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"The military profession is unique in requiring its members to be prepared to act in the most literal 

peril of their lives. Similarly, the core competence of a fighting force is its skill in killing and 

injuring people and damaging things." 

COLIN S. GRAY 
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Introduktion 

Mycket har hänt inom svensk säkerhets- och försvarspolitik sedan  kalla krigets slut. För svensk 

del har det sovjetiska invasionshotet ersatts av en mycket mer komplex och asymmetrisk hotbild. 

Gamla krig med sitt ursprung ur "den centraliserade, rationaliserade, hierarkiskt ordnande, territoriella 

moderna staten"1 kan ses som mindre sannolika, både för Sverige och för majoriteten av världens 

stater. Forskaren Mary Kaldor menar bland annat att de tidigare mellanstatliga krigen med tydliga 

politiska motiv har blandats med organiserat våld, vanligen förknippat med brottslighet. Krig förs 

inte längre enbart av stater utan även av privata aktörer, och förtryck och kränkningar av 

mänskliga rättigheter sker systematiskt. Denna komplexitet beskriver hon som ”nya krig”.2  

 

Då ”gamla krig”, som det beskrivs ovan, inte kan anses vara rätt beskrivning för majoriteten av 

dagens konflikter har forskare och praktiker sedan kalla krigets slut producerat en uppsjö av nya 

begrepp och teorier. Exempelvis behandlar både fredsoperationer3, fjärde generationens 

krigföring4, krig bland folket5 och militära operationer som inte är krig6 på ett eller annat sätt nya 

krig eller konflikter. 

 

I och med Sveriges EU-medlemskap och det successiva avskaffandet av neutralitetspolitiken har 

även Försvarsmakten roll förändrats. Den senaste försvarsreformen syftar till att skapa ett 

användbart och tillgängligt försvar som ska nyttjas som ett aktivt utrikes- och säkerhetspolitiskt 

instrument. Sveriges uttalade säkerhetspolitiska strategi är att gemensamt med andra aktörer 

bygga gemensam säkerhet. Det tidigare invasionsförsvaret som syftade till avskräckning ska 

ersättas av aktivt användande av ett insatsförsvar inom internationella militära insatser.7  

 

Sveriges försvarsmakt har en gedigen uppgift framför sig när det gäller reformeringen mot ett 

insatsförsvar. Försvarsmaktens huvudsakliga sysselsättning har under decennier varit att utbilda 

värnpliktiga inför ett traditionellt krig. En försvarsmakt som förutsätter aktivt användande i en 

komplicerad internationell kontext borde rimligen även förutsätta utveckling av kompetenser som 

krävs för att bemöta dessa situationer. Den danska Försvarsmakten som under lång tid har 

använts på detta sätt, exempelvis i Irak och Afghanistan, har bland annat utvecklat ett eget 

ramverk för hur militären bör se på relevanta kompetenser och utveckling av dessa.8 Allvaret i att 

den svenska Försvarsmakten behöver utveckla rätt kompetenser för internationella militära 

insatser sammanfattas väl av Karl Ydén: 

 

"And if Sweden wants to participate in international operations, those will mean 

exposure to conflict and violence. This means that violence is being brought back 

into a military organization which, in recent history, has not been using it 

                                                 
1 Kaldor, Mary. 1999. Nya och gamla krig - Organiserat våld under globaliseringens era. Uddevalla: Daidalos. s. 23 
2 Ibid. s. 9 - 10. 
3 Arbuckle, V. James. 2006. Military Forces in 21st Century Peace Operations - No job for a soldier?. London: Routledge.  
4 Terriff, Terry m.fl. 2008. Global Insurgency and the Future of Armed Conflict - Debating fourth-generation warfare. New York: 
Routledge. 
5 Smith, Rupert. 2007. The Utility of Force - The Art of War in the Modern World. New York: Random House. 
6 Joint Chiefs of Staff.  1996. Joint Doctrine for Military Operations Other Than War. Joint Pub 3-07. 
7 Regeringen. 2009. Ett användbart försvar. Stockholm: Proposition 2008/09:140. s. 8 - 9. 
8 Norgaard, Katrine & Holsting, S. Vilhelm. 2006. International Operations in FOKUS. Copenhagen: Royal Danish 
Defense College. s. 101. 
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systematically. Paradoxically, now that the threat of full-scale war is gone, Swedish 

military personnel is actually more likely both to kill and to get killed."9  

 

CENTRALA BEGREPP 
En militär taktisk kompetens - En icke standardiserbar intern eller extern kontakt- eller 

stridskompetens grundad i abstraktion och flexibilitet som ökar möjligheten för militär personal 

att uppnå samordning, avgöranden eller effekter i fältoperationer.10 

 

Kompetens - Begreppet används i denna uppsats som ett samlingsnamn för kunskaper, 

förmågor, utbildning, erfarenhet, expertis, m.m. 

 

PROBLEMFORMULERING 
Försvarsmaktens huvudsysselsättning har under mycket lång tid varit produktion och utbildning 

av värnpliktiga för invasionsförsvaret. I och med försvarsreformen och Försvarsmaktens nya 

uppgifter är det rimligt att anta att nya uppgifter även kräver nya kompetenser. Det är därmed av 

intresse att undersöka vilka kompetenser som är relevanta för dagens militära verksamhet samt 

om och i så fall hur Försvarsmakten förser sin personal med dessa. 

 

Trots att det har skrivits mycket om nya krig har dock få empiriska studier gjorts för att 

undersöka olika kompetensers relevans för soldater och officerare, särskilt på taktisk nivå. Ofta 

behandlas nya krig utifrån ett strategiskt perspektiv eller så berörs individuella kompetenser för 

taktisk nivå enskilt och utan att de relateras till andra kompetenser.  

 

Dessutom finns det en problematik med den militära professionaliseringslitteraturen som 

uteslutande studerar officerare. Ett rimligt antagande är att även soldater behöver särskilda 

kompetenser för att kunna verka effektivt i internationella insatser. Givetvis bidrar denna 

litteratur med viktig forskning, men den bör samtidigt kompletteras med studier som inkluderar 

soldater. 

 

SYFTE 
Syftet med denna studie är att kartlägga förekomsten av militära taktiska kompetenser och 

analysera relevansen av dessa för svenska soldater och officerare i den multinationella militära 

insatsen i Afghanistan. 

 

FRÅGESTÄLLNING 
Vilka kompetenser utifrån gamla och nya krig är relevanta för svenska soldater och 

officerare på taktisk nivå i det svenska ansvarsområdet i Afghanistan? 

 

Hur väl behärskar svenska soldater och officerare på taktisk nivå i Afghanistan dessa 

kompetenser? 

 

Hur har soldater och officerare på taktisk nivå i Afghanistan erhållit dessa kompetenser? 

                                                 
9 Ydén, Karl i Abrahamsson, Bengt, m.fl. 2006. Effects Based Operations, Military Organization and Professionalization. 
Stockholm: Swedish National Defence College. s. 77. 
10 Begreppet behandlas och utvecklas mer djupgående i metodavsnittets underrubrik kvalitativ textanalys. 
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INOM- OCH UTOMVETENSKAPLIGT VÄRDE 
Det inomvetenskapliga värdet av studien är att den är teoriutvecklande och att den utifrån 

litteratur om nya krig presenterar ett teoretiskt ramverk för militära taktiska kompetenser i 

internationella militära insatser.  

 

Det utomvetenskapliga värdet av studien är att den kan bidra till att Försvarsmakten bättre kan 

förbereda soldater och officerare på taktisk nivå för internationella militära insatser. Studien kan 

därmed till viss del bidra till reformeringen av Försvarsmakten mot ett insatsförsvar. 

 

AVGRÄNSNING 
Tre större avgränsningar är gjorda i denna studie. För det första undersöks enbart militära 

taktiska kompetenser utifrån en enkätundersökning genomförd på personalen vid ett svenskt 

skyttekompani som tjänstgjorde i Afghanistan 2012. Detta medför att resultaten inte kan 

generaliseras till hela den svenska militära populationen på taktisk nivå. Samtidigt hade ett sådant 

försök varit för omfattande för en magisteruppsats. Det är ändå rimligt att anta att resultatet har 

relevans även utöver den grupp som har studerats. 

 

Ytterligare en avgränsning är att studien inte tar hänsyn till enskilda befattningar utan behandlar 

den undersökta personalen utifrån tre kategorier: Soldater, specialistofficerare och taktiska 

officerare. Detta medför att resultaten blir något mindre precisa samtidigt som det möjliggör mer 

vittgående slutsatser. 

 

På grund av studiens redan betydande omfattning kommer civila erfarenheters betydelse inte att 

undersökas. Detta medför givetvis att validiteten av studien till viss del blir lidande samtidigt som 

mer utrymme ges till de militära aspekterna.  

 

KÄLLOR 
I denna studie används främst fyra olika sorters källor. Inom det teoretiska fältet refereras till 

litteratur om den militära professionen och militära kompetenser. Uppsatsen baseras dock i lika 

stor utsträckning på teorier och forskning om gamla och nya krig och krigföring inom dessa. 

Empirin grundas i första hand på författarens egen enkätundersökning som genomfördes på 1. 

skyttekompaniet vid förbandet FS22 som tjänstgjorde i Afghanistan 2012. Samma 

enkätundersökning genomfördes på 1. skyttekompaniet FS19 samt 2. skyttekompaniet FS21. På 

grund av för låg svarsfrekvens kan dessa undersökningar inte användas i studien. Slutligen 

används även Försvarsmaktens strategiska doktrin för att definiera den taktiska nivån. 

 
DISPOSITION 
Uppsatsen är indelad i nio avsnitt. De två första avsnitten behandlar två olika teoribildningar som 

är relevanta för studien, militära kompetenser och nya krig. Sedan redogörs delar av den 

forskning som har gjorts på området. Därefter följer studiens metodavsnitt. Efter det följer en 

kvalitativ textanalys och en statistisk analys. Därpå diskuteras analysernas resultat utifrån olika 

perspektiv. Sedan presenteras uppsatsens slutsatser och sist återfinns källhänvisningen.  
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Teori - Militära kompetenser 

Det finns flera sätt att teoretiskt ta sig an begreppet kompetens. Denna studie avgränsar sig till att 

använda två av dessa angreppssätt. Inledningsvis presenteras teorier om den militära professionen 

med fokus på kompetenser. Därefter redovisas det kompetensramverk som den Danska Kungliga 

Försvarshögskolan har utvecklat. Slutligen diskuteras de olika synsätten och denna studies syn på 

kompetenser sammanfattas.  

 

PROFESSIONSTEORI 
Militärer och försvarsmakter har alltid varit av intresse för forskare. Studiet av det militära 

utövandet som profession kan dock sägas ha inletts i och med statsvetaren Samuel P. 

Huntingtons klassiska verk The Soldier and the State som publicerades 1957. Utifrån forskning om 

andra professioner identifierar Huntington tre kännetecken för den militära professionen: 

expertis, ansvar och kåranda. Precis som i senare forskning är det officersyrket som profession, 

som är studieobjektet.11 Den grundläggande expertisen och kompetensen som skiljer 

officersprofessionen från andra professioner är officerares förmåga att utöva väpnat våld.12 

Huntington ser även professionell kompetens som en skala där en hög grad of professionalism 

motsvaras av att kunna leda stora militära enheter, exempelvis divisioner, i komplexa situationer. 

Den officer som enbart klarar av att leda en skyttegrupp är därmed mindre professionell.13 

Samtidigt argumenterar Huntington trovärdigt att professionen endast kan bemästras om 

officeren besitter kunskaper om relevanta angränsande forskningsfält.14 

 

Tre år efter Huntington, 1960, publicerades ytterligare en banbrytande bok om den militära 

professionen. I The Professional Soldier argumenterar sociologen Morris Janowitz bland annat att 

den militära professionen måste förändras för att anpassa sig till en tidsålder av strategiska 

kärnvapen. Även om nya former av krigföring inte utesluter tidigare former måste militärer kunna 

hantera nya situationer.15 Redan för över 50 år sedan menade alltså Janowitz att det inte längre går 

att använda begrepp som fredstid och krigstid, eftersom militären förväntas genomföra både 

strategisk avskräckning och även begränsade krig under fredstid.16 Den förändrade synen på våld 

i det internationella systemet, innebär enligt Janowitz, att även militärens uppfattning av sig själv 

behöver förändras. För att kunna hantera denna förändring borde militären mer förstå sig som en 

polisiär styrka som kan genomföra allt från strategiska attacker med massförstörelsevapen till 

militära hjälpinsatser.17 

 

Nästa inflytelserika bok i området, Military Professionalization and Political Power, författades av Bengt 

Abrahamsson 1972. Sociologen Abrahamsson fortsatte främst i Janowitz fotspår och utvecklade 

synen på expertis ytterligare. Likt Huntington använder Abrahamsson expertis, ansvar och 

kåranda som kännetecken för en profession. Det viktiga bidraget är dock att Abrahamsson 

                                                 
11 Huntington, P. Samuel. 1957. The Soldier and the State - The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: 
The Belknapp Press of Harvard University Press. s. 8 - 10. 
12 Ibid. s. 11. 
13 Ibid. s. 12. 
14 Ibid. s. 14. 
15 Janowitz, Morris. 1960. The Professional Soldier - A Social and Political Potrait. Glencoe: The Free Press of Glencoe. s. 
417. 
16 Ibid. s. 419. 
17 Ibid. s. 418. 
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integrerar en gradualistisk ansats från andra professionsteorier med egen forskning om den 

militära professionen. Kortfattat innebär den gradualistiska ansatsen att istället för att rangordna 

olika yrken på en skala som sträcker sig från etablerade till marginella professioner, så ska yrken 

undersökas enligt expertis, ansvar och kåranda för att därefter kunna vara mer eller mindre 

professionella.18 Genom denna ansats utvecklar Abrahamsson tydliga definitioner för de 

kunskaper och färdigheter som medlemmar i en profession bör behärska.  

 

"Following the gradualistic strategy, the present work means by a profession an 

occupation whose members (a) possess a high degree of specialized, theoretical knowledge, 

plus certain methods and devices for the application of this knowledge in their daily 

practice, (b) are expected to carry out their tasks with due attention to certain ethical 

rules and, (c) are held together by a high degree of corporateness stemming from the 

common training and collective attachment to certain doctrines and methods."19 

 

Till skillnad från Huntington och Janowitz breddar Abrahamsson synen på vilka kategorier av 

militär personal som kan anses tillhöra professionen. I och med den gradualistiska ansatsen 

bedöms officerare helt enkelt vara mer och soldater mindre professionella.20  

 

Utifrån dessa inflytelserika publikationer har forskning om den militära professionen utvecklats 

på ett omfattande sätt, även om generella professionsforskare inte visat något större intresse för 

just den militära professionen.21 Då inte all denna litteratur kan behandlas används den senaste 

och mest relevanta forskningen om den svenska militära professionen. I sin statsvetenskapliga 

avhandling från 2008, undersöker Anna Bolin hur den militära professionen har utvecklats i 

Sverige utifrån en förändrad säkerhets- och försvarsomgivning.22 Även om Bolin delar 

Abrahamssons uppfattning om att professioner bör bedömas utifrån en gradering av mer eller 

mindre professionalism använder hon sig av andra exempel för att förklara denna skala. Enligt 

Bolin är en profession mer professionell då den utövar stor kontroll över sitt arbete. Med kontroll 

avses exempelvis i vilken grad professionens institutioner är självständiga eller om 

professionsspecifika kunskaper utvecklas inom eller utom professionen.23 Denna kontroll 

bedöms enligt hennes ramverk består av expertis, yrkesjurisdiktion, yrkesarbetsmarknad, 

yrkeskåranda, yrkesutbildning och träning, yrkesetik och yrkeskontroll.24 Gällande expertis, menar 

hon, att en profession bör dels besitta formell, abstrakt och teoretisk kunskap, men även en hög 

grad av generell utbildning. Dessutom karakteriseras en profession av att det krävs extraordinära 

kompetenser som utgår ifrån abstraktion och flexibilitet som inte går att standardisera.25 Likt sina 

föregångare analyserar Bolin enbart officerare. Även om hon reflekterar kring att detta kan ge en 

inkomplett bild av forskningen om den militära professionen rättfärdigas det med att studiet av 

                                                 
18 Abrahamsson, Bengt. 1972. Military Professionalization and Political Power. Beverly Hills, London: Sage Publications. s. 
14. 
19 Ibid. s. 15. 
20 Ibid. s. 15. 
21 Bolin, Anna. 2008. The military profession in change - the case of Sweden. Lund: Lund University Press. s. 31. 
22 Ibid. s. 5. 
23 Ibid. s. 44. 
24 Ibid. s. 35. 
25 Ibid. s. 37. 
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officerare är praxis inom professionslitteraturen.26 Bolins forskning och metod redogörs 

ytterligare i avsnittet tidigare forskning. 

