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Hur svenska militära förband används för att inom ramen för fredsfrämjande in-
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har kompani- och plutonchefer betydligt lättare att genomdriva förändringar utifrån 
sina reflektioner, än gruppcheferna. Några av cheferna, speciellt kompanichefen, 
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Sammanfattning 
Svenska militära förband används idag för att inom ramen för fredsfrämjande inatser 
utföra en lång rad uppgifter av vad som kan kallas traditionellt icke-militär karaktär. Det 
rör uppgifter som i Sverige närmast skulle utföras av civila aktörer, t.ex. Polisen eller 
kommunerna. Hur svenska militära förband och chefer förstår och utför traditionellt 
icke-militära fredsfrämjande uppgifter har emellertid inte belysts i någon högre grad i 
forskningen om utlandsinsatser, speciellt inte genom studier som kunnat observera arbe-
tet i insatserna. Föreliggande rapport syftar därför till att genom en etnografisk fallstudie 
ge en empirisk belysning av hur 17 svenska chefer på kompani-, pluton- och grupp-
chefsnivå utbildas inför, förstår och arbetar med traditionellt icke-militära, närmast poli-
siära uppgifter i en utlandsinsats i Kosovo under den senare delen av 00-talet. Belys-
ningen utgår från en modell över hur formell utbildning kan ge kognitivt stöd för läran-
de i arbetet som utvecklats genom fallstudien och som ges en närmare presentation i 
Granberg (2013).  

I den insatsutbildning cheferna genomgår innan sin insats finns ett antal lärandere-
surser vilka cheferna kan använda för att skapa sig en bild av och förståelse för den in-
ternationella insats och det säkerhetsrelaterade arbete de står inför. Dessa läranderesur-
ser är av varierande slag, t.ex. föreläsningar, olika dokument om Kosovo, praktiska öv-
ningar i peacekeeping eller samtal med personal som tjänstgör i Kosovo, men endast ett 
fåtal finns där inom ramen för det formella utbildningsarrangemanget. En stor del av 
läranderesurserna utgörs dels av de tidigare erfarenheter av militär organisering och av 
tidigare arbete i Kosovo som chefena själva för med sig till utbildningen, dels av de 
samtal, diskussioner och interna planering som såväl gruppcheferna som officerslaget 
genomför utanför det formella schemat.  

Cheferna visar upp olika sätt att förstå arbetet vilket sedan påverkar vad de inriktar 
sig mot och hur de utför säkerhetsarbetet i Kosovo. Kompanichefen inriktar i stor ut-
sträckning arbetet mot att bemöta olika förfrågningar från överordnad chef i linje med 
en strävan att vara ”bästa kompani” inom sin Task Force vilket är ett mål han har fast-
ställt för kompaniet. Likaså har kompanichefen fastställt ett mål att beslagta så mycket 
illegala vapen som möjligt vilket påverkar vad både han och plutonchefena inriktar ar-
betet mot. Plutoncheferna strävar också efter att få leda hel pluton så mycket som möj-
ligt, medan grupcheferna strävar efter att få arbeta självständigt med sina grupper och 
att hjälpa civilbefolkningen i de egna, avdelade gruppområdena. 

De olika cheferna reflekterar också om arbetet i enlighet med deras olika sätt att för-
stå säkerhetsarbetet. Här har kompani- och plutonchefer betydligt lättare att genomdriva 
förändringar utifrån sina reflektioner, medan gruppchefer utifrån sina sätt att förstå arbe-
tet mer reflekterar över arbetet utifrån hur de uppfattar officerarnas inriktning av det. 
Några av cheferna, speciellt kompanichefen, visar också upp en fördjupad förståelse av 
insatsen utifrån reflektioner som kunnat ske efter att ha fått mer information om hur det 
kosovariska samhället fungerar.  

Avslutningsvis diskuteras hur militär kompetens fungerar i den typ av polisiära upp-
gifter som identifierats i fallstudien, samt hur insatsutbildningen fungerar för att skapa 
förståelse och kompetens för polisiära uppgifter. 
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Förord 
I samband med skrivandet av min doktorsavhandling (Kognitivt stöd för lärande i arbe-
tet, Granberg 2013) hade jag en strävan att också ge en mer militärprofessionellt rele-
vant vinkling av det empiriska material jag hade använt. Detta resulterade tyvärr i en 
alltför omfattande text, varefter jag beslutade mig för att separera avhandlingen, med 
dess fokus på pedagogikvetenskapliga frågeställningar, från den militärprofessionella 
belysningen och diskussionen som istället får ta plats i denna rapport.  

Föreliggande rapport är således en presentation av avhandlingsprojektets empiriska 
material utifrån ett militärprofessionellt perspektiv. Med ett militärprofessionellt per-
spektiv menas här att det empiriska materialet betraktas utifrån hur det svenska militär-
yrket som profession arbetar med en av sina huvuduppgifter – att delta i internationella 
insatser. Rapporten presenterar också betydligt mer empiriskt material än avhandlingen. 
Strukturen i den empiriska belysningen är dock i stort densamma som i avhandlingen, 
varför föreliggande rapport också fungerar som en empirisk fördjupning och ”syster-
text” till doktorsavhandlingen. 

Rapporten kan emellertid också läsas som en fristående rapport om hur ett svenskt 
militärt förband för utlandsinsats förstått och genomfört sitt säkerhetsrelaterade, polisiä-
ra arbete i Kosovo. Doktorsavhandlingen kan då användas som en teoretisk fördjupning 
i den teoretiska modell som underbygger framställningen av det empiriska materialet, 
och metodologisk fördjupning i de forskningsmetoder som ligger bakom materialets 
tillkomst. 

 
Stockholm, november 2013 

Magnus Granberg  
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1. Inledning 
Militära organisationer har av tradition utvecklats och vidmakthållits för att kunna ut-
kämpa krig och väpnad strid, ofta som ett nationellt skydd mot andra staters aggression. 
Sedan slutet av det andra världskriget har de militära organisationerna dock i hög grad 
använts för insatser av annan art än att ”vinna fred genom krig”. Istället sätts militära 
förband in i andra länder för att inom ramen för internationella säkerhetsorganisationer 
t.ex. förekomma konflikter, separera stridande parter, skydda och även utföra humanitä-
ra hjälpinsatser, övervaka fredsavtal mellan parter, eller leda och övervaka avrustnings- 
och repatrieringsprocesser. Den säkerhetspolitiska utvecklingen efter det kalla krigets 
slut 1991 har accentuerat denna roll för de militära organisationerna, även den svenska 
Försvarsmakten, och uppgiften att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära 
insatser blev 1996 formellt en av Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter.1 

Den svenska Försvarsmakten har emellertid en i jämförelse med många andra för-
svarsmakter lång historia av att delta i internationella, fredsfrämjande insatser. Den då-
varande svenska Krigsmakten2 deltog i den första FN-insatsen av obeväpnade militär-
observatörer i Suez 1948, och Försvarsmakten har sedan dess kontinuerligt deltagit i 
olika insatser för att skapa, upprätthålla och övervaka fred mellan andra stridande parter. 
En stor del av insatserna sker genom militärobservatörer och stabspersonal. Den första 
svenska insatsen av trupp i FN:s regi ägde rum i Suez/Gaza-området 1956.  

Hittills har Sverige bemannat över 100 000 olika befattningar i över 120 olika inter-
nationella insatser, varav över 20 000 inom NATO-ledda operationer.3 Den absoluta 
huvuddelen, 95 procent, har utgjorts av befattningar i truppförband, övriga har varit 
främst stabsofficerare och militärobservatörer. Cypernmissionen 1964-1991 är den in-
sats som hittills omfattat flest svenskar, med totalt över 28 000 svenska män och kvin-
nor i tjänst under de 27 år insatsen pågick (Görsjö & Sjöstrand 2006). I Kongoinsatsen 
1961-64 deltog svenska mark- och flygförband inledningsvis i stor utsträckning i olika 
stridsinsatser, och andra stora truppinsatser har skett i Libanon 1982-1993 (underhålls-
bataljon), på Balkan 1992-2010 (Kroatien, Makedonien, Bosnien, Kosovo), och från 
2003 även i Afghanistan. Svenska fältsjukhus med personal har deltagit i Gulfkriget 
1991 och i Somalia 1993. Under 2000-talet har trupp-, flyg- och fartygsinsatser insatser 
även skett i Liberia, Kongo, Tchad, Östra Medelhavet och Adenviken. Utöver dessa 
sker ett stort antal insatser av militärobservatörer (se vidare www.mil.se). 

                                                 
1 De fyra huvuduppgifterna är: 1) att i fred förbereda för att i krig försvara riket mot väpnade angrepp som hotar dess 
frihet och oberoende, 2) att kontinuerligt i fred och under kriser kunna övervaka och hävda rikets territoriella integri-
tet i luften, till sjöss och på marken, 3) att kunna ställa kvalificerade förband och andra resurser till förfogande för 
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser, och 4) att kontinuerligt kunna stödja samhället vid svåra 
påfrestningar i fred (Regeringen 1997). 
2 1974 bytte Krigsmakten namn till Försvarsmakten. 
3 Det är emellertid osäkert hur många svenska män och kvinnor som totalt har tjänstgjort, då ett relativt stort antal 
personer fullgjort mer än en befattning. En del FN-veteraner från Kongoinsatsen 1961-64 har fullgjort mer än 10 
insatser, och en grupp svenskar har återkommande tjänstgjort i olika befattningar under insatserna på Balkan under 
90- och 00-talen, och i det närmaste utgjort en kader av yrkessoldater för utlandstjänst. 
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1.1 Militära uppgifter i de fredsfrämjande insatserna 
För svenska lägre militära förband har uppgifterna i fredsfrämjande insatser sträckt sig 
från traditionellt militära insatser för att nedkämpa väpnade styrkor eller att patrullera 
med beredskap för strid, över övervakning och patrullering av gräns- och separationszo-
ner, över ordningshållning, övervakning och bekämpning av brottslighet, över militära 
stöd- och serviceuppgifter som sjukvård eller underhållstjänst, till rena humanitära in-
satser och informationsinsatser inriktade mot att bygga upp infrastruktur och civila insti-
tutioner i ett raserat samhälle (Almén et al. 1996, Eriksson 1999, Hazen 2007, Höglund 
2007, Koltko-Rivera et al. 2004, SOU 1997:104).   

Gränsen mellan ”rent militära” och ”rent civila” uppgifter är många gånger oklar i de 
internationella insatserna, och ofta får de militära förbanden uppgifter som ligger i en 
gråzon mellan traditionellt militära verksamheter och vad som i Sverige vanligtvis är 
civila verksamhetsområden, t.ex. brandbekämpning, vägbygge eller ordningspolisiärt 
arbete (Almén et al. 1996, Eriksson 1999, SOU 1997:104).4 Dessa ”gråzonsuppgifter” 
kan för svenska Försvarsmaktens vidkommande därför också kallas traditionellt icke-
militära uppgifter. Eriksson (1999, s 12) beskriver, med situationen i det sena nittiotalets 
balkan i fokus, en del av dessa gråzonsuppgifter som ”de uppgifter vilka, trots att de är 
av ’polisiär art’, i en given situation inte löses, eller kan lösas, av den lokala eller in-
ternationella polisiära styrkan alternativt redan från början avdelats till den internatio-
nella militära styrkan”. Med ”polisiär art” menar Eriksson (ibid.) de uppgifter som i 
Sverige skulle lösts av Polisen, vilket även är den mening som kommer användas i före-
liggande studie.   

Traditionellt icke-militära gråzonsuppgifter av olika slag är i många insatser efter det 
kalla krigets slut också snarare regel än undantag, som t.ex. i den från 1999 internatio-
nella insatsen i Kosovo, där uppgifter av polisiär art ställdes till de militära förbanden 
redan från början genom den FN-säkerhetsrådsresolution (1244) som gav mandat åt hela 
insatsen (Friesendorf 2010). Men, som Feltes (2009) framhåller: [W]e need to know 
whether the existing strategies, structures, and methods of military and police activities, 
in the aftermath of an international intervention, are in fact working (Feltes 2009, s 3). 

Insats av militär trupp för polisiärt och säkerhetsinriktat arbete i fredsfrämjande in-
satser har återkommande mött kritik om att militära förband och officerare ofta har otill-
räcklig utrustning och utbildning för dessa uppgifter (LaRose-Edwards et al. 1997, 
Eriksson 1999, Faltas & Paes 2007, Friesendorf 2010). Det är vidare inte orimligt att 
anta att uppgifter av polisiär art i ett annat land ställer krav på en bredare och i vissa fall 
djupare kompetens hos de insatta militära förbanden än vad de normalt utvecklar inom 
ramen för sin traditionella verksamhet som organisationer för organiserad, väpnad strid. 

En ofta återkommande slutsats i många studier är att nationella militära organisatio-
ner, som av tradition tränar för krig, måste förändra sitt ”mind-set” från ett ”warrior 
ethos” som fokuserar på strid mot en fiende, till ett ”mjukare” synsätt med mer försiktig 
och avvägd våldsanvändning samordnat med t.ex. politiska, sociala och ekonomiska 
insatser. De nordiska länderna har i detta utpekats som företrädare för en ”mjuk” form 

                                                 
4 För översikter se t.ex. Almén et al. 1996, Eriksson 1999, SOU 1997:104, se även Broberg Wulff & Ströberg 2001 
och SOU 2000:74, bilaga 5. Dessa baserar sig dock främst på situationen på Balkan under 1990-talet. 
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av militära fredsfrämjande insatser (Fitz Gerald 2000, Jakobssen 2006a, 2006b, LaRose-
Edwards et al. 1997, Tripodi 2003). Likaså visar studier vid Försvarshögskolan att 
svenska värnpliktiga soldater som söker utlandstjänst i mycket låg grad kännetecknas av 
ett ”warrior ethos” och ser sig själva mer som ”peacekeepers” än ”warfighters” (Hed-
lund 2011, Hedlund & Soeters 2010).  

Här kan dock infogas att den internationella forskningen om militära fredsfrämjande 
insatser och vidgad militär kompetens ofta har utgått från ett makrosociologiskt eller 
statsvetenskapligt perspektiv och ofta har sitt empiriska stöd i intervjuer ibland tids- 
eller rumsmässigt långt ifrån det genomförda insatsarbetet, eller i dokument. Mycket få 
arbeten utgörs av empiriska observationsstudier av konkret militärt arbete i utlandsin-
satser (Friesendorf 2010, Sion 2006, 2008, Ydén 2008). Likaså har litet arbete ägnats åt 
att djupare beskriva och förstå vad ”nordic peacekeeping” går ut på, vad som underbyg-
ger denna ”mjukare” form av insats, hur den kan befrämjas genom olika åtgärder, och 
om den överhuvudtaget är en lämplig ansats i fredsfrämjande insatser av idag (se dock 
Jakobssen 2006a, 2006b).  

Det är särskilt ont om tidigare empiriska studier och beskrivningar när det gäller mi-
litära insatsutbildningar och hur de påverkar genomförandet av utlandsinsatser. Sion 
(2006) skriver om tidigare forskning att:  

The bulk of research does not capture the full depth of how training affects peacekeeping for two 
reasons. First, it focuses on military organizations that still have a primary interest in preparing for 
armed conflict. Second, it is quantitative in nature or concerned with limited aspects of research. 
Therefore, it cannot uncover the internal tensions inherent to the transformation from a war-
fighting to a peacekeeping military. In particular, it cannot answer the question of how peacekeep-
ing is perceived and performed by soldiers (Sion 2006, s 455) 

 
Speciellt det sista, d.v.s. ”how peacekeeping is perceived and performed by soldiers” är 
en central frågeställning att behandla i forskning om hur militära förband löser freds-
främjande uppgifter, om inte annat som en följdfråga till den ofta använda devisen att 
”peacekeeping is not a job for soldiers, but soldiers are the only ones that can do it”.5 
”Soldiers” ska i detta förstås som militär personal i allmänhet, och inte enbart meniga 
soldater. 

Även den militära personalens egna beskrivningar av vad t.ex. svenska utlandsför-
band egentligen gör eller hur de förstår och arbetar med sina huvuduppgifter på plats är 
mycket fåtaliga. Antalet allmänt publicerade biografier och ”reseberättelser” från svens-
ka internationella insatser är extremt få i förhållande till hur många män och kvinnor 
som genomfört dessa insatser. En överslagsberäkning visar att enbart skyttekompanier-
na i Kosovo under åren 1999-2010 omfattade minst 2500 befattningsår, d.v.s heltidsbe-
fattningar per år vilket utifrån tjänstgöringsperiodernas normala längd om sex månader 
innebär att 4000-5000 personer tjänstgjort i skyttekompanierna i Kosovo.  

                                                 
5 Detta uttalande brukar tillskrivas FN:s andre generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Belägg för att Dag Hammar-
skjöld gjort detta uttalande har dock inte kunnat hittas av vare sig FN-arkivet i New York, Dag Hammarskjöld-
arkivarien vid Kungliga biblioteket i Stockholm, eller av vänner och kolleger till Hammarskjöld. (Faltas & Paes 
2007) 
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Det finns emellertid en rik flora av minnesböcker och hågkomster från de flesta 
svenska utlandsinsatser, men dessa har oftast en mycket liten spridning utanför de per-
sonalgrupper som genomfört insatserna och de innehåller som regel anekdoter och foto-
grafier mer än analyser och verksamhetsberättelser. Likaså finns ett stort antal rapporter 
av olika art som skickats till Försvarshögkvarteret från svenska kontingenter i olika in-
satser, men dessa är svåråtkomliga som forskningsmateriel och lämnas troligen inte ut 
utan vidare. 

1.2 Tidigare studier av svenska militära utlandsinsatser 
Vad vet vi då om hur militära förband uppfattar och genomför fredsfrämjande uppgifter 
av t.ex. polisiär art? Vad vet vi om hur de utbildas inför och sedan arbetar med dessa 
uppgifter? Vad vet vi om uppgifterna i sig, deras karaktär? Vad gäller svenska militära 
utlandsinsatser har dessa belysts genom ett flertal forsknings- och studieprojekt. Hu-
vuddelen av hittills genomförd forskning och studieverksamhet har - undantaget Till-
berg & Tillberg (2011) - emellertid inte fokuserat hur uppgifterna uppfattas och utförs, 
eller hur kompetens för uppgifterna i insatserna formats genom t.ex. utbildning inför 
eller genom erfarenhetsbaserat lärande under en utlandsinsats. De flesta studier har sna-
rare fokuserat resultatet av detta i form av subjektiva lärdomar, erfarenheter och slutsat-
ser som kan vara av betydelse för såväl praktiker som ska genomföra en insats, som för 
besvarandet av olika forskningsfrågor. Hur Försvarsmakten som organisation och hur 
officerare som yrkeskår arbetar med en av sina fyra huvuduppgifter – att deltaga i inter-
nationella humanitära och fredsfrämjande insatser – har därför aldrig varit i fokus för 
något större forskningsprojekt eller forskningsprogram. Däremot har utlandsinsatser 
varit av stort intresse för olika forsknings- och studieprojekt som velat nyttja erfarenhe-
ter från den ”skarpa” verksamheten i utlandstjänst för att belysa andra frågeställningar.  

T.ex. har militära chefer av olika grad med egna ord fått berätta om sina erfarenheter 
av sitt och andra chefers ledarskap i situationer när påfrestningarna varit starka som ett 
led i att skapa kunskap kring ledarskap under stress (Henricsson et al. 1997, Isberg et al. 
1999, Wijnbladh 1998). I andra projekt har erfarenheter bearbetats, tematiserats och 
publicerats av externa forskare eller författare i syfte att dokumentera erfarenheter och 
händelser av mer eller mindre extrem art genom de deltagande chefernas berättelser 
(Blomgren & Johansson 2004, Blomgren 2007, Kovács & Eriksson 2007, Tillberg et al. 
2007, Tillberg & Tillberg 2011). I åter andra projekt används erfarenheterna för att un-
derbygga normativa rekommendationer, handlingsregler och doktriner kring främst re-
kryteringen till utlandsinsatser (Holmberg & Eriksson 2006, Holmberg et al. 2007).  

Få av alla de slutsatser och erfarenheter som redovisas i dessa studier rör utbildning-
en inför insatsen, liksom inte heller den erfarenhetsbaserade kompetensutveckling som 
sker på plats, även om det ibland omnämns i mer allmänna ordalag som att utveckla 
”street smartness” och social kompetens i insatsområdet (Blomgren & Johansson 2004) 
och att tillgodogöra sig olikheter och läsa sin omgivning och att nyttja erfarenheter och 
nytänk (Holmberg et al. 2007). Till del kan denna frånvaro av rapporter om erfarenheter 
om utbildning inför och lärande under en insats bero på att mycket av forskning och 
studier inte skett utifrån ett lärande- eller kompetensperspektiv eller att lärande-, kun-
nande- eller kompetensbegrepp av olika slag använts i någon mer analytisk mening, 
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varför utbildning, lärande och kompetensutveckling inte lyfts fram som ett tema i 
genomförd forskning.  

Ett undantag utgörs av Tillberg & Tillberg (2011) som i boken Uppdrag Chef belyser 
hur åtta svenska högre chefer (bataljon- och brigadchefer) i internationell tjänst har 
ställts inför situationer där deras militära yrkeskunnande ställts på sin spets, och hur det 
militära yrkeskunnande cheferna använder har formats genom år av praktisk yrkesutöv-
ning och träning i Sverige. Detta är också en av de viktigaste slutsatserna de intervjuade 
cheferna gör; att deras yrkeskunnande vad gäller ledning av större insatser utvecklats 
under återkommande, och långa, övningstillfällen med större förband hemma i Sverige 
och tillfällen att bli förtrogen med befälsutövandets olika praktiska och intellektuella 
svårigheter. Detta beskriver Tillberg & Tillberg (2011) som att de under denna hemma-
träning kunnat gå från novis till ett skickligt eller rent av mästarutförande i sitt yrkes-
kunnande runt ledning i svåra lägen. De intervjuade cheferna nämner dock också att 
tidigare erfarenheter från utlandsinsatser spelat stor roll för deras hantering av de be-
skrivna situationerna.   

Andra forskningsprojekt har riktat fokus mot andra, ibland mer övergripande fråge-
ställningar. T.ex. har intresse riktats mot egenskaper hos personal och tjänstgöringsmiljö 
i utlandsinsatser (Johansson & Larsson 2001, Johansson 2001, Michel et al. 2005, Wei-
bull & Johansson, opubl.manus), mot svenska soldaters självbilder och motiv till att åka 
på utlandsuppdrag (Hedlund 2011, Hedlund & Soeters 2010), mot stress och upplevel-
ser av fara och hot mot livet i utlandstjänst (Carlström et al. 1990, Johansson 1997, Jo-
hansson & Larsson 1998, Larsson et al. 2008, Lundin & Otto 1992, Michel et al. 2003, 
Nilsson et al. 2010b, Wallenius 2001, Wallenius et al. 2002, Wallenius et al. 2004), och 
mot ledarskapsproblem i utlandstjänst (Andersson & Johansson 1999, Andersson 2001). 
Svenska militära utlandsinsatser har också stått i fokus för undersökningar om moralis-
ka dilemman och moralisk stress för militära chefer (Nilsson 2010, Nilsson et al. 2010a, 
2011), och om hur soldater i utlandstjänst styr och kontrollerar sina känslor (Weibull 
2012). I fokus för forskning har även samarbete vid utlandsförbanden varit, där främst 
social och kulturella aspekter på samarbetet med lokalanställda och andra nationers mi-
litära enheter studerats (Alvinius et al. 2008, Hedlund et al. 2008, Weibull & Hedlund 
2008). 

