
 

Sammanfattning 
Detta reflektionspapper har en annan ambition och ansats än tidigare rapporter, där 
utgångspunkten är de reflektioner som vi forskare gjorde under det att vi följde TN under en 
förbandsövning under W45. 
 
Inledningsvis vill vi lyfta fram den professionalitet som soldater och gruppchefer uppvisar på 
olika sätt. Detta kommer bland annat till uttryck genom att de ställer krav på övningar, de 
förväntar sig meningsfulla uppgifter/moment som antingen utvecklar dem eller prövar dem i 
deras roller. Soldaterna ställer också krav på sin utrustning och förväntar sig att denna skall 
fungera. Sammantaget kan man förstå detta som att det ytterst handlar om deras säkerhet och 
förmåga att hantera samt överleva olika situationer. 
 
Övningen har en utvecklingspotential när det gäller målspel, där det är fullt möjligt att skapa 
en mängd realistiska moment som engagerar förbanden på olika sätt utan att det i sig behöver 
påverka den övergripande planeringen och uppgiftslösandet. T.ex. kunde förbanden ha haft 
uppgifter av karaktären social patrolling, underrättelseinhämtning med mera. 
 
I detta papper diskuteras också mycket kortfattat och ytligt frågan om ledningsdoktrin. Ställt 
på sin spets är frågan om inte såväl övningen som den ”stridsplan” som förbandet bygger upp, 
bland annat kanske som en konsekvens av hur övningen är upplagd, utgår från ett mer 
traditionellt invasionsförsvarsparadigm, vilket innebär att förbandet till delar inte övar som 
det faktiskt skulle agera i en faktisk insats? 
 
Att övergå till distribuerade operationer, vilket kännetecknar dagens internationella 
operationer i stor utsträckning, kräver en annan approach rent taktiskt, förutsätter en högre 
grad av tillit mellan olika hierarkiska nivåer, ställer andra krav på ledning och ledarskap, samt 
kräver ett annat förhållningssätt till risk inom ramen för operationen. 
 
Ledarskapets informerande delar kan utvecklas, och det finns antagligen ett samband som i 
stort bygger på att ju mindre förbandet har att göra desto större är informationsbehovet. 
 



 
 

Bilaga 4 
 

Utdrag ur arbetsrapporten för W049. 

Resultat - enkät1 
 

Enkäten 

Enkäten omfattade 70 frågor, där huvuddelen av frågorna har varit återkommande över tiden. 
Dock har vissa frågor/frågebatterier endast använts vid något tillfälle, alternativt i samband 
med första (W36) respektive sista (W49) mätningen. 
 
Som beskrivits ovan möter soldaterna i sin dagliga verksamhet befäl från såväl 
insatsorganisationen som utbildningsorganisationen. Därmed var det av intresse att studera 
om det förelåg skillnader i hur soldater upplevde de två organisationerna. 
 
I enkäten ingick frågor av demografisk karaktär i termer av organisatorisk tillhörighet, 
tidigare utlandserfarenhet samt huruvida den enskilde kom direkt från värnplikten eller inte. 
 
Efter den demografiska delen tillfrågades soldaterna om hur de upplevde ledarskapet, hur de 
ansåg att de behandlades, samt vad de ansåg om utbildningen samt övningars kvalité och 
relevans samt hur utbildningen hade utvecklat deras kompetens i olika avseenden. 
 
Vidare ställdes frågor om arbetstillfredsställelse (t.ex. lön, förmåner, arbetstrygghet, kollegor, 
ledning) sammanhållning (dels mellan chefer, dels mellan kollegorna på plutonen), 
arbetssituation (t.ex. arbetsbelastning, krav, meningsfullhet, frihet, klimat) samt plutonchefens 
ledarskap (med utgångspunkt i Utvecklande Ledarskap). 
 
Avslutningsvis ställdes frågor om den senaste tidens händelser i Afghanistan eventuellt hade 
påverkat soldaternas respektive anhörigas inställning till fortsatt tjänstgöring, intresse att söka 
vidare, samt hur soldaterna såg på sin identitet (t.ex. krigare, fredsbevarare, biståndsarbetare). 
 
 

                                                
1 I rapporten redovisas resultat på kompaninivå. Resultaten nedbrutna på plutonsnivå 
återrapporteras direkt till plutonerna för deras egna, interna utvecklingsarbete.  



 
 

Resultat 

Soldaterna fick dels besvara frågan ”Hur tycker du att dina ordinarie chefer behandlar dig?” 
utifrån en femgradig svarsskala som gick från ”Som en värnpliktig soldat” till ”Som en 
professionell soldat”2, dels frågan ”Hur nöjd är du med dina ordinarie chefers ledarskap?” 
utifrån en femgradig svarsskala som gick från ”Inte alls nöjd” till ”Mycket nöjd”. Båda 
frågorna ställdes även med utgångspunkt i hur soldaterna upplevde utbildningsorganisationen. 
 
 W36 W40 W49 
Hur tycker du att dina ordinarie chefer behandlar dig? 4,4 4,3 3,9 
Hur tycker du att utbildningsorganisationen behandlar dig? 3,7 3,6 3,2 
Hur nöjd är du med dina ordinarie chefers ledarskap? 4,5 4,5 4,1 
Hur nöjd är du med utbildningsorganisationens ledarskap? 3,9 3,6 3,3 
 
Tabell 1. Tabellen visar hur soldaterna upplever sig bli behandlade samt hur nöjda de är med ledarskapet från 
ordinarie chefer respektive utbildningsorganisationen W36, W40 respektive W49 (skala 1 – 5).  
 
Som framgår av tabell ett är soldaterna mer tillfreds med ordinarie organisation 
(insatsorganisationen) än med utbildningsorganisationen. Vidare är det intressant att notera 
den generella nedgången över de tre mättillfällena. 
 
Soldaternas syn på utbildningen har studerats utifrån två huvudfrågor, dels hur soldaterna 
upplever övningarnas relevans och kvalité, dels hur soldaterna upplever att utbildningen har 
ökat deras förmågor inom olika områden. 
  
 
Utbildning och övningar har: W36 W40 W49 

Känts relevanta 4 3,9 2,6 
Hög kvalitet 4 3,9 2,4 
 
Tabell 2. Tabellen visar utfallet på frågorna kring hur soldaterna upplever övningars relevans samt kvalité under 
W36, W40 respektive W49 (skala 1 – 5). 
 
Som framgår av tabell två finns det inga egentliga skillnader mellan W036 och W040 
avseende hur soldaterna upplever övningars relevans samt kvalité, medan det däremot skett en 
markant nedgång vid sista mättillfället. 
 

                                                
2 Dessa svarsalternativ är inte helt oproblematiska, och i grunden finns en diskussion om hur 
soldaterna skall definieras. För denna studie fyller dock dessa svarsalternativ sitt syfte. 



 
 

Frågan kring hur soldaterna upplever att utbildningen har ökat deras förmåga omfattade fyra 
delområden: allmän militär kunskap, kunskap i befattning, kunskap om andra kulturer, samt 
ökad social förmåga. 
 
Utbildningen har ökat: W36 W40 W49 
mina allmänmilitära kunskaper 3,6 3,6 3,1 
min kunskap i min befattning 3,7 3,5 3,0 
min kunskap om andra kulturer 2,1 2,3 1,9 
min sociala förmåga 3 2,9 2,8 
 
Tabell 3. Tabellen utvisar utfallet på frågor kring hur soldaterna anser utbildningen ökat deras förmåga inom 
områdena allmän militär kunskap, kunskap i befattning, kunskap om andra kulturer, samt ökad social förmåga i 
jämförelse W36, W40 respektive W49 (skala 1- 5). 
 
Utfallet i tabell tre visar att det inte förekommer några stora skillnader mellan W036 
respektive W040, medan det däremot finns en nedgång vid det sista tillfället. Möjligtvis är det 
värt att kommentera det relativt sett lägre värdet när det gäller kunskaper om andra kulturer 
med tanke på att förbandet är avsett att sättas in i internationella operationer. 
 
Soldaternas upplevelse av sin arbetsmiljö belyses med frågor på följande teman; 
arbetstillfredsställelse, sammanhållning samt arbetssituation. 
 
 W36 W40 W49 

Arbetstillfredsställelse 3,8 3,7 3,3 
Sammanhållning 4,2 4,2 4,1 
Arbetssituation 3,9 3,4 2,4 
 
Tabell 4. Sammanställning av soldaternas upplevelse av arbetstillfredsställelse, sammanhållning samt 
arbetssituation i jämförelse W36, W40 respektive W49 (skala 1 – 5). 
 
Arbetstillfredsställelse fokuserar i denna studie bland annat relationer till kollegor och befäl, 
lön och förmåner, arbetstrygghet, samt ledning. Sammanhållning avser här dels 
sammanhållning med kollegor, dels sammanhållningen mellan befälet på kompaniet. 
Arbetssituation, slutligen, omfattar bland annat arbetsbelastning, kontroll över det egna 
arbetet, krav, samt meningsfullhet. 
 
Generellt sett visar tabell fyra inga större variationer över tid, med undantag för frågorna 
kring arbetssituation som nedgått mer markant. 
 
Soldaterna fick också frågan om ”Hur intressant skulle det vara för dig att söka anställning i 
Försvarsmakten, givet dina erfarenheter av NBG11?” vilket redovisas i tabell 5 nedan. 
 
 W36 W40 W49 
Hur intressant skulle det vara för dig att söka anställning i 
Försvarsmakten, givet dina erfarenheter av NBG11? 

3,9 3,9 3,4 

 
Tabell 5. Sammanställning av soldaternas inställning till fortsatt anställning inom Försvarsmakten över W36, 
W40 respektive W49 (skala 1 – 5). 
 
Som framgår av tabell 5. sjunker intresset för att söka anställning i FM vid 
undersökningstillfället jämfört med tidigare när det legat stabilt. 
 



 
 

Ett särskilt fokus i studien är ledarskap. I enkäten används en förkortad version av ett 
instrument som avser att mäta Utvecklande Ledarskap (UL). Utfallet redovisas i tabell 6 
nedan. 
 
 W36 W40 W49 
Plutonchefens ledarskap 7,8 7,7 6,9 
 
Tabell 6. Sammanställning av soldaternas syn på plutonchefens ledarskap, medelvärde på kompaninivå över 
W36, W40 respektive W49 (skala 1 – 9). 
 
Det är viktigt att poängtera att de värden som presenteras är ett medelvärde för samtliga 
plutonchefer, och att det finns variationer mellan dessa3. Ett riktvärde vid användningen av 
UL-instrumentet är att man bör ligga över 7. 
 
Under hösten 2010 skedde att antal incidenter i Afghanistan, där bland annat sergeant Wallin 
dog i samband med en vägbombssprängning. Givet detta var det av intresse att undersöka om 
dessa händelser hade påverkat soldater och/eller anhörigas inställning till fortsatt tjänstgöring. 
Resultaten redovisas nedan i tabell 7. 
 
Har den senaste tidens incidenter i Afghanistan (sg Wallins död, skador och 
påskjutningar) gjort dig mer tveksam till att delta i NBG11 termin 4? 

1,3 
 

Har den senaste tidens incidenter i Afghanistan (sg Wallins död…) gjort dig mer 
tveksam till att delta i FS23? 

1,5 
 

Har den senaste tidens incidenter i Afghanistan (sg Wallins död…) medfört att du inte 
skrivit på för termin 4 och NBG11? 

1,9 
 

Har den senaste tidens incidenter i Afghanistan (sg Wallins död…) medfört att du inte 
skrivit på för termin FS23? 

1,9 
 

Har den senaste tidens incidenter i Afghanistan (sg Wallins död…) gjort dina anhöriga 
mer tveksamma till ditt deltagande i NBG11 termin 4? 

3,1 
 

Har den senaste tidens incidenter i Afghanistan (sg Wallins död…) gjort dina anhöriga 
mer tveksamma till ditt deltagande i FS23? 

3,6 
 

Har den senaste tidens incidenter i Afghanistan (sg Wallins död… medfört att dina 
anhöriga direkt avrått dig från att delta i NBG11 termin 4? 

1,9 
 

Har den senaste tidens incidenter i Afghanistan (sg Wallins död…) medfört att dina 
anhöriga direkt avrått dig från att delta i FS23? 

2,7 
 

 
Tabell 7. Sammanställning av hur händelser i Afghanistan under hösten 2010 har påverkat soldaternas samt 
deras anhörigas inställning till tjänstgöring under NBG11 respektive FS 23 (skala 1 – 5). 
 
Som framgår av tabell 7. är det två saker som är tydliga, dels att anhöriga reagerar starkare på 
händelser i utlandsmissionerna än vad soldaterna själva gör, dels att Afghanistan väcker något 
starkare reaktioner än tjänstgöringen i NBG11. 
 
 

                                                
3 Resultat på individnivå kommer att återföras till respektive plutonchef för dennes egen 
personliga utveckling. 



 
 

Sammanfattning och diskussion, resultat enkät 

I de tidigare rapporterna har variationer mellan utbildnings- respektive insatsorganisationen 
diskuterats ganska utförligt, varför vi i denna arbetsrapport för W49 enbart kommer att 
fokusera det som skiljer sig från tidigare. 
 