 

FOKUS 
FOKUS är den danska försvarsmaktens kompetens- och utvecklingssystem. Som namnet avslöjar 

är detta ett teoretiskt ramverk för hur kompetenser och dess utveckling kan förstås.27 På grund av 

den förändrade hotbilden sedan kalla krigets slut har även den danska försvarsmaktens uppgifter 

förändrats, från territorialförsvar till internationella operationer. Dessa uppgifter ställer även 

andra krav på vilka kompetenser soldater och officerare behöver behärska och utveckla.28 I 

International Operations in FOKUS utvecklar Noorgard och Holsting FOKUS ytterligare genom att 

inkorporera närbesläktad forskning om just kompetenser.29  

 

Författarnas utgångspunkt är att ingen kan bli färdiglärd utan att lärande ständigt pågår och att 

det är livslångt.30 De argumenterar att militär grundutbildning och förberedande insatsutbildning 

inte räcker för att soldater ska kunna utveckla sina kompetenser fullt ut. Fram tills dess att 

praktiska lärdomar kan dras i insatsområdet är militärers kompetens mer av abstrakt förståelse.31 

Noorgard och Holsting menar vidare att enbart traditionella militära kompetenser inte räcker för 

att militärer ska kunna verka effektivt i ett insatsområde. Det krävs bland annat omfattande 

sociala kompetenser inom bland annat kulturell förståelse och samverkan med civila myndigheter. 

Till skillnad från militära kompetenser kan dessa sociala kompetenser inte erhållas genom 

utbildning och träning utan endast genom livslångt lärande och tillskansade erfarenheter.32  

 

 
Figur 1. Noorgard & Holstings kompetensmodell33 

 

Utifrån FOKUS delar författarna in kompetenser i två huvudkategorier, strids- och 

kontaktkompetenser.34 Dessa har i sin tur även interna och externa aspekter. För att utöva 

                                                 
26 Bolin. 2008. s. 22. 
27 Norgaard, Katrine & Holsting, S. Vilhelm. 2006. International Operations in FOKUS. Copenhagen: Royal Danish 
Defense College. s. 7. 
28 Ibid. s. 10 - 11. 
29 Ibid. s. 12. 
30 Ibid. s. 72. 
31 Ibid. s. 75 - 76. 
32 Ibid. s. 81 - 82. 
33 Ibid. s. 118. 
34 Ibid. s. 109. 
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kontaktkompetens effektivt krävs även att militärer ges möjlighet att reflektera över bland annat 

skillnaden mellan egna värderingar och omvärldens eller insatsområdets värderingar.35 För 

stridskompetenser används begreppet disciplin som innebär repetitionsträning och träning genom 

en tydligt hierarkisk ordning.36 Författarna menar att för att uppnå förtroende för militären inom 

och utom den egna organisationen krävs det att samtliga aspekter ges en balanserad prioritet. För 

mycket reflektion kan leda till passivitet och för mycket disciplin kan leda till att militärer 

utvecklar kompetenser utan att förstå varför.37 På grund av kompetensmodellens särskilda 

betydelse för denna studie tydliggörs den genom figur 1.  

 

SAMMANFATTNING 
En slutsats som kan dras är att synen på kompetens inom militär professionsforskning har 

utvecklas mycket sedan Huntington först analyserade militären utifrån en professionssyn. 

Forskningsfältet har med åren gjort stora framsteg då olika aspekter av militären har  undersökts. 

För denna studie är det främst de delar som berör militärers expertis som är relevanta och då 

särskilt hur denna expertis övergripande kan identifieras och definieras. Specifikt vilka 

kompetenser som innefattas av militär expertis besvaras dock inte lika tydligt. Där kan dock den 

danska kompetensmodellen bidra med att på ett mer konkret sätt peka ut relevanta kompetenser 

för dagens internationella militära insatser.  

 

Teori - Nya krig 

Syftet med detta avsnitt är att kort belysa skillnader i den traditionella synen på krig och nya 

tänkares uppfattningar. Därefter sker en fördjupning i vad som enligt olika teoretiska skolor 

menas med nya krig. Sedan redogörs kritik mot argumenten för nya krig. Slutligen sammanfattas 

avsnittet med en kort diskussion och författarens egen ståndpunkt. 

 

KRIG DÅ OCH NU 
Oavsett tid eller kultur har militärer, forskare och filosofer skrivit och uttalat sig om vad krig 

egentligen är, innebär och hur eller varför krig bör utkämpas. Carl von Clausewitz samlade verk 

Om Kriget38 är sannolikt det främsta enskilda bidraget till hur den moderna världen än idag förstår 

och resonerar om krig och krigföring. Även om det snart är 200 år sedan hans tankar först 

publicerades är "Om Kriget" fortsatt välciterat. Clausewitz konsekvenslogiska argument att "krig 

blott är en fortsättning av politiken"39 är fortsatt den dominerande synen på krig i västvärlden. 

Clausewitz resonemang innehar en sådan stark hegemonisk ställning att Försvarsmakten år 2011 

fortfarande definierar och förklarar krig utifrån dem.40  

 

Det kan argumenteras för att det är främst Clausewitz filosofiska och strategiska begreppsapparat 

som fortsatt har relevans snarare än själva innehållet. Hans senare avsnitt i Om Kriget som 

                                                 
35 Norgaard & Holsting. 2006. s. 118. 
36 Ibid. s. 113 - 114. 
37 Ibid. s. 119. 
38 Clausewitz, von Carl. 1993 (1832). Redigering och översättning av Howard, Michael & Paret, Peter. On War. 
Everyman's Library. 
39 Ibid. s. 99. 
40 Försvarsmakten. 2011. Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12) 2011. Stockholm: FMLOG APSa 
grafisk produktion. s. 17. 
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beskriver anfalls- och försvarstaktik är troligen mer relevant för historiker än för stats- och 

krigsvetare. Exempelvis beskriver Clausewitz den moderna striden på följande sätt: 

 

"The troops move calmly into position in great masses deployed in line and depth. 

Only a relatively small proportion is involved, and is left to conduct a firefight for 

several hours, interrupted now and then by minor blows - charges, bayonet assaults 

and cavalry attacks - which cause the fighting to sway to some extent to and fro. 

Gradually, the units engaged are burned out, and when nothing is left but cinders, 

they are withdrawn and others take their place."41 

 

Ur citatet ovan framgår det tydligt att Clausewitz moderna krig starkt skiljer sig från dagens krig. 

Numera ifrågasätts till och med om krig överhuvudet taget existerar längre. Exempelvis 

argumenterar General Rupert Smith enligt följande: 

 

"War no longer exists. Confrontation, conflict and combat undoubtedly exist all 

around the world - most noticeably, but not only, in Iraq, Afghanistan, the 

Democratic Republic of the Congo and the Palestinian Territories - and states still 

have armed forces which they use as a symbol of power. Nonetheless, war as 

cognitively known to most non-combatants, war as battle in a field between men and 

machinery, was as a massive deciding event in a dispute in international affairs: such 

war no longer exists."42 

 

Inom vissa kretsar används inte längre ordet krig då det likt beskrivningarna ovan är såpass starkt 

förknippade med gamla krig. Andra författare hävdar att krig och krigföring förändras och att 

begreppet krig bör förstås utifrån nutida kontexter.43  

 

VAD ÄR NYA KRIG? 
Enligt Smith påbörjades paradigmskiftet mot nya krig samma dag som kärnvapen togs i bruk. På 

grund av detta nya vapen hade de tidigare stora industriella arméerna inte längre en roll att fylla i 

traditionella mellanstatliga krig. Trots detta fortsatte stater att organisera sina försvarsmakter 

utifrån tankar om industriella krig. De nya krigen, som Smith benämner 'krig bland folket', är allt 

annat än tydliga. Dagens försvarsmakter utkämpar strategiska strider mot icke-statliga aktörer och 

okonventionella vapen är inte ovanliga.44  

 

Orsaken till att Smith väljer benämningen krig bland folk beror på att krig enligt honom utspelas 

överallt, bland civila, med och mot civila eller i försvar av civila. Civila ses inte enbart längre som 

ett komplicerande inslag i krigföring utan är numera målet i sig. Civila ska övertygas, vinnas eller 

förändras.45 

 

                                                 
41 Clausewitz. 1993 (1832). s. 266. 
42 Smith. 2007. s. 3. 
43 Terriff, m.fl. 2008. s. 5 - 6. 
44 Smith. 2007. s. 4-5. 
45 Ibid. s. 6.  
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Smith menar vidare att själva syftet och målet för krig skiljer sig mellan gamla och nya krig. Han 

menar att i industriella krig förstods krig mer utifrån konflikter där militären sattes in för att 

besegra en fiende för att uppnå ett visst politiskt mål. Då är det militären som ensamt uppnår 

detta mål. I krig bland folket är sådana konflikter mer sällsynta utan snarare handlar det om 

konfrontationer där militären har till uppgift att skapa förutsättningar så att andra aktörer, med 

icke-militära medel, kan uppnå det politiska målet.46 Smith menar vidare att militärens uppgift i 

nya krig bör vara att inledningsvis skapa "frihet från" så att tillräckliga förutsättningar finns så att 

folket kan börja efterfråga "frihet till".47 

 

Ytterligare en författare som ofta omnämns i detta akademiska område är Mary Kaldor. Även om 

hennes angreppssätt kan sägas vara mer klassiskt statsvetenskapligt finns det flera likheter mellan 

henne och Smith. Kaldor lyfter exempelvis vid flera tillfällen fram de civilas roll och situation i de 

nya krigen. Jämfört med de gamla krigen utkämpas numera strider bland och till stor del även 

mot civila.48  

 

Kaldor fördjupar sig även betydligt mer i varför krigen har förändrats. En stor orsak till 

övergången mot nya krig är enligt henne globaliseringen. Även om nationalism, religion eller 

etnicitet fortfarande spelar en stor roll i dagens krig ger globaliseringen en ny dimension till krig.49 

Kaldor sammanfattar globalisering som: 

 

"...en komplex process som i själva verket omfattar både globalisering och 

lokalisering, integration och fragmentisering, homogenisering och differentiering 

osv."50 

 

Hon utvecklar detta resonemang med tanken  att globaliseringen både påverkar genom att det 

globala kommer närmare det lokala och omvänt. Exempelvis förstärks lokala identiteter genom 

de horisontella nätverk som kan uppstå i det globala.51 Viljan från världssamfundet att agera i 

olika konflikter världen över förstärks på samma sätt genom en ökad global medvetenhet och en 

förstärkt uppfattning av globalt ansvar.52 Givetvis finns det ytterligare tillvägagångssätt för att 

förstå och förklara nya krig. Förutom de två tidigare nämnda perspektiven kan det vara värt att 

kort belysa ytterligare två.  

 

Ett vanligt sätt att konceptuellt ta sig an dagens konflikter och krig är utifrån ett fredsfrämjande 

perspektiv. I stort behandlas samma problematik som hos de två tidigare författarna men det 

angrips inte utifrån begreppet krig utan ifrån fred eller hur fredsoperationer effektivt ska 

genomföras. Det normativa inslaget ter sig därmed naturligtvis starkare. En tydlig likhet med de 

tidigare författarna är uppfattning att militären enbart är en aktör av många i dagens 

                                                 
46 Smith. 2007. s. 184 - 185. 
47 Ibid. s. 282 - 283. 
48 Kaldor. 1999. s. 62. 
49 Ibid. s. 82. 
50 Ibid. s. 83. 
51 Ibid. s. 83.  
52 Ibid. s. 82. 
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fredsoperationer. Därmed fokuseras i större utsträckning på civil-militär samverkan och hur den 

påverkar olika fredsfrämjande insatser.53 

 

I kontrast till fredsfrämjande teorier kan olika teorier inom counterinsurgency (COIN) lyftas 

fram. Dessa teorier syftar ytterst till att förklara hur diverse motstånds- eller gerillarörelser kan 

bekämpas och brukar ingå i en större debatt inom fjärde generationens krigföring. Även där finns 

civila inslag, men fokus ligger ytterst på hur militären ska användas för att besegra en motståndare 

och vilka nya krav det ställer på militären.54 Det bör nämnas att det råder relativt stor oenighet i 

vad som utmärker framgångsrik COIN och att det därmed är svårt att sammanfatta en teori för 

COIN eller fjärde generationens krigföring. Terriff m.fl. påvisar dessa skillnader på ett mycket 

förtjänstfullt sätt i Global Insurgency and the Future of Armed Conflict.55 

 

KRITIK AV NYA KRIG 
Även om litteraturen om nya krig är omfattande saknar teorierna inte kritiker. En av de mer 

kända kritikerna är Colin S. Gray som ställer sig tveksam till försöken till att förutspå de nya 

krigen och former av krigföring. Kritiken belyses väl genom följande citat: 

 

"Beware of experts who have grown fond of the comforting, but highly misleading, 

phrase, 'the foreseeable future'. The future is not foreseeable. No one has unique 

access to a trustworthy crystal ball. That granted, fortunately it so happens that we 

are in possession of information that should yield guidance for understanding a great 

deal about the future, including the future of warfare."56 

 

Med andra ord menar Gray, utifrån en sund kritisk inställning, att vi inte urskiljningslöst ska ta till 

oss teorier om de nya krigen som om de vore sanningar om framtiden. Bland annat argumenterar 

han att även om världens fokus idag främst riktas mot inbördeskrig eller irreguljära motståndare 

så är reguljära eller gamla krig fortfarande möjliga. Utifrån traditionella neorealistiska argument 

påminner han om att den unipolära värld vi idag lever i, med USA som dominerande världsmakt, 

inte kommer att vara för evigt. Dessutom menar Gray att utvecklingen av krig och krigföring inte 

är linjär. Olika sorters krig och krigföring varierar i relevans.57 Till skillnad från vissa teoretiker 

om nya krig menar Gray att kompetens i reguljär krigföring kan vara ytterst relevant även i 

irreguljära eller nya krig.58 

 

Gray riktar kritik även mot de mer normativa inslagen i forskningen. Bland annat förkastar han 

tanken på att det är möjligt att uppnå fred på jorden. Han presenterar flera argument för denna 

dystra inställning. Dels menar han att om krig gick att undvika så hade någon redan kommit på 

hur detta ska ske.59 Utifrån historien menar Gray vidare att krig är en del av det mänskliga 

samhället och att vi därmed inte bör förvänta oss att detta kommer förändras inom den närmaste 

                                                 
53 Arbuckle. 2006. s. 6. 
54 Terriff. 2008. s. 7 - 8. 
55 Terriff. 2008. 
56 Gray, S. Colin. 2005. Another Bloody Century - Future Warfare. London: Weidenfeld and Nicolson. s. 38. 
57 Ibid. 2005. s. 24. 
58 Ibid. 2005. s. 232. 
59 Ibid. 2005. s. 30. 
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tiden.60 Dessutom varnar han för att samhällen som inte upplevt krig på lång tid lätt glömmer 

bort att krig och krigföring leder till död och förstörelse. 61 Detta påpekande kan i en vidare 

mening tolkas som att när erfarenhet av krig faller i glömska ökar risken för krigsbenägenhet i ett 

samhälle.  