Likaså har olika forskningsprojekt använt utlandsinsatser som studieobjekt för att få 
empiriska resultat från ”skarpa” miljöer för att belysa frågeställningar av mer allmänt 
intresse. T.ex. har empiri från utlandsinsatser använts för att utveckla koncept om direkt, 
indirekt och utvecklande ledarskap för Försvarsmakten (Alvinius et al. 2008, Larsson et 
al. 2004). På samma sätt har intervjuer med bland annat högre officerare med utlandser-
farenhet legat till grund för studier av civila och militära ledarskapsprocesser och dess 
villkor i situationer med extrema omgivningskrav (Nilsson et al. 2010b, Nilsson 2011). 
Intervjuer med bland annat officerare med utlandserfarenhet har vidare använts för att 
belysa generella frågor om organisatorisk anpassning till uppgifter och omgivning under 
påfrestande förhållanden (Alvinius 2013). En undersökning av hur ledarskap på olika 
organisationsnivå påverkas av olika kontextuella faktorer har också nyttjat intervjuer 
med officerare med utlandserfarenhet (Larsson & Hyllengren, 2013). 

Metodmässigt har dessa forsknings- och studieprojekt också huvudsakligen använt 
enkäter före, under och efter insats och intervjuer under men oftast efter insats - ibland 
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flera år efter hemkomst. Vissa studieprojekt har genomförts som s.k. dialogseminarier 
(Tillberg et al. 2007, se också Tillberg & Tillberg 2011, s 210-212) eller workshops 
(Holmberg & Eriksson 2006, Holmberg et al. 2007) där deltagarna har haft att produce-
ra situationsnära berättelser, allmänna slutsatser eller andra resultat baserade på sina 
personliga erfarenheter.  

Endast två mer etnografiskt inriktade studier har genomförts (Andersson & Johans-
son 1999, Andersson 2001). Dessa, som genomförts som deltagande observationer och 
fältstudier i Bosnien 1993-94 och 1996, fokuserar helt chefers egenskaper, stress, inter-
na relationer, konflikter, misslyckanden och ledarskapsproblem vid de svenska enheter-
na, d.v.s. studierna har haft den kunskapande blicken till absolut största delen riktat mot 
förbandens ”inre liv” och interna sociala relationer. I Andersson (2001) fokuseras emel-
lertid delvis den första svenska bosnienstyrkans (BA01) uppmärksammade möte med en 
insatsmiljö präglad av inbördeskriget i Bosnien, men till mycket liten del de ”gråzons-
uppgifter” som löstes där eller kompetensutvecklingsprocesser i förbandet. Intresset för 
insatsmiljön riktas helt mot de stridsliknande förhållandena och extraordinära händelser, 
förhållanden och reaktioner som kan anses tillhöra det normala för ett förband i krig.  

Vidare har yrkes- och reservofficerare, främst högre officerare (här: major och hög-
re), en klar övervikt bland respondenterna i de olika intervju- och samtalsbaserade stu-
dierna av utlandspersonal, och lägre militära chefer på plutonchefsnivå, gruppchefsnivå 
samt manskap är i stort sett frånvarande. Dessa kategorier, speciellt gruppchefer och 
manskap återfinns istället ofta som anonyma respondenter i olika enkätundersökningar 
som ofta är totalundersökningar av en personalkontingent, eller i vissa intervjustudier 
såsom svenskar i utlandstjänst mer än som gruppchefer och soldater i ett förband.  

Den lägsta militära chefskategorin – gruppchefer – är därmed en respondentkategori 
som är vanlig i utlandsinsatser men ovanlig i forskningssammanhang. De är dock en 
intressant kategori för en studie av lärande och kompetensutveckling inför och under en 
utlandsinsats där uppgifterna skiljer sig från normala militära uppgifter i Sverige. Detta 
då gruppchefer är en kategori som har direktkontakt med insatsmiljön, samtidigt som de 
är längst ned i den organisatoriska order- och informationskedja som ska omsätta upp-
drag och order till handling. De är som regel inte heller lika utbildade eller socialiserade 
i ett militärt yrkeskunnande som officerare, och torde därför ha förutsättningar för att 
uppleva och tolka utlandsinsatser på andra sätt än yrkes- eller reservofficerare. De spe-
cifika erfarenheter som kommer av detta har inte lyfts upp och belysts i forskning. En 
studie av hur fredsfrämjande uppdrag uppfattas och konkret utförs bör därför sträcka sig 
till att också inkludera gruppchefskategorin. 

Sammanfattningsvis är från en forskningspublikationshorisont mycket okänt om hur 
svenska förband, speciellt på pluton- och gruppnivå, i praktiken förstår, arbetar med och 
utvecklar kompetens i relation till olika gråzonsuppgifter i utlandsinsatser. Det är också 
i den ”grå vardagen” i utlandstjänst en stor del av genomförandet och det erfarenhetsba-
serade lärandet och kompetensutvecklingen runt sådana uppgifter sker, vilket leder till 
en form av erfarenheter och kunnanden som ofta inte sticker ut i hågkomster av tidigare 
arbete. De glöms därför förmodligen lätt bort eller kan svårligen återkallas vid berättan-
de i efterhand och bör därför studeras på plats med etnografiska metoder (Eraut 2000, 
2004, Fessey 2002a, 2002b, 2002c, Livingstone 2000).  
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1.3 Syfte  
Som påpekats ovan finns en hel del forskning om svenska, militära utlandsinsatser. Frå-
gor om hur svenska militära utlandsförband utbildas inför och genomför uppgifter av 
polisiär art och hur ”peacekeeping is perceived and performed by soldiers” (Sion 2006, 
s 455) tycks dock inte ha behandlats i någon större utsträckning, speciellt inte när det 
gäller hur de lägsta chefskategorierna – plutonchefer och gruppchefer – förstår och 
genomför polisiära och andra traditionellt icke-militära uppgifter. I denna rapport kom-
mer därför, på basis av en etnografisk fallstudie av ett tillfälligt sammansatt skyttekom-
pani i utlandstjänst, frågeställningen om hur ”soldiers” förstår och genomför peacekee-
pinguppgifter att behandlas, och med ”soldiers” menas i rapporten svenska militära che-
fer på grupp-, pluton-, och kompaninivå. 

Syftet är att ge en empirisk belysning av hur svenska militära chefer på grupp-, plu-
tons- och kompaninivå utifrån sin utbildning inför insatsen förstår och arbetar med poli-
sära uppgifter i Kosovo och hur de utifrån sin förståelse reflekterar om och förändrar 
arbetet. Syftet är även att belysa hur chefernas utförande av arbetet hänger nära samman 
med deras sätt att förstå insatsen och arbetet. Utifrån det belysta fallet förs sedan en dis-
kussion om användandet av militär personal för polisiärt arbete i fredsfrämjande insatser 
och hur insatsutbildningen stödjer deras förståelse och arbete.   

1.4 Teoretisk inramning 
Den empiriska belysningen utgår och struktureras utifrån en modell över hur formell 
utbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet vilken utvecklats genom fallstudien 
och som presenteras närmare i doktorsavhandlingen Kognitivt stöd för lärande i arbetet 
(Granberg 2013).  

Formell utbildning, i detta fall insatsutbildningen inför insats, ses i denna modell som 
ett arrangerat erbjudande av läranderesurser av olika slag. En läranderesurs ska här 
förstås som något som underlättar och riktar, men också begränsar hur en förståelse av 
arbetet kan ta form genom lärande. Detta genom att läranderesurserna erbjuder begrepp 
på olika abstraktionsnivå, mer eller mindre sammanhängande i begreppsstrukturer, om 
arbetet och dess sammanhang. De begreppsstrukturer som läranderesurserna erbjuder 
ses som kontextualiserande, d.v.s. de ger ett meningsgivande sammanhang för arbetet 
och är också fristående från ett visst, specifikt arbete, respektive kontextualiserade, 
d.v.s. de ingående begreppen får sin avsedda mening inom någon form av sammanhang, 
t.ex. ett visst, specifikt arbete eller en viss bransch.  

Läranderesurser är av olika typ: dels subjektiva läranderesurser i form av de tidigare 
erfarenheter och den förförståelse utbildningsdeltagarna för med sig, dels interaktions-
beroende läranderesurser i form av t.ex. föreläsningar och lektioner, och de samtal och 
diskussioner utbildningsdeltagarna för med varandra och med olika lärare/instruktörer, 
dels artefaktbundna läranderesurser i form av t.ex. handböcker, kartor, ordrar, bilder 
eller olika textdokument. Läranderesurser kan också vara såväl av formellt, arrangerat 
slag som av informellt eller icke-formellt slag, d.v.s. de finns i lärandemiljön men inte 
som ett resultat av ett medvetet arrangemang från utbildningsarrangörens sida utan på 
grund av utbildningsdeltagarna själva.  
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Utifrån hur olika läranderesurser och dess olika begreppsstrukturer förekommer och 
arrangeras i utbildningen kan utbildningsdeltagarna sedan använda resurserna för att 
skapa en subjektiv förståelse av det kommande arbetet. Subjektiv förståelse är ett be-
grepp för att begripliggöra hur människor mer generellt knyter samman olika kognitiva 
begrepp om något, men även emotioner och självuppfattningar till mer sammanhängan-
de bilder, mönster eller uppfattningar av något och som äger viss varaktighet över tid. 
En subjektiv förståelse kan vara både bred och djup och omfatta synsätt och uppfatt-
ningar av såväl konkret, praktisk som mer abstrakt, principiell karaktär. Subjektiv för-
ståelse kan vidare förstås som dels en förståelse med vidare, djupare och sammanhangs-
skapande horisont – en orienterande förståelse där arbetet kan ses och ges värde, mål 
och mening inom en meningsgivande kontext av något slag, dels en förståelse med en 
mer arbetspraktiknära och praktisk, handlingsorienterad horisont – en instrumentell 
praktikförståelse (eller enbart instrumentell förståelse) som ger vägledning om arbetets 
medel, d.v.s. hur man ska eller kan arbeta. Utvecklingen av dessa förståelseformer 
hänger nära samman med i vilken grad kontextualiserande respektive kontextualiserade 
begreppsstrukturer förekommer i läranderesurserna. 

Dessa former av förståelse möjliggör sedan ett visst ”seende” och kunnande i det 
kommande arbetet. Som teorier om situerad kognition lyfter fram är emellertid tänkande 
i och förståelse av arbetet ofta just situerat, d.v.s. nära knutet till arbetets verktyg, hän-
delser och situationer. I modellen, begripliggörs detta som att en bredare och djupare 
förståelse kan få stå tillbaka för ett mer handlings- och resultatinriktat och ”smalare” 
sätt att förstå arbetet – om inte annat för att flera ska kunna komma överens och få något 
gemensamt gjort.  

Den mer situationsbundna, tillfälliga och ofta omedvetna förståelse som människor 
har i en tid- och rumsligt avgränsad situation kallas i modellen för mental inramning. 
Med detta begrepp förstås hur en viss del av en mer eller mindre bred och djup subjek-
tiv förståelse får en tillfällig roll i att ge enskilda händelser och situationer ett menings-
givande och definierande sammanhang som samtidigt reducerar mängden intryck och 
därigenom selekterar vad man uppmärksammar eller ”ser” i och runt händelsen. Mental 
inramning kan, precis som med den förståelse den bygger på, ske på två plan: dels som 
en implicit eller explicit kontextorientering där en viss inriktning av arbetet och vad som 
ska utföras i arbetet får mening och värde inom ett specifikt meningssammanhang, dels 
som en instrumentell praktikinramning där medel och metoder framstår som relevanta i 
förhållande till vad som ska utföras. Mental inramning kan ske ”tyst” och omedvetet, 
men är nödvändig för att det som ligger framför oss i arbetet ska få någon mening som 
mer eller mindre värdefulla objekt för arbete. Mental inramning kan också vara en 
mycket medveten och eftersträvad process när vi försöker ”omförstå” något, eller se 
något ur en annan vinkel. Mental inramning kan därmed ses som tillfällig, smalare för-
ståelse-i-handling och är situationsbunden.  

I arbetet sker dock t.ex. händelser, förändringar, anpassningar, innovationer, misstag 
och upptäckter som kan såväl bekräfta som utmana det sätt på vilket arbetsutövarna 
förstår och mentalt inramar sitt arbete. Den förståelse och de situationsspecifika inram-
ningar som möjliggör ett visst ”seende” och kunnande i arbetet kan då också utgöra re-
flektionsramar för det som upplevs i arbetet.  
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I modellen lyfts ett antal olika former av reflektion fram. En reflektionsform är assi-
milativ reflektion som sker inom samma mentala inramning som ligger till grund för 
kunnandet och handlandet i arbetet och kan påverka utvecklingen av främst en instru-
mentell förståelse och handlingsstrategier i arbetet. Detta kan också kallas reflektion i 
arbetet och är nära sammanbundet med kunnandet i arbetet. En annan form är ackom-
modativ reflektion som innebär att den mentala inramningen vid reflektionen vidgas 
eller fördjupas i jämförelse med den inramning som underbyggde handlingarna. Detta 
kan i sin tur påverka den mer långsiktiga orienterande förståelsen för arbetet att bli dju-
pare och/eller vidare, vilket sedan kan påverka den instrumentella förståelsen och ut-
veckling av mer komplexa handlingsstrategier. En tredje reflektionsform är abduktiv 
reflektion som innebär att andra, alternativa mentala inramningar än de som normalt 
underbygger arbetet används för att förstå arbetet, med resultat att en bredare subjektiv 
förståelse kan bildas och att alternativa mål, inriktningar och handlingsstrategier kan 
formuleras. De båda senare reflektionsformerna kan också ses som två varianter av re-
flektion över arbetet. 

Lärande och kompetensutveckling i arbetet bör följaktligen ses som att det alltid har 
en utgångspunkt i någon form av förförståelse eller mental inramning, och inte börjar 
med ”teorilösa” observationer som i t.ex. Kolbs (1984) modell (Miettinen 2000). Om 
mental inramning i utförandet av arbetet fungerar som förståelsens ”feed-forward-fas” 
och leder till att olika objekt framträder för kunnigt arbete och medelsanvändning, kan 
sedan olika reflektionsprocesser fungera som förståelsens ”feed-back-fas” och genom 
förändrade situationsbundna mentala inramningar möjliggöra förändringar av den mer 
långsiktiga förståelsen av något. I båda dessa processer sker en mental inramning, men i 
”feed-forward-fasen” sker en proaktiv inramning för att kunna handla, och i ”feed-back-
fasen” – reflektionen – sker en interaktiv eller retroaktiv inramning för att ytterligare 
fatta och förstå. 

Figuren nedan ger en förenklad grafisk överblick över den modell som utvecklas och 
närmare presenteras i Granberg (2013).  

Sammantaget innebär det att lärande och kompetensutveckling i arbetet hänger samman 
med olika sätt att reflektera i, och över, arbetet. Dessa olika sätt att reflektera kan sedan 
stödjas av formell utbildning.  

Figur 1-01. Modellskiss för övergripande relationer mellan formell utbild-
ning, subjektiv förståelse, och lärande i arbetet (efter Granberg 2013, s 
100). 
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1.5 Kompetens, lärande och kompetensutveckling  
Det som inte behandlas i någon större utsträckning i Granberg (2013) men som får nå-
got större utrymme i denna rapport är begreppet kompetens. Kompetens beskrivs i 
Granberg (2013) som en handlingspotential i relation till en viss, specifik uppgift, och 
att kompetens har en subjektiv såväl som en materiell aspekt, d.v.s. att den ”kompetenta 
handlingspotentialen” uppstår i samverkan mellan människors subjektiva förståelse, 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter, och olika slags artefakter som möjliggör vissa 
handlingar. Detta sätt att förstå kompetens innebär att kompetens inte enbart handlar om 
vad människor ”kan”, enskilt eller tillsammans, utan också vad de har tillgång till av 
t.ex. arbetsmateriel och verktyg eller skrivna regler, anvisningar och handböcker där 
människor kan ”hämta kunskap” för att utföra något.  

Här kan vara intressant att påminna om den åtskillnad, och det glapp, mellan formell 
kompetens och faktisk kompetens som Ellström (1992) poängterar. Formell kompetens 
är den handlingspotential som en formell utbildning ger, medan faktisk kompetens är 
den handlingspotential en arbetsutövare i realiteten kan uppfordra gentemot en specifik 
uppgift. Dessa handlingspotentialer sammanfaller inte alltid, och om utveckling av for-
mell kompetens till stor del är en fråga om formell utbildning, är utveckling av faktisk 
kompetens en fråga om lärande i och genom arbetet. Kompetensutveckling kan därmed 
sägas stå på två ben – formell utbildning och erfarenhetsbaserat lärande i arbetet. I rap-
porten fokuseras såväl hur den formella kompetens som insatsutbildningen före insats 
ger kommer till bruk, som hur den faktiska kompetens cheferna har bygger på dels an-
nat än insatsutbildningen, dels hur de reflekterar i relation till arbetet och utifrån detta 
utvecklar arbetet.  

1.6 Forskningsmetodik och empiriskt underlag  
Det empiriska material som används kommer från ett forskningsprojekt som har bedri-
vits av mig på Försvarshögskolans Institution för Ledarskap och Management 
(FHS/ILM)6. Detta projekt har genomförts som en etnografisk fallstudie av en grupp 
chefer på grupp- pluton- och kompaninivå i ett tillfälligt sammansatt skyttekompani för 
utlandsinsats. Cheferna har intervjuats och observerats under tre fältstudieperioder. Den 
första omfattade en vecka under slutskedet av chefernas insatsutbildning vid Livgardet. 
Den andra omfattade tre veckor i Kosovo med start ca en månad in i insatsen, och den 
tredje omfattade två veckor med start ca fem månader in i insatsen.  

Inom kompaniet valdes kompaniledning och tre av fem möjliga skytteplutoner ut för 
fallstudien. Detta urval bedömdes också möjliggöra jämförelser inom fallstudien då de 
valda tre plutonerna är likadant organiserade och löser samma typ av uppgifter. Av de 
två utelämnade plutonerna utelämnades den ena av resurs- och tidsskäl och den andra 
för att den är speciellt utrustad och utbildad för vapen- materiel- och ammunitionssök-
ning och ofta uppträder delat, d.v.s. grupp- eller omgångsvis som ofta samarbetar med 
andra enheter, bland annat de tre fokuserade plutonerna. Utöver dessa fem plutoner har 

                                                 
6 FHS/ILM lades ned 2011-12-31, och uppgick till delar i Institutionen för Säkerhet och Strategi, som därigenom kom 
att heta Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL). 
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kompaniet också en stab- och trosspluton, en ammunitionssökhundgrupp som ingår i 
sökplutonen men ofta arbetar med andra enheter, och en högt specialutbildad grupp för 
ammunitions- och sprängmedelsröjning (Explosives and Ordnance Disposal - EOD).  

I de fokuserade skytteplutonerna valdes plutonchef, ställföreträdare och två av tre 
gruppchefer/pluton ut att ingå i fallstudien. Efter den första intervjuomgången inklude-
rades emellertid samtliga gruppchefer (tre/pluton) då tiden visade sig medge detta. I 
kompaniledningen fokuserades kompanichefen och ställföreträdaren. Studien omfattar 
inalles två chefer på kompanichefsnivå, sex chefer på plutonchefsnivå och nio chefer på 
gruppchefsnivå. Totalt fokuseras därmed 17 chefer fördelade över tre olika hierarkiska 
nivåer i fallstudien. Av dessa har kompanichefen och sex av nio gruppchefer tidigare 
erfarenhet av utlandsinsats, men ingen av plutoncheferna. I bilaga 1 ges en översikt över 
respondenter och empiriskt material, och figur 1-02 nedan visar hur cheferna med de 
beteckningar de har som respondenter fördelar sig över kompaniet. De följda cheferna 
betecknas med de anropssignaler de har i radio- och telefontrafiken i Kosovo. Beteck-
ningarna innebär också spårbarhet till befattning och pluton. 

 
 

I fallstudien har tre olika former av frågemetoder använts. Alla är olika former av frå-
gande genom intervjuer. De använda intervjuformerna är temaintervjuer, fältintervjuer 
och händelsebaserade intervjuer. Temaintervjuer är ”rena” frågemetoder för att få grepp 
om en subjektiv dimension, d.v.s. de tankar och uppfattningar respondenterna har om 
sig själva och sitt chefsarbete inom ramen för ett teoretiskt tema. Fältintervjuer och hän-
delsebaserade intervjuer är sätt att nära kombinera observationer med frågande för att 
kunna relatera arbetets subjektiva dimension till hur arbetet utförs (utförandedimensio-
nen) och hur materiel används, förändras eller skapas (produkt/artefaktdimensionen). 
Temaintervju och händelsebaserad intervju har ibland använts vid samma intervjutillfäl-
le. Fältintervjuer har mestadels skett i samband med direkt observation och chefsskugg-
ning.  
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Figur 1-02.  Fokuserade chefer inom skyttekompaniet (B-coy) (från Gran-
berg 2013, s 33). 
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Två former av observationsmetoder har använts i denna studie - direkt observation 
under följande av chefer och under vistelse vid förbandet, och videodokumentation av 
olika möten och chefers kommunikation med andra befattningshavare.  

Vidare har dokument- och materielstudier genomförts. De dokument och den materi-
el som främst varit av intresse för närmare studium är de som varit centrala för chefer-
nas yrkesutövning. Detta rör t.ex. stående ordrar, utvärderingsdokument, planer och 
ordrar inför insatser, kartor och flygbilder, datorer, kommunikationsutrustning och for-
donsmateriel. Kort sagt de ”prylar och papper” chefsarbetet sker i och med.  

För en närmare genomgång av forskningsmetodik och empiriskt underlag, se Gran-
berg (2013), kapitel 2. 

1.7 Disposition  
Kapitel 2 redogör för bakgrunden till problematiken med att använda militär personal 
för fredsfrämjande insatser. 

Kapitel 3 bygger på fallstudiens empiriska material och redogör för hur fallstudiens 
skyttekompani organiseras, bemannas och utbildas innan insats.  

Kapitel 4 går in närmare på vilka läranderesurser för förståelse den studerade insats-
utbildningen erbjuder.  

Kapitel 5 behandlar hur chefernas subjektiva förståelse för insatsen och säkerhetsar-
betet i Kosovo kan förstås som ett antal kontextualiseringar av arbetet. 

Kapitel 6 redogör för hur det konkreta säkerhetsarbetet kom att utföras i enlighet med 
de olika sätt att förstå insatsen och arbetet som de olika chefsnivåerna hade. 

Kapitel 7 behandlar hur cheferna kom att reflektera över arbetet utifrån olika sätt att 
förstå arbetet, och hur de utifrån vissa sätt att förstå arbetet utvecklade en kollektiv 
handlingsstrategi. 