Det är tre saker, på kompaninivå, som vi tycker är viktigt att uppmärksamma: dels de 
generellt sett sjunkande resultaten vid den senaste mätningen (W49); dels hur händelserna i 
Afghanistan har påverkat soldaterna och framförallt de anhöriga; samt intresset för att söka 
vidare anställning i FM efter NBG. 
 
När det gäller de relativt sett lägre resultaten som framkommer i datainsamlingen för W49, är 
det viktigt att peka på det stora missnöje som fanns bland soldaterna med de större, centralt 
ledda övningarna som genomförts under senare delen av hösten. Förbandsövningarnas 
upplevda dåliga kvalité spiller över på nöjdhet med ledarskap, hur soldaterna anser sig bli 
behandlade, och uppfattningar om utbildningar mm mer generellt. Ur kompaniets perspektiv 
var övningarna inte tillfredsställande då de i liten utsträckning innehöll moment där 
kompaniet fick tränas/prövas4. Att övningarna har ett upplägg som soldaterna inte uppfattar 
som relevant får alltså direkta konsekvenser för hur de ser på kompaniets befäl, även om det 
ligger bortom befälets påverkansmöjligheter. 
 
Det som också är viktigt att förhålla sig till är att detta riskerar påverka FM möjlighet att 
rekrytera om tiden på kontrakt inte upplevs som meningsfull och/eller ändamålsenligt och 
ytterst medför att soldaterna inte är så väl förberedda som de anser de borde/kunde vara. 
Vikten av detta ökar då FM enligt media (http://www.dn.se/nyheter/soldater-fattas-i-nya-
forsvaret) har problem med rekryteringen.  
 
När det gäller anhörigas reaktioner på händelserna i Afghanistan kan en slutsats vara vikten 
av såväl proaktiv som reaktiv information. Förutom kontinuerlig information är det troligen 
av stor vikt att när den typen av händelser inträffar som under hösten i Afghanistan bör 
kompaniet öka sin information till de anhöriga. Anhörigas stöd har visat sig i flera studier 
vara centralt när det gäller villigheten att söka internationell tjänst. 
 
När det gäller information finns det i resultaten också stöd för att överväga differentierad 
information. Detta då anhöriga till de som kommer direkt från värnplikten reagerar starkare på 
händelserna i Afghanistan än anhöriga övriga, samt att anhöriga till DT (stab- och 
trosspluton) reagerar starkare än anhöriga till de som är placerade på skytteplutonerna. 
 
Slutligen, när det gäller intresset för att söka vidare anställning i FM baserat på sina 
erfarenheter från NBG, är så klart en uppenbar slutsats i linje med det som kommenterats 
ovan, att om soldaterna inte upplever verksamheten som relevant och meningsfull medför 
detta att intresset för vidare anställning minskar. Förutom detta visar studien att soldater utan 
tidigare missionserfarenheter är mer positiva till att söka anställning i FM än övriga. detta är 
långt ifrån okomplicerat eftersom det kopplar tillbaka till tidigare diskussioner på teman som 
berör tillvaratagande av erfarenheter, olika erfarenheters relativa värde mm. Oavsett detta 
aktualiserar det än en gång vikten av att få till stånd en bättre och mer transparant process 
kring hur man inom kompaniet skall förhålla sig till erfarenhetsbegreppet. 
 

                                                
4 Olika aspekter på övningarnas upplägg har diskuterats mer utförligt i den tidigare rapporten 
”Reflektionspapper W045 FoT Pedagogik NBG 11-studie”. 



 
 

 

Resultat – intervjuer 
 

Bakgrund 

I det följande redovisas preliminära resultat från en utökad intervjustudie med gruppchefer vid 

P4 som genomfördes under v. 49. Gruppchefens nyckelroll hade tidigare uppmärksammats 

(veckorapport 36 samt 40, 2010) men bedömdes behöva belysas ytterligare och ges ett särskilt 

fokus. Under v.49 valdes därför att genomföra individuella intervjuer med samtliga 

gruppchefer inom plutonerna Alpha, Bravo och Charlie. Uteslutandet av Delta-plutonen 

motiveras av att den, med sitt fokus på tross, underhåll och sjukvård, verkat under delvis 

andra ramfaktorer, medan övriga representerar tre “traditionella” skytteplutoner vars 

verksamhet stått i centrum för studien som helhet. 

 

De frågeområden som berördes i intervjuerna med gruppcheferna har sin utgångspunkt i de 

observationer och informella samtal som förts med dessa under hösten. Områden som 

betonades var deras syn på gruppchefens roll på Wilskas (vilket underförstått också innebär 

en verksamhet med enbart professionella soldater). Vi efterfrågade även vilka möjligheter 

man såg att påverka sin egen roll och verksamheten i stort samt hur man såg på sin egen roll i 

förhållande till chain of command; om man främst såg sin lojalitet visavi soldatkollektivet 

eller “befälsfamiljen”.  

 

Ytterligare frågeområden rörde hur pass väl förberedd man kände sig efter genomgången 

utbildning att axla gruppchefsrollen under en eventuell insats, samt bilden av kamratskapet 

och sammanhållningen inom den egna gruppen och på den egna plutonen (mellan 

gruppcheferna). Avslutningsvis ställdes frågor kring utbildningen i stort, samt hur man på 

kompaniet förhållit sig till eventuell tidigare erfarenhet (främst från NBG08 respektive 

utlandsstyrkan) samt hur man inom gruppen och som enskild resonerade kring framtiden 

(t.ex. deltagande i FS23).5  

 

Undersökningsgruppen bestod av samtliga gruppchefer A – C på Wilskas kompani. 

Intervjuerna tog mellan mellan 20 min till en timme och en kvart och genomfördes enskilt i 

ett uppehållsrum. Samtliga intervjuer bandades. Till specifika omständigheter som rådde vid 

                                                
5 Resultatet av dessa delteman redovisas i projektets slutrapport, feb 2011.  
 



 
 

tiden för intervjuernas genomförande kan nämnas att stämningen bland såväl gruppchefer 

som soldater var något uppgiven, för att inte säga irriterad, på grund av att utbetalningarna av 

lönetilläggen inte fungerat sedan flera månader tillbaka (PRIO-relaterat). 

 
Som bakgrundsinformation kan nämnas att gruppchefer och stf gruppchefer på Wilskas bor 

åtskilda från soldaterna.  Skälet till detta verkar främst vara av praktisk karaktär och hör 

samman med plutonschefernas önskemål om att snabbare kunna nå denna personalgrupp. I 

intervjuerna framkom att det bland gruppcheferna rådde delade meningar om huruvida detta 

förfarande var att föredra eller ej. Vissa menade att man därmed upprätthöll en viss (positiv) 

distans, där man inte blev “för mycket kompis” medan andra tydligt framhöll att de hade 

föredragit att bo med sina soldater, något som då skulle ha påverkat sammanhållningen än 

mer positivt. Generellt upplevs gruppcheferna som mycket ambitiösa och motiverade att lösa 

sina uppgifter. Den kritik som nedan framförs bör förstås mot denna bakgrund.  

 

 
Gruppchef – en mångfacetterad roll 

Överlag berömmer gruppcheferna soldaterna för deras generellt positiva inställning, vilja till 

initiativ och höga motivation, vilken anses vara ljusår från “vanliga” värnpliktiga. Som 

gruppchef har man likväl  något av en nyckelroll, det är han/hon som tar emot de order som 

skall “fysiskt omvandlas till handling”. I och med att man utgör länken mellan plutonschefen 

och “gubbarna”, innebär det en samordning som i mycket handlar om att koordinera “folket åt 

rätt håll”. Gentemot soldaterna har man i vissa lägen närmast en “papparoll”, av någon 

beskriven som “mentor”, medan andra använder ord som “arbetsledare”. I något fall 

poängteras att man bör göra en uppdelning mellan gruppchefens roll i mer mjuka frågor 

(personalärenden) och uppgiften att leda strid, då dessa roller är mycket olika. Översatt till 

den verksamhet som bedrivits under hösten innebär det att man vid  övningar måste man vara 

mer drivande och ha en mer aktiv roll än vid verksamhet inom regementet. Som tidigare 

nämnts framhålls dock också att soldaterna är relativt självgående och att man, till skillnad 

från under värnpliktstiden, mest behöver se till att alla är på rätt ställe med rätt utrustning och 

i rätt tid, snarare än att löpande  kontrollera alla aspekter av verksamheten.  

 
Gruppchefens roll är enligt mig att få ett plus ett att bli tre. Att man styr gruppen mot det 

gemensamma målet och får gruppen att samverka. 



 
 

 

 
Utrymme för egen påverkan 

På frågan om i vilken utsträckning man själv anser att man har inflytande och kan påverka 

“saker och ting” skiljer sig bilden åt på de olika plutonerna. Gruppchefer med tidigare 

erfarenhet av denna roll från andra förband upplevde generellt att man på Wilskas hade 

väldigt fasta ramar i relation till underställda chefer och att detaljstyrningen var jämförelsevis 

mer omfattande.  

Det verkade dock finnas en allmän bild av att de fyra plutonschefernas ledarskap var relativt 

olika och att vissa mer än andra hade en ledarstil som var “smidigare” att ha att göra med. På 

frågan om eget inflytande framgår att det finns stora skillnader mellan plutonerna och 

”mindre” inom plutonerna. Generellt framhålls att “det ju är militär verksamhet”, vilket 

underförstått implicerar chain-of-command. Hur mycket de enskilda gruppcheferna ges 

förtroende att själva lösa tilldelad uppgift med gruppen skiljde sig dock åt på en skala från 

stort eget inflytande till mycket begränsat. På någon pluton menade man att man utifrån 

plutonschefens övergripande riktliner i princip påverkade arbetets utformning helt efter eget 

huvud och att man också i de fall där det kom detaljstyrningar, vilket “det kan göra i vissa fall 

och vilket också är nödvändigt” oftast kunde ge förbättringsförslag.  

“Det är ju inte helt digitalt om och hur man ska göra saker och ting. Det är ju lättare om man 

fyra extra hjärnor som tänker”.  

En gruppchef uttryckte det som att han inte längre upplevde sig verka i en “ren och skär 

diktatur”, vare sig uppåt eller nedåt, som ofta varit fallet under åtminstone de tidiga skedena 

av värnpliktsutbildningen.  På en pluton var det heller inte ovanligt att gruppcheferna deltog 

aktivt i plutonens planeringsarbete och upplevde att de då fick komma med egna idéer om hur 

saker och ting skulle lösas. Att komma med synpunkter och förslag uppgav flera också var 

något man uppmuntrade sina egna soldater till. 
 

 “Som gruppchef har man möjlighet att påverka och sen soldaterna kan påverka mig, och det 

uppmanar jag till”. 

“Jag vill ju inte ha med mig ett gäng robotar”.  



 
 

Som antytts finns ett stort spektrum av erfarenheter där gruppcheferna beskriver 

arbetsmetoder som pendlar mellan frihet och detaljstyrning. Vissa gruppchefer upplevde att 

manöverutrymmet för egna initiativ var högst kringskuret och att det ideal man själv såg, att 

man gör ett “bättre och bättre jobb ju mer inspirerad och framförallt mer initiativtagande man 

blir” sällan infann sig. Konsekvensen av att inte få det önskade förtroendet, resulterade sen i 

upplevelsen att man inte utvecklades mot att kunna lösa tyngre och tyngre uppgifter utan 

snarare blev mer och mer osäker i sin roll.  

Närliggande kommentarer rörde utbildningens uppläggning. Flera var kritiska till att 

utbildningen var så ”låst” till reglementet. Detta medförde exempelvis att de med tidigare 

erfarenhet av internationell tjänst (som ibland vida översteg instruktörernas) inte blev 

ianspråktagna och lyssnade till, trots otaliga fall då detta skulle kunnat utveckla koncepten. 

Generellt sett hade man också önskat mer av specifik gruppchefsutbildning och att man gått 

djupare in på några centrala element i utbildningen i stort. Det man akut önskade var mer 

fördjupad utbildning i t.ex. strid grupp respektive strid pluton. Här fanns dock också en stor 

medveten om att kompaniledningen inte ensamt borde klä skott för denna kritik, då denna 

nivå snarare genomförde styrning från högre ort.  

 
Om dubbla lojaliteter 

Det sista tema som presenteras i denna delredovisning rör gruppchefens lojalitetsdilemma i 

“skarven” mellan soldatkollektivet och befälsfamiljen. I intervjuerna framkom att 

gruppchefernas huvudsakliga lojalitet rörde soldatkollektivet.  De gruppchefer som tydligt såg 

sin lojalitet ligga här, motiverade ofta sitt svar med uttalanden som att man själv ser sig som 

“en av dem i gruppen” i linje med att “en an är inte mer än en an”.  

  
“Min lojalitet ligger ju hos soldaterna. Visst jag måste ryta till lite med dom också, men dom har ju mig för 

att använda mig mot det andra blocket. Man kan inte gå runt och låtsas att man är mer än vad man är…man 

är ju soldat i botten också…bara det att man bestämmer lite mer…man får ju pendla lite emellan också men 

i grund och botten är det ju lojaliteten mot soldaterna som gäller för min del”. 