 

SAMMANFATTNING 
Som påvisas ovan är det akademiska fältet mycket splittrat ifråga om nya krig. Att det inte finns 

en stor gemensam uppfattning är dock inte av nackdel eftersom variationen medför flera olika 

angreppssätt för analys och förståelse. Den stora skiljelinjen går enligt författaren mellan de mer 

optimistiska forskare som förespråkar att krig faktiskt har utvecklats och att vi kan hantera den 

nya problematiken och de forskare som representeras av Grays mer pessimistiska 

framtidsuppfattning. Författaren har i denna studie valt att främst basera studien på Smiths 

teorier om krig bland folket. Detta då Smith på ett trovärdigt sätt kombinerar egna erfarenheter 

med teorier och hypoteser. Flera andra akademiker som deltar i debatten om nya krig är antingen  

enbart teoretiker eller enbart praktiker, Smith kan anses vara både och. Däremot avser författaren 

att används sig av Grays kritiska förhållningssätt när olika delar av Smiths teorier analyseras. 

 

Tidigare forskning 

Som framgår av de två tidigare teoriavsnitten finns det flera sätt att ta sig an militära 

kompetenser. Att presentera en samlad forskningsbild skulle för denna studie vara för 

omfattande då flera olika vetenskapliga fält är intressanta för ämnet. I detta avsnitt kommer 

därför tre olika former av forskning om militära kompetenser att presenteras. Dessa är avsedda 

att vara exempel på den forskning som bedrivs. Det som skiljer forskningen åt är dels respektive 

forskningsfälts vetenskapliga anknytning, men även hur djupt forskningen går i enskilda 

kompetenser.  

 

Bolins forskning som även behandlades i avsnittet om professionsteori omfattar betydligt mer än 

enbart militär kompetens eller expertis. Även om militära kompetenser berörs är forskning om 

dessa inte hennes huvudsyfte. Snarare handlar hennes avhandling om hur den militära 

professionen påverkas av förändringarna i den svenska säkerhets- och försvarspolitiken.62  

 

Genom semistrukturerade intervjuer av officerare undersöker hon deras syn på den militära 

professionen. Även om undersökningen är intressant i sin helhet är det specifikt de intervjuer 

som behandlar militär kompetens som är av relevans för denna studie. Hennes resultat är att det 

är två militära kompetenser som är helt dominerande. Dessa är väpnad strid och ledarskap. 

Endast en av de tillfrågade officerarna reflekterar över att denna syn på kompetenser är ett 

resultat av mental inskolning som kan vara svår att förändra.63 Bolin uppmanar även till fortsatt 

forskning om den svenska militära professionen utifrån officerare då antalet studier inom detta 

område är antalsmässigt begränsade.64 

 
                                                 
60 Gray. 2005. s. 36. 
61 Ibid. s. 48. 
62 Bolin. 2008. s. 5.  
63 Ibid. 2008. s. 132. 
64 Ibid. 2008. s. 182. 
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Ett annat sätt att forska om militära kompetenser är att inte fokusera på helheten utan att på 

djupet undersöka enskilda kompetenser. Ett bra exempel på en sådan forskning är Selmeskis 

studie i interkulturell kompetens. I sin forskning försöker han reda ut ett antal frågetecken 

rörande interkulturell kompetens för militärer. Förutom att presentera en definition på 

kompetens65 försöker han även, utifrån olika teoretiska modeller och empiri från andra 

verksamheter, svara på frågorna varför denna kompetens är viktig66 och hur denna kompetens 

kan mätas och utvecklas.67 

 

Även om Selmeski drar slutsatsen att militären redan inser värdet av interkulturell kompetens 

menar han att interkulturell kompetens behandlas separat och inte som en integrerad del i den 

militära verksamheten. Fokus ligger ofta på den aktuella militära insatsen istället för att säkerställa 

en bredare kompetens som även kan möta oväntade situationer. Dessutom efterfrågar Selmeski, 

som är antropolog, fler vetenskapliga discipliner som redogör för sin syn på interkulturell 

kompetens så att ytterligare framsteg kan göras.68 

 

Dessutom finns det forskning om militära kompetenser med ett mer praktiskt syfte. Moriarty 

m.fl. har i en studie från 2006 undersökt olika militära kompetenser i syfte att integrera olika 

lärdomar från amerikanska militära insatser i ett utvärderingssystem för soldater.69 

Utvärderingssystemets mål är att skapa en armégemensam kompetensprofil där soldater och 

underofficerare kan prövas och utvecklas.70 Den stora problematiken med ett sådant syfte enligt 

författarna är att många erfarenheter är insats-, uppgifts- eller terrängspecifika och därmed är 

svåra att generalisera till hela armén. Dessutom dras det kontinuerligt nya lärdomar vilket i 

princip gör det omöjligt att vid en viss tidpunkt komma fram till ett hållbart svar.71  

 

Deras studie inleds genom att identifiera olika färdigheter, kunskaper och kompetenser som 

utifrån olika lärdomar, doktriner och instruktioner anses centrala.72 Denna analys resulterar i en 

lista med kompetenser som sedan prövas mot soldater och underofficerare. Sjukvård, ledarskap 

och taktik är några exempel ur denna lista.73 Soldaterna och underofficerarna besvarade sedan 

frågeformulär om bland annat hur viktig varje kompetens var för dem, hur mycket tid som läggs 

på varje kompetens eller vad konsekvensen av brister inom en kompetens skulle innebära.74 

Studien resulterade i en mycket lång och detaljerad lista av militära kompetenser.75 

 

 

 

                                                 
65 Selmeski, R. Brian. 2007. Military Cross-Cultural Competence: core concepts and individual development. Ontario: Royal 
Military College of Canada. Centre for Security, Armed Forces & Society, Occasional Paper Series-Number 1. s. 3. 
66 Ibid. s. 13 - 14. 
67 Ibid. s. 19. 
68 Selmeski. 2007. s. 25 - 26. 
69 Moriarty, O. Karen, m.fl. 2006. Incorporating Lessons Learned into the Army Competency Assessment Prototype. United 
States Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences. s. v. 
70 Ibid. s. 3. 
71 Ibid. s. 6. 
72 Ibid. s. 8 - 9. 
73 Ibid. s. 13. 
74 Ibid. s. 14. 
75 Ibid. s. A-1. 
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Metod 

I detta avsnitt redogörs och diskuteras uppsatsens metodologiska upplägg och avvägningar. Till 

att börja med bör det nämnas att det genomförs två olika analyser, en kvalitativ textanalys76 och 

en statistisk analys77, för att kunna besvara studiens frågeställningar. Gemensamt för de båda 

metoderna är att de är avsedda att besvara beskrivande frågeställningar, trots att den förstnämnda 

är en kvalitativ metod och den andra en kvantitativ. Styrande för valet av metoder har varit att 

empirin i den första analysen kräver en kvalitativ metod och att omfattningen av empirin i den 

andra analysen kräver en kvantitativ metod. De olika metoderna är även avsedda att ge en 

synergieffekt av resultaten som annars inte hade uppnåtts. Genom att deduktivt identifiera 

relevanta militära kompetenser i den första analysen kan dessa slutsatser sedan prövas mot en 

omfattande empiri i form av ett svensk skyttekompani som tjänstgjorde i Afghanistan under 

2012.  

 

Operationaliseringen behandlas genomgående i avsnittet och de metodologiska delar som är 

relevanta för respektive analys diskuteras i två underrubriker. Avsnittet avslutas med en kort 

sammanfattning av studiens operationalisering och dess styrkor och svagheter.  

 

KVALITATIV TEXTANALYS 
Den första analysen inriktar sig på att besvara delar av den första frågeställningen genom att den 

försöker finna svar på vilka kompetenser utifrån nya och gamla krig som generellt är relevanta för 

militärer på taktisk nivå i olika insatsområden.  I detta skede behandlas ännu inte specifikt svensk 

militär eller det svenska insatsområdet i Afghanistan.  

 

En problematik i denna analys är att den empiri som används kan uppfattas vara både teori och 

empiri. Empirin eller teorin, beroende på angreppssätt, är Rupert Smiths bok The Utility of Force. 

Dels menar Smith att hans bok inte ska uppfattas som ett akademiskt verk78, samtidigt blandas 

teorier och hypoteser med hans egna och till viss del andras upplevelser. Varför denna bok trots 

denna uppenbara brist har valts blir dock tydlig om Smiths budskap analyseras utifrån fyra 

förenklade tolkningsfaktorer och sätts i relation till andra verk inom samma akademiska fält.  

 

Esaiasson, m.fl. beskriver i Metodpraktikan fyra tolkningsfaktorer som kan fungera som riktmått 

för huruvida en text är lätt- eller svårtolkad. Dessa är frågans karaktär, tankens klarhet, valet av 

tolkningsperspektiv samt avståndet mellan texten och den uttolkande forskaren.79 Det är främst 

genom frågans karaktär och tankens klarhet som Smith skiljer sig från andra författare som en 

lämplig kandidat. Gällande frågans karaktär är det betydligt enklare att urskilja manifesta budskap 

vilket innebär att forskaren inte behöver göra lika många egna tolkningar av budskap som kan 

finnas under ytan.80 Detta är möjligt främst på grund av att Smith uttrycker sina tankar på ett 

öppet och tydligt sätt. Denna stringens återspeglar sig även i faktorn tankens klarhet, där Smith, 

till skillnad från flera andra författare inom samma område, utrycker sina tankar på ett mycket 

                                                 
76 Esaiasson, Peter, m.fl. 2012. Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och marknad - Fjärde upplagan. 
Stockholm: Norstedts Juridik. s. 210. 
77 Ibid. s. 346. 
78 Smith. 2007. s. xv. 
79 Esaiasson, m.fl. 2012. s. 221. 
80 Ibid. s. 221. 
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detaljerat sätt.81 Smiths utförlighet underlättar därmed för forskare och skapar möjlighet för god 

reliabilitet och validitet i analyser. Även Kaldors bok Nya och gamla krig och Arbuckles verk 

Military Forces in 21st Century Peace Operations analyserades, men utan resultat då dessa utifrån 

tankens klarhet och frågans karaktär inte visade sig lämpliga för denna studie.  

 

De två övriga faktorerna berör inte specifikt Smith i större utsträckning, men bör ändå nämnas då 

det klargör forskarens utgångspunkt i analysen. Gällande tolkningsperspektiv så är det 

uppsatsförfattarens och inte Smiths perspektiv som utgör grunden för analysen.82 För denna 

analys innebär det att Smiths tankar kopplas till uppsatsens syfte som i denna första analys 

avgränsas till att identifiera relevanta militära kompetenser för personal på taktisk nivå i militära 

internationella insatser. Slutligen är det viktigt att redogöra för avståndet mellan text och 

uttolkare, i detta fall uppsatsförfattaren och The Utility of Force. I och med författarens egna 

erfarenheter från internationella militära insatser och att texten ligger tidsmässigt, socialt och 

kulturellt83 nära har slutsatsen dragits att det föreligger goda möjligheter till konstruktiva 

tolkningar.  

 

Innan operationaliseringen och analysverktyget presenteras är det lämpligt med en kort källkritik84 

av The Utility of Force. Äktheten i texten går knappast att bestridas och även om oberoendet är 

genomgående högt i texten använder sig Smith vid flera tillfällen av egna tolkningar av olika 

historiska händelser. Berättarens grad av oberoende bedöms dock genomgående som hög 

eftersom majoriteten av de presenterade påståendena är berättarens egna. Möjligheterna att 

bekräfta berättelserna bedöms även de som goda i och med att Smith har arbetat med många 

andra militärer. Även om dessa omöjligt kan kontrolleras i detta fall, skulle det uttalats mycket 

kritik från tidigare kollegor om berättarens uttalanden var påtagligt felaktiga. Dessutom har 

berättaren en god trovärdighet på grund av sin centralitet i berättelserna. Gällande 

samtidighetskriteriet blir ett bedömande svårare, eftersom det är svårt att kontrollera om texten är 

baserad på berättarens dagboksanteckningar eller om det snarare rör sig om memoarer. Samma 

problematik föreligger huruvida berättaren är tendentiös eller inte. Ett rimligt antagande är att de 

flesta berättare vill framstå som kompetenta och trovärdiga. I denna uppsats är dock detta 

kriterium av mindre värde då det inte är berättarens handlingar i sig som ska analyseras utan vilka 

kompetenser som kan vara relevanta för militärer på taktisk nivå i internationella militära insatser. 

 

För att öka validiteten och reliabiliteten av denna analys används ett analysverktyg som i 

huvudsak grundar sig i det tidigare teoriavsnittet om kompetenser. I princip handlar 

analysverktyget om att definiera vad som i denna studie menas med en militär kompetens. Utifrån 

denna definition genomförs sedan en kvalitativ textanalys på The Utility of Force i syfte att 

identifiera relevanta kompetenser för den statistiska analysen.  

 

Inledningsvis används Bolins syn från professionsteorin angående vad som karaktäriserar 

kompetenser för den militära professionen. Bolin skulle sannolikt inte anse att dessa är 

                                                 
81 Esaiasson, m.fl. 2012. s. 221. 
82 Ibid. s. 222. 
83 Ibid. s. 222. 
84 Ibid. s. 278. 
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tillämpbara på soldater då dessa exempelvis inte alltid innehar "avancerad generell utbildning"85. 

Där skiljer sig sannolikt Bolins uppfattning mot författarens, eftersom oavsett om soldater tillhör 

den militära professionen eller inte så ställs höga krav på kompetens på dem. Används dessutom 

Abrahamssons syn så är den militära professionen mer av en skala där soldater såväl som 

officerare kan vara mer eller mindre professionella.86 Hur som helst är Bolins reflektioner kring 

kompetensers karaktär mycket användbara och bidrar i denna studie till att en militär kompetens 

på taktisk nivå bör vara icke standardiserbar och grundad i abstraktion och flexibilitet.87 

 

Nästa del av analysverktyget kommer ifrån den danska kompetensmodellen FOKUS. Norgaard 

& Holstings bidrag till analysverktyg är omfattande då de på ett tydligt sätt presenterar ett 

analysverktyg som kan ta sig an militära kompetenser på främst taktisk nivå. I denna studie består 

bidraget av att en militär kompetens på taktisk nivå bör vara en intern eller extern kontakt- 

eller stridskompetens.88 

 

För att koppla kompetenserna särskilt mot den taktiska nivån används Försvarsmaktens 

Militärstrategiska doktrin, som lyfter fram de aspekter som särskilt utmärker den taktiska nivån. Då 

taktisk nivå enbart är en nivå av flera agerar militärer på denna nivå givetvis inte isolerat, men av 

analytiska skäl krävs det en tydlig definition. Bidraget i detta fall består av att en militär 

kompetens på taktisk nivå syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller effekter i 

fältoperationer.89 Med samordning menas att militären samordnar en viss verksamhet internt 

eller externt med andra aktörer. Avgöranden bör förstås som att militären exempelvis löser en 

tilldelad uppgift. Det skulle på taktisk nivå exempelvis kunna vara att rent militärt besegra en 

motståndare. Effekter är ett något bredare begrepp som innebär att ett visst agerande leder till 

eftersträvade resultat (effekter). Effekter bör inte förväxlas med avgöranden eftersom effekter 

snarare är en komponent som kan leda till avgöranden.  

 

Dessa bidrag leder i sin tur till författarens definition av en militär taktisk kompetens: En icke 

standardiserbar intern eller extern kontakt- eller stridskompetens grundad i abstraktion 

och flexibilitet som ökar möjligheten för militär personal att uppnå samordning, 

avgöranden eller effekter i fältoperationer.  Denna definition bör enbart förstås som en 

idealbild av en militär kompetens. 

 

Givetvis existerar det svårigheter med att skapa välgrundade definitioner för varje identifierbar 

militär taktisk kompetens. Ovanstående analysverktyg syftar till att öka transparensen så att 

läsaren kan förstå författarens tankegång. Då avsikten dessutom är att använda resultatet av 

textanalysen till en enkätundersökning riktad till militärer krävs det även ett språkbruk som 

möjliggör för såväl militärer som akademiker att förstå innebörden av de olika definitionerna.  