Kapitel 8 sammanfattar kort vilka de polisiära uppgifterna är för det studerade kom-
paniet och jämför dem med polisarbete i Sverige. Kapitlet diskuterar också kort hur tra-
ditionell militär kompetens runt väpnad strid förhåller sig till de olika polisiära uppgif-
terna. 

Kapitel 9 diskuterar hur insatsutbildningen bidrar till den förståelse cheferna utveck-
lade. 

Kapitel 10 redogör för några metodologiska reflektioner från fallstudien. 
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2. Militära organisationer och fredsfrämjande insatser 
Detta kapitel redogör för relationen mellan militära organisationer för krig och de freds-
främjande insatser de används för, som en bakgrund till problematiken runt utbildning 
och insats av militära chefer och personal i en fredsfrämjande utlandsinsats.  

2.1 Organisationer för krig i insatser för fred 

2.1.1 De fredsfrämjande insatsernas förändrade karaktär 
De fredsbevarande insatser som ägde rum före 1991 kännetecknades i hög grad av 
övervakning av freds- eller vapenstilleståndsavtal och separationszoner mellan olika 
krigförande parter. Insatserna var till stor del statiska övervaknings- och patrullerings-
uppdrag som kunde utföras med lätt utrustade förband med några veckors utbildning för 
uppgiften. Militärt våld skulle endast användas i självförsvar. Dessa insatser utfördes 
också huvudsakligen av små stater som inte var tydligt indragna i stormakternas makt-
spel eller medlemmar av FN:s säkerhetsråd. De nordiska länderna har varit mycket 
framträdande i detta deltagande och har med dessa uppdrag som grund utvecklat ett 
långtgående samarbete runt militära fredsfrämjande insatser.7 (Jakobssen 2006a, 2006b) 

Efter det kalla krigets slut 1991 har de fredsbevarande insatserna ändrat karaktär och 
har kommit att benämnas ”second generation peacekeeping”. Kännetecknande är att 
många av insatserna har skett under pågående strider i sönderfallande stater, utan att ett 
freds- eller vapenstilleståndsavtal funnits på plats som under tidigare insatser. Militärt 
våld sanktioneras i högre grad än tidigare av säkerhetsrådet och för fler ändamål än en-
bart självförsvar.  

Detta och den oklara situationen i många insatser har också ställt krav på betydligt 
bättre utbildade och utrustade förband för fredsfrämjande insatser än tidigare. Många 
nationer har använt olika former av militära elitstyrkor eller tungt utrustade mekanisera-
de yrkesförband tränade för nationellt storkrig för dessa insatser. Detta ledde till många 
problem med bland annat etiska ställningstaganden och otillräcklig utbildning och för-
beredelse. Genom bland annat insatserna på Balkan under 1990-talet och i Somalia 
1993 kom både den betydligt våldsammare insatsmiljön och svårigheterna för strikt 
militärt tränade förband att utföra och vara opartiska i fredsfrämjande insatser i världens 
blickfång (Klep & Winslow 1999, Tripodi 2001, 2003).    

”Second generation peacekeeping” innebär också att världens olika stormakter och 
säkerhetsrådsmedlemmar har ökat sitt engagemang i internationella fredsfrämjande in-
satser. Detta har fått uttryck som t.ex. ”Military Operations Other Than War (MO-
OTW)” i amerikansk militärterminologi och ”Peace Support Operations (PSO)” i en 
Natokontext. Det har i vissa länder, speciellt USA, också sporrat en ökad studie- och 
forskningsverksamhet och diskussioner om de nya typerna av insatser. För svenskt vid-
kommande har det inneburit att insatserna alltmer sker inom ramen för en Nato- eller 
EU-operation. Svenska insatser i form av svenska militärobservatörer, högre chefer och 
                                                 
7 Se www.nordcaps.org 
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stabspersonal har sedan det kalla krigets slut 1991 skett i ett ökat antal konfliktområden, 
och trupp-, flyg- och fartygsinsatser har skett bland annat i Makedonien (FN), Kroatien 
(FN), Bosnien (FN, sedan Nato, sedan EU), Liberia (FN), Kosovo (Nato), Kongo (EU), 
Tchad (EU), Afghanistan (Nato), Östra Medelhavet (EU) och Adenviken (Nato). Några 
av dessa pågår fortfarande år 2013 (se www.mil.se).   

2.1.2 Behov av och uppgifter för militära förband 
Insättandet av militära organisationer och förband för fredsfrämjande insatser i ett kon-
fliktområde kan hänföras till olika behov. I Bosnien var uppdraget inledningsvis att un-
der FN:s operativa ledning under pågående inbördeskrig skydda humanitära hjälptrans-
porter och etniska enklaver. I och med att ett fredsfördrag undertecknades sensommaren 
1995 tog Nato hösten 1995 över genomförandeansvaret från FN, och uppdraget blev att 
implementera och övervaka förpliktelserna i fredsfördraget. I andra fall har behovet 
varit att förekomma (t.ex. i Makedonien) eller stävja (Kosovo) stridigheter, våld och 
etnisk rensning mellan konfliktens parter innan ett fortsatt fredsarbete kan ske.  

I detta fortsatta fredsarbete har militära organisationer ofta spelat en huvudroll ge-
nom att vara ansvariga för den allmänna säkerhetssituationen, med eller utan stöd av 
lokal eller internationell civilpolis, och för att initialt ansvara för att tillgodose de mest 
omedelbara behoven hos befolkningen i området. General Charles C. Krulak, dåvarande 
chef för den amerikanska marinkåren har efter de amerikanska erfarenheterna i bl.a. 
Somalia och f.d. Jugoslavien under 1990-talet betecknat detta som att insatser av militä-
ra förband alltmer handlar om ett ”three block war”, där en och samma militära enhet i 
ett stadskvarter kan ägna sig åt regelrätta strider, i kvarteret bredvid åt ordningshållning 
och övervakning, och i ett tredje kvarter åt humanitär hjälp (Krulak 1999).  

Då risken för våld och stridigheter ibland leder till en frånvaro eller ett bortdragande 
av civila hjälporganisationer, eller då dessa saknar resurser kan de militära förbanden 
också komma att utföra fortsatta hjälpinsatser i insatsområdet då det anses nödvändigt 
av humanitära skäl och för insatsens legitimitet. Men militära organisationer blandar sig 
också allt oftare i och utför också civila biståndsuppgifter i konfliktområden trots att de 
civila hjälporganisationerna finns kvar i området (Barry & Jefferys 2002, Bessler & 
Seki 2006, Faltas & Paes 2007).8 

För de lägre militära förbanden i fredsfrämjande insatser kan uppgifterna därför 
sträcka sig från traditionella militära insatser för att nedkämpa väpnade styrkor, över 
ordningshållning, övervakning och bekämpning av brottslighet till rena humanitära in-
satser och informationsinsatser inriktade mot att bygga upp infrastruktur och civila insti-
tutioner i ett raserat samhälle (Almén et al. 1996, Eriksson 1999, Hazen 2007, Höglund 
2007, Koltko-Rivera et al. 2004, SOU 1997:104).  

Gränsen mellan ”rent militära” och ”rent civila” uppgifter är därför många gånger 
oklar i internationella insatser, och ofta får de militära förbanden uppgifter som ligger i 

                                                 
8 Kritiker menar att de alltmer omfattande icke-militära åtagandena är en följd av att risken för mellanstatliga krig 
minskat vilket lett till att militära organisationer söker nya legitimitetsgrunder för sin existens. Den ökade militära 
inblandningen i civil hjälpverksamhet riskerar också att lösa upp den traditionella gränsen mellan kombattanter och 
icke-kombattanter (Barry & Jefferys 2002, Bessler & Seki 2006, Faltas & Paes 2007). 
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en gråzon mellan traditionellt militära och i hemländerna vanligtvis civila verksamhets-
områden (Almén et al. 1996, Eriksson 1999, SOU 1997:104).9 Eriksson (1999, s 12) 
beskriver denna gråzon som ”de uppgifter vilka, trots att de är av ’polisiär art’, i en 
given situation inte löses, eller kan lösas, av den lokala eller internationella polisiära 
styrkan alternativt redan från början avdelats till den internationella militära styrkan”. 
Med ”polisiär art” menar Eriksson (ibid.) de uppgifter som i Sverige skulle lösts av Po-
lisen, vilket är den mening som kommer användas även i föreliggande studie. 

Dessa ”gråzonsuppgifter” är i nuvarande insatser snarare regel än undantag för mili-
tära organisationer. Detta ställer krav på en bredare och i vissa fall djupare kompetens 
hos de insatta militära förbanden än under tidigare generationer av fredsfrämjande insat-
ser, samtidigt som kravet på hög militär professionalism för organiserad strid avtagit 
p.g.a. den gravt minskade risken för storskaliga krig. Den militära professionen har där-
för beskrivits som i en generell situation av avklingande militär professionalism och låg 
men tilltagande professionalism för ”peacekeeping” och nya, icke-traditionella10 militä-
ra uppgifter (Bolin 2008, Ydén 2010).   

2.1.3 Militär tradition och icke-traditionella militära uppgifter  
Hur icke-traditionella militära uppgifter ska definieras är dock oklart då den militära 
verksamhetstraditionen varierar mellan länder. Militära organisationer världen över har i 
modern tid ofta nyttjats för att i de egna samhällena och särskilt under längre fredsperi-
oder utföra uppgifter som i andra länder utförs av civila organisationer (Huntington 
1993, Wing 2000). I t.ex. Australien fick armén tidigt uppgiften att sköta statens fängel-
ser (Wing 2000), i Österrike används de militära organisationerna för gränsskydd och 
hantering av immigranter (Friesendorf 2010) och i USA ansvarar t.ex. den militära in-
genjörkåren för skyddsvallarna mot Mississippi i New Orleans, liksom amerikanska 
militära förband ibland förstärker polisen som vid upploppen i Los Angeles 1994.  

I Sverige har Försvarsmakten - speciellt Hemvärnet men ofta också inneliggande 
värnpliktiga - ofta bistått samhället vid olika svårigheter. Detta formaliserades och lades 
till Förvarsmaktens traditionella huvuduppgifter i försvarsbeslutet 1996, tillsammans 
med den nya formella uppgiften att delta i internationella insatser. (De traditionella 
uppgifterna är att försvara Sverige mot militärt angrepp och att hävda svenskt territori-
um.)  

En skillnad finns dock mellan de uppgifter militära organisationer traditionellt inrik-
tat sig mot och förberett sig för (men inte alltid utfört), d.v.s. organiserad strid i luften, 
till sjöss och på marken, och de uppgifter som i realiteten utförts p.g.a. militära organi-
sationers resurser, beredskap, förmåga till storskalig organiserat handlande och roll som 
statliga myndigheter, istället för av militärkompetensmässiga skäl (Huntington 1993, 
Wing 2000). I t.ex. Sverige användes Försvarsmaktens resurser och personal i mer än 

                                                 
9 För översikter se t.ex. Almén et al. 1996, Eriksson 1999, SOU 1997:104, se även Broberg Wulff & Ströberg 2001 
och SOU 2000:74, bilaga 5. Dessa baserar sig dock främst på situationen på Balkan under 1990-talet. 
10 Dessa kan alternativt benämnas militära icke-stridsuppgifter (non-combat tasks, Huntington 1993), men det kan i 
ett svenskt språkbruk lätt leda tanken till militära underhålls- och ledningsuppgifter runt strid, varför benämningen 
icke-traditionella militära uppgifter föredras. 
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fyrtio år för FN-insatser utomlands och för hjälpinsatser i Sverige utan att detta var utta-
lade formella uppgifter för Försvarsmakten, eller blev en del av den svenska militära 
professionens huvudkunskapsområden.   

Militära organisationer ägnar sig således åt många andra uppgifter än verksamhet 
kring väpnad strid. Traditionsbegreppet innebär dock att något såväl överlämnas från en 
generation till nästa som institutionaliseras i verksamheten (Rolf 1995, 1998). Erfaren-
heter och lärdomar från utförandet av andra uppgifter än de militära har emellertid i 
mycket liten grad traderats eller institutionaliserats i den svenska militära verksamheten. 
Svensk militär tradition bör därför förstås som en fråga om vad som historiskt (under 
1900-talet) utgjort Försvarsmaktens kunskapsfokus och legitimitetsgivande huvudupp-
gift i samhället, och inte vad Försvarsmakten i praktiken ägnat sig åt eller har resurser 
för. Tradition kan i detta ses som en organisatorisk tradition av fokus i materiel- och 
kunskapsuppbyggnad och reproduktiv utbildning, d.v.s. utbildning av nytillkomna för 
att vidmakthålla organisationens kunnande, mer än en organisatorisk tradition av att 
tillfälligt utföra vissa typer av verksamheter.  

De icke-traditionella militära uppgifterna kan då för svensk del generellt sägas om-
fatta det som inte rör administration av den fredstida militära organisationen, IKFN-
verksamhet11, bevakning av militära skyddsobjekt, strid på marken, i luften eller till 
sjöss12, understöd till strid, ledning av strid, eller förberedelser för allt detta t.ex. genom 
planering och utbildning av anställda och värnpliktiga. Det är här snarast fråga om en 
definition som ringar in den traditionellt svenska militära verksamheten och lämnar det 
icke-traditionella öppet för undersökning. I Sverige är den militära kärnverksamheten 
sedan Ådalshändelserna 1931 också betydligt mer avgränsad till aktiviteter runt natio-
nellt försvarskrig och strid än i andra länder där militära förband också kan få polisiära 
eller andra samhällsstödjande eller samhällsinternt säkerhetsinriktade uppgifter.   

2.2 Fredsfrämjande insatser och militär kompetens 
Den nya typ av fredsfrämjande insatser som började bli vanlig efter det kalla krigets slut 
1991 ställer inte bara krav på de insatta militära organisationerna att bättre hantera icke-
traditionella militära uppgifter och en förändrad insatsmiljö. Hela ansatsen runt ”peace-
keeping” har förändrats och kräver betydligt mer än att sätta in militära förband, hur 
tungt eller lätt utrustade de än är. ”Second generation peacekeeping” kräver insats av 
inte bara militära förband för säkerhet, utan också av olika civila specialister och insat-
ser för samhällsförändring och uppbyggnad av civila institutioner.   

Bakgrunden finns i hur de ”nya” krigen efter det kalla krigets slut inte längre handlar 
om ”war between armies” mellan uniformerade, statliga krigsmakter på ett stridsfält 
utan civila, utan om ”war amongst the people” i fallerande stater och samhällen (Smith 
2005). I dessa konflikter kan de aktiva parterna se ut på många olika sätt, och de inter-
venerande militära organisationerna kan ha att strida mot mer eller mindre reguljära 
förband och väpnade, ibland kriminella grupper samtidigt som de är inblandade i den 
                                                 
11 IKFN - Insatser mot Kränkningar i Fred och Neutralitet. Försvarsmakten har till uppgift att hävda svenskt territori-
um och avvisa kränkningar av svenskt territorium av andra staters militära enheter. 
12 Numera utpekas även en informationsarena för krigföring. 
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lokala politiken, ska vinna lokalbefolkningens förtroende, upprätthålla ordning och sä-
kerhet och medverka till återuppbyggnaden av ett civilt samhälle och civila institutioner 
för säkerhet i ett samhälle. Denna typ av fredsfrämjande insats har för svenskt vidkom-
mande blivit ytterst påtaglig genom insatsen i Afghanistan.  

2.2.1 Allt högre krav på icke-militär kompetens 
Denna typ av mål- och inriktningsmässigt bredare internationell insats i ett konfliktom-
råde har börjat ges konceptuella inramningar som t.ex. ”Security Sector Reform (SSR)” 
eller ”Security Sector Transformation (SST)”.13 En av utgångspunkterna för SSR är att 
internationella insatser inte längre enbart kan inrikta sig på de direkta militära eller sä-
kerhetsrelaterade hoten genom insats av militär trupp. Insatsen måste också åstadkom-
ma en utveckling av demokrati och rättssäkerhet i det konfliktdrabbade området genom 
åtgärderför att utveckla hela säkerhetssektorn och dess demokratiska styrning. Detta för 
att åstadkomma en varaktig fred och på sikt kunna dra bort de internationella militära 
förbanden (Folk och Försvar 2007).   

Gränserna mellan olika konfliktnivåer och verksamheter som krig, upprorsbekämp-
ning (counterinsurgency), DDR/efterkrigsstabilisering14, ”peacekeeping”, brottsbe-
kämpning, och ordningshållning blir i dessa fredsfrämjande insatser flytande och otyd-
liga (Almén et al. 1996, Eriksson 1999, SOU 1997:104). Man skulle kunna säga att de 
fredsfrämjande insatserna gått från ”peacekeeping between armies” under det kalla kri-
get, till dagens ”peace-building amongst the people”, för att parafrasera Smith (2005). 
Denna situation kräver också både mer försiktig och avvägd våldsanvändning samord-
nat med t.ex. politiska, sociala och ekonomiska insatser. Situationen kräver också ett 
vidgat, samhällsvetenskapligt kunnande inom de militära organisationerna och förståel-
se för den lokala sociala dynamiken i de samhällen i vilka insatserna sker (Fitz Gerald 
2000, Selmeski 2007, Smith 2005).  

Erfarenheter från de insatser som gjorts har dock lett till en distinktion mellan s.k. 
”entry missions” och ”follow-on-missions”. I den förstnämnda typen är insatsförbandets 
förmåga att genom strid och hot om strid t.ex. skilja parter åt viktig liksom en förmåga 
att bibehålla lag och ordning och tillgodose de elementära behoven hos en utsatt civilbe-
folkning. I den andra insatstypen är en viss grundförmåga till strid och väpnat själv-
skydd är viktig, men också förmågor till andra uppgifter mer relaterade till säkerhet, 
ordning och samhällsuppbyggnad. Det sistnämnda har beskrivits som att samhällssäker-
het och samhällsutveckling är ömsesidigt förstärkande företeelser och de militära insat-
serna måste inriktas mot båda, vilket av nödvändighet suddar ut gränsen mellan militära 
och humanitära uppgifter (Duffield 2001, Holsting & Nørgaard 2006).  

Militära förband för fredsfrämjande utlandsinsatser menas därför behöva ha såväl 
”combat skills” inriktade mot säkerhetsarbete, som ”contact skills” i form av medveten-
het om insatskontexten, samarbetsfärdigheter, kommunikativa färdigheter, flexibilitet 

                                                 
13 I Sverige använder Försvarsdepartementet beteckningen ”säkerhetssektorreform”. För en introduktion och över-
blick av SSR, se Folk och Försvar (2007). 
14 DDR - Disarmament, Demobilization and Reintegration - betecknar en process att avväpna och återföra tidigare 
soldater, gerillakämpar och upprorsmän till ett fredligt liv i sitt samhälle. 
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inför ändrade förhållanden, och konflikthanteringsfärdigheter, alla inriktade mot sam-
hällsutvecklingsarbetet, för att lösa sina uppdrag (Holsting & Nørgaard 2006). Balansen 
mellan vilka uppgifter militära organisationer ställs inför skiftar därför ofta över tid en 
insats pågår, där ”entry-missionuppgiften” att kunna utföra väpnad strid i förband och 
utföra säkerhetsrelaterade uppgifter alltmer träder i bakgrunden, och närvaron av ut-
vecklingsuppgifter efterhand generellt ökar. Av alla svenska insatser kan försvinnande 
få dock karakteriseras som ”entry missions”. 

2.2.2 Uppfattningen om traditionell militär kompetens som utgångspunkt för 
lösandet av andra uppgifter 

Den väpnade konflikt och det behov att skilja stridande parter åt - eller hindra någon 
part från fortsatt våld - som ofta underbygger fredsfrämjande insatser medför ett behov 
av insats av militär trupp för att hålla konfliktnivån mellan parterna låg för att kunna 
göra annat fredsarbete möjligt. Närvaron av opartisk militär kompetens och det hot om 
militära insatser det innebär menas då vara en förutsättning för utförandet av icke-
militära uppgifter. Detta menar kritiker har lett till att fredsfrämjande insatser ofta får ett 
alltför stort fokus på de militära inslagen: 

The point we are making is that military perceptions, military requirements, military ways of doing 
things and military “facts on the ground” have a strong influence on peace operations. This may be 
due to the unique functions of the military, their high visibility, the resources they consume, and 
the risks to which they are exposed, compared with other actors. They dominate because they are 
the first in line, and no one else is taken equally seriously (Faltas & Paes 2007, s 2). 

 
Uppfattningen att den militära kompetensen är utgångspunkten framgår tydligt i redogö-
relserna från svenska högre militära chefer med utlandserfarenhet från insatserna i Bos-
nien och Kosovo under 1990-talet och början av 2000-talet (se t.ex. Blomgren 2007, 
Blomgren & Johansson 2004, Brännström 2000, Henricsson 1994, 1997, Tillberg & 
Tillberg 2011, Tillberg et al. 2007). I dessa redogörelser menar cheferna att den militära 
kompetensen att organisera, leda, underhålla och disciplinerat genomföra olika typer av 
insatser som ges genom den traditionella militära verksamheten är grundförutsättningen 
för att lösa även icke-traditionella militära uppgifter. Den militära kompetensen 
kompletteras sedan med erfarenhetsbaserade anpassningar, ”street smartness” och im-
provisationer på plats i insatsområdet (Blomgren & Johansson 2004, Blomgren 2007, 
Brännström 2000, Henricsson 1994, 1997). Detta tycks vara ett generellt militärt tänke-
sätt runt fredsfrämjande operationer; liknande tongångar har konstaterats i den kanaden-
siska försvarsmakten (LaRose-Edwards et al. 1997), i den österrikiska (Kernic 1999) 
och den nederländska (Sion 2006).  

Uppgiften att effektivt utföra organiserad strid anses också som den svåraste ett ut-
landsförband kan få, vilket påkallar insats av ”normala” militära stridande förband fram-
för olika ”halvcivila” specialenheter mer inriktade mot upprätthållande av lag, ordning 
och säkerhet eller andra icke-stridsuppgifter. En tämligen spridd uppfattning inom För-
svarsmakten är att om ett förband klarar av väpnad strid klarar det också andra uppgifter 
i insatsområdet, och att risken för snabbt uppkomna oroligheter medför att tid för extra 
träning och utbildning för strid inte finns. En viss basförmåga till organiserad strid mås-
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te därför finnas i utlandsförbandet. Samma resonemang har förts i den kanadensiska 
försvarsmakten (LaRose-Edwards et al. 1997). 

Den svenska utlandsinsatstraditionen innebär därför att utlandsförbandens operativa 
kärnor regelmässigt organiseras och utrustas som stridande förband där referensorgani-
sationen utgörs av ett traditionellt infanteriförband, och huvudsakligen bemannas med 
personal med någon form av markstridskompetens.15 Den specifika insatsutbildningen 
innehåller tidsmässigt också huvudsakligen inslag relaterade till militär utrustning och 
strid på olika förbandsnivåer för att förbereda sig för ”worst case” på bekostnad av ut-
bildning för andra uppgifter - något utbildningen kritiserats för (Andersson 2001, 
Blomgren & Johansson 2004, Johansson 2001). 