 
Detta skall dock inte tolkas som att det finns ett motstånd mot chain-of-command eller att 

man inte erkänner denna militära ordning. Ett par gruppchefer uttrycker   



 
 

det snarare så att man svävade någonstans mitt emellan dessa “poler” och ibland också låg 

närmare befälsfamiljen. Sättet att formulera detta på handlade då ofta om att man var “trogen 

uppgiften” och att detta var ens främsta uppdrag.  

 

En uppföljande fråga rörde om det funnits tillfällen under utbildningen då man känt sig 

kluven i lojalitetshänseende. De gruppchefer vars lojalitet låg soldatkollektivet närmast ansåg 

vanligen inte det, och bakom sättet att besvara frågan kan anas en slags hederskodex kring 

identifikationen med gruppen. Övriga beskrev sitt arbete som en pendling mellan lojalitet mot 

egen grupp respektive överordnade, vilket följande kommentar exemplifierar:      

 
Vi får ju säga till lite när det börjar gå överstyr från plutonschefer och liknande. Man får köpa 

det mesta men när det börjar bli ordentliga saker och de håller på med dumheter, då säger vi 

ifrån.  

 

Slutsatser 

Av dessa preliminära resultat framgår att gruppchefernas villkor och arbetstillfredsställelse 

varierar. Några är generellt sett mera nöjda medan andra har synpunkter på att gruppchefens 

modus operandi i teori och praktik inte stämmer överrens. Dessa menar att man lyfts fram 

som innehavare av en nyckelroll, där den egna “listen” i ett skarpt läge ses som avgörande för 

såväl uppgiftens lösande som gruppens överlevnad, men ges ofta inte “mandat” under 

utbildningen att agera i linje med detta stora ansvar.  

 

För framtiden bör förbandet också betänka vilket förhållningssätt man bör ha till tidigare 

erfarenhet av missionstjänstgöring, då bristande gehör för denna form av kunskap är ett 

upplevt problem hos både gruppchefer och soldater. De gruppchefer som saknade tidigare 

erfarenhet av antingen gruppchefsrollen/ NBG08/eller utlandsstyrkan hade generellt sett 

mindre synpunkter på exempelvis förekomsten av detaljstyrning.  

 

Sammantaget är den viktigaste slutsatsen att det föreligger ett behov av en god, kontinuerlig 

dialog med gruppcheferna, även om detta behov framstår som olika stort hos de studerade 

plutonerna.  

 
 
 



 
 

Utfall av återkopplingsmötet 
 
Fredagen den 9.dec. mellan klockan 09.30 och 11.30 avslutades den fjärde fältstudieveckan 
med ett möte i kompaniledningsrummet. Närvarande var tre av fyra från forskargruppen, en 
representant från Markstridsskolan samt totalt ca. sju officerare från insatsorganisation och 
utbildningsorganisation vid 414. skyttekompaniet, P4. Detta sista återkopplingsmöte med 
befälet föregicks av en presentation av höstens forskningsresultat inför all personal på 
kompaniet, inklusive gruppchefer och soldater, då resultat av de olika enkätstudierna och 
fältobservationerna presenterades och kommenterades. Kompaniet informerades också om 
vilka utöver dem själva som var mottagare av rapporter från NBG-studien. En officer från 
kompaniet kommenterade detta såhär: 

Det var bra att de fick se vad de hade kryssat, att de ser att ni arbetar på det där, att de inte tror 
att de bara skriver på en lapp och sen att nån bara, lägger i en hög, jag tror det var jätteviktigt, 
och det var första gången även jag fick se...resultatet av en enkät, på riktigt...jag tycker det var 
jättebra att ni tog fram och visade enkäten, det tror jag soldaten uppskattar också, då fick de se 
att nån verkligen läser. 

 
Ett av syftena med studien är att utveckla en interaktiv forskningsmodell för mer 
praktikorienterade studier. I denna forskningsmodell är det praktikerna själva som ansvarar 
för utvecklings- och förändringsprojekt i sin organisation, och forskarna biträder med 
kunskap och resultat från sina studier. Ett av de centrala momenten i denna modell är de 
möten som genomförs med befälslaget för att direkt återföra resultat av det empiriska 
forskningsarbetet. Av vikt för en interaktiv, praktikinriktad process tycks vara att en 
direktlänk kan skapas mellan forskargrupp och den personal som direkt ansvarar för att 
genomföra förändringsarbetet. Kompanichefen uttryckte angående återföring och deltagande 
av de interna förändringsagenter att…  

…vi tycker att det är bra att få de här signalerna, för de får man inte annars, eller man får dem 
väldigt mycket senare, när det kommer upp förtroendemän och man får det via plutonchefer 
o.s.v., men nu fick man det direkt, i ett skede som man normalt inte får några indikationer alls på 
såna här frågor, och vi hade ju jättemycket idéer, och vi har fortfarande idéer som vi, som vi ska 
sjösätta men som vi inte sjösatt än, vi pratar gruppcheferna och deras roll och, metoder för att få 
dem dit vi vill ha dem, men återigen, från idé till handling har vi inte haft möjlighet att...under 
hösten här. Jag tror att hade vi haft insatsorg under de här mötena, sittningarna, och fått 
förstahandinformation, då hade det nog kunnat bli förändringar under hösten, inte i form av 
extrautbildning utan hur man agerar i den dagliga tjänsten. 

 
Genom forskningsarbetet har också ett antal problemområden identifierats och formulerats, 
vilka har upplevts som centrala och relevanta i kompaniets verksamhet. Något egentligt 
förändrings- eller utvecklingsarbete för att komma tillrätta med dessa problemområden på 
kompaniet har emellertid inte kommit till stånd p.g.a. svårigheter att få tid till gemensamma 
diskussioner. Däremot har mötena fungerat som katalysatorer för en problem- och 
idédiskussion mellan många på kompaniet, och diskussioner och idéer om konkreta 
förändringsåtgärder. Kompanichefen igen: 

Nu har ju inte jag haft möjlighet att vara med de här fredagarna, men jag har fått rapporter 
efterhand, så det är ju där våra idéer och tankar har fötts, när vi har suttit och diskuterat...och 
framför allt, vi kom ju så långt redan efter första mötet att vi började utforma övningar som vi 
skulle genomföra, och började titta på var vi skulle kunna få in dem, men insåg ju ganska snart 
att...så att, nej, det är...extremt viktigt, nu har vi den möjligheten, vi måste ta tillvara den också. 



 
 

 
Två orsaker till att de problemuppfattningar och de idéer om problemens lösning man har inte 
har kunnat åtgärdas i handling är dels att de chefer som ”äger” organisationen, d.v.s. 
insatsorganisationens chefer inte deltagit i någon större utsträckning. Forskningsprojektet har 
setts som något som främst berört utbildningsorganisationen. Medvetenheten om vad den 
interaktiva forskningen kan ge har dock ökat efterhand hos insatscheferna, speciellt 
kompanichefen. Den åtgärd som diskuterats är att tydligare göra möten med forskargruppen 
till en integrerad, arbetstidsstyrd del av insatschefernas arbete. Kompanichefen: 

Första steget är ju, hur många plutonchefer har varit med på de här mötena? N: ingen chef [näe] 
S. har varit med ett par gånger om han är på rummet, E. har varit med lite grann inom ramen 
som fysofficer, Schassen, det är ditt första eller? [Ja], det är  verkligheten. Kompch: för att jag 
tror så här, att vi ska börja med och ta in, plutoncheferna, och insatsorg., i steg ett, jag är inte 
främmande för idén, men första steget är att ta in, insatsorg., för det är mångt och mycket, rätta 
mig om jag har fel, detta har inte varit en stor diskussion på plutonerna, forskningsresultaten.  

 
En annan begränsande faktor är det stora arbetstidsuttag som finns på kompaniet. En 
utbildningskoordinator: 

Det har inte funnits tiden, och det är nästan så att ibland har vi känt att vi...det har nästan varit en 
frustration nu under hösten, det har varit sånt jävla tempo, fram tills egentligen förra veckan, så 
att man har varit upplyst, men inte haft utrymme att göra nånting åt det överhuvudtaget, så att 
det ligger nog och gror en hel del tankar på de flesta nivåer i kompaniet, båda sidorna, båda 
benen. 

 
Forskningsprojektet kom till en början också att avgränsas till utbildningsorganisationens 
befäl (”blå organisation”) och deras relationer till anställda soldater och gruppchefer i sitt 
utbildningsarbete. Detta kan ha bidragit till det relativt låga intresset från 
insatsorganisationens befäl (”grön organisation”) att delta mer aktivt. De utbildningsbefäl som 
deltagit är dock på det klara med att studien har implikationer även för insatsorganisationens 
befäl, och att de problem de upplever i arbetet med att utbilda anställda soldater och 
gruppchefer, och som studien poängterat, hänger samman med insatsbefälets roll och 
funktion. Arbetet med att utbilda någon annans soldater innebär att en ständig och levande 
dialog måste föras med dessa soldaters ordinarie befäl, och att utbildarnas problem och frågor 
också är insatsbefälets problem och frågor fastän detta kanske inte tydliggjorts för de senare. 
En utbildningskoordinator säger att: 

Även om studien är den pedagogiska situationen och den professionelle soldaten, så är det ju 
väldigt mycket vi pratar ledarskap, å den insatssidan ju, vi är ju, åttio procent av diskussionerna 
som är här inne, menar jag på är, tankar kring ledarskapet, på alla nivåerna, så frågan är, 
ödmjukt, jag vete fasen om vi bara ska ha blå org krav på att vara här, för vi sitter ofta, har suttit 
och spekulerat i och pratat runt omkring vad vi saknat insatseriets mandat, hela den biten.  

 
Att insatsorganisationen efterhand kommit att få upp ögonen för vad ett forskningsprojekt av 
interaktivt slag kan ge, med direktåterföring av resultat till de ”beforskade”, bekräftas av 
kompanichefen:  

Det ska bli spännande att se vad som händer under våren, man får alltid en magkänsla när man 
genomför en verksamhet, men nu får man det lite mer konkret...och under hösten, från att  vara, 
en uppgift, bland många när vi startade igång, som jag inte var, jag hoppade inte av glädje, direkt 



 
 

... så, jag tycker att det här är jättepositivt...och nu ser jag ju att det här är en jättemöjlighet för 
insatsorg, att få signaler som man annars inte får. 

 
Forskargruppens reflektioner 
 
Vi vill lyfta några av de teman som vi tycker förtjänar extra uppmärksamhet i denna 
arbetsrapport efter fältstudieveckan W49. 
 
Gruppchefens roll har accentuerats, och på kompaninivå börjar man mer och mer diskutera 
hur man konkret kan jobba med deras kompetensutveckling i olika avseenden. Här har också 
inletts en dialog med ILM utbildargrupp om en gruppchefsutbildning, på kompaniets begäran, 
som kommer att genomföras under våren 2011. 
 
Soldaters drivkraft och intresse för fortsatt är av stor vikt för FM med dess nya 
personalförsörjningssystem. Resultaten i denna arbetsrapport lyfter flera viktiga aspekter av 
detta, där huvuddelen är utmaningar för FM snarare än befälet på plutons- och kompaninivå. 
 
Det är också under denna fältstudievecka som interaktivitetsaspekten av studien når ett ännu 
större genomslag. Dels genom den återföring av studien som sker till hela kompaniet, dels 
genom de diskussioner som tog fart under återföringsmötet kring hur kompaniet mer 
systematiskt, med båda sina delar (insats respektive utbildning), skulle kunna driva ett internt 
utvecklingsarbete baserat på de resultat och diskussioner som studien har genererat. 
 
Noterbart är också det ”sus” som gick genom kompaniet när de sammanlagda resultaten 
presenterades. ”Suset” fick sin innebörd senare när kompanichefen mötte några soldater som 
förklarade att de trots allt var ganska nöjda totalt sett och framförallt generellt sett var nöjda 
med befälet på kompaniet, men att de i W49 relativt sett låga värdena mer speglade synen på 
slutövningarna.  
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Intervjustudie med gruppchefer. 

Gruppchef – en mångfacetterad roll  

Bakgrund 

I det följande redovisas resultat från en utökad intervjustudie med gruppchefer vid 414. 
Skomp. Gruppchefens nyckelroll hade tidigare uppmärksammats (se veckorapport 36 och 
40, 2010) och bedömdes behöva ges ett bredare fokus. Under v.49 genomfördes därför 
individuella intervjuer med samtliga gruppchefer inom plutonerna Alpha, Bravo och 
Charlie1. De frågeområden som berördes tog sin utgångspunkt i de observationer som 
gjorts och i de informella samtal som förts med gruppchefer tidigare under hösten. 
Områden som betonades var deras syn på gruppchefens roll på Wilskas (vilket 
underförstår en verksamhet med enbart anställda soldater). Vi efterfrågade även vilka 
möjligheter man såg att påverka verksamheten i stort, hur man såg på sin egen roll i 
förhållande till ”chain of command” och om man främst såg sin lojalitet vara hos 
soldatkollektivet eller “befälsfamiljen”. Svaren på dessa frågor har till en del tidigare 
avrapporterats (veckorapport 49). 