 

Slutligen görs det även skillnad i huruvida en kompetens är relevant utifrån gamla eller nya krig. 

Denna åtskillnad är av yttersta relevans då det finns mycket skilda åsikter angående vad som 

                                                 
85 Bolin. 2008. s. 37. 
86 Abrahamsson. 1972. s. 15. 
87 Bolin. 2008. s. 37. 
88 Norgaard & Holsting. 2006. s. 118. 
89 Försvarsmakten. 2011. s. 51. 
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innefattas av nya krig och dess krigföring. Om detta dessutom kopplas till den kritik som riktas 

mot teorier om nya krig borde även kompetenser från gamla krig kunna vara av värde i nya krig. 

Syftet med denna kategorisering är att slutligen kunna pröva dessa påståenden i den statistiska 

analysen. Sammanfattningsvis genomförs analysen genom att ställa texten följande fråga: Vilka 

militära taktiska kompetenser är relevanta utifrån nya och gamla krig? 

 

STATISTISK ANALYS 
Denna analys syftar till att pröva de militära taktiska kompetenser som identifieras i den 

kvalitativa textanalysen av The Utility of Force. Det är  denna statistiska analys som utifrån 

textanalysen resultat kan besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

För att kunna genomföra statistiska analyser krävs dock först empiri. I denna uppsats består 

empirin av en egen enkätundersökning som har genomförts på soldater och officerare från K3 

Livregementets Husarer som tjänstgjorde vid 1. skyttekompaniet i förbandet FS22 i Afghanistan 

mellan december 2011 och juni 2012. Enkäten besvarades av respondenterna vid hemkomst till 

Sverige mellan maj och juni 2012. Innan källkritik genomförs presenteras dock först enkätens 

innehåll. 

 

Enkäten återfinns i sin helhet som bilaga, men det är givetvis viktigt att redogöra för och 

diskutera vilka frågor som har ställts till militärerna. Enkäten är indelad i tre avsnitt, 

bakgrundsfrågor, kompetensfrågor och avslutande frågor. Bakgrundsfrågorna ställer frågor om 

ålder, kön, antal tidigare insatser och vilken grad individen hade under tjänstgöringen vid FS22. 

Syftet med bakgrundsfrågorna är att kunna göra korstabeller genom statistiska 

tvåvariabelanalyser, vilka kan belysa skillnader utifrån bakgrundsvariablerna. Givetvis finns det 

ytterligare bakgrundsvariabler som kan vara av värde, men då bakgrundsfrågorna är av sekundärt 

intresse för att besvara uppsatsens frågeställningar har enbart de mest centrala variablerna 

undersökts.  

 

Nedan framgår vilka frågor som ställts om respektive variabel. Det kan även vara värt att 

förtydliga vissa av de beteckningar och ord som används. Istället för insats används ordet mission  

som inom militären är ett vanligare uttryck för internationella militära insatser. Graderna är 

samlingsbeteckningar och är Försvarsmaktens egna. Kortfattat innebär OR1-OR5 att individen är 

menig upp till sergeant men inte officer. OR6-OR9 betecknar specialistofficerare med grad 1. 

sergeant till regementsförvaltare och OF innebär taktisk yrkesofficer.90  

 

Ålder   

 

Kön  Man  Kvinna   

 

Antal tidigare genomföra missioner   

 

Grad under FS22 OR1 - OR5  OR6 - OR9  OF   

 

                                                 
90 www.forsvarsmakten.se. Uniformer. Hämtat 2012-08-11. 
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Nästa avsnitt i enkäten behandlar varje enskild kompetens utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Två övervägningar har gjorts i denna del som bör synliggöras. För det första har en slutsats varit 

att om en individ inte besitter den aktuella kompetensen så blir det även logiskt omöjligt för 

individen att avgöra huruvida denna kompetens är relevant för tjänstgöring i Afghanistan. Det 

skulle i så fall röra sig om rena spekulationer. Ytterligare ett beslut i denna del av enkäten är att 

avgränsa svarsalternativen för hur kompetensen har erhållits. Det är rimligt att anta att vissa 

kompetenser kan erhållas på andra sätt, exempelvis genom civila studier, än genom tjänstgöring i 

Försvarsmakten. Orsaken till detta val är att författaren främst vill veta hur dessa kompetenser 

erhålls inom den egna organisationen, det vill säga Försvarsmakten. Dessutom behövs det 

återigen avgränsning för att inhämtad data ska vara hanterbar för en magisteruppsats. De 

kategorier som finns som alternativ är baserade på den danska FOKUS-modellen där Norgaard 

och Holsting identifierar tre sätt att utveckla kompetenser. Dessa är grundutbildning, 

förberedande missionsutbildning eller genom erfarenhet under insats.91  

 

Exempelkompetens 

Att kunna genomföra statistiska analyser 

 

1. Anser du dig besitta denna kompetens? 

A. Ja  B. Nej  C. Vet ej   

 

Om Ja, besvara frågorna nedan. Om Nej, gå vidare till nästa kompetens 

 

1.1 I vilken grad anser du dig besitta denna kompetens? 

A. Hög   B. Medel  C. Låg   

 

1.2 Hur har du främst erhållit denna kompetens? 

A. Grundutbildning inom Försvarsmakten   

B. Missionsutbildning inom Försvarsmakten   

C. Erfarenhet under insats   

 

1.3 Anser du denna kompetens vara relevant för tjänstgöring i Afghanistan? 

A. Ja  B. Nej   

 

Det avslutande avsnittet består av två delar. Inledningsvis uppmanas respondenterna att 

rangordna de identifierade kompetenserna. Syftet med denna variabel är att kunna dra slutsatser 

om vilka kompetenser soldaterna och officerarna anser var mest och minst viktiga. Slutligen 

lämnas även utrymme för respondenterna att lämna förslag på kompetenser som de anser är 

relevanta för tjänstgöring i Afghanistan. 

 

Analysen består nästan uteslutande av statistiska envariabelanalyser, förutom då respondenterna 

ska rangordna kompetenserna och vid särskilt anmärkningsvärda resultat av envariabelanalyser. 

Där genomförs en tvåvariabelanalys som redovisas genom en korstabell med militär grad som 

den andra variabeln. För att denna statistiska analys ska vara möjlig har det krävts viss kodning av 

variablerna. De variabler som är nominal- och ordinalskalor har kodats till intervallskalor genom 

                                                 
91 Norgaard och Holsting. 2006. s. 75 - 76. 
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att tilldela det första svarsalternativet värdet 1, det andra alternativet 2 och så vidare. Genom 

denna kodning blir det möjligt att utläsa centralmått som är ytterst relevanta för analysen. 

Gällande den avslutande frågan om rangordning behandlas varje kompetens som en egen variabel 

där respondenten kan tilldela varje kompetens ett värde, där 1 är den kompetens som är mest 

relevant. Därefter summeras det totala värdet för varje kompetens och på så vis är den 

kompetens med lägst värde den mest relevanta.  

 

Gällande källkritik är det uppenbart att det inte föreligger någon problematik gällande äkthet, 

oberoende eller samtidighet. Däremot är det värdefullt att se närmare på eventuell tendens i 

svaren. Problematiken i enkäten är att respondenterna ska göra självskattningar av i vilken grad 

de besitter olika kompetenser. En risk är att vissa respondenter avsiktligen förskönar sin egen 

grad av kompetens. Ett alternativ hade varit att likt Moriarty m.fl behandla kompetenser utifrån 

hur mycket tid som läggs på en viss arbetsuppgift. Validiteten hade dock minskat betydligt i och 

med att nedlagd tid inte per automatik innebär att en person besitter hög kompetens inom ett 

visst område. Uppsatsens frågeställningar hade därmed inte besvarats tillfredställande. 

Problematiken kvarstår men kompenseras sannolikt  av det stora antalet respondenter.  

 

Samtidigt kan denna problematik även analyseras utifrån ett bredare metodologiskt perspektiv. 

Givetvis går det att mäta kompetens på flera sätt än genom självskattning. Exempelvis är det 

tänkbart att undersöka militära kurs- och utbildningsplaner för att därigenom dra slutsatser om 

vilka kompetenser som är relevanta. Ett sådant tillvägagångssätt hade dock inte besvarat samma 

frågeställning då Försvarsmakten, som organisation, och inte enskilda soldater och officerare 

hade blivit analysenheten. Ytterligare ett sätt att mäta kompetens skulle kunna vara att forskaren 

observerar militärer under insats och sedan gör egna bedömningar. Tendenskriteriet hade därmed 

förbättrats avsevärt, men samtidigt är det oklart om bedömningen hade blivit mer korrekt. För 

det första hade det för denna studie inneburit att under sex månaders tid följa samtlig personal på 

ett skyttekompani, vilket givetvis är omöjligt. Dessutom förutsätter det att forskaren har 

djupgående kunskap om militär verksamhet. I och med att det inte finns mycket forskning om 

taktiska militära kompetenser skulle det även bli mycket svårt att akademiskt bedöma graden av 

kompetens. Författarens slutsats är att självskattning är den bäst lämpade metoden med tanke på 

förutsättningarna och syftet med studien.  

 

SAMMANFATTNING 
Operationaliseringen av studien kan beskrivas som att de teorier som används i studien 

operationaliseras till ett analysverktyg som tillämpas i den kvalitativa textanalysen. Syftet med 

analysverktyget är att öka validiteten och reliabiliteten för textanalysen. Textanalysens kvalitativa 

resultat används i sin tur i den kvantitativa statistiska analysen. Avsikten därmed är att även den 

statistiska analysen kan erhålla högre validitet. Reliabiliteten i den statistiska analysen bedöms av 

författaren som hög i och med transparensen i genomförandet och att det är praktiskt lätt att 

återupprepa enkäten på andra militärer.  

 

Det är enligt författaren mycket problematiskt att praktiskt genomföra enkätundersökningar av 

det slag som genomförs i denna uppsats. Den främsta orsaken är att det är mycket tidskrävande 

att genomföra enkätundersökningar på militärer som har tjänstgjort utomlands. Det är också 

svårt att få kontakt med dessa militärer. Försvarsmakten lämnar av förståliga skäl inte ut 
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identiteten på de som har tjänstgjort i internationella insatser. Därmed blir personliga kontakter 

och frivillighet helt avgörande för att lyckas med en liknande studie. Samtidigt blir denna 

problematik en av studiens styrkor i och med att liknande undersökningar inte har genomförts 

tidigare i Sverige. Sannolikt kan studiens slutsatser därmed bidra med nya kunskaper inom 

området. 

 

Textanalys - Militära taktiska kompetenser  

Som tidigare nämnts i metodavsnittet syftar denna analys till att undersöka vilka militära taktiska 

kompetenser som, enligt Smith, är relevanta utifrån nya och gamla krig. Det analysverktyg eller 

den definition som varit vägledande i analysen är författarens egen och innebär att en militär 

taktiskt kompetens är en icke standardiserbar intern eller extern kontakt- eller 

stridskompetens grundad i abstraktion och flexibilitet som ökar möjligheten för militär 

personal att uppnå samordning, avgöranden eller effekter i fältoperationer.  

 

Avsnittet disponeras genom att i två underrubriker analysera och identifiera relevanta 

kompetenser för gamla krig respektive nya krig. Avsnittet avslutas med en redovisning av de 

inledande slutsatser som kan dras av textanalysen. 

 

KOMPETENSER I GAMLA KRIG 

En bra början för denna analys är att återvända till syftet med gamla krig och militärens roll i 

dessa krig. Enligt Smith spelar militären den centrala rollen i dessa krig och målet med den 

militära maktutövningen är att besegra en motståndare för att uppnå ett politiskt mål.92 Målet för 

militären blir därmed vägledande i den första kompetensen. Smith uttrycker det på följande vis:  

 

"In industrial war the object is to destroy the opponent's army and to prevent his 

government from making war and protecting the people..."93 

 

Eftersom industriella krig främst innebär krigföring mellan två reguljära styrkor definieras första 

kompetensen som: Väpnad strid mot en reguljär motståndare. Huruvida denna kompetens 

kan anses vara standardiserbar beror på vad som tillskrivs ordet strid. Det är författarens 

uppfattning att väpnad strid är en mycket komplex verksamhet som kräver såväl rutiner som 

abstraktion och flexibilitet. Att det rör sig om en stridskompetens framgår tydligt samt att det kan 

vara extern i form av effekter samt intern genom samordning av förband. 

 

Kompetens 1 - Väpnad strid mot en reguljär motståndare 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

JA 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens STRIDSKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

                                                 
92 Smith. 2007. s. 184 - 185. 
93 Ibid. s. 177. 
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Smith menar vidare att industriella krig karaktäriseras av stora värnpliktsarméer. Att så är fallet är 

ingen slump utan har sitt ursprung i Napoleons mobilisering av befolkningen för krig. I 

industriella krig involveras därmed inte bara yrkesmilitärer och officerare utan hela folket skulle 

mobiliseras vid krig. För att försörja en sådan omfattande krigsmaskin behövde samhällets 

samtliga resurser mobiliseras. Detta ställer givetvis krav på de militärer som ska utbilda den 

enorma mängd värnplikta som förbereds för industriella krig. Dessutom krävs det en förmåga att 

leda dessa soldater då det industriella kriget blir verklighet.94  

 

Denna kompetens sammanfattas som förmågan att utbilda och leda större militära enheter. 

Att inte ange exakt vad som menas med stora militär enheter har uppenbara svagheter, men även 

styrkor. Smith anger inte själv vad han menar med stora arméer. Är denna kompetens exempelvis 

enbart relevant för ett fåtal individer som ska leda divisioner? I denna studie är det mer lämpligt 

att inte specificera vad en större militär enhet är för något för att i den kommande 

enkätundersökningen låta undersökningsobjekten själva fylla ordet större med eget innehåll 

utifrån dagens kontext. 

 

Återigen kan det variera huruvida denna kompetens är standardiserbar eller inte. Vissa rutiner 

måste existera för att kunna utbilda och leda stora mängder soldater. Samtidigt kan flexibilitet och 

abstraktion vara ett krav för att framgångsrikt behärska kompetensen. Kompetensen är dessutom 

både en kontakt- och stridskompetens då den är relevant både som intern kontaktkompetens och 

som intern stridskompetens. Ledordet för denna kompetens är samordning även om effekter är 

vad som uppnås av denna samordning. 

 

Kompetens 2 - Utbilda och leda större militära enheter 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

DELVIS 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens KONTAKT- OCH STRIDSKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

Nästa identifierade kompetens grundar sig i viljan att strida. Smith använder sig här av begreppet 

moral, som inte bör förväxlas med det begrepp som är kopplat till etik. Moral i detta fall innebär 

att en militär styrka har gott ledarskap, disciplin och kamratskap. Smith menar att det är dessa 

faktorer som får soldater att strida även i mycket farliga situationer. Som exempel lyfter han fram 

dessa faktorer som den avgörande faktorn för att hålla samman militära enheter under första 

världskriget.95 

 

Den tredje militära taktiska kompetensen blir därmed att skapa och utöva gott ledarskap, 

disciplin och kamratskap. Orsaken till att Smiths benämning moral inte används är för att det i 

Sverige för det mesta används i andra syften och sammanhang. Kompetensen är utan tvivel en 

intern kontaktkompetens som sannolikt inte går att standardisera. Även om kompetensen i 

förlängningen kan leda till att öka effekter i fältoperationer är det främst samordning genom 

exempelvis disciplin som kan kopplas till just den taktiska nivån. 

                                                 
94 Smith. 2007. s. 62 - 64. 
95 Ibid. s. 243 - 244. 
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Kompetens 3 - Skapa och utöva gott ledarskap, disciplin och kamratskap 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

JA 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens KONTAKTKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

En kompetens som enligt Smith alltid har varit av värde är förståelsen för geografi. Syftet med 

denna kunskap är att kunna förstå slagfältet och utnyttja olika faktorer till sin egen fördel.  Han 

menar vidare att denna kompetens har ökat i betydelse i takt med att han har stigit i graderna. Det 

kan därmed på en lägre nivå handla om att förstå för- och nackdelar med vissa terrängavsnitt 

samtidigt som det på en högre nivå innebär förståelse för vad förekomsten av naturresurser tillför 

konfliktutvecklingen.96 

 

För att begränsa denna kompetens till den taktiska nivån används följande definition: Utifrån 

kartor och visuellt i fält utnyttja okänd terräng till egen fördel. Denna kompetens kan inte 

ses som något annat än icke standardiserbar då terräng alltid är varierande. Denna kompetens är 

även intressant då den är en tydlig stridskompetens även då den främst är en intern 

stridskompetens baserad på abstraktion och flexibilitet. Kompetensen kan dessutom användas 

för både samordning, avgöranden eller effekter. 