Nyare erfarenheter från Afghanistan visar dock vikten av såväl kompetens för strid 
som andra grundlagda kompetenser än de rent militära. I det svenska deltagandet i ett 
brittiskt Provincial Reconstruction Team (PRT) i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan år 
2004 där ett svenskt militärpoliskompani utgjorde stommen i det svenska bidraget, var 
det militärpolisernas polisiära kompetens som blev värdefull för den brittiske befälhava-
ren (Westerdahl 2006). Likaså finns i Försvarsmakten en ökad medvetenhet om vikten 
av kunskap och förståelse för sociala och kulturella förhållanden i insatsområdena, t.ex. 
när det gäller andra kulturellt förankrade relationer mellan män och kvinnor än vad vi är 
vana vid från Skandinavien (Bergman 2008). 

2.2.3 Militär organisatorisk anpassning till förändrade uppgifter 
Den ”klassiska” formen av militär, fredsfrämjande intervention har varit genom insats 
av mer eller mindre tungt beväpnade män i form av peacekeepingsoldater i en separa-
tions- och övervakningszon mellan konfliktens parter. Förståelsen för att nutida freds-
främjande insatser också kräver mer än att enbart inrikta sig på de direkta militära hoten 
mot ordning och säkerhet, och sökandet efter hållbara lösningar på konflikter har lett till 
att militära organisationer alltmer omfattar olika specialenheter för andra uppgifter än 
de strikt militära. De nya uppgifterna bemöts dock inte genom förändring eller komple-
mentering av den generella militära professionella kompetensen, utan främst genom att 
skapa nya befattningar eller organisatoriska enheter, t.ex. för samverkan med civila 
myndigheter och organisationer, s.k. ”Civil-Military Cooperation” (CIMIC)16, där hu-
vudsakligen militärt utbildad personal arbetar med de nya uppgifterna (Michael & Ben-
Ari 2010).  
                                                 
15 Den första svenska FN-bataljonen (BA01) i Bosnien i oktober 1992 och de efterföljande bataljonerna utgjorde i 
denna tradition både en nyordning i och med att de genomgående var tyngre utrustade än tidigare FN-förband med 
bland annat pansarbandvagnar, pansarterrängbilar, pansarvärnsrobotar och ett danskt stridsvagnskompani, och en 
förstärkning av traditionen i och med att betydelsen av bemanning med markstridskompetent personal ökade. Den 
första bataljonen i Kosovo (KS01) oktober 1999 var likaledes tungt utrustad med bland annat pansarfordon och tunga 
granatkastare. Tidigare svenska FN-förband, med undantag för Kongoinsatsen 1962-65, har regelmässigt varit lättare 
utrustade med i huvudsak oskyddade fordon och lättare beväpning för självskydd. 
16 ”Civil-Military Cooperation”, d.v.s. de militära organisationernas samarbete med olika civila organisationer och 
lokala aktörer inom ramen för en insats. Detta verksamhetsområde röner stort intresse inom delar av den svenska 
Försvarsmakten, men ”CIMIC” kan för svensk del sägas vara betydligt större som koncept än som praktik. Inom det 
tidigare svenska Totalförsvaret fanns dock en utvecklad praktik och metodik runt totalförsvarssamverkan på olika 
organisationsnivåer, uttryckt i publikationer som ”Handbok Lokal Samverkan” och ”Handbok Regional Samverkan”. 
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Bland annat finns i t.ex. inom Nato-organisationen KFOR i Kosovo speciella enheter 
för social underrättelseinhämtning och kontakt med civilsamhället, s.k. ”Liasion and 
Monitoring teams (LMT17)”. I NATO-insatsen ISAF i Afghanistan arbetar ”Provincial 
Reconstruction Teams (PRT)” med att integrera hjälpverksamhet med militära freds-
främjande uppgifter. I Afghanistan har också ett observatörsteam bestående av enbart 
kvinnor18 för att få bättre kontakt med lokala kvinnor prövats med goda erfarenheter av 
den svenska Försvarsmakten. Just kontakt med och involvering av lokala kvinnor har 
visats vara en framgångsfaktor i fredsfrämjande arbete. Den grundläggande kompeten-
sen i dessa nya organisationsenheter är dock så gott som alltid en militär kompetens, 
och enheterna är oftast uniformerade och beväpnade likt övriga militära förband i områ-
det.  

Militära organisationer är också stora organisationer vars verksamhet, reellt eller pla-
neringsmässigt, omfattar de mest skiftande verksamhetsområden. I militära organisatio-
ner finns därför ofta specialenheter och förband för ett stort antal icke-stridsuppgifter 
som i en svensk militär kontext snarast är att se som icke-traditionella militära uppgif-
ter. T.ex. finns i den amerikanska armén ”civil affairs units” som handhar kontakter med 
det samhälle i vilket man befinner sig, bl.a. kontrakt med lokala leverantörer och uthyra-
re, och ”psychological operation (psyops) units” som utför propaganda- och informa-
tionskampanjer riktade mot en motståndare eller mot lokalbefolkning i ett insatsområde.  

Vidare har vissa länder olika typer av inrikestrupper, gendarmeri eller paramilitära 
polisförband som används för att upprätthålla lag, ordning och säkerhet i samhället, och 
har ibland skickat sådana enheter till internationella insatser (Eriksson 1999, Friesendorf 
2010). Sådana typer av polisiära eller militära enheter finns inte i Sverige. Det närmaste 
svenska militära exemplet är militärpolisförband som ingår i den svenska Försvarsmak-
ten och används för att upprätthålla säkerhet och ordning inom och runt militära förband 
och i beredskapslägen för att försvåra terrorism och för att förstärka lokal polis. För 
säkerhetsrelaterade uppgifter i utlandsinsatser sänder Sverige dock tillfälliga, militära 
förband där personalen som regel har någon form av markstridskompetens.  

Runt och inom dessa förbandskärnor finns vanligen befattningar eller mindre enheter 
för specialuppgifter, t.ex. samverkan med civila organisationer eller med andra förband. 
Gränsen mellan traditionellt militära och icke-traditionellt militära uppgifter kan gene-
rellt sägas vara otydligare på högre militär organisationsnivå än på lägre militär organi-
sationsnivå där förbandens eller befattningarnas specialisering till stor del bestämmer 
hur ”avvikande” de uppgifter är som här kallas icke-traditionellt militära. Och som 
framhållits ovan skapas som regel nya typer av förband för de nya uppgifterna mer än 
att tidigare typer av förband utvidgar sin verksamhet.  I och med att förbanden är tillfäl-
ligt sammansatta för en viss insats upplöses de sedan efter hemkomst. Detta skapar en 
situation där förband speciellt bildade för icke-traditionella militära uppgifter blir mar-
ginella och tillfälliga företeelser tydligt relaterade till en viss insats, utan fast förankring 

                                                 
17 LMT - Liasion and Monitoring Teams. Dessa är grupper av erfarna officerare som fungerar som kontaktyta och 
”känselspröt” gentemot det lokala samhället i Kosovo. LMT:s skapades efter de överraskande och omfattande upp-
loppen i Kosovo i mars 2004, och ska som underrättelseorgan förse högre befälhavare inom KFOR med information 
om stämningar och tendenser i samhället under devisen ”feel the pulse of Kosovo”. 
18 Military Observation Team (MOT) Juliette. 
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i den militära organisationen och dess verksamhetstraditioner och utan stöd av ett vidgat 
och institutionaliserat militärt yrkeskunnande. 

Den svenska militära kompetens Försvarsmakten återkommande framhåller som cen-
tral anges också så gott som alltid i termer av väpnad strid. Grundläggande stridsutbild-
ning, krav på förmåga att minst bevaka och försvara sig själva och att bära personlig 
stridsutrustning återfinns också i alla militära förband. Det svenska militära utbildnings-
systemet har i modern tid också varit helt avgränsat från andra postgymnasiala utbild-
ningar och yrkesområden, och till sitt innehåll mycket centrerat till utbildning för eller 
ledning av strid eller administration av militära förband vilket bidragit till denna av-
gränsning av svensk militär kompetens (Ydén 2010, Ydén & Hasselbladh 2010).   

2.2.4 Diskussionen om vidgad militär professionell kompetens 
Insats av militär trupp för polisiärt och säkerhetsinriktat arbete i fredsfrämjande insatser 
har mött kritik om att militära förband och officerare ofta har otillräcklig utrustning och 
utbildning för dessa uppgifter (LaRose-Edwards et al. 1997, Eriksson 1999, Faltas & 
Paes 2007, Friesendorf 2010). Utbildning i t.ex. internationell humanitär rätt och andra 
delar av folkrätten är oftast en marginell företeelse i olika militära fredsinsatsutbild-
ningar, och ses som ett område för specialister (Murphy 2000). Detta kännetecknar ock-
så många andra ”civila” kunskapsområden som t.ex. civil-militär samverkan eller stöd 
till samhällsutveckling.  

Militära förband, speciellt med yrkessoldater, menas också ha ett för starkt ”warrior 
ethos” och ett för ”krigiskt mindset” för olika former av fredsstödjande insatser (Kernic 
1999, Klep & Winslow 1999, Sion 2006, 2010, Tripodi 2001, 2003, Winslow 1999). 
Detta är dock inte ett stort problem i svenska militära insatser. De nordiska länderna har 
utpekats som företrädare för en ”mjuk” form av militära fredsfrämjande insatser (Fitz 
Gerald 2000, LaRose-Edwards et al. 1997, Tripodi 2003). Likaså visar studier vid För-
svarshögskolan att svenska värnpliktiga soldater som söker utlandstjänst i mycket låg 
grad kännetecknas av ett ”warrior ethos” och ser sig själva mer som ”peacekeepers” än 
”warfighters” (Hedlund 2010, Hedlund & Soeters 2010).19   

Ett för svenskt vidkommande mer centralt problemområde ligger i att militära orga-
nisationer, liksom Försvarsmakten, traditionellt inriktat sin organiserade forsknings- och 
studieverksamhet, materiel- och kunskapsuppbyggnad, och utbildning mot väpnad strid 
mellan uniformerade och hierarkiskt organiserade, statliga krigsmakter. Utförande av 
icke-traditionella militära uppgifter har i den svenska Försvarsmakten mer varit ett pro-
blem för dem som ska utföra dem, när de ska utföra dem än för den svenska militära 
professionen och dess långsiktiga utveckling av sina yrkestraditioner, sin expertis och 
professionella kunskapsbas överlag. Utförandet av insatserna blir i huvudsak erfaren-
                                                 
19 Kernic (1999) har i en studie i den österrikiska försvarsmakten emellertid visat att insatsens karaktär har betydelse 
för i vilken grad man vill se sig som ”warfighters” - de som skulle till den lugnare insatsen på Golanhöjderna såg sig 
som ”peacekeepers” medan de som skulle till Bosnien såg sig mer som ”warfighters”. Likaså har Sion (2006) i en 
studie av den nederländska försvarsmakten visat att förbandstypen är av betydelse för självuppfattningen i internatio-
nella fredsfrämjande insatser. Infanterisoldater i Bosnien såg sig mer som ”warfighters” än artillerisoldater i Kosovo, 
trots att de utförde liknande typ av patrulleringsuppgifter. Frågan är om motsvarande skillnader finns i svenska ut-
landsförband.   
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hetsbaserat och erfarenheter av arbetet och insatsområdet traderas normalt från kontin-
gent till kontingent inom en insats, men sprids sällan till andra delar av Försvarsmakten 
på ett systematiskt och genomarbetat sätt (Lindgren et al. 1998, Svensson 2005, Åker-
man et al. 2007). En svensk, institutionaliserad militärprofessionell kunskapsbas för 
icke-traditionella militära uppgifter saknas därför i hög grad.  

I den internationella professionsforskningen om militäryrket har de förändrade upp-
gifterna för de militära organisationerna dock sedan länge uppmärksammats och utgjort 
grund för forskning och debatt om hur det traditionella militära yrkeskunnandet bör för-
ändras och kompletteras (Ydén 2010, Ydén & Hasselbladh 2010). Den traditionella rol-
len för militärer som ”soldier-warfighter” ansågs redan strax efter det andra världskriget 
behöva kompletteras med en roll som ”soldier-policeman” p.g.a. användningen av mili-
tära förband för att upprätthålla lag och ordning (Janowitz 1960).  

I nyare diskussioner menas militäryrket under de senaste decenniernas utlandsinsat-
ser ha fått ytterligare specialiseringar mot andra uppgifter utanför de traditionellt militä-
ra, som t.ex. ”soldier-media expert”, ”soldier-doctor”, eller ”soldier-relief worker” (Hal-
tiner & Klein 2005, Michael & Ben-Ari 2009). För högre befälsnivåer framhålls roller 
som ”soldier-scholar” och ”soldier-diplomat” för att hantera den nya, mer komplexa 
situation dagens militära insatser innebär bland annat i fråga om analys och förståelse av 
det land och det politiska och mediala sammanhang insatsen äger rum inom (Abrahams-
son 2007, Ydén 2010). Huvuddelen av dessa studier utgår emellertid från ett makroso-
ciologiskt eller statsvetenskapligt perspektiv som ofta bygger sina slutsatser på doku-
ment- eller intervjuforskning, och mycket få arbeten utgörs av empiriska observations-
studier av militär praktik (Friesendorf 2010, Ydén 2008). 

Den internationella diskussionen om vidgad militär kompetens är dock i stort sett 
frånvarande i svensk officersutbildning (Ydén 2010, Ydén & Hasselbladh 2010). Något 
som också verkar saknas är en militärprofessionell begreppsapparat för dessa icke-
traditionella militära uppgifter. Svensk militär doktrin för fredsstödjande operationer 
finns nedtecknad i ett fåtal skrifter varav några inte är officiella dokument för den 
svenska Försvarsmakten utan är handböcker utgivna inom ramen för det nordiska sam-
arbetet runt militära frågor i utlandsinsatser.20 Dessa förefaller dock inte vara allmänt 
spridda och använda, och inga mer omfattande utbildningsinslag runt icke-traditionella 
militära uppgifter återfinns heller på de militära officersutbildningarna. 

Den svenska Försvarsmakten har väsentligen inte heller samarbetat med andra, civila 
aktörer som också verkar i olika konfliktområden, med organisationer i Sverige, t.ex. 
polis eller socialtjänst, som arbetar med liknande uppgifter i Sverige, eller genom att 
inkorporera personal med kompetens för uppgifterna i de militära insatsförbanden. Den 
huvudsakliga strategin har istället varit att utgå från personalens militära kompetens och 
komplettera den med erfarenhetsbaserade utbildningsinslag riktade mot arbetet i freds-
främjande insatser. Hantering av erfarenheter från internationella insatser - s.k. ”Les-
sons learned”- har därvid fått stor uppmärksamhet inom Försvarsmakten.  

                                                 
20 Se www.nordcaps.org 
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2.3 Försvarsmaktens organisering av utlandsförband 
Försvarsmaktens fredsfrämjande utlandsinsatser har traditionellt genomförts i sexmåna-
dersperioder av tillfälligt sammansatta personalkontingenter. Dessa kontingenter är till-
fälliga men formella delar av den svenska Försvarsmakten och har vanligen bildats med 
något utpekat ansvarigt svenskt grundorganisationsförband21 som grund. De har till sin 
huvuddel normalt bestått av på frivillig väg rekryterade yngre värnpliktiga soldater, 
värnpliktigt befäl, och mestadels yngre yrkes- och reservofficerare med begränsad eller 
ingen tidigare erfarenhet av utlandstjänstgöring. Till en mindre del ingår vanligen lika-
ledes tillfälligt sammansatta men speciellt anpassade enheter för olika specialuppgifter, 
t.ex. min- och ammunitionsröjning, samverkan med lokalsamhällen, underrättelsetjänst 
eller personskydd. Dessa bemannas normalt med särskilt utvald och utbildad personal, 
ofta med omfattande och ofta återkommande tidigare utlandstjänstgöringar bakom sig 
och ofta rekryterade från en personalpool av militära specialister i Sverige.  

2.3.1 En marginaliserad svensk tradition runt utlandsinsatser 
Utförandet av olika uppgifter i utlandsinsatser har i den svenska Försvarsmakten under 
huvuddelen av den tid svenska militära utlandsinsatser ägt rum dock utgjort en verk-
samhet på marginalen av huvudverksamheten att försvara Sverige mot militära angrepp, 
trots att utlandsverksamheten periodvis kunnat omfatta upp till mer än tre tusen perso-
ner årligen. Inom övriga delar av Försvarsmakten som mer varit inriktade på invasions-
försvar, väpnad strid och värnpliktsutbildning har verksamheten runt ”peacekeeping” 
ofta setts med ointresse fram till slutet av 1990-talet.22 Den fast anställda personalens 
utlandstjänstgöring sågs länge också som en avvikelse och ”utflykt” av enskilda från 
Försvarsmaktens traditionella huvudverksamhet - att försvara landet mot invasion och 
kränkningar. Vidare har vissa officerare gjort upprepade utlandstjänstgöringar medan 
huvuddelen av de svenska officerarna aldrig har gjort en enda utlandsinsats.23  

Detta ledde till att kunskaper och erfarenheter om utlandsinsatser var ojämnt spridda 
bland personalen och på en organisatorisk nivå i huvudsak samlades hos de små enheter 
i Försvarsmakten som ansvarade för utbildningen, avskilt från Försvarsmaktens övriga 
verksamheter. Försvarsmakten i övrigt var en resurspool som för utlandsinsatser tillhan-
dahöll personal och materiel men inte kunskaper och erfarenheter, då organisationen 
inriktade sin huvudsakliga erfarenhetsackumulering och kunskapsuppbyggnad mot det 
nationella invasionsförsvarets behov.  

Sedan 1960-talet har emellertid de nordiska länderna samarbetat inom ramen för 
Nordiska Samverkansgruppen för militära FN-frågor (NordSamFN). Gruppen har arbe-
tat med att samordna utbildningar och med att framställa handböcker för såväl uppstäl-
lande av beredskapsförband för FN-insatser, som taktiska handböcker för FN-
uppträdande i konfliktområden. Dessa användes emellertid främst inom de insatsutbil-
                                                 
21 Arméregementen, flygflottiljer eller marinförband. Hela organisationen för uppsättande och bemanning av förband 
för utlandsinsatser är när detta skrivs (2013) dock under förändring i och med övergången till en Försvarsmakt med 
stående förband med anställda soldater. 
22 Detta är min erfarenhet efter samtal med officerare och efter mina egna år i Försvarsmakten. 
23 Vilket också är förhållandet i skrivande stund (2013). 
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dande organisationsenheterna och fick ingen större spridning i Försvarsmakten i stort 
och i dess mer allmänna utbildningar. NordSamFN ersattes 1997 av NordCAPS (Nordic 
Coordinated Agreement for Military Peace Support).  

De första insatserna från 1956 och framåt skedde - precis som nu - med ett svenskt 
grundutbildningsförband (då: fredsorganisationsförband) som bas. Utbildningen genom-
fördes inledningsvis vid av dåvarande arméstaben utsedda förband, men kom från 1984 
att för officerarna och många specialister också att genomföras som kurser vid För-
svarsmaktens FN-skola (FNS) i Almnäs, Södertälje innan utbildningen vid det kontin-
gentsansvariga grundutbildningsförbandet började. FNS sammanfördes 1993 med armé-
stabens FN-avdelning och kom att benämnas Försvarsmaktens internationella cent-
rum/centrum för internationell verksamhet, SWEDINT) fram till 2004. Från 2004 dela-
des denna enhet upp i SWEDINT som inriktar sig mot internationella kurser, och Inter-
nationella utbildningsenheten (IntUtbE) på Livgardet, Stockholm, som tillsammans med 
olika specialistcentra inom Försvarsmakten genomför insatsutbildning för olika kontin-
genter och personal som ska genomföra utlandsuppdrag.  

Detta sätt att ställa upp personalkontingenter och förband för utlandsinsats kommer 
med stor sannolikhet att förändras i och med Försvarsmaktens övergång till frivillig 
tjänstgöring och kontinuerligt tjänstgörande personal på alla personalnivåer.   

2.3.2 Insatsutbildning 
Inriktningen mot ett invasionsförsvar har inneburit att utbildning för utlandsinsats getts i 
nära anslutning till insatsen och endast till de frivilliga, tillfälliga kontingenter som ska 
åka iväg. Detta är ett förfarande som ärvts och vidareförts från de första svenska freds-
främjande truppinsatserna på 1950- och 60-talen, vilka kom att organiseras och sättas in 
med mycket kort varsel och i vissa fall med mycket kort organiserings- och förberedel-
setid (Hansson 2005).  

Insatsutbildningen var under flera decennier fram till 1990-talets början också en 
ganska kort utbildning om någon vecka. I och med den nya typen av fredsfrämjande 
operationer och insatsen i Bosnien 1993 förlängdes utbildningen till ca fem-sex veckor 
för förbandets huvuddel (Johansson 2001). Utifrån denna utbildning har något av ett 
standardutbildningsprogram för utlandsinsatser uppkommit. Insatsutbildning beskrivs år 
2010 såhär på Internationella Utbildningsenhetens hemsida: 

Fredsbevarande verksamhet  

Utbildningen beskriver vad fredsbevarande verksamhet är och hur man genomför olika slags åt-
gärder på fältet. Den inleds med ett par dagars teori för att sedan bedrivas i ett stationssystem där 
ett antal praktiska moment ingår. 

Några exempel på dessa praktiska moment är upprättande av och tjänst i checkpoint (vägspärr), 
upprättande av observationsplats samt eskort/konvojkörning. En checkpoint upprättas ofta vid vä-
gar och andra platser där man vill genomsöka fordon, hindra sammandrabbningar med mera. Ut-
bildningen är insatsinriktad och ger, så långt det är möjligt, en bild av hur det fungerar i insatsom-
rådet. 

Insatsspecifik utbildning 
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Utbildningen omfattar bakgrundskunskap om konflikten, det politiska läget, parternas verksamhet, 
rådande arbetsförhållanden i området samt utbildning i det mandat som ligger till grund för den ak-
tuella insatsen. 

Säkerhetsutbildning 

Utbildningen omfattar vapentjänst, sjukvårdstjänst, skyddstjänst, folkrätt, viss engelsk terminologi 
och signalering, information om minfaran samt utbildning i "Rules of Engagement", det vill säga 
bestämmelser för brukande av våld. 

(http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Livgardet-LG/Internationella-
Utbildningsenheten---IntUtbE/ 2010-11-16) 

 
Inför insatsen i Afghanistan har utbildningstiden förlängts ytterligare till ca tio veckor. 
De stora kostnader som är förknippade med utlandsinsatser och förband med anställda 
soldater medför dock ett visst motstånd mot generell förlängning av utbildningstiderna.  

2.3.3 Erfarenhetsöverlämning mellan kontingenter 
Det yrkeskunnande och de doktriner som har formats och traderats inom ramen för olika 
utlandsinsatser har främst ackumulerats inom de speciellt avdelade och personellt tämli-
gen små verksamheter som ansvarat för utbildning och genomförande av insats. Inom 
dessa har dock personalrotation och bristande dokumentation ofta lett till att erfarenhe-
ter och slutsatser förloras.  I övriga delar av Försvarsmakten har såväl informationstill-
gång som intresse för vad som skett under utlandsinsatserna varit låg. Andersson & Jo-
hansson (1999) beskriver situationen under 1980- och 1990-talen som att utlandsför-
banden i och med insatsen gått in i en svart låda i sex månader, och ingen utomstående 
vet vad som händer däri. Det verkar under lång tid inte heller ha funnits något större 
intresse från Försvarsmakten att försöka öppna upp den svarta lådan och på ett organisa-
toriskt plan sprida information om eller ta lärdom av vad som händer i olika insatser.  