I föreliggande framställning vidareutvecklas några av ovanstående frågeställningar och 
redovisas resultaten av ytterligare några frågeområden. Till de senare hör hur väl 
förberedd man kände sig att efter genomgången utbildning axla gruppchefsrollen under en 
eventuell insats, samt gruppchefernas bild av kamratskapet och sammanhållningen inom 
den egna gruppen och plutonen (mellan gruppcheferna).  Avslutningsvis ställdes frågor 
kring utbildningen i stort, hur man på kompaniet förhållit sig till eventuell tidigare 
erfarenhet (från NBG08, andra förband respektive Utlandsstyrkan) samt hur man inom 
gruppen och som enskild resonerade kring framtiden (t.ex. deltagande i FS23).  

 

                                                             
1Uteslutandet av Delta-plutonen motiveras av att den, med sitt fokus på tross, underhåll och sjukvård, verkat under 
delvis andra ramfaktorer, medan övriga representerar tre “traditionella” skytteplutoner vars verksamhet stått i 
centrum för studien som helhet. 
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Teori  

Inom ramen för det nya personalförsörjningssystemet är en viktig empirisk fråga hur 
relationerna mellan de nya ”professionella”2 yrkeskategorierna (kontraktsanställda 
soldater, sjömän, gruppchefer samt specialistofficerare) och de taktiska officerarna 
kommer utvecklas i framtidens stående förband. Även om alla yrken kan sägas befinna sig i  
en konstant förändringsprocess, så händer likväl något när nya yrkesgrupper introduceras 
i en organisation. I litteraturen beskrivs ofta det tillfälliga vakuum som då uppstår, då allt 
är ”oskrivet”, som en förhandlingsarena. Utfallet av dessa förhandlingar kan då ses som 
resultatet av mötet mellan organisationens önskemål, de ”nyas” utbildning och befintliga 
yrkeskategorier. Under detta avsnitt ges några exempel på hur man inom sociologisk och 
organisationspsykologisk forskning har beskrivit dylika förhandlingsprocesser och 
”kamper” om tolkningsföreträdet.   

 
Kollektiv tolkningsprocess 

Ett centralt element i organisationer är de förställningar, verklighetsdefinitioner och 
innebörder som de anställda har gemensamt. Alvesson (2002) beskriver dessa 
föreställningar som något som återskapas, förstärks, och ibland försvagas eller ändras, i en 
mångfald av situationer. Detta beroende på de handlingar, det språkbruk och de materiella 
strukturer som bär upp innebörder och betydelser i ett mångfacetterat nätverk (Alvesson, 
2001, 2002). Dessa strukturer, dess inneboende hierarkier och andra relationer, vilar på en 
underförstådd acceptans av mål och regler vilket medför att ifrågasättanden av allvarligare 
karaktär inte sker.  När dessa förutsättningar föreligger uppfattas den sociala världen som 
naturlig, neutral och legitim (Alvesson, 2002; Alvesson & Willmott, 1996; Deetz, 1992). För 
att ett visst socialt system ska fungera och reproduceras fordras således att de 
involverades föreställningar avgränsas och att en mängd alternativa tolkningar (i 
förhållande till de dominerande) utesluts som alternativ. Detta är något som skapas i alla 
samhällets och arbetslivets socialisationsprocesser och är en delmängd av det vi brukar 
kalla essens hos kulturen.  

                                                             
2Ydén (2009) kommenterar att trots att termen ”profession” ofta brukas av officerare är det långtifrån självklart att 
betrakta officersyrket som en profession i den mening som vi avser rörande läkare eller advokater. Ydén anför flera 
argument, bl.a. att militära organisationer utövar statens monopol på legitimt våld varför officeren snarast kan sägas 
verka inramad av ett organisationsmonopol än ett yrkesmonopol baserat på legitimation eller auktorisation. Vidare 
saknas en stark koppling mellan yrkespraktik och vetenskapligt baserad utveckling av yrkesexpertis vilket är 
utmärkande för professioner och den horisontella, vetenskapliga kunskapsutveckling som kännetecknar t.ex. läkare. 
För kontrakterade soldater, sjömän, gruppchefer och specialistofficerare torde det vara mer relevant att prata om 
yrkeskategorier på väg mot ”semi-professionalisering” (Elzinga, 1990 refererad i Ydén) där viss reglering av 
utövandet förekommer, bl.a. avseende förkunskapskrav samt etiska principer/riktlinjer.   
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Ett underförstått antagande är dock att organisationer är arenor där ett stort antal åsikter 
och positioner förekommer varför den gemensamma verklighetsuppfattningen till stor del 
är ett resultat av ”förhandlingar” mellan aktörer i asymmetriska maktrelationer (Alvesson, 
2002). Dessa maktrelationer framträder inte alltid tydligt, men kan ofta spåras i 
förhandlingsprocesser om tolkningsföreträde där materiella och symboliska resurser ingår 
och där kampen står om hur verkligheten ska definieras (2002:44).  

 

Förhandling som en kamp om tolkningsföreträde 

Att de som gör anspråk på att ha formell makt i en organisation på olika sätt försöker 
stimulera och styra underställdas meningsskapande är mer regel än undantag. Ett 
närliggande synsätt på kampen om tolkningsföreträde i organisationer åskådliggörs genom 
Weicks (1995) begrepp ”sensemaking”.  Meningsskapandet ses här som en såväl 
individuell som social aktivitet och som ett samspel mellan det individuella subjektets 
sensemaking och den valideringskontext man befinner sig i. I likhet med Alvesson (2002), 
som menar att maktbasernas resursmobilisering framträder i förhandlingen, uttrycker 
Weick att de aktuella maktbaserna avspeglas i vilket tolkningsföreträde som tillåts 
framträda.  Sensemaking som en ”kamp” om tolkningsföreträde, är därför både en 
diskursiv kamp och en kamp om auktoritet (s. 137).  
 
På liknande sätt beskriver Smircich och Morgan  (1982) i en klassisk artikel essensen i 
ledarskap som en aktiv process att framgångsrikt ”rama in” verkligheten (the management 
of meaning). Om ledningen har en tydlig agenda bör dock budskapet kommuniceras på ett 
sätt att de anställda frivilligt ”köper” den verklighetsbeskrivning som erbjuds. Processen är 
både dynamisk och svårstyrd. Sammantaget vill författarna nyansera den traditionella 
synen på organisationer som formella arenor där roller, regler och föreskrifter mera 
okritiskt reproduceras och institutionaliseras. Av största vikt för att möjliggöra kontroll 
över meningsagendan är att ledningens kommunicerade budskap är koherent med såväl 
mål som praktik. Annars finns stor risk att detta slår tillbaka då även ”icke-handlingar” 
tolkas och vägs in i de anställdas meningsskapande.    

 

”Partisaner” och ”auktoriteter” som begrepp för att beskriva maktbaser  

Baldridge (1971) studie av universitetsvärlden är ett exempel på hur man inom sociologin 
har beskrivit inomorganisatoriska processer där olika intressegruppers agenda skiljer sig 
från ledningens. En av hans poänger är att verksamheten blir svårstyrd just på grund av att 
ledningsarbetet ofta kommer att inriktas mot att hantera konflikterande gruppers krav, 
varför styrning och ledning mera får karaktären av förhandling (s. 122).  
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Ett annat klassiskt sätt att betrakta gruppers förhandlingsbenägenhet lyfts fram av William 
Gamson (citerad i Balbridge, 1971; se även Gamson, 1968). Gamson argumenterar för att 
mycket utav intressemotsättningar och kontroverser i organisationer (sedda som ”sociala 
system”) härrör från en tävling mellan ”auktoriteter” och ”partisaner”.  Auktoriteter är de 
människor som har mandat i form av formell makt att fatta avgörande och bindande beslut 
för gruppen. Auktoriteternas kritiska problem centrerar dock kring hur man ska kunna 
implementera beslut och uppnå uppställda mål. En nödvändig förutsättning för att kunna 
leda människors arbete är därför ett visst mått av social kontroll. På den andra sidan finns 
”partisanerna”, de organisationsmedlemmar som berörs av besluten och måste leva med 
dess konsekvenser. De är därför högst motiverade att påverka auktoriteterna så att rätt 
beslut fattas. Följaktligen är socialt inflytande det kritiska ”kapitalet” för partisaner. De 
minst aktiva partisangrupperna benämner Gamson ”kvasi-grupper”. Deras medlemmar 
delar gemensamma värderingar och/eller strukturella positioner med partisanerna men är 
inte aktivt engagerade i att försöka influera auktoriteten. De bör dock betraktas som 
”potentiella partisaner” då de delar samma levnadsvillkor/omständigheter som de mer 
aktiva och lätt övergår till dessa om deras egna intressen är allvarligt hotade (Gamson 
citerad i Baldridge, 1971, kap 8). 

 

Maktbasernas konstitution 

Baldridge(1971) analyserar också de resurser som olika ”maktbaser” använder för att 
skapa inflytande och indelar dessa i två olika former: byråkratiska samt professionella 
resurser (s. 154). Som tidigare påpekats är auktoriteternas främsta inflytande de 
formella/byråkratiska strukturer genom vilka de fattar de policybeslut som påverkar 
partisanerna. Det praktiska inflytandet av de byråkratiska resurser beror då också på den 
bredd av ”enforcement mechanisms” man har tillgängliga vilket i förlängningen styr den 
legitimitet som olika policys har. Avgörande är om ledarens handlingar ses som en legitim 
funktion av ledarens roll, designad för att underlätta organisationens måluppfyllnad.  
Baldrige menar att det är vanligt att organisationsmedlemmar erkänner denna och den  
kontrollfunktion vi vanligen kallar ”formell” auktoritet.  

Emellanåt, och oavsett styrkan i den formella auktoriteten, fallerar dock underlydandes 
stöd, varvid ledningen kan tillgripa olika former av sanktioner.  

För partisanernas del, som också är beroende av legitim auktoritet från det formella 
systemet finns ett annat viktigt maktmedel att tillgå, nämligen det professionella inflytande 
som följer med innehav av expertkunskap. Partisaner som använder professionella 
inflytelser är en betydande maktfaktor då de besitter (alt anser sig besitta) ovärderlig 
kunskap som andra saknar. Grupper som värderar denna kunskap tillmäter dem då också 
auktoritet och i förlängningen inflytande. Sammanfattningsvis handlar byråkratiska 
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inflytelser om ett formellt ämbete (office), medan professionella inflytelser istället handlar 
om expertis (Ibid, s. 156). I organisationer förekommer det ofta spänningar mellan grupper 
där byråkratiskt respektive professionellt inflytande ställs mot varandra.   

 

Metod 

Samtliga 12 gruppchefer på de tre skytteplutonerna (A-C) på 414.Skomp tillfrågades om att  
låta sig intervjuas, vilket alla samtyckte till. Intervjuerna genomfördes enskilt och tog 
mellan 20 min till en timme och en kvart. Samtliga intervjuer bandades.  

Till specifika omständigheter som rådde vid tiden för intervjuerna kan nämnas att 
stämningen bland såväl gruppchefer som soldater var något uppgiven, för att inte säga 
irriterad. Detta på grund av att utbetalningarna av lönetilläggen inte fungerat sedan flera 
månader tillbaka (PRIO-relaterat). Generellt sett upplevdes dock gruppcheferna som 
mycket ambitiösa och motiverade att lösa sina uppgifter. Den kritik som nedan framförs 
bör förstås mot denna bakgrund.  

 

Resultat  
 

     Gruppchefens roll 

Som gruppchef har man likväl något av en nyckelroll, då det är han/hon som tar emot de 
order som skall “fysiskt omvandlas till handling”. I och med att man utgör länken mellan 
plutonschefen och “gubbarna”, innebär det en samordning som i mycket handlar om att 
koordinera “folket åt rätt håll”. Gentemot soldaterna har man i vissa lägen närmast en 
“papparoll”, av någon beskriven som “mentor”, medan andra använder ord som 
“arbetsledare”. I något fall poängteras att man bör göra en uppdelning mellan gruppchefens 
roll i mer mjuka frågor (personalärenden) och uppgiften att leda strid, då dessa roller är 
mycket olika. Översatt till den verksamhet som bedrivits under hösten innebär det att man 
vid övningar måste vara mer drivande och ha en mer aktiv roll än vid verksamhet inom 
regementet.  

’Gruppchefens roll är enligt mig att få ett plus ett att bli tre. Att man styr gruppen mot det 
gemensamma målet och får gruppen att samverka’. 

Överlag berömmer gruppcheferna soldaterna för deras generellt positiva inställning, vilja 
till initiativ och höga motivation, vilken anses vara ljusår från “vanliga” värnpliktiga. 
Soldaterna är relativt självgående och, till skillnad från under värnpliktstiden, behöver  
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man mest se till att alla är på rätt ställe med rätt utrustning och i rätt tid, snarare än att 
löpande kontrollera alla aspekter av verksamheten. 

’Alla är duktiga soldater här, det handlar mest bara om att hålla översikt, att dom gör det dom ska, att 
det fungerar - och det gör det ju’. 