 

Kompetens 4 - Utifrån kartor och visuellt i fält utnyttja okänd terräng till egen fördel 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

JA 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens STRIDSKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

Den sista militärt taktiska kompetens som kan kopplas till gamla krig handlar om teknikens 

betydelse för krigföringen. Smith använder sig här av exempel från Koreakriget då Kinas militära 

styrkor mötte de amerikanska. USA hade organiserat sin armé för industriella krig utifrån 

högteknologiska vapensystem medan Kina utgick ifrån att besitta den större styrkan. Smith menar 

att överlägsen teknik inte per automatik leder till överlägsen militär kapacitet. Att prioritera just 

tekniken är därmed ett typiskt kännetecken för industriella krig.97  

 

För den taktiska nivån blir det därmed relevanta att kunna förstå och använda relevanta 

tekniska system. Det är betydligt svårare att argumentera att denna kompetens inte skulle vara 

standardiserbar. Ett rimligt antagande är dock att abstraktion kan möjliggöra förståelse för olika 

system så att dessa kan brukas på ett flexibelt och eventuellt även på ett icke standardiserbar sätt. 

Beroende på system kan det handla om både intern eller extern stridskompetens och om det är 

effekter eller samordning som kan uppnås. 

 

                                                 
96 Smith. 2007. s. 156. 
97 Ibid. s. 203 & 241. 
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Kompetens 5 - Förstå och använda relevanta tekniska system 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

DELVIS 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens STRIDSKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

KOMPETENSER I NYA KRIG 

I Smiths krig bland folket agerar militären inte enskilt utan har som främsta uppgift att skapa 

förutsättningar för andra aktörer att agera.98 Detta synsätt påverkar därmed även vad som kan 

anses vara de mest relevanta militära kompetenserna. Smiths benämning av de nya krigen, krig 

bland folket, avslöjar i stort vad han fokuserar på. Samtliga identifierade militära taktiska 

kompetenser berör på ett eller annat sätt befolkningar.  

 

Strider utkämpas inte längre på öppna slagfält utan utspelar sig bland civila, i städer, på gator och 

i civilas hem. Smith menar att civila ofta blir utsatta för angrepp eftersom de antingen befinner 

sig i närheten av strider eller för att militärer inte kan urskilja civila från motståndare.99 Smith 

utgår vidare ifrån att motståndare idag, främst genom gerillakrigföring, kommer att träffas i 

diskreta grupper, vid diskreta tider och med dolda vapen. För att kunna skilja mellan civila och 

motståndare krävs därmed exempelvis kunskap om motståndarens taktiska beteende.100  

 

För att lyfta fram vikten av att kunna urskilja motståndare från civila i de nya krigens strider 

identifieras två kompetenser utifrån Smiths syn: Väpnad strid bland civila utan att riskera 

civilas liv och kunna urskilja motståndare från civila. Den första kompetensen är sannolikt 

mycket svår att standardisera i och med att tydliga ramar från traditionella slagfält saknas. Den 

kan även klassas som en stridskompetens med interna och externa aspekter och att vissa effekter 

vill uppnås med striden säger sig självt.  

 

Kompetens 6 - Väpnad strid bland civila utan att riskera civilas liv 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

JA 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens STRIDSKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

Den andra kompetensen är betydligt svårare att analysera då den kan upplevas svår att behärska. 

Dels då den förutsätter omfattande kunskaper om både befolkningen i insatsområdet samt om  

motståndaren. Det förutsätter reflektioner som återfinns i interna kontaktkompetenser. Samtidigt 

får den sin relevans främst i stridssituationer. Återigen är både interna och externa aspekter av 

relevans. För att verkligen besitta denna kompetens behövs således omfattande abstraktion och 

flexibilitet. Det är även lämpligt att påminna att urskiljningen består av att i taktiska 

fältoperationer kunna göra denna åtskillnad. Utan goda stabs- och underrättelsefunktioner kan 

                                                 
98 Smith. 2007. s. 184 - 185. 
99 Ibid. s. 280. 
100 Ibid. s. 285 - 286. 
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det därmed bli mycket svårt för militär taktisk personal att uppnå denna kompetens. Med andra 

ord blir det svårt att isolera kompetensen till en enskild individ.  

 

Kompetens 7 - Kunna urskilja motståndare från civila 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

JA 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens KONTAKT-  OCH STRIDSKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

För att kunna uppnå önskade effekter i nya krig, vilket enligt Smith är att vinna befolkningens 

vilja, krävs det kunskap om vad folket faktiskt är för något. Utan denna kunskap kan det antas bli 

betydligt svårare att urskilja civila från motståndare. För att tydliggöra komplexiteten i denna 

kompetens beskriver Smith befolkningar utifrån flera begrepp så som familjer, stammar, nationer, 

etniciteter, religioner, ideologier, professioner, m.m.101  

 

För att sammanfatta denna komplexitet med ett språkbruk som såväl soldater som akademiker 

kan förstå används följande definition: Historisk och kulturell kunskap om befolkningen i 

insatsområdet. Målsättningen är att historia och kultur tolkas i en vidare mening så att även fler 

begrepp omfattas. Även om det kan hävdas att denna kunskap går att standardisera genom 

utbildning så behöver denna kunskap sannolikt anpassas till enskilda situationer och blir därmed 

svår att standardisera. Kompetensen har därmed två aspekter, dels som intern kontaktkompetens 

där individen reflekterar över hur individen ska förhålla sig till omvärlden samt som extern 

kontaktkompetens för att kunna uppnå önskade effekter.  

 

Kompetens 8 - Historiska och kulturell kunskap om befolkningen i insatsområdet 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

JA 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens KONTAKTKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

Med krig bland folket menar Smith inte enbart befolkningen i ett insatsområde utan även 

befolkningen världen över som följer insatsen genom media och internet. Beslutsfattare blir 

påverkade av vilket budskap media sprider. Smith liknar de nya krigen med romarrikets 

amfiteatrar där hela världen följer striderna. Hans slutsats är att det förekommer strider även i det 

mediala rummet och att militären måste vara involverad även där.102 

 

När Smith påpekar den mediala faktorn är det främst utifrån vilken betydelse det har i ett 

strategiskt perspektiv. En välbekant term inom säkerhetspolitiken är dock 'den strategiska 

korpralen' vilket kortfattat innebär att en korprals handlingar på taktisk nivå kan få strategiska 

                                                 
101 Smith. 2007. s. 281. 
102 Ibid. s. 286. 
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betydelser bland annat tack vare media. Som exempel på detta fenomen kan nämnas den situation 

då amerikanska soldater i början av året brände islams heliga bok, koranen.103 

 

Kompetensen har sammanfattats som "mediaträning" och kunskap om medias roll i krig 

och konflikter. Kompetensen handlar därmed inte om huruvida vissa handlingar ska vara tillåtna 

utan enbart berör enbart kunskap och kompetens gällande media. Kompetensen kan likt 

föregående kompetens inte anses som standardiserbar. Abstraktionen ligger i att kunna förutse 

vilka konsekvenser en viss handling, ett medialt utspel eller blogginlägg kan medföra. På taktisk 

nivå rör det sig enbart om en extern kontaktkompetens som sannolikt för majoriteten av 

personalen inte syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller effekter i fältoperationer. 

Kompetensen hör ändå hemma på den taktiska nivån då media kan spela en avgörande roll i 

enskilda fältoperationer. 

 

Kompetens 9 - "Mediaträning" och kunskap om medias roll i krig och konflikter 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

JA 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens KONTAKTKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

DELVIS 

 

Nästa kompetens kan härledas ifrån de reformeringar som de flesta västerländska staters 

försvarsmakter har genomgått. Exempelvis har de flesta västeuropeiska staterna övergått till 

professionella försvarsmakter utan värnpliktiga. Soldaterna har blivit betydligt färre till antal och 

så har även fordon och materiel. Under industriella krig visste befälhavarna att det fanns soldat- 

och materielreserver. Smith lyfter ett exempel då han var befälhavare över den brittiska 

pansardivisionen under första Gulfkriget. Han var då tilldelad samtliga moderna stridsvagnar och 

reservdelar som Storbritannien hade att tillgå. Problemet var att reservvagnar och reservdelar inte 

existerade. Denna förändring är både fylld med risker samt leder till att militärer i internationella 

insatser ofta inte får nödvändig utrustning för den tilldelade uppgiften.104  

 

Denna aspekt av de nya krigen kan analyseras på flera sätt. Att det är ett organisatoriskt problem 

är självklart, men det har även stor betydelse för den taktiska nivån. Militär personal på taktisk 

nivå behöver utifrån nya krig kunna använda och vårda tilldelade fordon och materiel för att 

uppnå en materieluthållighet eftersom det är osäkert att nya fordon och material kan tillföras 

förbanden. Kompetens följer därmed inte mönstret från tidigare kompetenser eftersom denna 

kompetens främst baseras på rutiner. Det är även en svårdefinierad kompetens då den till viss del 

är en intern och extern stridskompetens, men även en kompetens som inte riktigt passar in 

FOKUS-modellen. Att kompetensen leder till effekter i fältoperationer kan dock anses som givet.  

 

 

 

 

 

                                                 
103 www.sverigesradio.se. 2012-02-22. Flera döda efter protester mot koranbränning. 
104 Smith. 2007. s. 297 - 298. 
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Kompetens 10 - Använda och vårda tilldelade fordon och materiel 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

NEJ 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens DELVIS STRIDSKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

I början av denna underrubrik nämndes militärens syfte i nya krig, vilket var att skapa möjligheter 

för andra aktörer att verka i insatsområdet. Militären måste på olika sätt förhålla sig till dessa 

oavsett om det rör lokalbefolkning, andra civila eller militära organisationer. Smith kritiserar 

utifrån detta perspektiv NATO:s sätt att hantera och samverka med dessa aktörer. Oftast 

används personal särskilt utbildade på CIMIC (Civil Military Coordination). Dessa kommer enligt 

Smith främst ifrån nationella reserver då uppgifter inom CIMIC i de flesta militära organisationer 

inte ses som meriterande för en militär karriär. CIMIC bör enligt Smith inte ses som en sekundär 

uppgift utan som den primära eftersom befolkningen alltid bör vara i fokus. Smith efterfrågar 

därmed en reformering av militären med högre prioritet på CIMIC så att goda relationer kan 

utvecklas över tid.105 

 

För att inte fastna i CIMIC-begreppet används i denna studie följande definition: Förstå och 

samverka med lokalbefolkning, lokala och internationella militära och civila 

organisationer. Det är givetvis en mycket omfattande kompetens, men fångar samtidigt 

innehållet på ett godtagbart sätt. Kompetensen är inte standardiserbar och det krävs både 

abstraktion och flexibilitet för att kunna utöva denna interna och externa kontaktkompetens. Den 

kan syfta till att både uppnå samordning och effekter i fältoperationer.  

 

Kompetens 11 - Förstå och samverka med lokalbefolkning, lokala och internationella militära 
och civila organisationer 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

JA 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens KONTAKTKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

Slutligen behandlar Smith krigets lagar och insatsregler, även benämnt ROE (Rules of 

Engagement). Om militärens uppgift är att verka bland folket för att skapa lag och ordning är det 

av yttersta vikt att militären själv håller sig till folkrätten. Om befolkningen inte ser att militären 

följer de internationella lagar, i synnerhet krigets lagar, så är det osannolikt att militären lyckas 

skapa ordning i ett insatsområde. Som exempel på sådana misslyckanden lyfter Smith fram de 

amerikanska soldaternas övergrepp på krigsfångarna i Abu Ghraib, de brittiska övergreppen i 

Basra 2004 och det amerikanska fånglägret i Guantánamo Bay.106 Soldater är ansvariga för sina 

handlingar och kommer att dömas för övergrepp och brott mot krigets lagar. Smith menar vidare 

                                                 
105 Smith. 2007. s. 396 - 397. 
106 Ibid. s. 386 - 387. 
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att det även ligger ansvar på de som sänder ut soldater i krig att säkerställa att soldater har 

tillräckligt med kunskaper om krigets lagar.107 

 

Denna kompetens innebär att militärer ska förstå och tillämpa krigets lagar och ROE.  Denna 

kompetens kan på pappret se ut att vara enkel att standardisera, men med tanke på striders 

komplexitet är det osannolikt att det skulle finnas lagar och regler för alla tänkbara situationer. 

Därför krävs det både abstraktion och flexibilitet för att kunna förstå och tillämpa krigets lagar 

och ROE oavsett situation. Stridsaspekten i kompetensen är tydlig och syftet utifrån Smith är att 

uppnå effekten att visa att militären står för lag och ordning vilket därmed kan medföra 

ytterligare effekter. 

 

Kompetens 12 - Förstå och tillämpa krigets lagar och ROE 

DEFINITIONSKRAV RESULTAT 

Icke standardiserbar och grundad i abstraktion 
och flexibilitet 

JA 

Intern eller extern kontakt- eller stridskompetens STRIDSKOMPETENS 

Syftar till att uppnå samordning, avgöranden eller 
effekter i fältoperationer 

JA 

 

SLUTSATSER 
Flera inledande slutsatser kan dras av textanalysen. För det första kan det vara svårt att på taktisk 

nivå avgöra om dessa kompetenser enbart är relevanta i nya eller gamla krig. Även om 

kompetenserna tydligt skiljer sig åt relaterar de till varandra. I och med det deduktiva upplägget 

av textanalysen kommer det vara av högsta relevans att pröva de identifierade kompetenserna hos 

militärer som har tjänstgjort i en internationell militär insats. 

 

Ytterligare en slutsats är att analysverktyget fungerar väl för att identifiera militära taktiska 

kompetenser utifrån Smiths text. Att vissa kompetenser inte exakt passade mallen är inte heller 

någon nackdel eftersom det innebär att analysverktyget har kapacitet att fånga upp nyanser inom 

kompetenser.  

 

Samtidigt resulterade analysen i breda definitioner av de olika kompetenserna. Detta medför såväl 

fördelar som nackdelar. Dels blir det lättare för respondenterna att förstå vad som övergripande 

menas med en viss kompetens. Samtidigt innebär det en viss risk att de gör felaktiga tolkningar av 

kompetenserna. Risken bedöms dock inte så stor att den på ett avgörande sätt kan påverka 

studiens resultat. 

 

Nedan följer samtliga identifierade kompetenser: 

 

1. Väpnad strid mot en reguljär motståndare 

2. Utbilda och leda större militära enheter 

3. Skapa och utöva gott ledarskap, disciplin och kamratskap 

4. Utifrån kartor och visuellt i fält utnyttja okänd terräng till egen fördel 

5. Förstå och använda relevanta tekniska system 

                                                 
107 Smith. 2007. s. 390 - 391. 
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6. Väpnad strid bland civila utan att riskera civilas liv 

7. Kunna urskilja motståndare från civila 

8. Historisk och kulturell kunskap om befolkningen i insatsområdet 

9. "Mediaträning" och kunskap om medias roll i krig och konflikter 

10. Använda och vårda tilldelade fordon och materiel 

11. Förstå och samverka med lokalbefolkning, lokala och internationella militära och 

civila organisationer 

12. Förstå och tillämpa krigets lagar och ROE 

 

Statistisk analys - 1. skyttekompaniet FS22 

Denna analys är organiserad utifrån den enkät som genomförts på 1. skyttekompaniet vid FS22. 