Det yrkeskunnande och de erfarenheter som kunnat samlas inom ramen för olika ut-
landsinsatser och som traderats inom respektive insats och dess kedja av kontingenter 
blev under tiden före 1990-talet därmed inte en del av det svenska militära yrkeskun-
nandet som det förmedlas på skolor och förband. Det som ändå har etablerats som ett 
yrkeskunnande runt uppgifter i utlandsinsatser har gjort så inom ramen för en avgränsad 
utlandsverksamhet, främst i kontakten mellan avlösande och avlöst förband och genom 
instruktörerna i insatsutbildningen, och inte inom Försvarsmakten i stort. Olika utbild-
ningar för utlandsinsatser blir på detta sätt också baserade på, och mycket beroende av, 
tillgången på utbildare med egen erfarenhet.  

För de kontingenter som rekryterats och står i färd med att genomföra en insats utgör 
den insatsspecifika utbildningen i nära anslutning till insatsen och överlämningsrutiner 
mellan avgående och tillkommande kontingent de viktigaste källorna för att kunna ta 
del av tidigare erfarenheter och lärdomar. Utbildningen anordnas av Internationella Ut-
bildningsenheten (IntUtbE) som rutinmässigt följer upp läget i insatsområdet och hur 
den senast genomförda utbildningen kommit att fungera, vilket sedan ligger till grund 
för förändringar i den insatsspecifika utbildningen. Denna genomförs också med hjälp 
av inlånade instruktörer med egen erfarenhet från utlandsinsatser och helst det aktuella 
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insatsområdet, liksom med understöd från de av kontingentens egen personal som har 
tidigare utlandserfarenhet.24  

Tidigt i en kontingents utbildningsperiod sker normalt också studiebesök i insatsom-
rådet - s.k. ”rekognoseringsresa” - av de tillkommande cheferna. Bland tillkommande 
personal genomför också vissa specialister en del av sin utbildning på plats i området, 
parallellt med den avgående kontingentens personal. Under utbildningsperioden för den 
tillkommande kontingenten är det inte ovanligt att några chefer från olika organisa-
tionsnivåer i den avgående kontingenten kommer till Sverige för en informations- och 
erfarenhetsföreläsning. Vid insättandet av en ny kontingent åker regelmässigt den till-
kommande kontingentens chefspersonal iväg först och går under några dagar till veckor 
bredvid de chefer de ska avlösa innan resten av tillkommande kontingent kommer på 
plats.  

Detta överlämningsförfarande har stora fördelar då tillkommande chefer med egna 
ögon kan se t.ex. terräng, anläggningar och hur verksamheten bedrivs på plats i insatsen 
och tala med dem som utför de olika uppgifterna, vilka lärdomar de dragit och vilka 
problem de mött. Förfarandet har emellertid också kritiserats för att sakna institutionellt 
minne (Höglund 2007) och struktur för vilken information som regelmässigt ska över-
lämnas (Svensson 2005). Överlämningen har också försvårats av prestige och vi-och-
dom-tänkande mellan avgående och tillkommande kontingent (Blomgren & Johansson 
2004, Svensson 2005). Förfarandet har ofta också präglats av både ointresse att delge 
erfarenheter på grund av avslutning av insats och förestående hemresa, och ovilja att ta 
del av erfarenheter då man upplever sig ha ett annat läge och redan fungerande rutiner 
vid tillkommande kontingent (Niklasson 2004, Svensson 2005). Tidigare kontingenters 
erfarenheter har i detta setts som alltför bundna till sin tid och sitt läge för att vara gilti-
ga för den egna insatsen. Till detta kommer skillnader i hur uppgifter övergripande löses 
inom olika förbandskulturer och förbandstraditioner i Sverige (Magnusson 1998). 

Likaså tycks en vanlig effekt vara att de tillkommande cheferna lätt får en negativ 
bild av den avgående kontingenten som är i slutskedet av sin insats och många gånger 
kan vara uttröttad, i tankarna redan på väg hem och ha svårt att upprätthålla rutiner och 
arbetstakt, vilket gör att det mesta den avgående kontingenten står för nedvärderas av de 
nya cheferna och en alienerande vi-dom situation lätt uppstår. En del chefer vittnar ock-
så om att de vid första insatsen varit för oerfarna för att veta vilken information de borde 
efterfrågat. (Blomgren & Johansson 2004, Blomgren 2007)  

Det rådande överlämningsförfarandet är också mycket beroende av dels vad som 
upplevts och erfarits under en insats, dels den erfarenhetsöverlämnande personalens 
förmåga att formulera och förmedla kunskaper och erfarenheter på sådant sätt att de är 
användbara även för efterkommande utlandsförband. Det synes som om det är mycket 
upp till de enskilda överlämnarna och mottagarna vad som kommer att fokuseras, och 
överlämnandet stöds generellt inte av organisationsgemensamma, rationellt fastlagda 
mallar, av en utvecklad gemensam professionell begreppsapparat, eller av tidigare erfa-
renheter av processen genom t.ex. systematiska utvärdering av hur framgångsrik över-
lämning utformats och vad den innehållit.  
                                                 
24 Intervju med mj Fredrik Wesslén, Chef för Kosovoavdelningen vid Försvarsmaktens Internationella Utbildnings-
enhet vid Livgardet, Stockholm, 2006. 
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Kunskaps- och färdighetsuppbyggnaden blir med detta förfarande också mycket in-
sats- och områdesspecifik och vid insatser i nya konfliktområden uppstår lätt ett glapp 
mellan de tidigare erfarenheterna och den nya insatsens krav. Förfarandet leder också 
till en viss tröghet vid erfarenhetsöverföringen vid insatser i nya konfliktområden då de 
som genomfört en insats p.g.a. semester och nya arbetsuppgifter ofta inte kan återkom-
ma som instruktörer förrän efter ett år.25   

Överlämningsproblematiken har dock aldrig varit föremål för större, fokuserade stu-
dier eller utvärderingar, utan olika problem med överlämningsförfarandet nämns lite här 
och var i andra studier, främst C-uppsatser av militära chefer med utlandserfarenhet vid 
Försvarshögskolans högre militära utbildningar, eller i samtal med personal med ut-
landserfarenhet.   

2.3.4 Vidgningen av utlandstraditionen  
Efter Bosnieninsatserna i början av 1990-talet, försvarsbeslutet 1996 och den minskning 
och ominriktning av Försvarsmakten som skett under den senare delen av 1990-talet 
och början av 2000-talet har internationella multinationella fredsfrämjande insatser 
emellertid fått stor uppmärksamhet och bitvis utgjort utpekad huvudverksamhet för För-
svarsmakten (se t.ex. Överbefälhavaren 2004, 2006, 2007). Speciellt förstagångsinsat-
sen BA01 i Bosnien vintern 1993-94 innebar ett kraftigt ökat intresse för svenska ut-
landsinsatser, bland annat i media och mycket p.g.a. att insatsen skedde under krigslika 
förhållanden vilket rönte uppmärksamhet i den då fortfarande invasionsförsvarscentre-
rade Försvarsmakten.  

Uppmärksamheten var dock som störst innan insatsen, och därefter koncentrerad till 
ett fåtal ”nyhetsvärda” händelser av krigsliknande karaktär. Denna första bosnieninsats 
och även andra svenska insatser i Bosnien och på Balkan har sedan beskrivits som att 
utlandsförbanden, ur övriga Försvarsmaktens synvinkel, under sex månader försvunnit 
in i en ”svart låda” för att sedan komma ut igen utan att övriga Försvarsmakten i någon 
större grad vetat vad som hänt under insatsen, förutom genom några formella rapporter 
(Andersson & Johansson 1999, Andersson 2001).  

Genom BA01 och dess efterföljande kontingenter blev det dock uppenbart också för 
den svenska Försvarsmakten att karaktären på de fredsfrämjande uppdragen hade för-
ändrats betydligt (Johansson 2001). FN-tjänst sågs inom Försvarsmakten inte längre 
som ”solsemester på Cypern”, vilket ofta var fallet tidigare, utan som ”skarp” verksam-
het. I dessa andra generationens fredsfrämjande operationer har även många av de erfa-
renheter och doktriner som skapats inom ramen för tidigare insatser och som uttrycks i 
handböcker som t.ex. UN Nordic Tactic Manual26 och olika internationella FN-kurser 
för ”peacekeeping”, till stor del blivit inaktuella (Fitz Gerald 2000).  
                                                 
25 T.ex. var utbildningen inför den fjärde kontingentens insats i Kosovo 2001 till största delen baserad på erfarenheter 
från insatserna i Bosnien 1993-1999 då detta var insatsutbildningsinstruktörernas huvudsakliga erfarenhetsområde 
(intervju kompch B1 Kosovo).   
26 UN Nordic Tactical Manual, volume 1 och 2 är en handbok för befälhavare ”på fältet” och är framtagen inom 
ramen för det nordiska samarbete runt militära utlandsinsatser som pågått sedan 1960-talet. Första utgåvan kom 1992 
och byggde på erfarenheter från främst FN-insatsen i Libanon (UNIFIL) under 1980-talet. Handboken har regelbun-
det uppdaterats (den senaste upplagan är från 2007) men bygger i stort på den första upplagans innehåll. 
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Det ökade svenska militära intresset för internationella insatser innebär att den ”svar-
ta lådan” i mångt och mycket öppnats upp under 1990-talet, och en strävan efter syste-
matisk erfarenhetsinsamling, s.k. ”Lessons learned” inom olika verksamhetsområden, 
bl.a. min- och ammunitionsröjning, finns inom flera delar av Försvarsmakten. Diskus-
sionen i media och nyhetsrapporteringen från det tidiga 2000-talets insatser i Afghani-
stan och Kosovo har blivit tätare och mer detaljerad än under 1980-talets insatser i Li-
banon och 1990-talets insatser på Balkan. Utlandsinsatser ses som en naturlig del av 
yrket, främst bland yngre officerare, och de icke-traditionella militära uppgifterna tas på 
stort allvar. Många icke-traditionella militära uppgifter håller sedan 1990-talets mitt 
därmed sakta på att bli traditionella militära uppgifter i kraft av sin ständiga närvaro i 
utlandsinsatser, men befinner sig ännu mycket i den svenska militära yrkestraditionens 
och det institutionaliserade svenska militära yrkeskunnandets utkanter.27  

2.3.5 ”Lessons learned” och intresset för utlandserfarenheter 
Erfarenheterna från utlandsinsatser har under det senaste decenniet ägnats ett relativt 
stort intresse inom Försvarsmakten där olika enheter på olika sätt ägnar sig åt kunskaps-
uppbyggnad - Lessons Learned - på basis av utlandserfarenheter.28 Den största delen av 
denna erfarenhetshantering sker dock inom enheter vars verksamhet syftar till att på 
olika sätt stödja uppbyggnaden och insatsen av olika utlandsförband, och den erfaren-
hetsbaserade kunskapsuppbyggnaden rör främst stödenheternas egen förmåga att orga-
nisera, ge stöd till, utbilda eller leda utlandsförbanden (Lindgren et al. 1998, Svensson 
2005, Åkerman et al. 2007). Ett exempel på arbete med erfarenhetsåterföring och Les-
sons Learned är Försvarsmaktens Internationella Utbildningsenhets rutin att besöka ett 
utlandsförband under deras utlandsinsats för att följa upp den utbildning man gett, för 
att kunna uppdatera och förbättra utbildningen av nästa kontingent. En del av dessa 
verksamheter kännetecknas också av en hög personalomsättning, och få befattningsha-
vare stannar längre än ett par år innan de går vidare till andra befattningar, vilket påver-
kar erfarenhetsackumulationen inom stödverksamheterna (Rode & Löfstedt 2007).   

Inom Försvarsmakten i övrigt och speciellt delar av Försvarshögkvarteret finns dock 
en strävan efter att ”tappa av” eller ta tillvara erfarenheter genom att kodifiera, bearbeta 
och implementera erfarenheter från utlandsinsatser. Detta har skett genom flera försök 
till byggande av system för erfarenhetshantering, både lokalt inom olika stödverksamhe-
ter till utlandsförbanden, och centralt inom Försvarsmaktshögkvarterets operativa in-
satsledningsstab (OPIL). Syftet var att åstadkomma ett system för lärande eller ett Les-
sons Learned-system inom ledningen av olika insatser och som även avser omfatta erfa-
renheter från andra verksamheter än utlandsinsatser. Strävan var också att samla erfa-
renheter i någon form av databas eller erfarenhetskatalog (Pettersson 2009, Rode & 

                                                 
27 Utlandserfarenheter har t.ex. sällan premierats vid tillsättningar av högre tjänster i Försvarsmakten (Ydén 2008). 
28 Termen ”Lessons Learned” är relativt vanlig i engelskt språkbruk, och används inom såväl NATO som FN där 
engelska är arbetsspråk som beteckning på organisationers systematiska hantering och rapportering av vunna erfaren-
heter i en verksamhet. Genom den svenska Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser har denna term 
kommit att leta sig in i också den svenska Försvarsmaktens språkbruk. 
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Löfstedt 2007). Hösten 2010 bildades en speciell enhet för detta - Insatsstabens enhet 
för erfarenhetsanalys (INSS ERF ANA) - (Dessne 2012). 

Verksamheten har både utgått från och utvärderats av främst den variant av ”know-
ledge management” som finns inom dator- och IT-forskning och vars främsta fokus är 
de IT-system som menas utgöra grunden för kunskapshanteringen. Utvecklingsinsatser 
och påbörjade systemförsök för detta har dock ofta mött svårigheter i att få systemen 
säkerhetsgodkända och att fungera så som tänkt, bland annat har bearbetningen och ka-
talogiseringen av erfarenheterna varit bristfällig (Pettersson 2009, Rode & Löfstedt 
2007). Systemen har inte heller varit allmänt åtkomliga inom andra delar av Högkvarte-
ret eller inom Försvarsmakten i stort som därför har haft svårt att systematiskt nyttja 
erfarenheter från utlandsinsatser (Rode & Löfstedt 2007, Åkerman et al. 2007). Senare 
studier har dock fokuserat samspelet mellan dessa formella metoder och IT-system för 
erfarenhetshantering, och hur erfarenhetshanteringen också sker genom informella nät-
verk i Högkvarteret (Dessne 2012). 

2.4 Avslutning 
Den främsta verksamheten för att inför utlandsinsatser förbereda personalen för de icke-
traditionella militära uppgifterna är huvudsakligen den insatsutbildning som ges i an-
slutningen till insatsen och det Lessons Learned-arbete som är knutet till denna utbild-
ning. Denna utbildning berör enbart dem som ska åka iväg. De i utlandsinsatser ofta 
återkommande icke-traditionella uppgifterna är därför fortfarande mer en fråga för dem 
inom Försvarsmakten som konkret ska utföra dem, när de ska utföra dem, än för den 
svenska militära professionen och dess långsiktiga utveckling av sina yrkestraditioner, 
sin expertis och professionella kunskapsbas överlag.  

De erfarenheter som varje kontingent gör i arbetet med icke-traditionella militära 
uppgifter kommer därför förmodligen även under översiktlig tid framöver att vara den 
främsta källan till förbättrat kunnande i utförandet av dessa uppgifter, och detta på såväl 
individuell som kollektiv och organisatorisk nivå. På en kollektiv och organisatorisk 
nivå blir därför också även fortsättningsvis den direkta kontakten och överlämningen 
mellan avgående och tillkommande förband, tillsammans med insatsutbildningen och 
dess uppdatering genom uppföljning de viktigaste Lessons Learned-länkarna, även om 
detta har sina begränsningar som påpekats ovan.    

En av de största begränsningarna i erfarenhetsöverföringen mellan kontingenter är 
beroendet av den erfarenhetsöverlämnande personalens förmåga att göra, formulera och 
förmedla kunskaper och erfarenheter på ett sådant sätt att de är användbara även för 
efterkommande förband. Här kan framföras att det väl befäst i arbetslivspedagogisk 
forskning att ett utvecklande, erfarenhetsbaserat lärande i arbetet befrämjas av olika 
former av kognitivt stöd i form av t.ex. teoretiska begrepp och perspektiv, liksom att ett 
erfarenhetsbaserat lärande bör integreras med formella utbildningssatsningar som kan 
erbjuda detta kognitiva stöd. En bakgrund till detta finns bland annat i de alltmer kom-
plexa sammanhang inom vilka alltfler arbetsuppgifter återfinns. 

Detta har en tydlig parallell i en militär kontext där utlandsinsatser i främmande län-
der inom ramen för internationella överenskommelser ställer betydligt större krav på att 
förstå t.ex. insatsernas politiska sammanhang eller samhällsstruktur och kultur i de län-
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der där insatserna görs, än vad som ställs vid militär verksamhet i det egna landet 
(Franke 1999, Holsting & Nørgaard 2006, Johansson 2001, Selmeski 2007). Sion (2006, 
s 464) skriver i en studie av utbildning för fredsfrämjande insatser inom den neder-
ländska armén att: 

Faced with an environment that changed from monovalent to a multivalent, blurred, “fuzzy” logic 
of friend/foe/nonfoe, the army needs to use new lenses to read a reality in which the simplicity of 
the peace-war dichotomy is replaced by a complexity of variables. 

 
I dessa insatser kan komplexiteten och de övergripande sammanhangen vara svåra att få 
direkt, egen erfarenhet av utan måste ofta förstås genom ”new lenses” - olika begrepp 
och modeller som kan omfatta både det egna arbetet, den egna organisationen, det över-
gripande sammanhanget och vilken roll man har i detta (Barnett 1999, Billett 1999, 
Selmeski 2007). Från 1990-talets insatser i Bosnien rapporterar Johansson (2001) om att 
många soldater uttrycker en frustration över svårigheter att förstå konflikten - en soldat 
uttrycker det som att ”ju mer du lär dig om konflikten på Balkan desto mer förvirrad 
blir du” (ibid. s 66, min övers.) - och att personalen efterfrågade bättre verktyg för att 
förstå insatssammanhanget och konflikten (Johansson 2001). Vilka sådana kunskaper 
och begrepp t.ex. om insatsernas politiska, sociala och kulturella sammanhang de for-
mella svenska militära insatsutbildningarna för olika insatsområden numera, snart två 
decennier efter de första Bosnieninsatserna ger är dock fortfarande ett outforskat pro-
blemområde i forskningen om militära fredsfrämjande insatser, likaså vilka bilder av 
insatsen de ger de som genomgår utbildningen.  

Det militära sättet att bemöta nya uppgifter genom att skapa speciella organisations-
enheter innebär med stor sannolikhet att sådana kunskaper eftersöks och används inom 
specialiserade men ofta små och tillfälliga enheter. Det huvudsakliga arbetet med icke-
traditionella militära uppgifter utförs dock oftast av en ”bred massa” av soldater och 
befäl från Försvarsmaktens alla förband, och frågan är i vilken grad dessa får bredare 
kunskaper för att förstå insatsers och konflikters karaktär. Intervjuer med svenska mili-
tära chefer visar också att de föredrar ”direkt operativa” kunskaper förmedlade av t.ex. 
personer som bott och verkat i det land eller område man ska till före t.ex. akademiska 
föreläsningar om bakgrundsfaktorer (Alvinius et al. 2008).  

Förhållningssättet att bilda ”direkt operativa” kunskaper för de tillfälliga kontingen-
ter som ska åka iväg är också vanligt i militära organisationer världen över, men leder 
ofta till ett tämligen smalt intresse för det land och den kultur där konflikten finns. Den 
till amerikanska flygvapnet knutne antropologen Brian Selmeski menar att: 

Militaries—at least those of industrialised countries—are quite adept at generating a limited 
amount of procedural and declarative knowledge about other cultures when they deem it valuable 
in achieving operational success. This often takes the forms of pre-deployment briefings, aware-
ness training, pocket references (i.e., “smart cards”), etc. These efforts have demonstrated general-
ly positive results (along with some inevitable but unanticipated negative consequences) by facili-
tating mission accomplishment and reducing suffering, injury, and death of both combatants and 
civilians. Nevertheless, these efforts are generally narrow, superficial, short-term responses to 
pressing needs. (Selmeski 2007, s 1). 
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Kunskapsuppbyggnaden blir på detta sätt mer reaktiv än proaktiv, och bygger ofta på 
tidigare insatt militärpersonals intryck och erfarenheter mer än på kunskaper och synsätt 
om landet och konflikten som kan finnas hos t.ex. hjälporganisationer eller forskning. 
Många insatsverksamheter som har en explicit uttryckt, manifest funktion får ibland 
också mer dolda, latenta funktioner, t.ex. att arbetet att ge internationellt stöd till en ut-
satt region och åstadkomma stabilitet och säkerhet också skapar förutsättningar för vissa 
former av organiserad brottslighet, t.ex. svarta börshandel (Cockayne & Lupel 2009, 
Marucelj 2005). Begripandet av sådana latenta funktioner och dess relationer till de ma-
nifesta funktionerna, kräver ofta studier, forskning och gestaltning genom abstrakta be-
grepp för att kunna medvetandegöras och bli kognitivt gripbara (Danermark et al. 2003).  

”Second generation peacekeeping” ställer således större krav än den första genera-
tionen av fredsfrämjande uppdrag på att förstå insatsers och konflikters karaktär. Vidare 
kunskaper och verktyg för att förstå detta efterfrågades också redan under 1990-talets 
första svenska insatser av denna typ (Johansson 2001). En frågeställning är därför vilka 
förutsättningar för en övergripande, djupare förståelse av utlandsinsatser, dess samman-
hang och villkor som svensk militär insatsutbildning ger de truppenheter som genomför 
insatserna. Då kunskapsuppbyggnaden om och i svenska militära utlandsinsatser huvud-
sakligen också sker genom ett erfarenhetsbaserat lärande, är en annan, men nära relate-
rad frågeställning den om hur den formella insatsutbildningen och den förståelse av in-
satsen den eventuellt leder till ger stöd till ett erfarenhetsbaserat lärande under insatsen.  
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3. Den studerade insatsutbildningens arrangemang 
 
Detta kapitel ger en översiktlig redogörelse för hur insatsutbildningen utformats som 
arrangemang för lärande samt innehåller en kritisk diskussion om hur utbildningen ger 
förutsättningar för att förstå säkerhetsarbetet i Kosovo. Det ska ses som ett empiriskt 
grundat bakgrundskapitel till de övriga empiriska kapitlen. 

3.1 En svensk fredsfrämjande insats i Kosovo 
Den insatsutbildning cheferna i Kosovoprojektet genomgick innan sin insats i Kosovo 
arrangerades och utfördes av den Internationella Utbildningsenheten (IntUtbE) vid Liv-
gardet i Kungsängen utanför Stockholm. Specialister som t.ex. ammunitions- och min-
röjningspersonal, underrättelsepersonal och sjukvårdspersonal har också utbildats vid 
Försvarsmaktens olika specialfunktionscentra runtom i Sverige. IntUtbE har genomfört 
utbildning för utlandsinsatser i Kosovo sedan 1999, då den svenska Försvarsmakten 
startade sitt deltagande där i samband med FN:s och Natos övertagande av området från 
Serbien. 