Som bakgrundsinformation kan nämnas att gruppchefer och stf gruppchefer på Wilskas 
bor åtskilda från soldaterna. Skälet till detta verkar främst vara av praktisk karaktär och 
hör samman med plutonschefernas önskemål om att snabbare kunna nå denna 
personalgrupp. Bland gruppcheferna rådde dock delade meningar om huruvida detta 
förfarande var att föredra eller ej. Vissa menade att man därmed upprätthöll en viss 
(positiv) distans, där man inte blev “för mycket kompis” medan andra tydligt framhöll att 
de hade föredragit att bo med sina soldater, något som då skulle ha påverkat 
sammanhållningen än mer positivt.  

 
Utrymme för egen påverkan 

På frågan om i vilken utsträckning man själv har inflytande och kan påverka “saker och 
ting” skiljer sig bilden åt på de olika plutonerna. Gruppchefer med tidigare erfarenhet av 
denna roll vid andra förband upplevde generellt att man på Wilskas hade väldigt fasta 
ramar i relation till underställda chefer och att detaljstyrningen var mer omfattande. 

’Jag har jobbat på andra sorters förband tidigare, men på det här typförbandet finns ganska litet 
utrymme att göra så’nt på’. 

Det verkade också finnas en allmän bild av att de fyra plutonschefernas ledarskap var 
relativt olika och att vissa hade en ledarstil som var “smidigare” att ha att göra med. På 
frågan om eget inflytande framgår att det finns större skillnader mellan plutonerna än 
inom en och samma pluton. Å ena sidan framhålls generellt att “det ju är militär 
verksamhet”, vilket underförstått implicerar en acceptans för ”chain-of-command”. Å andra 
sidan upplevdes stora skillnader beträffande hur stort inflytande enskilda gruppchefer har 
att själva lösa tilldelad uppgift, alltifrån stort eget inflytande till mycket begränsat. På en 
pluton menade man att man efter plutonschefens övergripande riktliner i princip 
påverkade arbetets utformning helt efter eget huvud och att man också, i de fall där det 
kom detaljstyrningar, som man menade “det kan göra i vissa fall och vilket också är 
nödvändigt”, oftast kunde ge förbättringsförslag.  

’Det är ju inte helt digitalt om och hur man ska göra saker och ting. Det är ju lättare om man är 
fyra extra hjärnor som tänker’.  

En gruppchef uttryckte det som att han inte längre upplevde sig verka i en “ren och skär 
diktatur”, vare sig uppåt eller nedåt, som ofta varit fallet under åtminstone de tidiga 
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skedena av värnpliktsutbildningen. På en pluton var det heller inte ovanligt att 
gruppcheferna deltog aktivt i plutonens planeringsarbete och upplevde att de då fick 
komma med egna idéer om hur saker och ting skulle lösas. Att komma med synpunkter och 
förslag uppgav flera också var något man uppmuntrade sina egna soldater till. 

 ’Som gruppchef har man möjlighet att påverka och sen soldaterna kan påverka mig, och det 
uppmanar jag till’. 

Som antytts finns ett stort spektrum av erfarenheter där gruppcheferna beskriver 
arbetsmetoder som pendlar mellan frihet och detaljstyrning. Vissa gruppchefer upplevde, 
som ovan nämnts, att manöverutrymmet för egna initiativ var högst kringskuret och att det 
ideal man själv såg, att man gör ett “bättre och bättre jobb ju mer inspirerad och framförallt 
ju mer initiativtagande man blir” sällan infann sig. En konsekvens av att inte få det önskade 
förtroendet, var upplevelsen att man inte utvecklades mot att kunna lösa större uppgifter 
utan snarare blev mer och mer osäker i sin roll.  

’När du hamnar i en vagga av osäkerhet, blir dom mest elementära beslut som jag fattar vardagligen 
plötsligt jättesvåra att fatta’ (…).  

En annan gruppchef på samma pluton uttryckte det som så, att gruppchefsrollen snarast 
kunde avskaffas på denna plutonen på grund av  plutonschefens omfattande detaljstyrning. 

’Som den är nu är den i viss mån väldigt överflödig. Ett visst befäl på vår pluton tar allting själv, man 
kan säga att han kör lite över oss’. 

 

Om dubbla lojaliteter 

Ett tema som presenterades i den tidigare delredovisningen rörde gruppchefens 
lojalitetsdilemma i “skarven” mellan soldatkollektivet och befälsfamiljen. I intervjuerna 
framkom att gruppchefernas huvudsakliga lojalitet fanns inom soldatkollektivet.  De 
gruppchefer som tydligt såg sin lojalitet ligga här, motiverade ofta sitt svar med uttalanden 
som att man själv ser sig som “en av dom i gruppen” i linje med att “en an är inte mer än en 
an”. Ytterligare en gruppchef reflekterade kring gruppens vikt vid ett eventuellt 
olyckstillbud.     

’Min lojalitet ligger ju hos soldaterna. Visst jag måste ryta till lite med dom också, men dom har ju mig 
för att använda mig mot det andra blocket. Man kan inte gå runt och låtsas att man är mer än vad 
man är…man är ju soldat i botten också…bara det att man bestämmer lite mer…man får ju pendla lite 
emellan också men i grund och botten är det ju lojaliteten mot soldaterna som gäller för min del’. 

’Jag tycker det är ganska så simpelt. Om jag blir skjuten i knät när vi åker till Afghanistan så kommer 
det inte vara plutonchefen som bär hem mig utan det kommer vara grabbarna som jag är med och 
sen ser jag inte ens, egentligen, varför lojaliteten skulle ligga någon annan stans. Det är möjligt om 
man vill bli brigadgeneral så kanske det är bra att ha massa polare med mycket stjärnor på, men jag 
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tror inte det kommer vara någon med mycket stjärnor på när jag är illa ute, utan det kommer vara 
grabbarna som har vinklar precis som jag’.  

En uppföljande fråga rörde om det funnits tillfällen under utbildningen då man känt sig 
kluven i lojalitetshänseende. De gruppchefer vars lojalitet låg soldatkollektivet närmast 
ansåg vanligen inte det, och bakom sättet att besvara frågan kan anas en slags hederskodex 
kring identifikationen med gruppen. Övriga beskrev sitt arbete som en pendling mellan 
lojalitet mot egen grupp respektive överordnade. Ett par gruppchefer uttrycker det så att 
man svävade någonstans mitt emellan dessa “poler” och ibland också låg närmare 
befälsfamiljen. Sättet att formulera detta på handlade då ofta om att man var “trogen 
uppgiften” och att detta var ens främsta uppdrag.  

 

  Synen på utbildning och strategier för påverkan 

Bland gruppcheferna fanns det många synpunkter, också av det negativa slaget, på 
utbildningens uppläggning. En fråga rörde om man tillämpande några ”strategier” för att 
påverka och få inflytande över verksamheten. Vissa gruppchefer upplevde att frågan var 
svår att alls relatera till. Dessa hade inte den typen av behov, eller ”tänk”, medan andra 
sade sig använda olika vägar för att påverka vad man upplevde som en 
”förbättringspotential”. En vanlig åsikt var att höstens utbildning haft ett väldigt högt 
tempo vilket medfört att utbildningen i vissa moment blivit alltför översiktlig. (Här fanns 
dock en stor medvetenhet om att kompaniledningen inte ensamt borde klä skott för denna 
kritik, då denna nivå snarare verkställde styrning från högre ort). En följd av bl.a. det höga 
tempot, som även vi observerat under höstens övningsserie, var att det inom vissa grupper 
genomfördes en informell  och kompletterande utbildning (se veckorapport 36) där 
gruppcheferna på eget initiativ hanterande vad de uppfattade som eftersatta 
utbildningsbehov. 

’Grunderna vi får i stridsutbildning är ganska bra, men det är dom här små detaljerna, som inte alltid 
är särskilt bra, som inte passar för just våran grupp eller som inte passar för just våra personligheter, 
då måste man ju faktiskt in och vrida och ratta’. 

Det framgick också att denna kompletterande utbildning ofta skedde i ett ”slutet rum” i 
förhållande till den formella utbildningen. 

’Man gör det i alla fall, även om man inte ska göra det. Befälen kommer ju säga att så här har vi inte 
sagt att ni ska göra, då säger man, ok men man gör det i alla fall. (…). Det är ingen som riktigt kommer 
och säger att ”det här var en bra idé, det här ska vi tänka på” utan det är ”så här ska du inte göra, stay 
in the box”’. 

En gruppchef beskriver dock hur han hade kunnat öka sitt inflytande över sakernas 
tillstånd, genom att påtala brister som sedan lyfts upp på plutonsnivå. 
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’Jag har inte givits den möjligheten (att påverka) så, men däremot har det fallit sig så naturligt just på 
det här kompaniet då den här terminen har varit väldigt forcerad vilket gör att mycket information 
och utbildningsmaterial har trillat mellan stolarna. Då har det varit på eget bevåg att utbilda min 
egen personal samt att komma med rapportering till ledningen, har ni inte missat det här? vilket sen 
betingat att det blivit en uppföljning från plutonen….(…) På det sättet har jag  kunnat influera 
mycket´.  

På andra plutoner har man inte diskuterat frågan lika öppet. 

’Vi har aldrig kommit till en argumentation om det, utan det dom har gjort är att dom har slagit ned 
på det och sagt att ”ta det för vad det är, nu går vi vidare” ungefär. Det är då väldigt svårt att inför 
hela plutonen och kompaniet ställa sig upp och säga, ”om vi tar det för vad det är, då går vi in i låt-gå 
ledarskapet, där man sätter sig ned och tänker att det löser sig”. Det gör det inte. Vi är inga fjärilar, vi 
blir inga puppor och utvecklas, utan vi är människor som måste jobba för att utvecklas. Den 
förståelsen är väldigt låg, känner jag’. 

    Synen på tidigare erfarenhet 

En spridd uppfattning var att de med tidigare erfarenhet av internationell tjänst (som 
ibland översteg instruktörernas) inte blev ianspråktagna och lyssnade till, trots otaliga fall 
då detta skulle ha kunnat utveckla koncepten. Det man framförallt var kritisk emot var att 
utbildningen var så ”låst” till reglementet. En uppföljande fråga var här huruvida en 
konceptutveckling från standardförfarandet, den bottenplatta samtliga på kompaniet delar, 
kunde leda till samverkansproblem på plutons och kompaninivå.  

Av svaren framgick att det fanns en stor medvetenhet om att en vidareutveckling av 
grundläggande koncept inte enbart är av godo och att detta kunde medföra nedsatt 
samverkansförmåga för kompaniet som helhet. Flera gruppchefer ansåg dock att många av 
de moment man avhandlat under hösten var sådana där tidigare erfarenheter, framförallt 
från Afghanistan, hade kunnat tillföra värdefulla bidrag också till den mer grundläggande 
utbildningen, inte minst EOD-delen (Explosive Ordnance Disposal). Dessutom var intresset 
för detta stort hos soldaterna. 

’Intresset från soldaterna är ju stort. Efter tjänsten kommer dom ju och frågar mycket och vill veta 
och det är ju positivt. Men jag känner inte att kompaniet tagit vara på det och försökt få ut det i 
utbildningen. Vi har ju mycket erfarenhet, inte minst på EOD och mindelen’. 

En del av denna kritik riktas speciellt mot utbildningsorganisationen, som ”levererar” den 
utbildning insatsorganisationen beställt i form av ett standardiserat reglemente, utan att 
utbildarna ges möjlighet att besluta över innehållet eller döma av eventuella avsteg (för en 
fördjupad beskrivning se veckorapport 36). Sammantaget medför en situation, där man 
bemöter tidigare erfarenhet med hänvisning till reglementet, kombinerat med avsaknad av 
mandat för modifieringar, ett trovärdighetsproblem för utbildningsorganisationen. Detta  
exemplifieras i nedanstående citat från en gruppchef utan egen missionserfarenhet: 
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’Man utbildar så och sen gör alla tvärt om ändå, för man litar ju på dom som varit med snarare än 
dom som står och utbildar som nästan inte tror på det själv’. 

Problematiken har sannolikt sin upprinnelse i att erfarenheterna bland soldater och 
gruppchefer är mycket varierande.  Vissa har flera utlandsmissioner bakom sig alternativt 
deltagande i en tidigare NBG (NBG08), medan andra, främst soldater, i princip kan komma 
direkt från värnplikten.  

Att några gruppchefer, med stöd i tidigare erfarenheter från NBG08, andra förband eller 
Utlandsstyrkan (främst Afghanistan), på eget bevåg ”fördjupat” utbildningsverksamheten 
och också delgett egna erfarenheter rörande vad som ”funkar”, har som nämnts varit 
mycket uppskattat bland soldaterna. I såväl observationer som intervjuer är det också 
tydligt hur både soldater och några gruppchefer ser deltagande i FS23 som ”målet med 
utbildningen”, snarare än en Battle Group som med stor sannolikhet inte kommer sättas in. 
För denna grupp utgör beredskapsperioden istället något av en transportsträcka, med 
bättre lön och tid för övningar.  För övriga, som inte planerar att skriva på för FS23, kan ett 
motivationsproblem föreligga i linje med nedanstående citat.  