Först ges en kort redovisning av förbandet och svarsfrekvensen. Därefter inleds 

bakgrundsanalysen och sedan analyseras varje kompetens enskilt. Nästa analys behandlar 

rangordningen av kompetenser och därefter redovisas kort övriga kommenterar som förbandet 

har delat med sig av. Slutligen presenteras analysens slutsatser. 

 

1. skyttekompaniet vid FS22 tjänstgjorde i det svenska ansvarsområdet i norra Afghanistan 

mellan december 2011 och juni 2012. Urvalet av detta kompani är strategiskt och grundar sig att 

kompaniet verkat på taktisk nivå ute i fältoperationer samt att kompaniet är det första kompani i 

Afghanistan som bestått av heltidsanställda soldater. Kompaniet bestod av tre skytteplutoner och 

en stabs- och understödspluton. Ungefär 120 soldater och officerare tjänstgjorde i kompaniet. 

100 (ca. 83%) av dessa militärer besvarade enkäten i samband med hemkomsten till Sverige. 10 av 

dessa svar var inkompletta vilket medförde att dessa inte kunde användas. Totalt rör det sig om 

90 (ca. 75%) användbara svar. Med tanke på att svarsfrekvensen är hög krävs inte en djupare 

bortfallsanalys. Två tänkbara orsaker till bortfallet kan dock nämnas. För det första kan en del 

soldater och officerare vara ointresserade att besvara ytterligare en enkät i mängden som ska 

besvaras vid hemkomst. En ytterligare orsak kan vara att en del soldater och officerare 

tjänstgjorde i befattningar som de inte ansåg vara relevanta för enkäten och därmed avstod att 

svara.  

 

BAKGRUNDSFRÅGOR 
Statistics 

  Ålder Kön Antal_missioner Militär_grad 

N Valid 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 

Mean 24,84 1,00 ,83 1,29 

Median 24,00 1,00 1,00 1,00 

Std. Deviation 3,144 ,000 ,864 ,640 

Range 14 0 5 2 

 

Flera analyser kan göras om kompaniet. För det första kan olika slutsatser göras om åldern. Det 

kan tyckas att en medelålder på 25 och en median på 24 både kan vara hög eller låg. Utifrån att 

det är ett kompani med heltidsanställda soldater anser dock författaren att åldern är högre än 

förväntat eftersom soldatyrket inte är känt för att vara välbetalt. Ytterligare en intressant faktor är 



30 
 

respondenterna uteslutande bestod av män. Detta är givetvis en nackdel för studien då likheter 

och skillnader mellan könen inte kan analyseras. Det visar sig även att kompaniet har betydande 

erfarenheter från tidigare internationella militära insatser. Av respondenterna är det nämligen 

enbart 36,7 % som gör sin första mission. För denna studie är detta mycket positivt då 

respondenterna därmed har en större möjlighet att koppla kompetensfrågorna till olika sorters 

erfarenheter. I detta skede av analysen finns det ännu ingen anledning att kommentera 

fördelningen av soldater och officerare.  

 
Ålder 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 21 5 5,6 5,6 5,6 

22 14 15,6 15,6 21,1 

23 17 18,9 18,9 40,0 

24 18 20,0 20,0 60,0 

25 12 13,3 13,3 73,3 

26 3 3,3 3,3 76,7 

27 6 6,7 6,7 83,3 

28 5 5,6 5,6 88,9 

29 1 1,1 1,1 90,0 

31 4 4,4 4,4 94,4 

32 1 1,1 1,1 95,6 

33 2 2,2 2,2 97,8 

34 1 1,1 1,1 98,9 

35 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Kön 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Man 90 100,0 100,0 100,0 

 
Antal_missioner 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 33 36,7 36,7 36,7 

1 45 50,0 50,0 86,7 

2 8 8,9 8,9 95,6 

3 3 3,3 3,3 98,9 

5 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
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Militär_grad 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid OR1-OR5 73 81,1 81,1 81,1 

OR6-OR9 8 8,9 8,9 90,0 

OF 9 10,0 10,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

KOMPETENSFRÅGOR 
I denna underrubrik analyseras varje kompetens separat utifrån de statistiska resultat som är av 

särskilt intresse. 

 

K1 - Väpnad strid mot en reguljär motståndare 
Statistics 

  K1_besitter_kompe
tens 

K1_grad_av_komp
etens 

K1_hur_kompetens
_erhållits 

K1_relevans_av_ko
mpetens 

N Valid 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1,00 1,10 2,14 1,02 

Median 1,00 1,00 1,00 1,00 

Std. Deviation ,000 ,302 1,986 ,148 

Range 0 1 6 1 

 

Om man väljer att tro på Smith att västvärldens försvarsmakter är organiserade för gamla krig blir 

resultaten för denna kompetens föga förvånande. Samtliga respondenter uppger att de besitter 

kompetensen och av dessa anser 90 % att besitter en hög grad av kompetens. Samtidigt är det 

anmärkningsvärt att det enbart är 71 % som har erhållit kompetensen genom militär 

grundutbildning. Med andra ord gör missionsutbildning och insatserfarenhet ett över förväntat 

högt bidrag till denna kompetens.  En ytterligare mycket intressant slutsats är att hela 98 % anser 

att kompetensen är av relevans för tjänstgöring i Afghanistan.  

 

K1_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 90 100,0 100,0 100,0 

 

K1_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 81 90,0 90,0 90,0 

Medel 9 10,0 10,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
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K1_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 64 71,1 71,1 71,1 

Missionsutbildning 1 1,1 1,1 72,2 

Insatserfarenhet 5 5,6 5,6 77,8 

Grundutbildning & 
missionsutbildning 

3 3,3 3,3 81,1 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

9 10,0 10,0 91,1 

Missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

1 1,1 1,1 92,2 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

7 7,8 7,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
K1_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 88 97,8 97,8 97,8 

Nej 2 2,2 2,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
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K2 - Utbilda och leda större militära enheter 
Statistics 

  K2_besitter_kompe
tens 

K2_grad_av_komp
etens 

K2_hur_kompetens
_erhållits 

K2_relevans_av_ko
mpetens 

N Valid 90 31 31 31 

Missing 0 59 59 59 

Mean 1,83 1,68 1,77 1,10 

Median 2,00 2,00 1,00 1,00 

Std. Deviation ,675 ,599 1,765 ,301 

Range 2 2 6 1 

 

Resultaten från nästa kompetens som också gäller gamla krig är betydligt mer spridda än för 

föregående kompetens. För det första är det enbart 32 % som anser sig besitta kompetensen och 

av dessa anger 41 % att kompetensen bedöms som hög. Dessa resultat är inte förvånande om 

utgångspunkten är att denna kompetens främst är relevant för officerare. Som framgår av 

bakgrundsvariablerna svarade totalt 17 officerare på enkäten. Av en korstabell framgår att 15 av 

dessa officerare anser sig besitta kompetensen och att de uteslutande skattar sig själva utifrån 

medel eller hög grad av kompetens. Att även 14 soldater eller gruppbefäl anser sig besitta 

kompetensen är positivt överraskande. Kompetensen har främst erhållits genom militär 

grundutbildning. Återigen visar sig det att även missionsutbildning och insatserfarenhet har 

betydelse på 21 %. Det är även anmärkningsvärt att hela 90 % anser att denna kompetens är 

relevant för tjänstgöring i Afghanistan, med tanke på att denna kompetens är identifierad som en 

kompetens för gamla krig. 

 

K2_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 29 32,2 32,2 32,2 

Nej 47 52,2 52,2 84,4 

Vet ej 14 15,6 15,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

K2_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 12 13,3 41,4 41,4 

Medel 15 16,7 51,7 93,1 

Låg 2 2,2 6,9 100,0 

Total 29 32,2 100,0  

Missing System 61 67,8   

Total 90 100,0   
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K2_grad_av_kompetens * Militär_grad Crosstabulation 

   Militär_grad 

Total    OR1-OR5 OR6-OR9 OF 

K2_grad_av_kompetens Hög Count 5 2 5 12 

% of Total 17,2% 6,9% 17,2% 41,4% 

Medel Count 7 4 4 15 

% of Total 24,1% 13,8% 13,8% 51,7% 

Låg Count 2 0 0 2 

% of Total 6,9% ,0% ,0% 6,9% 

Total Count 14 6 9 29 

% of Total 48,3% 20,7% 31,0% 100,0% 

 

K2_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 23 25,6 79,3 79,3 

Insatserfarenhet 2 2,2 6,9 86,2 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

2 2,2 6,9 93,1 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

2 2,2 6,9 100,0 

Total 29 32,2 100,0  

Missing System 61 67,8   

Total 90 100,0   

 

K2_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 26 28,9 89,7 89,7 

Nej 3 3,3 10,3 100,0 

Total 29 32,2 100,0  

Missing System 61 67,8   

Total 90 100,0   
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K3 - Skapa och utöva gott ledarskap, disciplin och kamratskap 

Statistics 

  K3_besitter_kompe
tens 

K3_grad_av_komp
etens 

K3_hur_kompetens
_erhållits 

K3_relevans_av_ko
mpetens 

N Valid 90 73 73 73 

Missing 0 17 17 17 

Mean 1,31 1,49 1,97 1,03 

Median 1,00 1,00 1,00 1,00 

Std. Deviation ,681 ,604 1,666 ,164 

Range 2 2 6 1 

 
Denna kompetens anser sig 81 % av respondenterna besitta varav 56 % i en hög grad. Återigen 

anges militär grundutbildning som den enskilt största faktorn till varför de besitter kompetensen. 

För denna kompetens visar sig det dock att insatserfarenhet är betydligt viktigare än 

missionsutbildningen. Det är även tydligt att denna kompetens är av hög relevans för tjänstgöring 

i Afghanistan då 97 % uppger att så är fallet. 

 
K3_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 73 81,1 81,1 81,1 

Nej 6 6,7 6,7 87,8 

Vet ej 11 12,2 12,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
K3_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 41 45,6 56,2 56,2 

Medel 28 31,1 38,4 94,5 

Låg 4 4,4 5,5 100,0 

Total 73 81,1 100,0  

Missing System 17 18,9   

Total 90 100,0   
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K3_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 51 56,7 69,9 69,9 

Missionsutbildning 1 1,1 1,4 71,2 

Insatserfarenhet 9 10,0 12,3 83,6 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

10 11,1 13,7 97,3 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

2 2,2 2,7 100,0 

Total 73 81,1 100,0  

Missing System 17 18,9   

Total 90 100,0   

 
K3_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 71 78,9 97,3 97,3 

Nej 2 2,2 2,7 100,0 

Total 73 81,1 100,0  

Missing System 17 18,9   

Total 90 100,0   
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K4 - Utifrån kartor och visuellt i fält utnyttja okänd terräng till egen fördel 
Statistics 

  K4_besitter_kompe
tens 

K4_grad_av_komp
etens 

K4_hur_kompetens
_erhållits 

K4_relevans_av_ko
mpetens 

N Valid 90 77 77 77 

Missing 0 13 13 13 

Mean 1,23 1,47 1,82 1,01 

Median 1,00 1,00 1,00 1,00 

Std. Deviation ,601 ,528 1,562 ,114 

Range 2 2 6 1 

 
Nästa kompetens utifrån gamla krig anser sig 86 % av respondenterna besitta. Av dessa är det 55 

% som uppger sig besitta en hög grad av kompetens. Återigen är det den militära 

grundutbildningen, med 75 %, som är det främsta sättet som kompetensen erhållits på. Den 

förberedande missionsutbildningen är även här av mindre vikt jämfört med insatserfarenhet. 99 

% anser dessutom att denna kompetens är av relevans för tjänstgöring i Afghanistan.  

 
K4_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 77 85,6 85,6 85,6 

Nej 5 5,6 5,6 91,1 

Vet ej 8 8,9 8,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
K4_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 42 46,7 54,5 54,5 

Medel 34 37,8 44,2 98,7 

Låg 1 1,1 1,3 100,0 

Total 77 85,6 100,0  

Missing System 13 14,4   

Total 90 100,0   

 
K4_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 58 64,4 75,3 75,3 

Missionsutbildning 1 1,1 1,3 76,6 

Insatserfarenhet 6 6,7 7,8 84,4 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

11 12,2 14,3 98,7 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

1 1,1 1,3 100,0 

Total 77 85,6 100,0  

Missing System 13 14,4   

Total 90 100,0   
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K4_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 76 84,4 98,7 98,7 

Nej 1 1,1 1,3 100,0 

Total 77 85,6 100,0  

Missing System 13 14,4   

Total 90 100,0   

 

  

  
 
K5 - Förstå och använda relevanta tekniska system 

Statistics 

  K5_besitter_kompe
tens 

K5_grad_av_komp
etens 

K5_hur_kompetens
_erhållits 

K5_relevans_av_ko
mpetens 

N Valid 90 79 79 79 

Missing 0 11 11 11 

Mean 1,21 1,52 2,32 1,01 

Median 1,00 2,00 1,00 1,00 

Std. Deviation ,590 ,528 1,815 ,113 

Range 2 2 6 1 

 
I den sista av de traditionella kompetenserna uppger 88 % att de behärskar kompetensen. Av 

dessa anser drygt hälften att de har en hög grad av kompetens. Ett avvikande resultat jämfört 

med de tidigare kompetenserna är att endast 53 % uppger att de har erhållit kompetensen enbart 
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genom grundutbildning. Hela 19 % menar att de främst har lärt sig de olika tekniska systemen 

genom insatserfarenhet och enbart 10 % främst genom missionsutbildning. En möjlig förklaring 

utifrån Smiths resonemang om staters begränsade försvarsmakter är att de tekniska system som 

ska användas i insatsområdet inte finns i tillräckligt många exemplar. Därmed kommer vissa inom 

militären först i kontakt med dessa vid missionsutbildningen eller under insatsen. Hur som helst 

anser hela 99 % att denna kompetens har relevans. 

 
K5_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 79 87,8 87,8 87,8 

Nej 3 3,3 3,3 91,1 

Vet ej 8 8,9 8,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
K5_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 39 43,3 49,4 49,4 

Medel 39 43,3 49,4 98,7 

Låg 1 1,1 1,3 100,0 

Total 79 87,8 100,0  

Missing System 11 12,2   

Total 90 100,0   

 
K5_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 42 46,7 53,2 53,2 

Missionsutbildning 8 8,9 10,1 63,3 

Insatserfarenhet 15 16,7 19,0 82,3 

Grundutbildning & 
missionsutbildning 

1 1,1 1,3 83,5 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

7 7,8 8,9 92,4 

Missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

1 1,1 1,3 93,7 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

5 5,6 6,3 100,0 

Total 79 87,8 100,0  

Missing System 11 12,2   

Total 90 100,0   
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K5_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 78 86,7 98,7 98,7 

Nej 1 1,1 1,3 100,0 

Total 79 87,8 100,0  

Missing System 11 12,2   

Total 90 100,0   

 

  

  
 
K6 - Väpnad strid bland civila utan att riskera civilas liv, med hjälp av exempelvis 
riskavstånd 

Statistics 

  K6_besitter_kompe
tens 

K6_grad_av_komp
etens 

K6_hur_kompetens
_erhållits 

K6_relevans_av_ko
mpetens 

N Valid 90 84 84 84 

Missing 0 6 6 6 

Mean 1,13 1,21 1,92 1,10 

Median 1,00 1,00 1,00 1,00 

Std. Deviation ,502 ,441 1,530 ,295 

Range 2 2 6 1 

 
För att förtydliga för respondenterna vad som mer uttryckligen menas med denna kompetens har 

ett tillägg gjorts i form av en bisats som lyder: med hjälp av exempelvis riskavstånd. 

Riskavstånd är en militär term som anger det avstånd från exempelvis en spränggranat som kan 
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innebär risk för skador.  93 % av respondenterna uppger att de besitter kompetensen och 

dessutom menar hela 80 % att de har en hög grad av kompetens. Jämfört med förmågan till 

reguljär strid är det sammantaget enbart en marginell skillnad. Återigen är det den militära 

grundutbildningen, på 68 %, som enskilt är den främsta källan till kompetens. I övrigt verkar 

missionsutbildning och insatserfarenhet spela ungefär lika stor roll. Hela 91 % anser att denna 

kompetens är relevant för tjänstgöring i Afghanistan.  