3.1.1 En kort redogörelse för konflikten i Kosovo 
Kosovo utgjorde en autonom provins i delrepubliken Serbien i Jugoslavien mellan 1969 
och 1989 då den serbisk/jugoslaviske presidenten Slobodan Miloševi  avskaffade själv-
styret. Den kosovoalbanska majoritetsbefolkningen i Kosovo svarade med att utropa 
Kosovo som självständig republik. Det serbisk/jugoslaviska motdraget blev att massav-
skeda kosovoalbaner från statliga och kommunala tjänster varvid livssituationen för 
många kosovoalbaner drastiskt förändrades och många emigrerade. Under 1990-talets 
första hälft strävade sedan kosovoalbanerna att huvudsakligen genom en fredlig politik 
under den under år 1992 folkvalde kosovoalbanske presidenten Ibrahim Rugova bygga 
upp kosovoalbanska civila samhällsinstitutioner.  

Våld och konflikter mellan serbisk militär och polis och kosovoalbaner eskalerade 
dock, bland annat efter bildandet i mitten av 90-talet av den kosovoalbanska befrielse-
gerillan UCK, som med militära medel började angripa serbisk militär och polis vilka i 
sin tur svarade med upptrappade ansträngningar för att bekämpa UCK och de kosovoal-
banska självständighetssträvandena. I samband med detta ökade också trakasserierna 
mot den kosovoalbanska befolkningen, och hundratusentals kosovoalbaner hade fördri-
vits från sina hem i slutet av 1998. En förmodad anledning till UCK-gerillans ökade 
militära verksamhet menas vara den ökade tillgång till militära vapen som följde på den 
kaotiska situationen i Albanien 1997 då hundratusentals militära skjutvapen stals från 
albanska militära förråd, varav många har spritts över stora delar av Balkan.29  

Upptrappningen av serbisk militär och paramilitär närvaro i Kosovo och det ökade 
våldet mot kosovoalbanerna ledde den 31.mars 1998 till ett fördömande från FN:s sä-

                                                 
29 700-800 000 eldhandvapen anges ha försvunnit (Försvarsmakten 2007). 
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kerhetsråd, med påföljande sanktioner mot Jugoslavien. Nato, med USA i spetsen, för-
klarade sig berett att använda militära medel för att få stopp på våldet, och fredssamtal 
med Serbien började i slutet av 1998 men bröt samman i mars 1999. Den 23.mars bör-
jade Nato en drygt två månader lång flygangreppskampanj mot mål i hela Serbien och 
Kosovo, varvid en stor andel civila mål i Serbien angreps. I Kosovo eskalerade våldet 
än mer då den serbiska armén i samband med luftangreppen startade en offensiv mot 
UCK och ytterligare hundratusentals kosovoalbaner fördrevs. Den 10.juni - efter en mer 
än två månader lång bombkampanj mot Serbien och serbiska enheter i Kosovo - gick 
den serbiske presidenten Miloševi  med på FN:s och Nato:s krav och drog tillbaka de 
serbiska militära och paramilitära förbanden. Dessa var den 20. juni ute ur Kosovo. Den 
10.juni beslutade säkerhetsrådet om FN-resolution 1244 som etablerade en FN-insats i 
Kosovo (United Nations Mission In Kosovo, UNMIK). 

En Nato-markstyrka som funnits i beredskap för en markoffensiv in i Kosovo mar-
scherade tillsammans med bland annat ryska fredsbevarande förband från Bosnien den 
12.juni in (operation Joint Guardian) och tog med stöd av FN-mandatet kontrollen över 
Kosovo under namnet Kosovo Force (KFOR). Mandatet gav de internationella förban-
den det övergripande uppdraget att i stridigheternas efterföljd åstadkomma och upprätt-
hålla ”safe and secure environment (SASE)” för samhällsutvecklingen i Kosovo, samt 
att samla in vapen och att övervaka att överenskommelser mellan serber och kosovoal-
baner hålls (Försvarsmakten 2007). Dessa uppgifter kallas med ett samlingsnamn för 
”framework operations” vilket syftar på att arbetet sker i enlighet med det avtalsramverk 
som reglerar KFOR:s mandat och uppdrag i Kosovo.  

Kosovo var vid tiden för fältstudien ett av Europas fattigaste områden, med en ar-
betslöshet om 40-60% beroende på bedömare, med en av Europas högsta nivåer av be-
folkningstillväxt och med en av Europas högsta nivåer av illegala vapen. Det övergri-
pande uppdraget att åstadkomma en fredlig och säker samhällsmiljö i Kosovo måste 
sägas vara en mycket komplex uppgift som engagerar många olika länder och olika or-
ganisationer i dessa länder, liksom internationella organisationer och rör alla aspekter av 
samhällslivet i Kosovo. Efter det serbiska tillbakadragandet fanns inga kosovariska in-
stitutioner eller myndigheter för polis- och säkerhetsarbete, utan dessa har behövt byg-
gas upp från grunden. Hela Kosovoinsatsens övergripande mål, hur det ska nås och hur 
resultaten i den pågående insatsen ska värderas har varit föremål för debatt och diskus-
sion, och den militära Natoinsatsen är bara en av flera delar av insatsen.   

Den militära delen av insatsen rör främst olika aspekter på säkerhetssituationen som i 
sin tur är nära sammanknippad med de etniska motsättningarna, men även med den or-
ganiserade brottslighet som spridit sig i oroligheternas spår. Den militära insatsens om-
fattning, huvudfokus och organisation har ändrats efterhand. Inledningsvis innebar den-
na bland annat att möjliggöra för flyktingar att återvända hem, att förhindra etniskt våld 
mellan kosovoalbaner och kosovoserber, att röja minor och blindgångare från kriget, 
och att demobilisera och avväpna den kosovoalbanska gerillan och kosovoserbisk milis, 
vilket bland annat ledde till eftersökningar och fynd av stora vapendepåer. Efterhand har 
den militära insatsens tyngdpunkt flyttats till att bland annat biträda FN-polis (UNMIK-
POLICE) och den kosovariska polisen (KPS) med att bibehålla lugn, ordning och sä-
kerhet i samhället och att bekämpa kriminalitet då dessa båda organisationer varit för 
underbemannade respektive för underutvecklade som självständig poliskår (Friesendorf 
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2010). Den övergripande Nato-insatsen har efterhand också minskats. Bland annat har 
numerären minskat från ca 40 000 man vid operationens start 1999, till ca 16 000 vid 
studiens genomförande och år 2010 till ca 10 000 som en anpassning till det förbättrade 
säkerhetsläget.   

3.1.2 Det svenska deltagandet  
I Kosovo har en svensk insats för säkerhetsarbete pågått sedan oktober 1999 då en me-
kaniserad skyttebataljon ställdes till Natos förfogande inom ramen för KFOR. Sedan 
dess har insatsen pågått med en ny kontingent frivilliga, anställda soldater och befäl 
varje halvår. Många uppgifter, mål och behov har förändrats över tid inom ramen för det 
övergripande uppdraget i FN-resolution 1244, varefter organisationsstruktur och sam-
mansättning av kontingenterna förändrats som rationella anpassningar till dessa föränd-
ringar i uppgifter, mål och behov. Den svenska insatsorganisationen har också i takt 
med det förbättrade säkerhetsläget och tillkomsten av lokal kosovarisk polis efterhand 
reducerats och förändrats. Bland annat har tyngre beväpning, antalet pansarfordon och 
truppens numerär efterhand minskats, och organisationsenheter för samverkan med det 
kosovariska samhället och mer avancerad vapen- och ammunitionseftersökning till-
kommit. Det svenska ansvarsområdet i Kosovo omfattar bl.a. en kosovoserbisk enklav 
om ett antal byar söder om Pristina. I enklavens huvudort Gracanica ligger ett serbisk-
ortodoxt kloster från 1300-talet, ett för serberna viktigt nationalmonument som är ett av 
de skyddsobjekt det svenska förbandet har att bevaka och skydda.   

En signifikant händelse som påverkat den nuvarande organisationen av KFOR och de 
svenska förbanden är de omfattande kravaller som utbröt över hela Kosovo i mars 2004, 
under kontingenten KS09:s insats. Dessa kravaller utbröt i en situation då hela Nato-
insatsen skulle trappas ned och kom i mångt och mycket som en överraskning för 
KFOR och de svenska förbanden (se vidare Blomgren 2007). Den svenska kontingenten 
satte in all tillgänglig personal och lyckades skydda de kosovoserbiska enklaverna i sitt 
ansvarsområde under ett över tolv timmar långt ”kravallslag” där några tusental koso-
voalbaner försökte komma in i kosovoserbiska byar i det svenska ansvarsområdet. Den 
svenska kontingenten var en av få KFOR-enheter som lyckades skydda sina objekt 
(Blomgren 2007). Efter denna händelse tillkom inom KFOR en förändrad och utökad 
underrättelseorganisation för att kunna övervaka det kosovariska samhället och vara 
förberedd på liknande händelser. Bland annat skapades olika ”Liasion and Monitoring 
Teams, LMT” bestående av observatörer och samverkansofficerare för kontakt med 
olika delar av det kosovariska samhället under devisen ”feel the pulse of Kosovo” (Frie-
sendorf 2010). 

Den svenska styrkan bestod från hösten 2004 av ett mekaniserat skyttekompani (B-
coy) som operativt förband för säkerhetsarbetet. Minskningen av truppstyrkan innebar 
också att det kvarvarande kompaniet fått ta över hela det tidigare bataljonsområdet och 
fick ett betydligt större område än vad ett kompani normalt tidigare haft. Hösten 2010 
togs även detta kompani hem och den svenska militära insatsen i Kosovo utgörs sedan 
hösten 2010 främst av stabspersonal och mindre LMT-enheter.  

Vid tiden för den empiriska studiens genomförande är kärnan i den nuvarande svens-
ka insatsorganisationen ett skyttekompani i avsaknad av tyngre understödsvapen och 
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med olika specialenheter för uppdraget. Bland annat finns en pluton med speciell ut-
bildning, materiel och hundar för att söka efter vapen, ammunition och sprängmedel i 
t.ex. hus och fordon, liksom en ammunitions- och sprängmedelsröjningsgrupp (Explosi-
ves and Ordnance Disposal - EOD) för att oskadliggöra olika typer av ammunitions- 
och sprängeffekter. I kompaniledningen finns en underrättelse- och samverkansenhet 
(IO/LO-cellen) för analys och hantering av underrättelseinformation och kontakter med 
det kosovariska samhället. 

3.1.3 KFOR:s organisatoriska styrningar av frameworkarbetet  
Utöver den geografiska uppdelningen i ansvarsområden och de generella reglerna för 
uppträdande (Rules of Engagement, ROE), finns ett antal styrningar av frameworkarbe-
tets innehåll från högre chefer inom KFOR. Utvecklingar och förändringar i den över-
gripande politiska situationen för Kosovo omsätts av de högre KFOR-befälhavarna till 
olika inriktningar och målsättningar för förbanden. För den löpande verksamheten finns 
två centrala styrningar av arbetet. Den första är ett antal olika fastställda ”framework-
aktiviteter” som t.ex. patruller eller fordonsgenomsökningar vilka regelbundet avrappor-
teras och bildar basen för KFOR:s verksamhetsstatistik. För de olika aktiviteterna finns 
också anvisningar om hur de ska genomföras, för t.ex. fordons-checkpoints hur många 
man som minst ska bemanna checkpointen, och för fordonspatruller att de skall vara 
minst 4 timmar långa och omfatta minst 4 man. Den andra styrningen utgörs av olika 
underrättelseuppgifter till KFOR-förbanden och utgår från KFOR:s behov av underrät-
telser och informationer om olika företeelser i det kosovariska samhället. 

Den övergripande målsättningen med KFOR är att skapa en så pass stabil och säker 
miljö, med så pass fungerande samhällsinstitutioner att Natostyrkan så småningom kan 
dras bort helt. Beroende på hur situationen i det kosovariska samhället samt hur den 
internationella politiska situationen för Kosovo utvecklas förändras därför de övergri-
pande inriktningarna för KFOR. Detta omvandlas av ledningen för KFOR och de olika 
Task Forces till mer konkreta inriktningar och målsättningar för kompanierna. Ett ex-
empel är att utse centrala Pristina, som ligger i det svenska kompaniområdet, till en 
”low profile box” där det svenska skyttekompaniet inte får verka utan ansvaret för sä-
kerheten åläggs enbart den kosovariska polisen. Däremot får olika samverkansteam 
(LMT) vara aktiva där. Ett annat mer verksamhetsnära exempel är inriktning från Task 
Force-chef att öka nattliga patruller och andra nattaktiviteter i vissa områden under vissa 
tider, eller att öka kommunikationen och dialogen med lokalbefolkningen genom fler 
fotpatruller, och ett ökat ”feel the pulse”- och underrättelsefokus i arbetet.30  

Arbetet styrs således delvis till sitt innehåll genom de ”statistikposter” där underen-
heterna rapporterar genomförda framework-aktiviteter uppåt i KFOR-organisationen. 
Dessa poster är gemensamma för alla kompanier inom Task Force Central och medger 
därför direkta jämförelser mellan kompanierna inom samma Task Force, men även med 
tidigare svenska kompanier.  

                                                 
30 Commanding Officer Multinational Task Force Center, personal letter no 7/200X. 
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Det skytteplutonerna månadsvis avrapporterar inom kompaniet, och kompaniet vida-
re till Task Force-staben är antal: patruller (fordons- och till fots), gemensamma patrul-
ler med lokalpolisen (KPS) och med serbiska gränsförband, fordonscheckpoints, ge-
nomsökta bilar, skåpbilar, lastbilar, personer och hus, och fynd. Här anges antal illegala 
knivar, batonger, pistoler, gevär, automatkarbiner, etc. som hittats och beslagtagits un-
der tidsperioden. Utöver detta rapporteras speciella verksamheter för EOD-gruppen 
(ammunitions- och sprängmedelsröjning), t.ex. antal larm, genomförda utbildningsinsat-
ser, stödinsatser till KPS, m.m. Då annan verksamhet inte avrapporteras på detta tydliga 
och kvantifierade sätt är de angivna posterna det främsta måttet på kompaniets arbete, 
och medger inom kompaniet även en direkt jämförelse av gruppernas och plutonernas 
”produktion”.  

Den andra styrningen av arbetet finns som sagt genom det underrättelse- och infor-
mationsinhämtningsarbete som KFOR genomför i Kosovo, bl.a. som ett led i bekämp-
ningen av organiserad brottslighet och subversiv och säkerhetshotande verksamhet. En 
stor del av detta arbete är snarast att beteckna som kriminalunderrättelsetjänst31, där 
misstänkta personer och grupperingar och deras verksamhet kartläggs. En tämligen om-
fattande organisation är upprättad för detta inom KFOR, med ett nätverk av underrättel-
seavdelningar i olika staber, olika register, specialiserade enheter för både dold och öp-
pen underrättelseinhämtning, liksom ett multinationellt samarbete och utbyte av under-
rättelseinformation. Underrättelsetjänst är en vanlig verksamhet i militära organisatio-
ner, men då huvudsakligen med inriktning mot en fiende i en väpnad konflikt.  

Utöver kriminalunderrättelsearbetet bedrivs också ett socialt underrättelsearbete om 
attityder, uppfattningar och dylikt hos vanligt folk i Kosovo. Syftet kan variera, men 
kan t.ex. handla om folks uppfattning om olika förslag angående t.ex. Kosovos konstitu-
tion eller områdets internationella status, eller för att uppfatta tendenser och attitydför-
ändringar i det kosovariska samhället. Inom kompaniledningen finns en speciell avdel-
ning - underrättelse- och samverkansofficerarna i ”IO/LO-cellen” - som är det främsta 
organet för detta arbete inom kompaniet. IO/LO-cellen är kompanichefens resurs för 
underrättelseinformation och -analys, och har kontakt med underrättelseavdelningar i 
överordnade staber.32  

3.1.4 Uppgifter för skyttekompaniet (B-COY) 
Utöver de ständiga, huvudsakliga uppgifterna att genomföra ”framework operations” 
och att utföra underrättelsearbete i sitt geografiska ansvarsområde (Area of Responsibi-
lity - AOR) som berörts ovan, har kompaniet fasta, stående uppgifter som ska lösas över 
hela insatstiden eller tills högre chef tar bort eller ändrar uppgiften. Några av dessa fasta 
                                                 
31 Kriminalunderrättelsetjänst inom svensk polis omfattar inhämtning av information, bearbetning och analys, och 
hotbildsbedömningar för att leta efter brottsliga trender och tendenser. Utifrån kriminalunderrättelsetjänstens analys-
arbete kan sedan mer riktade spaningsuppgifter genomföras. 
32 Denna del av kompaniets arbete har - gällande innehåll och mer specifika arbetsmetoder - inte berörts i nämnvärd 
utsträckning i fallstudien. Detta dels efter önskemål från informations- och samverkansofficerarna att inte direkt följa 
och observera deras arbete, dels för att de intervjuade cheferna i skytteplutonerna ofta varit osäkra på i vilken grad de 
kan berätta om detaljer i underrättelsearbetet för mig. Viss detaljinformation är mer eller mindre sekretessbelagd 
inom KFOR m.h.t. till arbetets art.   
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uppgifter utförs inom ramen för KFOR:s verksamhet som direkta framework-uppgifter, 
t.ex:   
 

 Bevakning av ett serbiskt 1300-talskloster i den kosovoserbiska enklaven Gra-
canica. Detta löses normalt av en omgång (fyra soldater). Klostret ska också på 
order från Task Force-chefen helt kunna spärras av och skyddas från angrepp 
vilket kräver att hela den svenska kontingenten på ett eller annat sätt engageras. 

 Att inom kompaniet hålla ”Quick Reaction Forces (QRF)” på olika beredskaps-
nivåer, d.v.s. grupper för förstärkning och snabb insats vid larm eller hjälpbehov 
av olika slag från patruller i kompaniområdet. Denna beredskap upprätthålls 
över tid av såväl två skyttegrupper med 5 respektive 40 minuters marschbered-
skap, som sökgrupper och EOD (ammunitionsröjnings)-omgångar för olika ty-
per av insatser.  

 Gränspatrullering längs delningslinjen mellan Serbien och Kosovo tillsammans 
med patruller från serbiska armén. Detta berör två av plutonerna vars AOR har 
gräns mot Serbien, totalt ca 10 km. Grupp- och omgångsuppgift. 

 Beredskap att utgöra ”Operational Company 2 (OPCOY 2)” inom Task Force 
Central, d.v.s. att vid larm från Task Force-staben utgå med huvuddelen av 
kompaniet för olika insatsuppgifter eller att utgöra Task Force-chefens rörliga 
förbandsreserv vid olika insatser. Denna uppgift sker i samverkan med finlända-
re och irländare, som tillsammans med svenskarna skickar en pluton var till OP-
COY 2. Ansvar och beredskap för ledning av detta kompani roterar i en treveck-
orscykel mellan de tre nationerna.  

 
Utöver dessa fasta uppgifter vilka är direkt inriktade på arbetet med att upprätthålla 
”safe and secure environment” finns ytterligare fasta uppgifter inom ramen för KFOR:s 
och skyttekompaniets verksamhet, men dessa har en mer indirekt relation till uppdragets 
övergripande syfte att upprätthålla ”safe and secure environment”:  
 

 Bevakning av en KFOR-radiorelästation i bergen i kompaniets område. Detta 
kräver normalt en omgång (fyra soldater). 

 Bemanning av radiocentral/operationsrum och vakthavande befäl för att kompa-
niet ska vara kontaktbart för andra KFOR-enheter och staber, för att hålla kon-
takt med egna patruller och insatta QRF-styrkor, och för att generellt ha kontroll 
över vilken svensk personal som är utanför campen och var de är. Detta sker inte 
bara för kompaniets personal utan även för personal från kontingentledningen 
och NSE:t när de rör sig utanför campen. Denna bemanning sker av plutonchefer 
och ställföreträdare. 

 
Kompaniet har även en fast stöduppgift till den svenska, nationella stödenheten (NSE). 
Chefen för denna enhet har ansvaret för Camp Victoria och Chefen för B-COY biträder 
denne med bemanning av ”watchkeeper” (vakthavande befäl), campinfartsvakt och be-
vakning av campen, vilket sker med en officer och en skyttegrupp. Likaså ger kompani-
et stöd till NSE med bl.a. eskort när besök från Sverige sker.  
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Utöver de fasta och regelbundet återkommande uppgifterna tillkommer uppgifter av mer 
tillfällig och lägespåkallad natur, t.ex: 
 

 ”Framework operations” i andra KFOR-enheters områden då dessa av olika skäl 
inte själva kan utföra dem. Utförs normalt på grupp- och plutonsnivå. 

 ”OPCOY-insatser”, d.v.s. när kompaniet kallas ut som Task Force-chefens rörli-
ga insatskompani i området. En pluton är ständigt avdelad för att vara beredd att 
ingå i manöverkompaniet. Var tredje vecka har det svenska kompaniet ”lead”, 
d.v.s. ska kunna avdela kompaniledning och leda de ihopsamlade plutonerna 
från andra kompanier 

 Ceremoniella fanvakter och deltaganden vid olika ceremonier inom KFOR, spe-
ciellt vid byten av högre chefer. Grupp- till plutonsuppgift. 

3.1.5 Bemanning av insatsen 
Militära chefer i ett utlandsförband består vanligen av en blandning av värnpliktigt be-
fäl, reservofficerare och yrkesofficerare. För de två sistnämnda grupperna har under 
2000-talet första decennium utlandstjänstgöring i allt högre grad blivit en obligatorisk 
del av yrket, och för speciellt yngre officerare har utlandstjänstgöring i olika fredsfräm-
jande insatser kommit att bli ett återkommande inslag i yrkesutövningen. Värnpliktigt 
befäl söker frivilligt till utlandstjänsten och beträder normalt de lägsta chefspositionerna 
(gruppchef och ställföreträdande gruppchef). Bland dessa gruppchefer är det inte ovan-
ligt att finna dem med ett flertal utlandsinsatser bakom sig. 

Ansvaret för att bemanna insatsen i Kosovo går runt mellan olika svenska grundut-
bildningsförband i Försvarsmaktens grundorganisation, som när det är deras tur ansva-
rar för att utse kontingentchef och börja rekrytera förbandet enligt den övergripande 
organisation som beslutats av Högkvarteret. Den övergripande organisationsutform-
ningen innebär att förbandet har en viss, av Försvarshögkvarteret beslutad befattnings-
struktur som ska bemannas. Till hjälp för detta finns olika befattningsbeskrivningar som 
bland annat anger formella minimikrav och önskvärda egenskaper för de olika befatt-
ningshavarna. Till exempel finns en styrning mot att skyttekompaniets chefer (kompani, 
pluton, grupp) ska ha utbildnings- och tjänstgöringsbakgrund från stridande förband 
inom Försvarsmakten, och att kompani- och plutonchefer ska vara yrkesofficerare. 
Ställföreträdarna kan vara yrkes- eller reservofficerare.33  

Deltagande i utlandsinsats bygger på frivillighet och rekrytering sker både genom 
annonsering och genom personliga kontakter på förbandet. Ett vanligt förfarande är att 
chefer på olika nivåer själv rekryterar sina närmast underlydande chefer från såväl det 
egna förbandet som andra förband. Plutoncheferna och deras ställföreträdare rekryterar 
dock all personal i plutonerna vilket innebär att gruppcheferna inte själva rekryterar sin 
grupp utan tilldelas en grupp av plutonchefen.  