’Sen de flesta vet ju att vi kommer troligen inte åka någonstans vilket gör att många börjar tänka på 
annat. Det är svårt att motivera sig själv om det inte finns något där framme som man jobbar för (…). 
Har man en mission längre fram eller någonting spännande, då kommer man jobba hårdare, annars 
tänker man nu ska jag riva av det här sen ska jag göra något annat’. 

För kompaniledningen å andra sidan, som i hög grad är styrd av direktiv uppifrån, är målet 
mer kortsiktigt; soldaterna skall uppfylla och kunna bockas av mot ett antal breda 
utbildningsmål (och dess kontrollinstanser) innan en 6 månaders beredskapsperiod 
inträder, allt i enlighet med NBG riktlinjer.  

En fråga till de med tidigare erfarenhet av utlandstjänst rörde vilken erfarenhet man fått 
med sig och som man bedömer som viktig. Flera gruppchefer menar, att en central 
erfarenhet är förmågan att kunna agera självständigt, och få bekräftat att man är förmögen 
till detta när ’det stora frågetecknet’ träder in. 

’Det här stora frågetecknet, vad gör jag nu? Det kan du ju få under en övning också, när du har ett 
problem du måste lösa, när du har press på dig. Skillnaden är att där är det inte någon domare som 
kommer fram och klappar dig på axeln och säger det där får du nog göra om. Det är det vi har som är 
verklighet och det enda stället där vi på riktigt får jobba så som vi är utbildade’. 

En annan gruppchef lyfte fram att det dels finns en mera personlig del i  erfarenheten, som 
handlar om egna stressreaktioner etc., men reflekterar också kring att han fått kvitto på att 
väl repeterad ’övning’, faktiskt fungerar när det gäller.  

En närliggande fråga ställdes också om vilka erfarenheter som kan ses som specifika för 
Afghanistan respektive kan ses som mera generiska för NBG:s insatsradie (exempelvis 
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brukar ett förväntat större inslag av peacekeeping-uppgifter lyftas fram i den senare).Vad 
som framkom här var att det finns en utbredd medvetenhet om viktiga skillnader men att 
man ansåg att erfarenheter från Afghanistan, både personliga och pedagogiska, sannolikt 
också har en större generaliserbarhet än man tillskriver dem. Även om kontexterna är olika 
är inte erfarenheten av att agera i skarpa lägen så väsensskild att den skulle sakna värde 
som underlag för t. ex. typ-exempel.  

Att deltagande i Afghanistan-missioner ger en särställning bland soldaterna, som 
åtminstone initialt har betydelse för gruppchefens mandat, framgick av både observationer 
och intervjuer.  

’I och med att jag är den enda i gruppen som har varit i en konfliktzon, på det sättet, så klart det 
betyder någonting. Det är rätt unga killar så såklart dom tittar ju på en på ett annat sätt och så. Men 
själva betydelsen tror jag inte ligger i det, vad man har gjort, utan det är väl vilken person man är’. 

 

Förberedelse för gruppchefsrollen 

På frågan om man känner sig förberedd för att axla rollen som gruppchef i ett skarpt läge, 
anser sig samtliga gruppchefer vara det. Man uttryckte detta som en självklarhet och 
menade att den känslan är så grundläggande att om man tvivlade på den skulle man ha 
behövt kliva av direkt. Även de gruppchefer, som upplever att de fått förhållandevis 
begränsat mandat av sina plutonchefer att agera självständigt, uppger att de känner ett 
mycket starkt stöd från sina respektive grupper. Det många önskar är att gruppchefs-
utbildningen hade varit mer omfattande initialt och det samtliga akut önskar sig är mer 
fördjupad utbildning i t.ex. strid grupp respektive strid pluton, områden där man själv vill 
vidareutvecklas.  

En gruppchef menar att han inte skulle kunna tänka sig att åka på en vanlig 
”rotationsmission”, då man har för få veckors förberedelsetid och inte har möjlighet att 
”arbeta ihop gruppen”. Detta var en av anledningarna till att han sökte till NBG med vidare 
sikte på FS23.  

Sammanhållning inom grupp och pluton 

Beskrivningen av sammanhållningen inom respektive grupp varierade, men i huvudsak  
verkar samtliga gruppers sammanhållning ha utvecklats från en skala från ”bra” till 
”extremt bra”. Grupperna har dock delvis olika erfarenheter med sig under hösten. Någon 
har ”avsatt” sin gruppchef, medan det också finns ett fåtal vakanser där folk har slutat. 
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Några gruppchefer använder terminologier likt ”FIRO-cirkeln”3 när de beskriver 
utvecklingen under hösten. En annan pekar på farhågan med att en grupp kan komma för 
bra överrens för tidigt, vilket kan medföra att man inte släpper fram de konflikter som 
utgör en viktig del i grupputvecklingen. Ytterligare en gruppchef beskriver sin grupps 
sammanhållning som väldigt stark och att gruppen tidigt blev ”färdig”. Under hösten har 
denne gruppchef försökt skapa en attityd av ständig utveckling inom sin grupp och att man 
driver varandra framåt. Detta sägs dock ha resulterat i att gruppen emellanåt hamnat på 
kollisionskurs med sin plutonschef.  

Flera gruppchefer beskriver också hur soldaternas motivation gått ned avsevärt under 
slutet av året vilket påverkat stämningen i grupperna. Det allmänna missnöjet med 
löneutbetalningar har tidigare nämnts och utöver det har man haft en övningsserie där 
man inte har ”använts”. Att besvikelsen på NBG vid tiden för intervjustudien också 
påverkade gruppernas sammanhållning påtalas av flera gruppchefer. 

’Det har varit så dåliga övningsserier och många ifrågasätter varför dom är här. Det skulle bli väldigt 
bra om man känner att det blir mer fokus på oss. Då menar jag inte att kompaniledningen har gjort 
något fel, utan det är högre upp. När vi väl ska få åka ut och visa vad vi kan har vi inte fått göra det 
(…). Det har gjort att det har blivit ett stort missnöje och folk börjar ifrågasätta och tänka, ”vad ska 
jag jobba med sen? Brandman vore schysst etc”. Det blir sämre sammanhållning om alla börjar tänka 
på vad ska jag göra efter beredskapen istället för att tänka vad ska jag göra just nu när jag är här. 
Särskilt om man börjar identifiera sig med människor som är utanför P4 till och med’.  

Gruppchefernas kontakt över plutonsgränserna inskränker sig mestadels till begränsad 
kollegial kontakt vid vissa övningar. Vid studiens genomförande har någon större 
samverkan inte skett med undantag av några få moment. Även inom plutonerna är 
sammanhållningen varierande. En pluton verkar fungera mer harmoniskt vad gäller både 
medinflytande och sammanhållning. En annan kan beskrivas ha fredlig samexistens utan 
att någon ger uttryck för någon varmare känsla. På ytterligare en pluton anser man sig ha 
god sammanhållning och vara ett viktigt stöd för varandra, men sakna egentligt stöd 
uppifrån.  

’Ja i det här fallet, mellan gruppcheferna är det ju jättebra och vi ventilerar mycket. I och med att vi 
inte får något egentligt stöd från annat håll, så blir det ju att vi blir varandras stöd’. 

Beträffande hur man ser på sina kollegors ledarskap är bilden den att det på två av 
plutonerna finns en förhållandevis god kollegalitet och uppskattning av varandras arbete, 

                                                             

3 FIRO står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation och är en relationsteori där Tillhörighet, Kontroll 
och Öppenhet utgör de grundläggande dimensionerna. Gruppers effektivitet betraktas här som en konsekvens av 
gruppmedlemmarnas inbördes relationer och kommunikation (Schutz, 1958).  
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medan man på en av plutonerna inte är lika eniga. Det föreligger inga stora slitningar, men 
gruppcheferna har här haft olika tolkningar av vilken verksamhet som skall bedrivas och 
hur målen bäst bör nås.  Som en följd av detta delar man exempelvis inte bilden av 
plutonchefens ledarskap.  

Symbolfrågor på kasern 

Alvesson (2002) skriver att maktrelationer inte alltid framträder tydligt, men kan ofta 
spåras i förhandlingsprocesser där materiella och symboliska resurser ingår. Ett område 
där maktbalansen för de symboliska och materiella resurserna tydligt framträder vid tiden 
för studien rör hur organisationen behandlar problemen med soldaternas 
löneutbetalningar. Den allmänna meningen är att dessa brister skulle varit otänkbara om 
det rört sig om civil verksamhet. ”Efter två-tre dagars försening hade facket ryckt in och 
hela verksamheten ifrågasatts”. (En av officerarna på kompaniet kommenterar dock 
lakoniskt att man även med längre anställningserfarenhet i Försvarsmakten blivit ganska 
luttrad och fått acceptera både det ena och det andra).  

I och med att soldaterna nu har reglerad arbetstid och lön har en ny era inträtt.  
Intervjuerna med gruppcheferna indikerar dock att ett antal praktiska frågor återstår för 
såväl Försvarsmakten som P4 att lösa för att uppnå den goodwill man behöver den dag 
man på allvar skall konkurrera med civila arbetsgivare. Vad gäller utrustning inom kasern 
känner sig soldatkollektivet och gruppcheferna varken särskilt prioriterade eller jämställda 
med civilanställda. Varför finns det exempelvis inga kök där soldaterna kan laga frukost 
och lunch? Minimum på de flesta arbetsplatser är tillgång till någon form av pentry, kyl, 
kokplatta osv. Följden är att många soldater lever på Gorby’s (piroger) el Billy’s panpizza, 
något som flera gruppchefer menar avsevärt sänker deras fysiska stridsvärde. Man kan 
invända att det knappast är P4s ansvar att se till att soldaterna inte äter skräpmat till lunch, 
då det finns en lunchrestaurang på området. Soldaterna anser dock att maten där inte är 
prisvärd och då flertalet inte heller fått ut hela sin lön, framstod detta vid tiden för 
intervjun inte som något alternativ. Varför Försvarsmakten inte, som en gest, erbjuder 
gratis förplägnad i matsalen under en kortare övergångsperiod tills lönerna betalas ut, är 
en annan fråga som lyfts fram.   

Överhuvudtaget finns det ett antal missnöjesyttringar som kopplas till att vara anställd, 
jämfört med värnpliktig. En symbolfråga rör inpassering på området och parkering. Om det 
nu är så att man är anställd i ”firman” precis som officerarna, borde man då inte som 
gruppchef ha tillåtelse att parkera på personalparkeringen i stället för på den avlägset 
belägna soldatparkeringen? Att man inte heller har tillgång till inpasseringsnycklar till 
grindar,  utan alltid måste passera huvudentrén  för att komma in på området, är en annan 
källa till irritation.  
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Sammanfattningsvis menar vissa att det gamla systemet med officerarnas privilegierade 
ställning sticker i ögonen. Detta särskilt i en tid då Förvarsmakten borde vara tacksam för 
att motiverade soldater och gruppchefer är beredda att ta anställning för en lön på mellan  
16000-19000 kr i månaden och med arbetsvillkor som få civila skulle acceptera.  Att P4s 
soldater och gruppchefer ändå är beredda att göra detta baseras i hög grad på att de finner 
arbetsuppgifterna intressanta och utvecklande. Det framgår dock också, att få gruppchefer 
skulle göra samma val om detta rörde en period om 6-8 år. Om man för framtiden kommer 
se på gruppen professionella soldater som kollegor i samma ”firma” eller som tillfälliga 
besökare i organisationen, blir därmed sannolikt en fråga med stor bäring på möjligheterna 
att säkerställa det nya personalförsörjningssystemets rekryteringsbas på längre sikt.  

 

Diskussion och slutsatser  

Intervjustudien med 12 gruppchefer vid P4 visar att gruppchefens roll är mångfacetterad. 
Organisatoriskt sett befinner man sig på en låg nivå inom kompaniets befälshierarki 
samtidigt som man har huvudansvar för att givna order omsätts i praktisk handling.  Som 
gruppchef har man därmed en nyckelroll vad gäller såväl måluppfyllnad som uppgiftens 
(praktiska) lösande. Resultaten visar att denna ”buffertroll” i organisationen också kan leda 
till en mängd slitningar och konflikter, något som omvittnas även i den organisations-
litteratur som refereras till ovan. Vanliga konfliktytor är i detta sammanhang relaterade till 
tolkningsföreträde och legitimitet, vilket i sin tur kan leda till sprickor mellan 
överordnades intentioner och gruppens praktik. I det följande speglas gruppchefernas 
upplevelser av sitt arbete med referens till några av de begrepp som tidigare lyfts fram i 
den teoretiska genomgången.  

Avsaknad av en kollektiv tolkningsprocess 

Generellt sett kan gruppchefernas villkor och arbetstillfredsställelse sägas variera starkt 
mellan plutonerna, alltifrån att man är mycket kritisk till att man mera är nöjd med ”allt”. 
Det sistnämnda gäller i första hand de som saknar både tidigare missionserfarenhet och 
erfarenhet som gruppchef. Gruppcheferna kan därmed sägas ha gått olika långt i att 
värdera, analysera och i vissa fall agera utifrån hur man tolkar verksamhetens 
övergripande mål (Weick, 1995).  