 
K6_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 84 93,3 93,3 93,3 

Vet ej 6 6,7 6,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
K6_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 67 74,4 79,8 79,8 

Medel 16 17,8 19,0 98,8 

Låg 1 1,1 1,2 100,0 

Total 84 93,3 100,0  

Missing System 6 6,7   

Total 90 100,0   

 
K6_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 57 63,3 67,9 67,9 

Missionsutbildning 6 6,7 7,1 75,0 

Insatserfarenhet 4 4,4 4,8 79,8 

Grundutbildning & 
missionsutbildning 

7 7,8 8,3 88,1 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

9 10,0 10,7 98,8 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

1 1,1 1,2 100,0 

Total 84 93,3 100,0  

Missing System 6 6,7   

Total 90 100,0   

 
K6_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 76 84,4 90,5 90,5 

Nej 8 8,9 9,5 100,0 

Total 84 93,3 100,0  

Missing System 6 6,7   

Total 90 100,0   
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K7 - Kunna urskilja motståndare från civila 
Statistics 

  K7_besitter_kompe
tens 

K7_grad_av_komp
etens 

K7_hur_kompetens
_erhållits 

K7_relevans_av_ko
mpetens 

N Valid 90 59 59 59 

Missing 0 31 31 31 

Mean 1,48 1,41 2,85 1,02 

Median 1,00 1,00 3,00 1,00 

Std. Deviation ,722 ,619 1,518 ,130 

Range 2 2 6 1 

 
Nästa kompetens anser sig 66 % av respondenterna besitta och av dessa är det 66 % som har en 

hög grad av kompetens. Det är dock ytterst anmärkningsvärt att det enskilt främsta sättet denna 

kompetens har erhållits är genom insatserfarenhet (51 %). Resultatet är mycket intressant av flera 

anledningar. För det första stärker resultatet Noorgard och Holstings resonemang om att 

erfarenheter som dras under insatser är mycket betydelsefulla. Ett ytterligare resonemang gällande 

resultatet är huruvida Försvarsmakten har misslyckats med att utbilda militärer i denna 

kompetens? Uppenbarligen finns det militärer som besitter kompetensen, dessutom i hög grad. 

Ett alternativt sätt att analysera resultaten är att utgå ifrån att denna kompetens kanske inte kan 

förmedlas genom utbildning utan kräver att soldater enligt Noorgard och Holstings modell gör 

egna erfarenheter under insats. Om så är fallet bör Försvarsmakten vara mycket mån om de 

militärer som besitter denna kompetens eftersom denna förmåga kan innebära skillnad mellan liv 



43 
 

och död för civila i det svenska insatsområdet. Allvaret i kompetensen framgår genom att hela 98 

% anser den relevant för tjänstgöring i Afghanistan.   

 
K7_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 59 65,6 65,6 65,6 

Nej 19 21,1 21,1 86,7 

Vet ej 12 13,3 13,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
K7_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 39 43,3 66,1 66,1 

Medel 16 17,8 27,1 93,2 

Låg 4 4,4 6,8 100,0 

Total 59 65,6 100,0  

Missing System 31 34,4   

Total 90 100,0   

 
K7_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 16 17,8 27,1 27,1 

Missionsutbildning 2 2,2 3,4 30,5 

Insatserfarenhet 30 33,3 50,8 81,4 

Grundutbildning & 
missionsutbildning 

3 3,3 5,1 86,4 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

4 4,4 6,8 93,2 

Missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

2 2,2 3,4 96,6 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

2 2,2 3,4 100,0 

Total 59 65,6 100,0  

Missing System 31 34,4   

Total 90 100,0   

 
K7_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 58 64,4 98,3 98,3 

Nej 1 1,1 1,7 100,0 

Total 59 65,6 100,0  

Missing System 31 34,4   

Total 90 100,0   
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K8 - Historisk och kulturell kunskap om befolkningen i insatsområdet 

Statistics 

  K8_besitter_kompe
tens 

K8_grad_av_komp
etens 

K8_hur_kompetens
_erhållits 

K8_relevans_av_ko
mpetens 

N Valid 90 69 69 69 

Missing 0 21 21 21 

Mean 1,36 2,01 3,10 1,09 

Median 1,00 2,00 3,00 1,00 

Std. Deviation ,692 ,606 1,582 ,284 

Range 2 2 6 1 

 
Av de 77 % som uppger att de besitter denna kompetens är det intressant nog enbart 17 % som 

menar att besitter en hög grad av kompetens. Återigen är det insatserfarenhet, på 45 %, som är 

den enskilt största källan till kompetens. En möjlig slutsats som kan dras av dessa resultat är att 

Försvarsmakten sannolikt kan förbättra utbildningen inom denna kompetens. Historiska och 

kulturella förhållanden i insatsområden måste kunna läras ut innan militärer sänds dit. Även om 

sådan utbildning existerar idag, då 10 % har erhållit kompetensen genom grundutbildning och 26 

% genom missionsutbildning, så verkar det inte som att utbildningen har gett avsedd effekt för 

alla respondenter. Hela 91 % anser dessutom att kompetensen är av relevans.   
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K8_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 69 76,7 76,7 76,7 

Nej 10 11,1 11,1 87,8 

Vet ej 11 12,2 12,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
K8_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 12 13,3 17,4 17,4 

Medel 44 48,9 63,8 81,2 

Låg 13 14,4 18,8 100,0 

Total 69 76,7 100,0  

Missing System 21 23,3   

Total 90 100,0   

 
K8_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 7 7,8 10,1 10,1 

Missionsutbildning 18 20,0 26,1 36,2 

Insatserfarenhet 31 34,4 44,9 81,2 

Grundutbildning & 
missionsutbildning 

1 1,1 1,4 82,6 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

1 1,1 1,4 84,1 

Missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

8 8,9 11,6 95,7 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

3 3,3 4,3 100,0 

Total 69 76,7 100,0  

Missing System 21 23,3   

Total 90 100,0   

 
K8_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 63 70,0 91,3 91,3 

Nej 6 6,7 8,7 100,0 

Total 69 76,7 100,0  

Missing System 21 23,3   

Total 90 100,0   
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K9 - "Mediaträning" och kunskap om medias roll i krig och konflikter 

Statistics 

  K9_besitter_kompe
tens 

K9_grad_av_komp
etens 

K9_hur_kompetens
_erhållits 

K9_relevans_av_ko
mpetens 

N Valid 90 39 39 39 

Missing 0 51 51 51 

Mean 1,74 2,00 2,26 1,33 

Median 2,00 2,00 2,00 1,00 

Std. Deviation ,743 ,649 1,371 ,478 

Range 2 2 6 1 

 
43 % av respondenterna uppger att de besitter denna kompetens. Av dessa är det dessutom 

enbart 21 % som skattar sin kompetens som hög. Det är även intressant att den främsta källan till 

kompetensen är missionsutbildning. I och med det låga antalet som uppger sig besitta denna 

kompetens skulle det vara intressant att veta hur Försvarsmaktens ställer sig till denna 

kompetens. Ses denna kompetens som en som alla militärer behöver behärska och då även på 

taktisk nivå? Ytterligare ett intressant resultat av analysen är att enbart 67 % av de som besitter 

kompetens anser den relevant för tjänstgöring i Afghanistan. Det är betydligt lägre än resultaten 

för tidigare kompetenser. 
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K9_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 39 43,3 43,3 43,3 

Nej 35 38,9 38,9 82,2 

Vet ej 16 17,8 17,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
K9_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 8 8,9 20,5 20,5 

Medel 23 25,6 59,0 79,5 

Låg 8 8,9 20,5 100,0 

Total 39 43,3 100,0  

Missing System 51 56,7   

Total 90 100,0   

 
K9_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 12 13,3 30,8 30,8 

Missionsutbildning 15 16,7 38,5 69,2 

Insatserfarenhet 8 8,9 20,5 89,7 

Grundutbildning & 
missionsutbildning 

1 1,1 2,6 92,3 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

1 1,1 2,6 94,9 

Missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

1 1,1 2,6 97,4 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

1 1,1 2,6 100,0 

Total 39 43,3 100,0  

Missing System 51 56,7   

Total 90 100,0   

 
K9_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 26 28,9 66,7 66,7 

Nej 13 14,4 33,3 100,0 

Total 39 43,3 100,0  

Missing System 51 56,7   

Total 90 100,0   
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K10 - Använda och vårda tilldelade fordon och materiel 
Statistics 

  K10_besitter_kompet
ens 

K10_grad_av_kompet
ens 

K10_hur_kompetens
_erhållits 

K10_relevans_av_ko
mpetens 

N Valid 90 87 87 87 

Missing 0 3 3 3 

Mean 1,07 1,10 2,40 1,01 

Median 1,00 1,00 1,00 1,00 

Std. Deviation ,361 ,342 2,110 ,107 

Range 2 2 6 1 

 
Resultaten från denna analys påvisar att 97 % av respondenterna besitter kompetensen samt att 

91 % av dessa besitter en hög kompetens. Det är dessutom mycket tydligt att denna kompetens 

främst är erhållen genom grundutbildning eller grundutbildning kopplad till missionsutbildning 

och insatserfarenhet. Hela 99 % anser att denna kompetens är relevant för tjänstgöring i 

Afghanistan. En tydlig slutsats som kan dras av denna analys är att denna kompetens är lika viktig 

i Sverige som i Afghanistan. 

 
K10_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 87 96,7 96,7 96,7 

Vet ej 3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
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K10_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 79 87,8 90,8 90,8 

Medel 7 7,8 8,0 98,9 

Låg 1 1,1 1,1 100,0 

Total 87 96,7 100,0  

Missing System 3 3,3   

Total 90 100,0   

 
K10_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 56 62,2 64,4 64,4 

Missionsutbildning 1 1,1 1,1 65,5 

Insatserfarenhet 6 6,7 6,9 72,4 

Grundutbildning & 
missionsutbildning 

5 5,6 5,7 78,2 

Grundutbildning & insatserfarenhet 10 11,1 11,5 89,7 

Grundutbildning, missionsutbildning 
& insatserfarenhet 

9 10,0 10,3 100,0 

Total 87 96,7 100,0  

Missing System 3 3,3   

Total 90 100,0   

 
K10_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 86 95,6 98,9 98,9 

Nej 1 1,1 1,1 100,0 

Total 87 96,7 100,0  

Missing System 3 3,3   

Total 90 100,0   
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K11 - Förstå och samverka med lokalbefolkning, lokala och internationella militära och 
civila organisationer 

Statistics 

  K11_besitter_komp
etens 

K11_grad_av_kom
petens 

K11_hur_kompete
ns_erhållits 

K11_relevans_av_k
ompetens 

N Valid 90 58 58 58 

Missing 0 32 32 32 

Mean 1,53 1,66 2,95 1,00 

Median 1,00 2,00 3,00 1,00 

Std. Deviation ,782 ,715 1,561 ,000 

Range 2 2 6 0 

 
Denna analys visar att 64 % anser sig besitta kompetensen och att 48 % av dessa besitter en hög 

grad av kompetens. Det enskilt främsta sätt som denna kompetens har erhållits på är genom 

insatserfarenhet på 43 %. Att denna kompetens är relevant för tjänstgöring i Afghanistan står 

utom all tvekan då 100 % av respondenterna som besitter denna kompetens anser den relevant 

för tjänstgöring i Afghanistan. 

 
K11_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 58 64,4 64,4 64,4 

Nej 16 17,8 17,8 82,2 

Vet ej 16 17,8 17,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
K11_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 28 31,1 48,3 48,3 

Medel 22 24,4 37,9 86,2 

Låg 8 8,9 13,8 100,0 

Total 58 64,4 100,0  

Missing System 32 35,6   

Total 90 100,0   
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K11_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 12 13,3 20,7 20,7 

Missionsutbildning 9 10,0 15,5 36,2 

Insatserfarenhet 25 27,8 43,1 79,3 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

8 8,9 13,8 93,1 

Missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

2 2,2 3,4 96,6 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

2 2,2 3,4 100,0 

Total 58 64,4 100,0  

Missing System 32 35,6   

Total 90 100,0   

 
K11_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 58 64,4 100,0 100,0 

Missing System 32 35,6   

Total 90 100,0   
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K12 - Förstå och tillämpa krigets lagar och ROE 
Statistics 

  K12_besitter_komp
etens 

K12_grad_av_kom
petens 

K12_hur_kompete
ns_erhållits 

K12_relevans_av_k
ompetens 

N Valid 90 89 89 89 

Missing 0 1 1 1 

Mean 1,02 1,21 2,48 1,15 

Median 1,00 1,00 2,00 1,00 

Std. Deviation ,211 ,412 1,972 1,072 

Range 2 1 6 10 

 
Hela 99 % av respondenterna uppger att de besitter denna kompetens. 79 % skattar dessutom sin 

egen kompetens som hög. 45 % anser att det främsta sätt som kompetensen erhållits på är genom 

militär grundutbildning. 97 % anser att kompetensen är relevant för tjänstgöring i Afghanistan. 

 
K12_besitter_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 89 98,9 98,9 98,9 

Vet ej 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
K12_grad_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hög 70 77,8 78,7 78,7 

Medel 19 21,1 21,3 100,0 

Total 89 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 90 100,0   

 
K12_hur_kompetens_erhållits 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Grundutbildning 40 44,4 44,9 44,9 

Missionsutbildning 21 23,3 23,6 68,5 

Insatserfarenhet 9 10,0 10,1 78,7 

Grundutbildning & 
missionsutbildning 

3 3,3 3,4 82,0 

Grundutbildning & 
insatserfarenhet 

5 5,6 5,6 87,6 

Missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

2 2,2 2,2 89,9 

Grundutbildning, 
missionsutbildning & 
insatserfarenhet 

9 10,0 10,1 100,0 

Total 89 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 90 100,0   
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K12_relevans_av_kompetens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 86 95,6 96,6 96,6 

Nej 3 3,3 3,4 100,0 

Total 89 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 90 100,0   

 
 

  

  
 

RANGORDNING AV KOMPETENSER 
Det finns flera tänkbara sätt i hur kompetenserna kan rangordnas. Exempelvis skulle de kunna 

rangordnas genom högst relevans utifrån de enskilda analyserna ovan. Nackdelen med ett sådant 

tillvägagångssätt är att respondenterna inte ges möjlighet att väga kompetenserna gentemot 

varandra. Istället har samtliga respondenter fått rangordna de tolv kompetenserna oavsett om de 

besitter samtliga kompetenser. Även det medför givetvis nackdelar då det finns en risk att 

respondenterna i vissa fall inte har full förståelse för samtliga kompetenser. Samtidigt har denna 

metod sannolikt högre valididet i och med att kompetensers kan bedömas i relation till varandra.  

 

Flera intressanta observationer kan göras utifrån denna analys. För det första anser samtliga 

respondenter oavsett grad att den minst viktiga kompetensen är "mediaträning" och kunskap 

om medias roll i krig och konflikter tätt följt av historisk och kulturell kunskap om 

befolkningen i insatsområdet. Att mediaträning inte prioriteras är inte förvånande utifrån att 
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enbart 67 % procent av de som besitter kompetensen ansåg att den var relevant för tjänstgöring i 

Afghanistan. Att däremot historiska och kulturell kunskap om befolkningen i insatsområdet var 

så lågt prioriterat är förvånande med tanke på att 91 % av de som besatt kompetensen ansåg den 

vara relevant. Kompetensen är med andra ord relevant men prioriteras ned utifrån andra 

kompetenser.  