                                                 
33 Befattningsbeskrivningar för kompanichef, plutonchef, och plutonchefs ställföreträdare i KS-missioner. Försvars-
högkvarteret, Operativa Enheten, 200x. 



46 

Rekryteringen och bemanningen görs av de chefer som också ska leda arbetet i Ko-
sovo, och hur dessa resonerar om befattningsstrukturen och om gruppdynamik, och ut-
ifrån det rekryterar och bemannar sitt förband får betydelse för hur befattningsstrukturen 
kommer att ”kläs på” med befattningshavare med varierande personlighet, erfarenhet 
och kompetens. Organisationen besätts med folk man tror man kommer sig kunna sam-
arbeta med och som kan ”göra jobbet”, vilket innebär ett val av personer som utifrån 
egna eller andra referenser visat sig ha önskvärda egenskaper. I det studerade kompaniet 
har detta inneburit att gruppchefskadern till stor del består av värnpliktiga chefer med 
tidigare erfarenhet från utlandsinsatser, främst Kosovo, men att kompaniet till sin 
huvuddel består av personal utan tidigare erfarenhet. Det innebär också att chefer och 
soldater som i andra verksamheter visat sig omogna eller olämpliga på olika sätt får det 
svårt att ta sig in förbandet. Denna bemanning blir sedan ett (av flera) villkor för hur 
”jobbet görs”. 

3.1.6 Utbildning och insats av skyttekompaniet i tre faser 
När väl rekrytering och bemanning är klara sker den nya kontingentens inledande orga-
nisering av arbetet i tre skeden eller faser. Det studerade skyttekompaniet avvek inte 
från denna rutin. De tre faserna är:  

En första fas där kompaniet inkallas till utbildning enligt aktuell organisations- och 
befattningsstruktur. En markant skillnad mot grundutbildning av värnpliktiga är att 
kompaniet i sin helhet består av heltidsanställda soldater och befäl som frivilligt sökt till 
tjänsten och genomgått en urvalsprocess. Utbildningen sker i regi av IntUtbE i form av 
ett färdigt utbildningspaket för kompaniet där vissa specialister, t.ex. sjukvårdare och 
förare av tunga fordon inkallas före kompaniets huvuddel och utbildas delvis på andra 
platser i Sverige. Utbildningen sker i högt tempo och det finns få möjligheter för de in-
kallade cheferna att påverka utbildningens innehåll när den väl satt igång. Huvuddelen 
av utbildningen är inriktad mot soldat- och gruppnivån. 

I utbildningen blandas militär färdighets- och befattningsträning runt olika typer av 
materiel, t.ex. radioapparater och signalering eller de vapen soldaterna har, med mer 
allmänna föreläsningar om Kosovo, konflikten, arbetet och uppgifterna därnere, bland 
annat av kompanichefen för det kompani som ska avlösas nere i Kosovo. Denne berörde 
dock, enligt åhörande chefer, mer de olika formella och fasta uppgifterna och de plu-
tons- och kompanioperationer som genomförts, än gruppers och omgångars dagliga 
patrullarbete. Det sistnämnda var dock något gruppchefer med tidigare erfarenhet kunde 
berätta för sina grupper om. (Intervjuer, grupp- och plutonchefer, Livgardet).  

Vidare övas och berörs ett antal typsituationer, t.ex. ”Vehicle Checkpoint (VCP)”, 
patrullering, genomsökning av hus, fordon och personer, mallar för rapportskrivning, 
grunder i Insats mot Folkmassa (IMF), d.v.s. kravallhantering, samt plutons- och kom-
paniövningar i detta. Några inslag av träning för gruppcheferna i att ge order förekom-
mer, liksom ett utbildningspass om ledarskapsproblem och diskussioner om vad som 
ska göras vid olika brott mot policies och regler. Skarpa skjut- och stridsövningar i 
grupp och pluton genomförs. Hela utbildningen avslutades med en slutövning där grup-
per och plutoner under några dygn fick lösa olika uppgifter inom ramen för hela kom-
paniets arbete, samt vård och inlämning av lånad utbildningsmateriel.  
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Hela kompaniet är i denna fas ”i händerna” på IntUtbE och dess instruktörer och det 
sätt att organisera arbetet som denna enhet hämtat hem från Kosovo och lagt till grund 
för utbildningen. Gruppcheferna deltog i utbildningen med sina soldater, och officerarna 
i plutons- och kompaniledningar deltog i egna utbildningar, gick runt och besökte olika 
gruppövningar eller planerade och diskuterade arbetet i Kosovo. De olika cheferna i 
kompaniet möttes och umgicks på förläggningen och i kontorsutrymmen, men arbetade 
just inte med varandra mer än under vissa, arrangerade övningstillfällen. Dock påbörja-
de kompaniets befäl redan under utbildningsfasen olika rutiner runt ordergivning och 
erfarenhetshantering. T.ex. genomförde officerarna kompanirapport, d.v.s. ett informa-
tions- och ordermöte, två gånger i veckan, där tid bland annat avdelades för avrapporte-
ring av ”lessons learned” för varje pluton, och kompaniets underrättelseofficerare höll 
regelbundna underrättelsebriefningar om det aktuella läget i Kosovo. 

En andra fas började i och med att insatsutbildningen avslutades och huvuddelen av 
kompaniet fick ledigt innan nedtransport till Kosovo, som skedde förskjutet över tre 
transportomgångar (en vecka mellan varje) med en del av kompaniet i taget. Kompani-
chef, plutons- och gruppchefer, men inte deras ställföreträdare åkte ned i första om-
gången för att börja rekognoscera på plats och introduceras i arbetet och området av de 
chefer de skulle avlösa. Överlämning av material ägde också rum, liksom möjligheten 
fanns att ta del av de avgående chefernas erfarenheter av arbetet och tjänsten i Kosovo. 
Efterhand anlände plutoner och grupper och cheferna kunde med sina enheter överta 
arbetet i takt med att avgående kompani åkte hem, vilket skedde i samma takt som det 
nya kompaniet anlände. Kompaniet övertog på detta sätt de huvudsakliga arbetsrutiner 
och organisering av arbetet som det avgående kompaniet haft. Under denna fas förstärk-
tes också den svenska kontingenten med ett insatskompani från den s.k. strategiska re-
serven i Sverige, d.v.s. ett skyttekompani som stod i beredskap för förstärkning av ut-
landsinsatser, och som nu under några veckor var nere i Kosovo och patrullerade i det 
svenska kompaniets område.  

Den tredje fasen började i och med att hela kompaniet var samlat och operativt i ar-
betet, och en s.k. ”transfer of authority (ToA)” skett, där det operativa ansvaret över-
lämnas från avgående till pågående chefer när dessa är klara att ta över ansvaret. Kom-
paniets plutoner och grupper hade efterhand anlänt och tagit över arbetet från det avgå-
ende förbandet. Det var egentligen först nu cheferna kunde utveckla en kollektiv arbets-
praktik i arbetet med ”framework operations”. Kompaniet och dess ledning hade nu 
med sitt organiserade och utbildade förband att hantera såväl en stående huvuduppgift 
att bedriva ”framework operations” i sitt AOR, stående fasta uppgifter av olika slag, och 
tillfälliga uppgifter som ställs till kompaniet antingen från den svenske kontingentche-
fen eller från Task Force-chefen inom ramen för dennes befogenheter att ge uppgifter 
till svenska förband. Arbetet skedde till en början i  huvudsak enligt de rutiner tidigare 
förband haft och för vilket utbildning skett i Sverige, men mycket fanns kvar att lära om 
arbetet i Kosovo och livet i utlandstjänst.  

I föreliggande studie är det den första fasen - insatsutbildningen – och den tredje fa-
sen – arbetspraktiken i Kosovo - som fokuseras.34  
                                                 
34 Övertagandefasen var inte möjlig att studera med etnografiska metoder och deltagande observation då Försvars-
högkvarteret utfärdat besöksförbud för den svenska kontingenten under den tid övertagandet pågick. Syftet med detta, 
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3.1.7 Kosovoinsatsen som ”gruppchefernas mission” 
Utformningen av kompaniets organisation och arbetsrutiner har huvudsakligen skett på 
två olika nivåer. En övergripande utformning av t.ex. kompaniets organisation, materiel, 
inordning i KFOR-strukturen och övergripande uppdrag med vidhängande uppgifter har 
skett av Försvarshögkvarteret i dialog med ledningen för KFOR. Den övergripande or-
ganisationsutformningen innebär att kompaniets organisation och arbetsprocesser ska 
tillgodose såväl KFOR-organisationens behov av säkerhetsrelaterat arbete med de in-
riktningar från högre chefer och de verksamhetsstandarder detta innebär, som den 
svenska Försvarsmaktens intressen av hur utlandsverksamheten ska genomföras.  

Denna organisering följer normala svenska militära principer för hierarkisk organise-
ring och innebär en traditionellt militär, tätt sammankopplad och centraliserad hierar-
kisk ordning. Ett kännetecken för en sådan ordning är att cheferna både avkrävs och ges 
möjlighet att ständigt veta vad deras underställda arbetar med, t.ex. genom olika rappor-
teringsrutiner och tekniska ledningssystem (där olika typer av radiosystem är vanligast). 
Organiseringen innebär också en funktionsspecialisering av underenheter, där chefer på 
olika nivå blir centrala genom sin hierarkiska position och den ledningsfunktion de får 
för att samordna de olika funktionsspecialiserade underenheterna. 

Inom ramen för denna övergripande utformning finns emellertid ett lokalt utrymme 
att organisera arbetet efter kompanichefens bestämmande, vilket den följda kompani-
chefen (B1) uttryckte som att ”ser man det rent krasst, så har jag alla handlingsfriheter, 
grejen är ju att det finns ingen som styr upp mig, egentligen, i det här, utan jag har väl-
digt stor handlingsfrihet” (Kompanichef B1, Livgardet). Denna handlingsfrihet rör 
främst kompaniets inre organiseringsprocesser, d.v.s. hur man inom kompaniet använ-
der de resurser som står till buds för att åstadkomma ett dagligt arbete, t.ex. genom att 
fördela uppgifter och ansvar till underavdelningar och dess chefer. Denna lokalt utfor-
made organisering av arbetet har förändrats efterhand insatserna pågått, bland annat som 
anpassningar till förändringar i den övergripande utformningen, där t.ex. underrättelse-
funktioner som förut låg på bataljonsstabsnivå nu ligger på kompaniledningsnivå. Det 
ligger dock utanför denna studie att beskriva dessa övergripande förändringar.  

Denna ”förändringshistoria” är inte heller av intresse i insatsutbildningen där ingen 
större emfas läggs på varför den aktuella organisationen ser ut som den gör och inte 
heller efterfrågas, utan organisationen presenteras och tas för given av de chefer som 
ska bemanna den. Med en plutonchefs ord: ”jag tycker väl att jag vet det jag behöver 
veta, jag har mina tre grupper och, ja, det fungerar ju uppenbarligen för att lösa min 
uppgift” (Plutonchef B10A, Livgardet). De större organisatoriska förändringarna t.ex. i 
form av minskning av truppstyrkan och hemtagande eller lokalt förrådsställande av viss 
utrustning tillskriver cheferna under intervjuerna förändringar i Försvarsmaktens eko-
nomiska ramar för insatsen, liksom till förändringar av hotbilden i Kosovo och ses som 
motiverade och förståeliga.  

                                                                                                                                               
fotnot forts. 
har jag fått förklarat för mig, är att skydda förbanden från störande besök under den tid de är i färd med att bli opera-
tiva. Övertagandefasen är dock en central lärandeaktivitet vars vikt och problematik många med erfarenhet från ut-
landstjänst omnämner och som borde belysas mer systematiskt.  
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Den lokala utformningen vidareförs till stora delar också från ett insatt utlandsför-
band till nästa och bildar en väsentlig del av den direkta, konkreta organisatoriska ramen 
för tillkommande förbands arbete, eventuellt med korrigeringar p.g.a. större organisa-
tions- och materielförändringar. Huvudmekanismer i denna vidareföring är dels över-
lämningen från avgående till kommande insatsförband, dels insatsutbildningen vid den 
Internationella Utbildningsenheten. Denna utbildning uppdateras ständigt genom att 
IntUtbE följer upp och utvärderar sin utbildning genom bland annat besök och intervju-
er vid ett insatt förband en tid innan nästa förband börjar utbildas. En del av de erfaren-
heter och förändringar i lokal utformning av arbetet som förekommer i en utlandskon-
tingent kan därmed överföras till nästa kontingent direkt i utbildningen och genom erfa-
renhetsöverlämningen när förbandet avlöses, och en kontinuitet i de svenska KFOR-
förbandens uppträdande och lokala organisering kan därmed skapas.35  

Den lokalt uppkomna och genom insatsutbildningen traderade utformningen består i 
Kosovo vid tiden för studien främst i en decentraliserad ordning av självständigt arbe-
tande, löst sammankopplade grupper. Ett kännetecken för en sådan gruppautonom orga-
nisationsordning är att pluton- och kompanichefer inte ständigt vet vad deras underställ-
da arbetar med, och att grupperna inte är lika beroende av intern samordning som inom 
en hierarkisk och funktionsspecialiserad organisering.36 Den gruppautonoma organisa-
toriska ordningen i Kosovo innebär vidare att kompaniområdet är uppdelat på plutoner-
na, och vidare på grupperna, och att arbetet genomförs med stor tonvikt på arbete på 
grupp- och omgångsnivå37. Detta sätt att organisera arbetet genom att möjliggöra ett 
självständigt uppträdande på gruppnivå gäller även plutonerna, som i relation till kom-
paniledningen kan fungera på samma sätt. 

Det övergripande uppdraget för skyttekompaniet att genom ”framework operations” 
åstadkomma säkerhet och stabilitet (Safe and Secure Environment - SASE) i det kosov-
ariska samhället har således i praktiken delegerats till såväl plutoncheferna som ända 
ner till gruppchefsnivå, och kompaniets ansvarsområde (Area of Responsibility – AOR) 
delats upp på plutonerna och grupperna, där främst gruppcheferna har ett ansvar för 
kontinuerlig patrullering och närvaro genom att det är de som har personalen och 
genomför arbetet. Detta har lett till att Kosovoinsatsen ofta omtalas som ”gruppchefer-
nas mission”. Figur 3-01 nedan sammanfattar principerna bakom den befälshierarkisk 
organisatorisk ordning och den gruppautonoma ordningen där uppdraget i praktiken 
delegerats ned på lägsta nivå. 

                                                 
35 Intervju mj Wesslén, IntUtbE, Kosovoavdelningen, samt intervju kompch B1, Livgardet. 
36 Bakgrunden till denna ordning har inte inom ramen för denna studie gått att få någon djupare kunskap om. Grupp-
chefer med tidigare erfarenhet från en insats under 2002/03 (KS07) har berättat att de då inte hade egna gruppområ-
den. När jag frågat runt om orsaken till gruppområdenas tillkomst har en del chefer sett det som en effekt av att jägar-
förband ibland varit ansvariga för Kosovoinsatsen. I jägarförbandens övningsverksamhet i Sverige är tilldelning av 
ansvarsområden och uppdrag på gruppnivå vanligt. Andra chefer har nämnt att den tidigare bataljonsstyrkan ledde till 
att det efterhand fanns för mycket trupp i förhållande till uppgifterna, vilket ledde till understimulans och tristess. Att 
tilldela grupperna egna ansvarsområden (Area of Responsibility – AOR) menades vara ett sätt att motverka denna 
understimulans. 
37 En militär grupp om 6-10 man delas normalt i två omgångar. 
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Vad grupperna kommer att inrikta sitt arbete mot beror i en befälshierarkisk ordning av 
hur deras överordnade chefer förstår och tolkar syften och uppgifter och de vidare sam-
manhang inom vilka dessa ges, och utifrån detta ger order till sina underordnade chefer. 
I en gruppautonom organisering som bygger på delegerat uppdrag blir vad grupperna 
kommer att inrikta sitt arbete mot istället mer beroende på hur chefer på alla nivåer för-
står och tolkar uppgifter, syften och sammanhang. Den förståelse olika chefer har för 
arbetet är också central för vilka erfarenheter som formuleras.  

3.2 Insatsutbildningen som arrangemang för lärande 
Insatsutbildningen är en verksamhet som utformats av Internationella Utbildningsenhe-
ten för att förbereda och träna tillkommande kontingent och utgör en lärandemiljö med 
olika arrangemang för det lärande som avses åstadkommas. Utbildningen är inriktad 
både mot det kända vardagsarbetet i insatsen och genom stridsutbildning mot beredskap 
för händelser av mer våldsam karaktär. Ganska få inslag är av föreläsande och ”teore-
tisk” karaktär och rör främst Kosovos historia, bakgrunden till konflikten och sociala 
och kulturella förhållanden i Kosovo (två föreläsningar om ca tre-fyra timmar var varav 
den ena enbart för officerarna). En mycket begränsad språkutbildning sker genom att 

Syfte: SASE Syfte: SASE 

2) Delegerat uppdrag 
Uppdraget delegeras vidare till 
plutoner och grupper genom att 
göras till fast uppgift inom eget 
AOR. Chefer på olika nivåer kan 
planera självständigt från var-
andra men är beroende av var-
andras olika resurser.
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Figur 3-01.  Från beordrade uppgifter i en befälshierarki till delegerat 
uppdrag i “gruppchefernas mission”. 
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uppgifter utifrån sin plan. 
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personalen får lämna in listor med fraser och ord som kompaniets militärtolkar översät-
ter, samt att de får tillgång till ”turistordlistor” för albanska och serbiska.  

Huvuddelen av insatsutbildningen omfattar - främst för grupperna - övningar av mer 
direkt arbetspraktikinriktad karaktär. Gruppcheferna utbildas under största delen av sina 
sex utbildningsveckor tillsammans med sina grupper, och deltar i endast ett fåtal utbild-
ningsmoment enbart för gruppchefer. I det studerade kompaniet har gruppcheferna t.ex. 
haft en halv dags lektionssalsbunden utbildning i ledarskap, bestående av vilka åtgärder 
man bör vidta vid brott mot de olika policys och bestämmelser som finns vid kontingen-
tenn, och en halv dags orderträning. Kompaniets officerare utbildas under ca tio veckor 
(plutoncheferna) till ett par månader (IO/LO-officerare). De är, utöver sina egna utbild-
ningsmoment, involverade i gruppernas utbildning som instruktörer under vissa moment 
runt främst vapen- och stridsutbildning. Utöver detta ägnar de en hel del tid tid åt olika 
ledningsmöten, åt genomgångar och diskussioner om t.ex. ledarskap och policy, åt olika 
administrativa sysslor runt insatsen och åt personaltjänst i form av t.ex. personliga sam-
tal med soldater och gruppchefer. Nedan ges en översiktlig bild av vad utbildningsveck-
orna huvudsakligen innehöll: 

 
 

Tabell 3-01. Översikt över insatsutbildningen, ej kalenderveckor 
v.1 (Plutonchefer rycker in) 

 
Administrativ tjänst, egen 
utbildning. 
Förberedelser för inryckning 

 
v.2  
v.3  

v.4 
 

Mottagande av grupperna, 
instruktörer vid olika öv-
ningar, personaltjänst, för-
beredelser för skarpskjut-
ning. 
 
 
 

(Soldater och gruppchefer 
rycker in.) Grundläggande 
militär färdighetsträning 
(t.ex. vapen-, skjut- och 
materielutb., sjukvårds-
tjänst, grundläggande radio-
utb.)  

v.5 
 
v.6 
 

v.7 Skjutövningar, Stridsutbildning, Stridsövningar med skarp 
ammunition (leds huvudsakligen av kompaniets officerare) 

v.8 Möten, personaltjänst, ad-
minstrativa förberedelser, 
besök vid gruppernas öv-
ningar, deltagande i slutöv-
ning IMF, ledighet to-fre 

Peacekeepingutb. (IMF, 
VCP/MCP, Patrull 
fot/fordon, Slutövning IMF) 
Ledighet to-fre. 

v.9 Som ovan Fortsatt peacekeepingutb. 
Slutövning Peacekeeping 

v.10 Vård och inlämning av övningsmateriel 
v.11 Nedrotation av första delarna, övriga lediga tills sin nedro-

tation 
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3.2.1 Resurser för gruppernas gemensamma förståelse 
Utvecklingen av gruppernas och gruppchefernas gemensamma förståelse av och förmå-
ga att genomföra säkerhetsarbete underlättas under insatsutbildningen på flera sätt ge-
nom det Wenger (1998) kallar ”facilities of engagement” inom ramen för en ”learning 
architecture”, d.v.s. olika resurser för att underlätta utvecklingen av ömsesidigt engage-
mang, kompetens och kontinuitet i arbetet. Ett ömsesidigt engagemang i gruppernas 
arbete underlättas genom att de ofta övas i grupp, har tid och utrymme att samtala om 
arbetet genom att de också äter och bor tillsammans, och kan växla mellan mer centrala, 
handlande och mer perifera, betraktande roller i de arbetsmoment i vilka de övas. Ut-
veckling av gruppernas kompetens underlättas av att de, om än med övningssituationens 
begränsningar, praktiskt får ägna sig åt och organisera arbetet i sådana moment som de 
sedan kommer att möta i Kosovo. En kontinuitet från tidigare insatser kan skapas ge-
nom att instruktörerna själva har genomfört utlandsinsatser, och genom en liten grupp 
soldater och gruppchefer med tidigare arbetserfarenhet av de övade momenten 

Detta sker dock med de begränsningar övningsmiljön och tidstillgången innebär, vil-
ket en gruppchef med tidigare Kosovoerfarenhet menar inte är något större problem när 
vardagsarbetet väl kommer igång på plats i Kosovo:    

[V]i skulle bli bedömda av, flera instruktörer, våra egna plutonsbefäl... då hade gruppen sökt två 
fordon innan, här på, plan, och det är bara jag som varit ute innan och, det blev ju lite... hackigt 
kanske, men, det gör inget, vi kommer att bli jättebra på det. (Gruppchef B21, Livgardet) 

 
Utifrån intervjuerna med gruppcheferna kan den under insatsutbildningen påbörjade 
utvecklingen av gruppernas förståelse och arbetspraktik ses som att den till stor del sker 
inom ramen för den gruppautonoma organisatoriska ordning – ”gruppchefernas mis-
sion” – som avhandlades i förra avsnittet, och att övningspraktiken under insatsutbild-
ningen stödjer detta.  