En vanlig synpunkt bland de mer kritiska rösterna är att gruppchefens modus operandi i 
teori och praktik inte stämmer överrens. Exempelvis finns det på flera plutoner önskemål 
om att få arbeta mindre detaljstyrt. Man menar att i retoriken lyfts gruppchefen fram som 
innehavare av en nyckelroll, där den egna “listen” i ett skarpt läge ses som avgörande för 
såväl uppgiftens lösande som gruppens överlevnad, men att man under utbildningen inte 
ges mandat att agera i linje med detta stora ansvar. Synen på utbildningens mål och 
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primära syfte var dock redan inledningsvis delvis annorlunda hos kompaniledning och 
underlydande personal. Många soldater, och också några gruppchefer, hade redan tidigt 
under hösten siktet inställt på Afghanistan (FS23) medan kompaniledningen arbetade mot 
att producera ett dugligt kompani inom de mycket reglerade ramar som omger NBG. 
Gruppcheferna menade att detta innebar att man lade ned omotiverat mycket tid på puts 
och studs och att uppfylla olika utvärderingar. Enligt deras logik borde istället, med tanke 
på vilka uppgifter man eventuellt kunde komma att ställas för i närtid (FS23), en än större 
betoning läggas på soldaternas och gruppernas förmåga i skarpa situationer. 

Ändå kan man här inte tala om så stora skillnader i tolkningar av mål och uppgift, som att 
linje och stab här skulle agera utifrån två skilda logiker (Ydén, 2008). Tvärtom visar både 
soldater och gruppchefer förståelse för vilka ramfaktorer kompaniledningen måste 
anpassa sig till i mötet mellan Försvarsmakten och EU-administrationen. Inte desto mindre 
uttrycker flera gruppchefer frustration över sakernas tillstånd, något som hos vissa lett till 
en förtroendekris gentemot kompaniledningen.  

I detta sammanhang är det intressant att reflektera över uttrycket att ”vara trogen 
uppgiften”. Begreppet lyftes upp av de gruppchefer som mer än övriga identifierade sig 
med befälskollektivet. ”Uppgiften” blev för dem synonymt med plutons-/kompanichefens 
order. Men även övriga upplevde sig ”trogna uppgiften” om än i en delvis annan mening. I 
deras tolkning var detta liktydigt med att ge sin grupp bästa möjliga utbildning för att 
kunna verka och överleva i strid. Detta mot bakgrund av att det var mer sannolikt att man 
skulle verka i Afghanistan än inom NBG, vilken hittills aldrig kommit att sättas in.   

Av detta kan man sluta sig till att det för kompaniledningens och utbildnings-
organisationens del har förelegat ett ansenligt pedagogiskt problem. Utmaningen var att 
rikta soldaternas och gruppchefernas motivation mot de områden som skulle komma att 
utvärderas inom ramen för NBG11 (utbildningsblock och grunder), framför att prioritera 
de färdigheter som med stor sannolikhet skulle behövas vid en insats i Afghanistan.  
Huvudproblemet anknyter då också till vad många forskare (se t.ex. Alvesson, 2002; 
Alvesson & Willmott, 1996; Smircich och Morgan, 1983) beskriver som centralt i allt 
ledarskap, nämligen att ledare och underställda bedriver en kollektiv tolkningsprocess där 
acceptansen för verksamhetens mål ensas.  
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Olika målbilder bidrar till splittring 

Förekomst av konkurrerande intressen om såväl meningsagendan som inflytelser leder då 
också lätt till splittring mellan olika grupperingar. För gruppchefernas del yttrar sig detta 
så att man har olika lojaliteter. Flertalet säger sig i första hand ha sin lojalitet hos 
soldatkollektivet, medan, som tidigare antytts, andra främst känner lojalitet gentemot 
”befälsfamiljen” eller åtminstone upplever sig pendla mellan dessa två ”poler”.  

Dessa olikheter behöver inte nödvändigtvis innebära en konflikt, förutsatt att det finns en 
samsyn kring ledningens roll och mandat. Om ledarnas handlingar ses som en legitim 
funktion av deras roll, designad för att underlätta organisationens måluppfyllnad är det 
vanligt att organisationsmedlemmar erkänner denna ”formella” auktoritet. Denna samsyn 
kring beslut och åtgärder sägs dock sällan finnas i organisationer (Gamson, 1968).  Mer  
vanligt är förekomsten av olika grupperingar, av Gamson benämnda ”auktoriteter” och 
”partisaner”. Omsatt till studien här skulle man då kunna säga att kompaniledningen 
representerar ”auktoriteterna”, de som har ett formellt mandat att ge order och fatta olika 
beslut som berör underlydandes verksamhet, medan gruppcheferna kan jämföras med 
”partisaner”, de som vill influera att ”rätt” beslut fattas, då det är dessa som ytterst kommer 
att leva med konsekvenserna av dessa beslut. Rollfördelningen blir då den att 
kompaniledningen utövar social kontroll för att möjliggöra implementering av formella 
beslut medan det kritiska kapitalet för gruppcheferna är socialt inflytande, det vill säga att 
söka skapa gehör för sina åsikter.      

Studien visar dock också att alla gruppchefer inte ser behovet av förändring av utbildning 
och inflytande lika stort, eller åtminstone så att alla inte driver detta lika hårt. Vissa 
förefaller förhållandevis nöjda med sakernas tillstånd.  Som ovan antytts var detta ofta 
relaterat till dessa gruppchefers annorlunda erfarenhet, eller snarare brist på. Medan flera 
av de mer drivande gruppcheferna, och för all del även många soldater, har tidigare 
erfarenhet av tjänstgöring i Afghanistan, är det kanske naturligt att denna tjänstgöring blir 
till en måttstock för deras utbildningskrav. I Gamsons (1968) terminologi skulle de mindre 
drivande gruppcheferna då kunna ses som en ”kvasi-grupp”. Karakteristiskt för en sådan är 
att man i princip delar gemensamma värderingar och/eller strukturell position med 
partisanerna men man engagerar sig inte aktivt i kampen om inflytande. Denna grupp kan 
dock lätt övergå till att bli aktiv om medlemmarnas intressen är allvarligt hotade eller om 
auktoriteterna fattar beslut som allvarligt missgynnar dem. Därigenom kan dessa, enligt 
Gamson, betraktas som ”potentiella partisaner”. Omsatt till denna studie bedöms 
sannolikheten stor för en mer uttalat kritik även hos dessa gruppchefer, om de i takt med 
ökad erfarenhet, finner att nuvarande utbildning inte svarar mot de krav de ställs inför.  
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Utbildningens legitimitet ifrågasätts 

Bakomliggande erfarenhet och hur denna uppfattas och värderas kan sägas gå som en röd 
tråd i denna studie. Ovan har vi sett hur gruppchefers och soldaters tidigare erfarenheter 
från främst Afghanistan, bidrar till kritiska synpunkter på pågående utbildning mot NBG. 
Att inneha denna utlandserfarenhet renderar ett ansenligt symboliskt kapital och dessa 
kunskaper värderas också högt av soldaterna. Inte minst förstärks detta av att deltagande i 
FS23 mer eller mindre utlovades vid rekryteringen till NBG, och sägs vara bidragande till 
att många sökte sig till kompaniet.  Detta samtidigt som man menar att denna erfarenhet 
vare sig värderas eller tas tillvara under pågående utbildning.  Om man till detta lägger den 
stressade tidtabellen är det kanske inte konstigt att många gruppchefer upplever att det de 
uppfattar som verksamhetens mål, att framgångsrikt och med ansvar för soldaternas liv 
leda gruppen i ett insatsområde, delvis kommit att ställas emot en annan rationalitet dvs. 
uppfyllandet av formella, statuerade och breda utbildningsmål under noggrant över-
inseende från överordnade chefer.  

Ett annat exempel rör upplevda skillnader i prioritering mellan soldater och 
försvarsmaktens ledning. Enligt ett nygammalt policybeslut får endast försvarsmaktens 
egen materiel användas i tjänsten. Trots att detta alltid varit den officiella policyn har i 
praktiken mindre avsteg kunnat observeras på många förband, och så även inom Wilskas. 
Beslutet är impopulärt hos soldaterna, vilka kritiserar befintlig materiel ur bl.a. ett 
säkerhetsperspektiv och där enskilda i vissa fall lagt ned ansenliga summor på anskaffning 
av exempelvis ett utökat kroppsskydd.  

I teoretiskt hänseende skulle ovanstående åsiktsskillnader kunna liknas vid vad Baldridges’ 
(1971) beskriver som en kraftmätning mellan två legitimerande krafter i organisationer; en 
professionell och en auktoritär/byråkratisk kraft.  Något hårddraget skulle kritiken från 
många gruppchefer då motsvara en strävan mot ökad professionalism i utlandsmissioner, 
grundat på tidigare erfarenheter, medan utbildningen av NBG mer präglas av auktoritära 
och byråkratiska inflytelser. Styrkan hos de senare i legitimitetshänseende beror enligt 
Baldridges på bredden av ”enforcement mechanisms” som den formella organisationen kan 
åberopa, en bredd som dock också bedöms ansenlig i stora hierarkiska organisationer.  

Sammanfattningsvis pekar denna studie på att många av de intervjuade gruppcheferna är 
kritiska till den utbildning de genomgår inom ramen för NBG. Tilltron till 
utbildningsinnehållet som förberedelse för en sannolikt krävande utlandstjänstgöring är 
låg hos många. Detta kan delvis föras tillbaka till ett mycket stressat och regelstyrt 
utbildningsschema, men framförallt till olikheter i synen på utbildningens mål och 
genomförande. Den anpassning som krävs av kompaniledningen till NBG-konceptet, anses 
stämma dåligt med de erfarenheter av utlandstjänst som vissa har från bl.a. Afghanistan.  
Att denna typ av erfarenhet vare sig upplevs positivt värderad eller tillvaratas i 
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utbildningen har ett starkt symbolvärde och ses som uttryck för att man inom kompaniet 
har olika mål och prioriteringar. Huruvida detta också är kompaniledningens uppfattning 
är i sig en intressant fråga, men kan, naturligt nog, inte bedömas här.  

Sammantaget är den viktigaste slutsatsen att det föreligger ett stort behov av dialog mellan 
ledningen och gruppcheferna kring de senares roll och mandat inom kompaniet och också 
synen på hur deras tidigare erfarenheter av utlandstjänst kan och bör användas. Ett 
gemensamt synsätt i bl.a. dessa frågor bedöms för framtiden vara en förutsättning för både 
rekrytering och arbetstillfredställelse hos gruppchefer och soldater inom det nya 
personalför-sörjningssystemet.  
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Intervjustudie kring att anpassa 422. Mekskkomp till FS23 
organisation 

Bakgrund 
 
Bakgrunden till studien rör en delvis ny och inte särskilt uppmärksammad, tidskrävande 
uppgift i plutonschefernas personalarbete som handlar om behovet av att personalbesätta en 
organisation som krymper/ökar/och skall bibehållas i olika faser. Plutonscheferna måste här 
dels vara kreativa vis-a-vis systemet och t.ex. behandla befattningar som inte längre finns i 
PRIO eller som finns men inte kan tillsättas. Vissa plutonschefer tror sig också redan nu veta 
att ett antal medarbetare kommer att lämna organisationen efter det att FS-missionen 
avslutats. Mest problematiskt upplever dock PC vara att meddela ett antal individer vars 
huvudsakliga motivation för att söka till NBG:t varit att åka till Afghanistan att de inte kan 
beredas plats.  
 
 
Resultat, Plutonschefer 
 
Olika förutsättningar på olika plutoner 
 
Intervjuerna påvisar att förutsättningarna för att modulera fram den mindre FS organisationen 
är en uppgift som på vissa plutoner löst ut sig ganska bra av sig själv i och med att det blivit 
mer eller mindre tydligt vilken grupp som kommit att splittras i den bantade organisationen. 
På Delta-plutonen landade exempelvis frågan mindre på individ nivå då vissa befattningar 
tydligt inte återfanns i den nya organisationsplanen.  
 
På de plutoner där det funnits få vakanser och där flera med likartad kompetens konkurrerat 
om platserna har dock processen varit mer komplicerad då det är svårt att komma runt 
grundproblemet att alla urvalsprocesser i någon mån skickar signaler om ett A och ett B-lag. 
En plutonschef beskriver detta arbete som ”något av det jobbigaste jag varit med om under 
tiden i Försvarsmakten”.  

 
 
Urvalsunderlag  
 
Generellt upplever plutonscheferna att de haft god insikt i enskilda soldaters kompetens och 
således ”torrt på fötterna” när personalen valts ut. På någon pluton har det mera handlat om 
att stuva om lite i grupperna så att vissa individer också kommit att stå på tillväxt. Det har 
också förekommit att grupperna själva kommit till plutonscheferna och förklarat att de inte 
känt förtroende för en kollega och i varierande grad har också gruppcheferna haft ett ord med 
i laget vid urvalsprocessen.  

 
 
 



Resultat, soldatintervjuer 
 
Ett antal skäl ligger bakom att den grupp soldater som intervjuats inte ingår i den framtida FS-
organisationen. Någon har blivit far, några prioriterar studier eller annat arbete. Majoriteten 
av nedanstående kommentarer härrör dock från den grupp där man önskar att man blivit 
erbjuden en plats i FS-org.  
 