 

Ytterligare en viktig slutsats som kan dras är att samtliga respondenter i stort anser att 

kompetenser utifrån gamla krig, och särskilt väpnad strid mot en reguljär motståndare, är mer 

relevanta för tjänstgöring i Afghanistan än kompetenser för nya krig. Det främsta undantaget 

handlar om kompetenserna väpnad strid bland civila utan att riskera civilas liv och att 

kunna urskilja motståndare från civila. Flera tydliga undantag kan dock göras från denna 

trend. För det första prioriterar soldater och gruppbefäl kompetensen att förstå och tillämpa 

krigets lagar och ROE betydligt högre än både specialistofficerare och taktiska officerare. För 

det andra framgår det tydligt att skapa och utöva gott ledarskap, disciplin och kamratskap är 

betydligt viktigare för officerare och särskilt för taktiska officerare som menar att det är den mest 

relevanta kompetensen av alla. Dessutom rangordnar officerare kompetensen att utbilda och 

leda större militära enheter betydligt högre än soldater vilket givetvis är fullständigt logiskt med 

tanke på deras uppgift som chefer. Ytterligare en skillnad, även om den inte är lika påtaglig, är att 

det även är viktigare för soldater att kunna urskilja motståndare från civila än vad det är för 

officerare.  
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ÖVRIGA KOMMENTARER 
15 av respondenterna delade med sig av egna kommentarer. Dessa var av varierande konstruktivt 

innehåll. Endast en kommentar besvarade frågan om någon ytterligare kompetens borde tillföras 

undersökningen och det var sjukvård med motiveringen att det var livsviktigt. I övrigt berörde 

kommentarerna främst att erfarenheter måste tillvaratas på ett bättre sätt, samt att det är svårt att 

urskilja civila från motståndare. Kommentarerna i sin helhet finns som bilaga. 

 

SLUTSATSER 
En inledande slutsats är att majoriteten av de respondenter som besitter de olika kompetenserna 

anser dem relevanta för tjänstgöring i Afghanistan. Utifrån dessa resultat är samtliga kompetenser 

relevanta, dock i olika stor utsträckning. Det framgår även att respondenterna anser sig mer 

kompetenta i kompetenser som textanalysen identifierade utifrån gamla krig. Med tanke på hur 

kompetenser utifrån nya krig har erhållits kan två slutsatser dras. Antingen behöver 

Försvarsmakten se över den militära grundutbildningen och missionsutbildningen eller så 

förhåller det sig så att militärer behöver tjänstgöra i internationella militära insatser för att 

utveckla kompetenser för nya krig. Troligen är resultaten en kombination av båda faktorer.   

 

En ytterligare viktig slutsats är att det föreligger tydliga skillnader i vad soldater, 

specialistofficerare och taktiska officerare anser vara de mest relevanta kompetenserna för 

tjänstgöring i Afghanistan. Den gemensamt viktigaste kompetensen är väpnad strid mot en 

reguljär motståndare och den minst viktiga är "mediaträning" och kunskap om medias roll i krig 

och konflikter. Generellt anses även att kompetenser utifrån gamla krig är mer relevanta för 

tjänstgöring i Afghanistan än kompetenser utifrån nya krig. 

 

Diskussion 

Den statistiska analysens resultat bjuder in till en mycket intressant diskussion, eftersom 1. 

skyttekompaniets rangordning av kompetenser talar emot Smiths argument för nya krig. Enligt 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Kompetensers relevans - OF 



57 
 

militärerna är det generellt kompetenser utifrån gamla krig som är de mest relevanta. Samtidigt får 

Smiths syn på nya krig stöd i och med att samtliga av de prövade kompetenserna utifrån 

analyserna kan anses relevanta för tjänstgöring i Afghanistan. Detta avsnitt syftar till att diskutera 

denna problematik och hur den möjligtvis kan förklaras.  

 

En utgångspunkt skulle kunna vara att Smith helt enkelt har fel i sina slutsatser om de nya krigen 

och att kritiker som exempelvis Gray gör rätt bedömning i att det inte har skett ett paradigmskifte 

gällande krig. Skulle så vara fallet har Smith enbart observerat vissa trender inom krig och 

krigföring som inte är hållbara. Att så skulle vara fallet är dock osannolikt. Samtliga kompetenser 

ansågs av respondenterna besitta relevans för tjänstgöring i Afghanistan. Den pågående 

konflikten i Afghanistan kan därmed inte definieras som ett gammalt krig, men inte heller som ett 

nytt. Det skulle kunna förhålla sig som så att Smith underskattar kompetenser utifrån gamla krig. 

Dessa kompetenser är ju uppenbarligen relevanta i det svenska ansvarsområdet i Afghanistan. 

Ytterligare ett möjligt tankesätt är att Sveriges motståndare i Afghanistan i flera avseenden agerar 

reguljärt på taktisk nivå. Ett sådant beteende skulle logiskt kunna innebära att även kompetenser 

utifrån gamla krig får relevans. 

 

En annan sannolik tolkning är att Smith inte avsåg att hans text skulle tolkas utifrån taktisk nivå. 

Hans erfarenheter och slutsatser grundar sig främst utifrån operativ eller strategisk nivå. Med 

andra ord kanske författaren drar för stora slutsatser om vad Smith faktiskt menar. Samtidigt gör 

Smith tydliga uttalanden om hur krig utkämpades förr och hur de bör bedrivas idag. Sannolikt 

kan det vara en kombination av dessa och slutsatsen bör vara att Smiths tankar har varit 

vägledande i utvecklingen av ny kunskap även om denna kunskap till viss del talar emot krig 

bland folket. 

 

Även ett organisationskulturellt perspektiv skulle kunna tillämpas. Det kan argumenteras att det 

inte alls är märkligt att 1. skyttekompaniet rangordnar kompetenser utifrån gamla krig högst. 

Väpnad strid mot en reguljär motståndare är vad som definierar en militär och det är så pass 

inpräntat i den svenska Försvarsmaktens självuppfattning att det vore märkligt om någon annan 

kompetens kunde konkurrera med den. Att väpnad strid är vad som utmärker militärer gentemot 

andra professioner stöds dessutom av Bolins forskning. Det är denna kompetens militärer 

förväntas besitta och sannolikt har den kompetensen getts högre prioritet i samband med att 

stridskontakter har ökat i det svenska ansvarsområdet i Afghanistan. En sådan förklaring stärks 

dessutom genom att den kompetens, utifrån nya krig, som prioriterades högst var strid bland 

civila utan att riskera deras liv. Striden är därmed återigen i fokus.  

 

Utifrån analyserna skulle det även kunna argumenteras att det inte verkar som om militärer bör 

utbildas för antingen nya eller gamla krig. Respondenterna angav tydligt att samtliga kompetenser 

var av relevans för tjänstgöring i Afghanistan. Slutsatsen bör därmed kanske vara att militärer bör 

utbildas i samtliga kompetenser. Skillnaden mellan kompetenser utifrån nya eller gamla krig är ju 

trots allt en teoretisk abstrakt konstruktion som inte är av betydelse i verklighetens Afghanistan. 

Konsekvensen av detta resonemang är att det måste anses föreligga betydligt högre krav på 

militärer idag än utifrån de perspektiv som Smith beskriver utifrån gamla krig. Istället för att 

enbart besitta kompetenser som är relevanta för gamla eller nya krig, måste militärer nu besitta 

kompetenser för båda. Givetvis kan kompetensers relevans skilja sig mellan olika multinationella 
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militära insatser, men utifrån uppsatsens analys kan slutsatsen dras att konflikten i Afghanistan 

bäst förstås som ett 'nygammalt krig'. 

 

Denna förändring skulle även kunna kopplas till att många västerländska stater numera har 

heltidsanställda professionella soldater. Samtidigt är det ytterst oklart huruvida dessa yrkesförsvar 

i samma utsträckning utbildar soldater i de nya militära kompetenserna. Den statistiska analysen 

påvisar att kompetenser utifrån nya krig inte är inkluderade i den svenska militära 

grundutbildningen i samma utsträckning som kompetenser utifrån gamla krig. Med andra ord 

skulle den svenska Försvarsmakten behöva se över vilka utbildningar som ges till militärer. Även 

om denna uppsats inte behandlade civila kompetenser finns det sannolikt omfattande möjligheter 

för civila akademiska discipliner att bidra till kompetensutvecklingen för både soldater och 

officerare. 

 

Samtidigt finns det även olika sätt att resonera kring hur kompetenser erhålls. Om 

utgångspunkten är den danska FOKUS-modellen så erhålls djupgående kunskap främst genom 

reflektioner i samband med erfarenheter i internationella militära insatser. Med tanke på att 

majoriteten av Sveriges militär huvudsakligen är hemma och övar i Sverige är 

erfarenhetsuppbyggnaden begränsad. Samtidigt är samtliga militära insatser som den svenska 

försvarsmakten deltar i mycket viktiga då det är vid dessa tillfällen som taktiska erfarenheter kan 

byggas upp. Att tillvarata dessa erfarenheter och omvandla dessa till utbildningar verkar dock vara 

betydligt svårare. Missionsutbildningen verkar exempelvis inte vara en stor bidragande faktor till 

att de svenska militärerna i 1. skyttekompaniet besitter den kompetens de gör. Snarare är det den 

militära grundutbildningen och de egna insatserfarenheterna som gör att kompaniets personal 

besitter den relevanta kompetensen.  

 

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att kartlägga förekomsten av militära taktiska kompetenser och 

analysera relevansen av dessa för svenska soldater och officerare i den multinationella militära 

insatsen i Afghanistan. 

 

Tre frågeställningar har använts för att uppnå uppsatsens syfte. Nedan sammanfattas studiens 

svar på dessa frågor. 

 

Vilka kompetenser utifrån gamla och nya krig är relevanta för svenska soldater och 

officerare på taktisk nivå i det svenska ansvarsområde i Afghanistan? 

Utifrån uppsatsens operationalisering, metod och analyser har 12 kompetenser identifieras. Dessa 

är: 

 

1. Väpnad strid mot en reguljär motståndare 

2. Utbilda och leda större militära enheter 

3. Skapa och utöva gott ledarskap, disciplin och kamratskap 

4. Utifrån kartor och visuellt i fält utnyttja okänd terräng till egen fördel 

5. Förstå och använda relevanta tekniska system 

6. Väpnad strid bland civila utan att riskera civilas liv 
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7. Kunna urskilja motståndare från civila 

8. Historisk och kulturell kunskap om befolkningen i insatsområdet 

9. "Mediaträning" och kunskap om medias roll i krig och konflikter 

10. Använda och vårda tilldelade fordon och materiel 

11. Förstå och samverka med lokalbefolkning, lokala och internationella militära och 

civila organisationer 

12. Förstå och tillämpa krigets lagar och ROE 

 

Av dessa kompetenser är väpnad strid mot en reguljär motståndare den mest relevanta och 

"mediaträning" och kunskap om medias roll i krig och konflikter den minst relevanta. Samtliga av 

ovanstående kompetenser bedöms dock som relevanta för tjänstgöring i det svenska 

ansvarsområdet i Afghanistan. Det leder till slutsatsen att insatsens komplexitet ställer högre krav 

på dagens svenska militärer då de behöver besitta kompetenser både för gamla och för nya krig.   

 

Hur väl behärskar svenska soldater och officerare på taktisk nivå i Afghanistan dessa 

kompetenser? 

Svaret på denna fråga baseras uteslutande på en enkätundersökning genomförd på personalen vid 

1. skyttekompaniet vid förbandet FS22 som tjänstgjorde i Afghanistan mellan december 2011 och 

juni 2012. Svaren bör inte tolkas som en generalisering till hela den svenska militära 

populationen. Det är ändå rimligt att anta att resultatet har relevans även utöver den grupp som 

har studerats. 

 

1. Väpnad strid mot en reguljär motståndare 

100 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 90 % i en hög grad. 

2. Utbilda och leda större militära enheter 

32 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 41 % i en hög grad. 

3. Skapa och utöva gott ledarskap, disciplin och kamratskap 

81 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 56 % i en hög grad. 

4. Utifrån kartor och visuellt i fält utnyttja okänd terräng till egen fördel 

86 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 55 % i en hög grad. 

5. Förstå och använda relevanta tekniska system 

88 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 49 % i en hög grad. 

6. Väpnad strid bland civila utan att riskera civilas liv 

93 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 80 % i en hög grad. 

7. Kunna urskilja motståndare från civila 

66 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 66 % i en hög grad. 

8. Historisk och kulturell kunskap om befolkningen i insatsområdet 

77 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 17 % i en hög grad. 

9. "Mediaträning" och kunskap om medias roll i krig och konflikter 

43 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 21 % i en hög grad. 

10. Använda och vårda tilldelade fordon och materiel 

97 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 91 % i en hög grad. 

11. Förstå och samverka med lokalbefolkning, lokala och internationella militära och 

civila organisationer 

64 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 48 % i en hög grad. 
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12. Förstå och tillämpa krigets lagar och ROE 

99 % av de tillfrågade anser sig besitta kompetensen, varav 79 % i en hög grad. 

 

Hur har soldater och officerare på taktisk nivå i Afghanistan erhållit dessa kompetenser? 

Även svaret på denna fråga besvaras utifrån resultaten utifrån den tidigare nämna enkäten. Svaren 

bör inte tolkas som en generalisering till hela den svenska militära populationen. Det är ändå 

rimligt att anta att resultatet har relevans även utöver den grupp som har studerats. 

 
1. Väpnad strid mot en reguljär motståndare 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom militär grundutbildning. 

2. Utbilda och leda större militära enheter 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom militär grundutbildning. 

3. Skapa och utöva gott ledarskap, disciplin och kamratskap 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom militär grundutbildning. 

4. Utifrån kartor och visuellt i fält utnyttja okänd terräng till egen fördel 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom militär grundutbildning. 

5. Förstå och använda relevanta tekniska system 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom militär grundutbildning. 

6. Väpnad strid bland civila utan att riskera civilas liv 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom militär grundutbildning. 

7. Kunna urskilja motståndare från civila 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom insatserfarenhet 

8. Historisk och kulturell kunskap om befolkningen i insatsområdet 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom insatserfarenhet 

9. "Mediaträning" och kunskap om medias roll i krig och konflikter 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom missionsutbildning och militära grundutbildning 

10. Använda och vårda tilldelade fordon och materiel 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom militär grundutbildning. 

11. Förstå och samverka med lokalbefolkning, lokala och internationella militära och 

civila organisationer 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom insatserfarenhet 

12. Förstå och tillämpa krigets lagar och ROE 

Kompetensen anses främst ha erhållits genom militär grundutbildning. 

 

FORTSATT FORSKNING 
Inledningsvis kan det nämnas att operationaliseringen i sin helhet har gett ett mycket intressant 

resultat. Sannolikt skulle analysverktyget kunna användas på ytterligare litteratur om 

internationella militära insatser eller krig för att identifiera ytterligare militära taktiska 

kompetenser av relevans. 

 

Denna studie skulle även kunna kompletteras genom induktiva studier som tar utgångspunkt i 

militärers syn på militära taktiska kompetenser. En sådan studies resultat skulle sedan kunna 

prövas mot resultaten i denna uppsats.  
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Det skulle även vara av intresse att utifrån uppsatsens identifierade kompetenser genomföra fler 

enkätundersökning vid olika förband och vid olika internationella militär insatser. Det skulle dels 

kunna belysa skillnader mellan förband och insatser samt vara ett första steg mot en generaliserad 

teori om militära taktiskt kompetenser.   

 

Det skulle även vara värdefullt att djupare undersöka enskilda militära taktiska kompetenser som 

har identifierats i denna studie. Exempelvis skulle en framtida studie kunna fokusera på hur en 

viss kompetens hanteras av Försvarsmakten som organisation. En sådan undersökning skulle 

sannolikt kunna förklara varför denna studies resultat ser ut som de gör.  

 

Ytterligare en aspekt som skulle vara värdefullt att undersöka är vilka civila funktioner, 

kompetenser eller akademiska discipliner som skulle kunna öka militärers kompetens för 

internationella militära insatser. 

 

Sedan skulle det även vara givande med studier som utgick ifrån samma syfte som denna uppsats 

men som studerade militärer utifrån andra metoder. En studie som försöker lösa problematiken 

med självskattning hade sannolikt kunna göra betydande bidrag till forskningsområdet.   

 

Slutligen finns det sannolikt betydligt fler värdefulla slutsatser som kan dras enbart av den 

omfattande data som har samlats in för denna uppsats.  
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