 
 
Soldaternas syn på processen 
 
Dialogen med plutonscheferna har överlag upplevts som god och man upplever också att man 
har fått beskedet så tidigt plutonscheferna kunnat. Soldaterna är heller inte av den 
uppfattningen att det finns några stora skillnader mellan ”officiella” och ”inofficiella” skäl. 
 
Vissa är dock påtagligt besvikna kring en icke uppfylld ”förespegling vid rekryteringen” mot 
bakgrund av att man uppfattade att BG:t och FS presenterades som ett ”klart paket” vid 
rekryteringen. Ett citat som speglar vad många känner som inte kommit med till FS är: ”De 
måste sluta lova guld och gröna skogar”. Även om soldaterna visserligen tillstår att ingen vid 
rekryteringen lovat dem något hundraprocentigt, så upplever man att det skulle ha gjorts ännu 
mer tydligt vid rekryteringen att det alls inte är säkert att alla som vill delta också har en plats 
i FS-org.  
 
Man påpekar också att det vid rekryteringen utlovats ett antal utbildningar som inte blivit av. 
För några har dessa varit ”del-morötter” som setts som bra meriter, vilket nu istället vänts i 
besvikelse. Flera reflekterar också över att de varit lite naiva när de gick in i det här 
utbildningsåret och att detta är något de nu känner bitterhet över. I något fall tycker man 
också att man skulle fått reda på i ett tidigare skede att en speciell utbildning inte kunde ges 
pga. glasögon etc. 
 
Rörande den grupp som fortsätter på 422 har vissa svårt att förlika sig med detta främst 
beroende på negativa känslor kring ett ”B”-lag och att man måste gå ned i lön efter 
beredskapen. Det framstår därför som viktigt att redan nu diskutera insatser för att få de som 
stannar kvar på kompaniet att känna att deras framtida anställning är meningsfull och 
motiverad.    
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Resultat från enkätstudien i sin helhet 

 

Inledning 
Enkäten innehöll dels frågor av bakgrundskaraktär kring ålder, civilstånd, 
utbildningsbakgrund, tidigare missionserfarenhet mm. Utöver detta ingick bland annat frågor 
som fokuserade på olika aspekter av ledarskap, arbetstillfredsställelse, synen på utbildningen, 
samt intresse av att söka vidare. Förutom ett basbatteri av frågor anpassades också enkäten 
efter omvärldshändelser samt synpunkter från kompaniet. Som exempel kan nämnas att i den 
enkät som genomfördes W049 ingick även frågor kring de senaste händelserna i Afghanistan 
(bland annat sg Wallins död) eventuellt hade påverkat dem och deras anhöriga. 

Demografi 
Snittåldern för kompaniets soldater är 22 år, med en spridning mellan 19 och 30 år. 
Huvuddelen är ensamstående (66 %), och majoriteten har gymnasieexamen (87 %). Dessutom 
11 % har högskole/universitetsutbildning. 41 % av soldaterna kommer direkt från värnplikten, 
och av alla soldater har cirka en fjärdedel (25 %) erfarenhet av tidigare 
missioner/internationella insatser.1 

Ledarskap och arbetssituation 
Inledningsvis ställdes frågor kring hur soldaterna upplevde sig bli behandlade respektive hur 
de såg på ledarskapet inom kompaniet. Då kompaniet i vardagen mötte företrädare för såväl 
insatsorganisationen som utbildningsorganisation ingick båda dessa i frågeställningarna. På 
frågan om hur soldaterna upplevde sig bli behandlade (tabell 1 nedan) var ytterligheterna 
”som värnpliktig” (mindre bra) respektive ”som professionell soldat” (bra)2. Frågan som 
fokuserade ledarskap (tabell 2 nedan) löd: ”Hur nöjd är du med dina chefers ledarskap” 
respektive ”Hur nöjd är du med utbildningsorganisationens ledarskap”, där svarsalternativen 
gick från ”Inte alls nöjd” till ”Mycket nöjd”. 
  

                                                
1 20 % har gjort en tidigare mission/internationell insats, och 4,5 % har gjort två. 
2 Denna dikotomisering är inte helt självklar, och kommer att problematiseras i diskussionen. För 
undersökningens syfte fungerar den dock utmärkt eftersom det är de ytterligheter som soldaterna själva 
använder. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Sammanställning avseende de frågor som avhandlar hur soldaterna upplever sig bli 
behandlade, beaktande utbildnings- respektive insatsorganisationen, över samtliga veckor (svaren 
avgivna på en femgradig skala, 1 – 5). 
 
 
Värt att notera i tabell 1 är dels de generella skillnaderna mellan insats- och 
utbildningsorganisationen, dels en nedgång i W049. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabell 2. Sammanställning avseende de frågor som avhandlar hur hur nöjda soldaterna är med chefers 
ledarskap, beaktande utbildnings- respektive insatsorganisationen, över samtliga veckor (svaren 
avgivna på en femgradig skala, 1 – 5). 
 
Som framgår av tabell 2 så går mönstret från tabell 1 igen, d.v.s. vi ser en generell skillnad 
mellan insats- och utbildningsorganisationen, samt en nedgång i W049.  
 
I enkätdelen ingick också frågor baserat på Försvarsmaktens modell Utvecklande Ledarskap 
(UL) som fokuserade plutonchefernas ledarskap. Utfallet av dessa frågor har återrapporterats 
direkt till kompaniet. Av mer generellt intresse är att endast ca 50 % av soldaterna anser sig 
kunna uttala sig mer detaljerat om sina plutonchefer i termer av att besvara olika frågor kring 
vad som kännetecknar dessa. 
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Utbildning och övningar 
Nästa frågeområde i enkäten omfattade synen på utbildningar och övningar, dels avseende 
relevans, dels avseende kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3. Sammanställning avseende de frågor som avhandlar soldaternas syn på utbildningar och 
övningars relevans samt kvalité över samtliga veckor (svaren avgivna på en femgradig skala, 1 – 5). 
 
 
Tabell 3 indikerar att soldaterna anser att utbildningars och övningars relevans och kvalité har 
sjunkit vid mätningen i W049, ett mönster som går igen från tabell 1 och 2. Det kan vara värt 
att notera att under de senare mätningarna kommer kompaniet inte upp i de ursprungliga 
nivåerna. 
 
På temat utbildning ställdes även direkta frågor kring i vilken utsträckning soldaterna ansåg 
att utbildningen hade ökat deras allmänmilitära kunskaper, deras kunskap avseende deras 
befattning, kunskapen om andra kulturer samt om utbildningen ökat deras sociala förmåga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4. Sammanställning avseende de frågor som avhandlar i vilken utsträckning soldaterna anser att 
utbildningen har ökat deras allmänmilitära kunskaper, deras kunskap avseende deras befattning, 
kunskap om andra kulturer samt deras sociala förmåga över veckorna 36, 40 samt 49 (svaren avgivna 
på en femgradig skala, 1 – 5). 
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I vilken utsträckning ett värde är bra eller inte är svårt att avgöra, dock förtjänar två saker att 
kommenteras. Först och främst syns återigen en ”dipp” på i princip alla delfrågorna i W049, 
och för det andra kan det relativt låga värdet när det gäller kunskap om andra kulturer noteras. 
 
Arbetsmiljö 
När det gäller arbetsmiljön på kompaniet har denna belyst genom att studera frågor kring 
arbetstillfredsställelse, arbetssituation, sammanhållning samt prestation på grupp nivå. 
 
Arbetstillfredsställelse omfattar frågor kring bland annat lön, förmåner, arbetstrygghet, 
kollegor, ledning, medan arbetssituation fokuserar frågor kring arbetsbelastning, krav, 
meningsfullhet, frihet, klimat. Utfallet av dessa två områden redovisas i tabell 5 nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5. Sammanställning avseende frågor kring arbetstillfredsställelse (Arb-till) respektive 
arbetssituation (Arb-sit) över samtliga veckor (svaren avgivna på en femgradig skala, 1 – 5). 

Det som är värt att notera i tabell 5 är än en gång den nedgång som sker i W49, och 
framförallt den markanta nedgång som sker när det gäller arbetssituation. 
 
Inom ramen för frågor kring arbetsmiljö ställdes även frågor kring hur soldaterna upplevde 
sammanhållning på kompani- respektive plutonsnivå, samt hur de bedömde sin egen grupps 
prestation, vilket redovisas i tabell 6 nedan. 
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Tabell 6. Sammanställning avseende frågor kring sammanhållning på kompani (KompSam), pluton 
(PlutSam) respektive gruppens prestation (Prestation) över samtliga veckor (svaren avgivna på en 
femgradig skala, 1 – 5). 
 
 
Inte helt oväntat, men dock positivt, är att sammanhållningen inom plutonerna skattas som 
högt, och högre än sammanhållningen på kompani. En annan reflektion är att det för första 
gången inte förekommer någon dipp i W49, vilket har varit fallet beträffande alla andra 
frågeområden. 
 
Då det under förbandets existens hade figurerat ett flertal möjliga organisatoriska 
tillhörigheter, beroende på vilken tidsperiod som diskuterades, ställdes i W124 en fråga kring 
hur soldaterna upplevde att fokus för verksamheten hade varit under hösten respektive våren 
(tabell 7). 
 

 
 
Tabell 7. Sammanställning avseende frågor kring soldaterna har upplevt förbandets fokus under 
hösten 2010 (T3) respektive våren 2011 (T4).  
 
 
Som framgår av tabell 7 upplever soldaterna att absolut fokus, drygt 70 %, under hösten var 
NBG (414. Skkomp), medan detta hamnar i periferin under våren, 2 %, till förmån för FS, 
drygt 50 %, och 422. Mekskkomp, drygt 25 %. 

Kompsam Plutsam Grp-prestation

NBG 422 FS NBG
+422

NBG
+FS

422+
FS

Allt

Vad upplever du har varit ert 
egentliga fokus under hösten? 

70% 5% 18% 1% 5% 0% 1%

Vad upplever du har varit ert 
egentliga fokus under våren? 

2% 24% 52% 0% 3% 13% 6%
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Kompanichefens kommentar ang. forskningsstudie vid 414 skkomp 
2010 
 
Under hela den studie som genomförts vid kompaniet har det funnits en dialog mellan FHS 
och kompaniet. Detta har bidragit till en förståelse för studien och ett gott samarbete. Innan 
studien genomfördes träffades kompaniet och FHS och förde ett samtal där former för studien 
diskuterades. Jag upplevde att detta möte var mycket positivt och att vi kunde starta studien 
med gemensam syn på upplägget för denna.  
Redan efter första veckan fick vi på kompaniet ta del av resultatet, vilket var värdefullt för 
alla på kompaniet. Denna direkta feedback var återkommande efter de veckor forskarna varit 
vid kompaniet. Denna metod uppskattas mycket och bidrog till ökad delaktighet. Det fanns 
även utrymme att rikta vissa frågor som varit mer intressanta för kompaniet, något jag 
uppskattat. 
Studien belyste en nivå som annars är svår att nå. För mig som insatschef möjliggjorde 
studien att jag kontinuerligt kunde följa soldaternas syn på sin situation och deras syn på 
utbildningen under terminen. Detta ökade min och mina plutonchefers medvetenhet om vad 
som hände och vad som behövde göras.  
Avgörande för att denna studie har varit så positiv för kompaniet är den metod (med 
kontinuerlig delgivning av resultat) som FHS valde samt den flexibilitet som forskarna 
uppvisade. 
 
Skövde 2011-01-10 
 
Kn Jesper Sparre 
Kompanichef 
414 skkomp 
P4 
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Denna rapport sammanfattar en studie som genomförts vid P4 i Skövde, där forskargruppen följt 
414. Skkomp från augusti 2010 till juni 2011. 

Utbildningen av 414. skyttekompaniet aktualiserar frågor rörande rollspelet mellan soldater 
och officerare, utbildningens utformning, samt frågor om yrkeskunnande och yrkesidentitet.

Mer konkret identifierar studien följande områden för Försvarsmakten att fokusera:

• begreppen ”soldat” och ”officer” i det nya personalförsörjningssystemet, 
 och vad det innebär att vara professionell i Försvarsmakten.
• soldaten och kompetensutveckling av dessa.
• grpC tänkta roll och kompetensutveckling av dessa.
• hur man på förbanden kan involvera GrpC i ”chain of command”?
• hur kan Försvarsmakten i handling visa att soldaterna är viktiga.
• kring erfarenhetsresonemanget/trappan i syfte att stärka officerarna samt att 
 utveckla professionen totalt sett.
• hur utbildning skall genomföras när PRIO-org är intagen.

Vidare pekar studien ut frågor kring hur man lokalt hanterar att alla anställda soldater inte kan 
ingå i en insats (givet att t ex FS-organisationen skiljer sig numerärt från förbandets grundorga-
nisation), samt hur ett förband vidmakthåller förmågor över tiden.

I rapporten beskrivs även ett fenomen som handlar om ett informationsglapp mellan kom-
paniets ordinarie ledningsstruktur (kompanichef och plutonchefer) och de som genomför olika 
utbildningsmoment, d v s när den som genomför en trupputbildning inte har ett direkt chefs-

ansvar.
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