3.2.2 Begränsningar i pluton- och kompanichefers möjligheter till praktiskt 
lärande av säkerhetsarbete 

Då insatsutbildningen huvudsakligen organiserats som gruppinriktad utbildning är offi-
cerarnas verksamhet till stora delar begränsad till de planeringar, möten och aktiviteter 
som främst berör enbart officerarna. Möjligheterna att som kompani- eller plutonchef 
planera och leda konkret arbetsverksamhet är begränsade till några få plutons- och 
kompaniövningar som är mycket styrda och kontrollerade av övningsledningen vid In-
tUtbE. Ingen övningspraktik där de fullt ut får pröva sig som chefer och leda och sam-
ordna grupper respektive plutoner inom ramen för normal verksamhet i Kosovo finns 
därmed under insatsutbildningen, utan de möter genom utbildningen, i en svensk kon-
text, fragment av främst gruppernas arbetspraktik i Kosovo. Detta begränsar utveckling-
en av ledningskompetens för plutonchefer och kompanichefen genom att de därigenom 
inte bereds tillfälle att t.ex. förhandla om gemensamma åtaganden och arbetsdelning i 
gemensamma uppgifter, fatta beslut och ta ansvar i olika frågor och arbetsuppgifter på 
sätt som de sedan gör i arbetet i Kosovo. 

Utbildningsorganiseringen begränsar även utvecklingen av ett ömsesidigt arbetsutby-
te (mutual engagement, Wenger 1998) mellan gruppchefer och plutonchefer inom ra-
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men för plutonsuppgifter. Pluton- och kompanichefer har dock möjlighet att delta som 
betraktare och till viss del som aktiva deltagare under gruppchefens ledning i många av 
gruppernas övningar, vilket underlättar personkännedom hos cheferna. Pluton-, och 
kompanichefer kan genom detta också orientera sig om hur och i vad grupperna utbil-
das. Inom kompaniets ledningsarbete kan genom officerarnas mötesrutiner ett ömsesi-
digt arbetsutbyte dock börja utvecklas inom officerslaget, liksom en viss kontinuitet i 
arbetet kan åstadkommas genom kontakter och besök från kompanichefen för det kom-
pani som ska avlösas och genom de officerare (kompanichef och underrättelseofficera-
re) som har tidigare erfarenhet från Kosovo.   

Dessa ledningsmöten upprättas formmässigt ungefär som de som sedan äger rum i 
Kosovo, men skiljer sig till stora delar innehållsmässigt då mötena under insatsutbild-
ningen inte rör planering, genomförande och utvärdering av ett insatsarbete. Den under-
lättande resurs för utveckling av ett arbetsutbyte mötesrutinen utgör är dock av mindre 
betydelse för chefernas möjligheter att under utbildningsfasen påbörja sitt reella led-
ningsarbete än vad det är en resurs för att gemensamt förstå vad det arbete man ska ta 
över går ut på, vilka uppgifterna är, hur organisation och arbetsrutiner utformats och vad 
detta innebär för cheferna. Mötesrutinen kan här ses som en del av vad som här kallas 
en gemensam förståelsekonstruktion bestående av t.ex. samtal och diskussioner de för 
med varandra om sitt förband och om tjänsten i Kosovo, eller av deltagande i olika före-
läsningar och föredrag som syftar till att ge en allmän bakgrundsförståelse av hela ut-
landsinsatsen. I denna förståelsekonstruktion finns förutsättningar för att skapa en bland 
cheferna mer eller mindre gemensam förståelse för det kommande arbetet i Kosovo. 
Detta kommer att beröras ytterligare i nästkommande kapitel. 

3.2.3 Föredragningar och lägesorienteringar 
När det gäller chefernas förståelse kan denna ses som bestående av en orienterande för-
ståelse och en instrumentell förståelse. En orienterande förståelse ger insikt i vad som 
ska göras, och varför, medan en instrumentell förståelse behandlar hur något kan göras 
(för ett närmare resonemang om detta, se Granberg 2013). Utveckling av en orienteran-
de förståelse stöds av vad Molander (1996) kallar orienteringskunskap som inte leder 
till färdigheter och hantering, utan till en sammanhängande föreställning om sitt arbete 
och placering av sig själv i ett sammanhang. De av insatsutbildningens aktiviteter som 
är inriktade på en djupare, orienterande förståelse av insatskontexten utgörs främst av 
olika föreläsningar/orienteringar (två fyratimmarslektioner för officerarna, en för övri-
ga). Den första av föreläsningarna gavs av en IntUtbE-anställd kapten till all personal på 
kompaniet - soldater, gruppchefer och officerare - men den andra, djupare historieföre-
läsningen av en områdesspecialist gavs enbart till officerarna. En plutonchef nämner 
angående den första, mer allmänna föreläsningen om historia och sociala och kulturella 
förhållanden i Kosovo att: ”…utbildning, det var mer en orientering skulle vi kalla det, 
så det var nog inte nåt, tyngre utbildningspass, skulle jag påstå” (Plutonchef B40A, 
Livgardet). Vidare kom kompanichefen från det kompani som skulle avlösas upp till 
insatsutbildningen och hade en föreläsning om bl.a. läget i Kosovo, kompaniets område, 
uppgifter och kompaniets arbetsrutiner. Denna föreläsning gavs för hela kompaniets 
personal. 
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Övergripande lägesorienteringar, föreläsningar, informations- och kunskapsartefakter 
om insatsens sammanhang och Kosovos historia kan ses som resurser för en orienteran-
de förståelse hos cheferna. Den information och gestaltning av insatskontexten som ges 
genom föreläsningar och orienteringar ger kontextualiserande kunskaper för säkerhets-
arbetet, men är i sig inte orienterande förståelse vilken istället ”bildas i en dialog, den 
prövas och rättfärdigas i en dialog med andra och har där sin rätta användning” (Mo-
lander 1996, s 173). En orienterande förståelse är något som villkoras dels av informa-
tionstillgång genom t.ex. föreläsningar, dels genom den dialog där informationen be-
handlas. Detta kommer att belysas närmare i nästa kapitel. 

3.2.4 Stridsutbildning och beredskapen för strid 
När det gäller resurser för en instrumentell förståelse av säkerhetsarbetet, d.v.s. en för-
ståelse för hur arbetets mål och medel rationellt hänger samman sker detta främst ge-
nom de praktiska utbildningsmomenten. En stor del av övningsarrangemangen inriktar 
sig också på ett praktiskt lärande och görande, d.v.s. inriktat på hanterandet av materiel 
och blanketter eller utförandet av olika moment i arbetet som när grupperna lär sig söka 
personer och fordon. Detta sker huvudsakligen för soldater och gruppchefer.  

Huvuddelen av denna praktiskt inriktade utbildning handlar om att hantera materiel 
och vapen och om att träna väpnad strid vilket i stor utsträckning leds av kompaniets 
egna befäl. Att ha beredskap att kunna utföra organiserade större våldsinsatser är också 
något som mer eller mindre är en underförstådd beredskapsuppgift för militära förband i 
fredsfrämjande insatser, något som menas ge legitimitet åt den militära närvaron och 
brukar av officerare framhållas som en mycket svår uppgift som kräver en hel del ut-
bildnings- och träningstid (Blomgren & Johansson 2004). Dessa uppfattningar fanns 
bland yrkesofficerarna även i denna fallstudie och en av de följda plutoncheferna näm-
ner detta rakt ut:  

[J]ag går fortfarande i grundinställningen att, anledningen till att vi är därnere   det är att vi i första 
hand ska vara ett väpnat förband, som kan väpnad strid, det är det som gör att vi har legitimitet att 
göra allt det andra...och man blir inte ett väpnat förband på tre-fyra veckor här. (Plutonchef B20A 
Livgardet) 

 
Trots att förbandet bemannas med redan markstridsutbildad personal enligt befattnings-
kraven används således den större delen av tiden under insatsutbildningen till olika in-
slag relaterade till strid, vilket också stöds av uppfattningar hos främst yrkesofficerarna. 
Under utbildningens första veckor repeteras också olika inslag från militär grundutbild-
ning, t.ex. kast med spränghandgranat och olika individuella skjutfärdighetsövningar, 
och i slutveckorna samövas grupper och plutoner i olika stridsövningar med skarp am-
munition.  En orsak kan finnas i det faktum att rutiner och metoder för markstrid ofta 
skiljer sig åt mellan svenska grundutbildningsförband, och ofta även mellan olika enhe-
ter och chefer inom ett förband. Till utlandsförband rekryteras också ibland en del per-
sonal med sin militära grundutbildning mer eller mindre långt bakom sig. Allt detta stäl-
ler krav på repetitionsutbildning och samövning för att nå tillräcklig grad av kollektiv 
kompetens och samordnade kunskaper för strid i grupp och pluton.   
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Stridsutbildningen anges av cheferna som i stora delar identisk om än mycket förkor-
tad jämfört med den stridsutbildning som svenska värnpliktiga möter under sin militära 
grundutbildning - ”vanlig, normal stridsutbildning fast med mycket bättre soldater” som 
en skyttegruppchef (B13) med värnplikt på ett amfibieförband (Amf1) bakom sig ut-
tryckte det i ett samtal på Livgardet. I ”vanlig, normal stridsutbildning” i Försvarsmak-
ten och den bild av strid den bygger på förekommer - både i reglementen och hand-
böcker och i praktiska stridsövningar - också mycket sällan något annat att skada än 
fienden, terrängen och byggnader tömda på innehåll och innevånare men fyllda med 
fiendesoldater. Civilbefolkning och andra icke-kombattanter förutsätts snarast vara eva-
kuerade eller på något sätt icke-närvarande.  

I fredsfrämjande insatser sker däremot mycket av arbetet mitt bland lokalbefolkning-
en - som ” peace-building amongst the people” för att parafrasera Rupert Smith (2005) -  
vilket gör eventuella stridsuppgifter och vapenanvändning än svårare. Detta ger en av 
plutoncheferna uttryck för:  

[N]ormalt sett här [i Sverige] så är det antingen, ren skyddsvakttjänst eller så är det ju... fullskaligt 
krig man håller på med egentligen, och det är ju väldigt enkelt i jämförelse med det här, det är ju 
jättelätt att öva sammanstötsskjutningar hemma i Sverige men att öva en sammanstötsskjutning in-
för vad som händer där [i Kosovo] med risk för skador på tredje person, och så vidare, det är nån-
ting helt annat (Plutonchef B30A, Livgardet)  

 
Under rubriken ”Rättstjänst - Bruk av våld” i ett centralt dokument för verksamheten i 
Kosovo - Stående kontingentorder för KSXX  - omnämns också vilka regler för vålds-
användning som gäller i Kosovo. FN-mandatet för KFOR, de Rules of Engagement 
(ROE) som finns antagna för KFOR och bestämmelser i mänskliga rättigheter och den 
internationella humanitära rätten anges som centrala för att reglera våldsanvändningen. 
Sverige har ett ansvar att ange om antagna ROE medger våldsanvändning som inte är 
förenlig med svensk rätt. Centralt för detta är att: 

Så länge KFOR inte är inblandad i en väpnad konflikt begränsas svensk trupps användning av 
vålds- och tvångsbefogenheter av bestämmelser i mänskliga rättigheter, bl.a. av 1950 års europeis-
ka konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(EKMR). Fredsfrämjande trupp ska följa reglerna om mänskliga rättigheter och eventuella brott 
mot reglerna ska rapporteras till [Försvarshögkvarteret].  

Rätten till liv enligt 1950-års konvention innebär att allt våld som kan medföra en dödlig utgång 
endast får användas i de situationer där det är absolut nödvändigt och proportionerligt för att lösa 
de uppgifter som syftar till: 

Självförsvar 

Laglig arrestering/omhändertagande av en person 

Förhindrande av flykt av en lagligt frihetsberövad person 

Lagligt stävjande av upplopp eller kravaller 

All våldsanvändning som kan medföra en dödlig utgång ska kunna motiveras utifrån syftet att 
uppnå något eller några av ovanstående syften. Reglerna i konventionen innebär även att det är 
förbjudet att anta en s.k. ”shoot to kill”-policy så länge styrkan inte är part i en väpnad konflikt. 
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Om våldsanvändning anses nödvändig ska den präglas av en ”shoot to wound”-policy. (Stående 
kontingentorder för KSXX, Kapitel 10, s 2) 

 
Trots detta tycks inte insatsutbildningens inslag av stridsutbildning ha anpassats till si-
tuationen i utlandsinsatser där det finns krav på försiktig och avvägd våldsanvändning 
och en ”shoot to wound”-policy, utan bedrivs fortfarande som ”vanlig, normal stridsut-
bildning” där grupperna tränas i att göra mesta möjliga bruk av de vapen och stridsme-
del som står dem till buds. En gruppchef (B21) med tre tidigare insatser i Kosovo bak-
om sig har lite perspektiv på stridsutbildningen i förhållande till insatsens vardag: 

MG: Om man ser utifrån utbildningen nu, det som har genomförts, du kan ju jämföra med tidiga-
re... missionsutbildningar, har det förändrats? Är det andra uppgifter som lagts in i utbildningen? 
B21: Ja, eh, lite tycker jag nog att det har ändrats, fortfarande väldigt mycket inriktat dock på... 
strid, ta terräng, försvara terräng, gör det och det... som jag tror nog är bra i grunden för att sam-
mansvetsa gruppen och fräscha upp kunskaper om det skiter sig riktigt duktigt, men att det hela ti-
den är på bekostnad av peacekeeping, att de hela tiden säger att ja, men det värsta kan hända, och 
det är ju riktigt, men... ja. MG: Hur mycket tid har legat på ren stridsutbildning nu? B21: Ja. 
mycket mer än peacekeeping. MG: Om du bedömer i dagar, veckor? B21: Ja, det var ju första, all-
ra första veckorna var ju inriktade på sånt, men... jag tror inte de gör fel, men jag kan ju ibland 
tycka att det här kommer vi ju inte att hålla på med, så ibland känns det som att det (rycker på ax-
larna). (Gruppchef B21, Livgardet) 

 
Stridsutbildningen är enligt denne gruppchef bra som teambuilding - för att samman-
svetsa gruppen - men av mindre värde som direkt uppgiftsanknuten utbildning. Pluton-
cheferna angav också stridsövningarna som värdefulla för att, som en plutonchef ut-
tryckte det: ”få känna gruppcheferna på pulsen lite” (Plutonchef B10A, Livgardet). 
Ingen svensk skyttegrupp eller skyttesoldat har i Kosovo mellan 1999 och hösten 2010 
då skytteförbanden togs hem inte heller skarpt utfört den typ av stridsuppgifter i förband 
som övas i insatsutbildningen, och inga chefer har i samtal och intervjuer sett stridsakti-
viteter som troliga utöver att kanske behöva dra sig ur en eskalerande situation. Huvud-
delen av cheferna ansåg också att de i jämförelse med hur de var vana att utbilda för och 
utföra strid saknade en del nödvändig beväpning i form av t.ex. medeltunga kulsprutor 
och granatgevär för att kunna utföra ”riktiga” stridsinsatser. 

Att kunna utföra olika typer av stridsuppgifter är dock en central del av den militära 
självuppfattningen, speciellt inom de svenska grundutbildningsförband som utbildar för 
sådant, vilket är tydligt i en av plutonchefernas idéer under insatsutbildningen om vad 
han ska nyttja tillgänglig utbildningstid i Kosovo till:   

MG: Har du haft några tankar eller idéer om vad ni ska göra de här femte veckorna, när ni har 
egen utbildning, egen tid? B20A: Jajemen... ja, det är möjligt att jag kommer ändra uppfattning, 
men just nu, så vill jag... jag vill bli ett bättre väpnat förband, men när jag kommer ner dit så kan-
ske jag inser att det är inte det det handlar om, nu handlar det om att lösa uppgifter till [hemkomst-
datum], vi löser inte uppgiften genom att vara ett bra väpnat förband, som är drillat på att göra ma-
gasinsbyten, kasta rökhandgranat och...köra närkamp, utan det kanske är andra saker som ska prio-
riteras. (Plutonchef B20A, Livgardet) 

 
Att tillfälligt sammansatta militära förband för fredsfrämjande uppdrag ska ha förmåga 
till väpnad strid i förband och övar detta, trots att de mestadels löser andra uppgifter och 
att de har kort om utbildningstid, kan ses som att stridsutbildningen fyller en latent 
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funktion att vidmakthålla en disciplinerad, militär identitet, både inför sig själva och för 
andra. Som Ydén (2008) påpekar, bedrivs svensk stridsutbildning under värnpliktsut-
bildningen inom ramen för ett militärdisciplinärt program som syftar till att skapa sam-
mansvetsning, lydnad, disciplin och underordning, men till mycket liten del tar upp 
”våldsanvändningens konsekvenser, dödsfall och psykiska stridsreaktioner” (a.a., s 
113). Att stridsutbildningen under insatsutbildning inför säkerhetsarbete i Kosovo be-
drivs som ”vanlig, normal stridsutbildning” anpassad till strid mot en uniformerad fien-
de på ett stridsfält tömt på civila, och inte som ”sammanstötsskjutning … med risk för 
skador på tredje person” eller enligt en ”shoot to wound”-policy kan ses som ett uttryck 
för detta. Som resurs för en instrumentell förståelse av vålds- och vapenanvändning i 
det polisiära säkerhetsarbetet i Kosovo ger stridsutbildningen små möjligheter att förstå 
detta som annat än ”normal strid”, eller att strid, så som det övats, är något extraordinärt 
som helt faller utanför det dagliga arbetet.  

3.2.5 Missionsinriktad utbildning 
De mer direkt vardags- och insatsinriktade delarna av utbildningen uppdateras genom 
IntUtbE:s försorg utifrån större förändringar i den övergripande organisationsutform-
ningen och genom uppföljningar av hur utbildningen fungerat för den för tillfället insat-
ta kontingenten. Detta senare sker genom ”utbildningsrek” på plats i Kosovo, där olika 
befattningshavare intervjuas och deltagande studier av arbetet sker. Det lokalt utforma-
de sättet att arbeta, och de problem som upplevts med detta som framkommer genom 
utbildningsreken, bildar sedan ramen för de olika insatsinriktade inslag som IntUtbE 
väljer att låta ingå i utbildningen. Kompanichefen berättar: 

[O]ch sen så har vi då, från IntUtbE här på Livgardet som åker ned och genomför rek och intervju-
ar plutonchefer, kompanichef om vad som var bra med utbildningen, vad som kan förbättras...vad 
har ni fått göra om härnere nu när ni har konfronterats med verkligheten och, då försöker de ta hem 
det och implementera det redan i utbildningen /…/ jag upplever att [missions]utbildningen här är 
förankrad mot det som ska hända där nere. (Kompanichef B1, Livgardet) 

 
Något som kännetecknar denna utbildning är att den till största delen bedrivs som ut-
bildning av grupper där gruppchefen har ansvaret för att leda och samordna arbetet. En-
dast till en mindre del bedrivs utbildningen som praktiska övningar i pluton eller kom-
pani, och då främst som övningar i insats mot folkmassa (IMF) och som stridsutbildning 
i pluton. Utbildning och träning inför arbetets vardag måste också vägas mot utbild-
ningsekonomi i form av tillgängliga instruktörer, tid och andra resurser, vilket bland 
annat leder till att ett utbildning i ett specifikt arbetsmoment inte kan bedrivas under 
längre utbildningspass eller i många, små täter även om det är så arbetet i Kosovo ut-
förs. Utbildningen kan ses som präglad av ett instrumentellt tänkande där grupperna och 
soldaterna som arbetsstyrka, utifrån sin militära grundkompetens ska kompletteringsut-
bildas och tränas i arbetsmetoder som gör att de kan ingå i den producerande KFOR-
organisationen. Något annat finns inte tid till då utbildningstiden av i stort sett samtliga 
- soldater, gruppchefer, officerare, utbildningsledare och instruktörer - upplevs som 
mycket knapp.  
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MG: Bedömer du att det har varit för lite utbildning inför slutprövning, få omdömen, bli värde-
rad? B21: Nae, alltså jag känner ju att de har tidspressen på sig och att de gör sitt bästa och de gör 
ett jättebra jobb alla instruktörer och, de som planerar det här, så jag har svårt att racka på dem 
alltså, vi skulle ju behöva minst dubbelt så lång tid egentligen, om vi skulle bli... bra på det, och 
det finns ju inte. (Gruppchef B21, Livgardet) 

 
Likaså ingår i de praktiska övningarna nästan enbart inslag från det ”yttre” säkerhetsar-
betet i form av t.ex. patruller eller fordonskontroll (Vehicle Checkpoint, VCP), d.v.s. det 
arbete som är inriktat på att producera något för KFOR:s räkning och som normalt inte 
ingår i militär grundutbildning. Typiska, allmänna militära verksamheter som också 
förekommer i Kosovo, t.ex. vakttjänst, övas inte nämnvärt. Inslag och vanliga händelser 
från förbandets ”inre sociala liv” hanteras genom regler, bestämmelser och policies, 
t.ex. för alkoholdrickande och för relationer med lokalanställda. 

De olika utbildningsinslagen ger pusselbitar från tjänsten i Kosovo, och utifrån de 
olika inslagen kan en bild - om än ej helt tydlig - av den lokala utformningen av organi-
sation, arbetssätt och arbetsrutiner skapas. Den bild man kan få av kompaniets arbets-
uppgifter och hur kompaniet organiseras för dessa uppgifter är att säkerhetsarbete och 
patrullering organiseras som gruppinsatser under gruppchefens ledning eftersom det 
övas i hel grupp, men att större och våldsammare insatser sker inom ramen för pluton 
och kompani eftersom det övas i pluton och kompani. Likaså är det främst fot- och for-
donspatruller, ”Vehicle Check Points (VCP)”, d.v.s. fordonskontroller och fordons-
genomsökningar och insats mot folkmassa (IMF) som lyfts fram som medel för säker-
hetsarbetets mål. 

Men ”det är ju inte alltid att bilden stämmer överens med verkligheten” som en 
gruppchef med tidigare erfarenhet uttryckte det (Gruppchef B13 Livgardet), och andra 
gruppchefer med tidigare erfarenhet reagerade också över hur insatsens arbetsinslag 
framställdes i utbildningen: 

MG: Har ni som har varit ute, har erfarenhet nu, alla tre gruppcheferna, har ni haft synpunkter på 
utbildningen, på plutonens organisering, utifrån de här erfarenheterna? B12: Jaa, i alla fall jag 
och chefen första [B11] har pratat lite mer om att vi skulle vilja ha lite mer missionsinriktad ut-
bildning, sen kanske man kunde ha, stegrat vissa moment, även om det är, alltså en normalbild 
därnere är ju att det är väldigt lugnt, man ska ju inte kanske slå griller i huvudet på folk heller så 
att de förväntar sig nånting annat, men det kan ju vara bra att stressa vissa moment lite mer så att 
man redan här ser, hur vissa kommer att reagera, att de får en bild utav det, det blir svårt för de här 
yngre, de som är yngre, de får ju dels den här väldigt avslappnade patrullsituationen som är nor-
malbilden, VCP väldigt avslappnat, och sen hade vi strid då, flera, flera dagar, det sköts utav bara 
helvete rent ut sagt, och, ja, de yngre var ju väldigt intaggade på det och trodde man skulle gå med 
hjälm hela tiden och, och så vidare, och då får de den här andra bilden [om strid], den får man för-
söka... förklara att vi ska ha den här [strids]förmågan, men vi ska också kunna ha den här [vardags-
inriktade] förmågan, och hantera normalbilden. (Gruppchef B12, Livgardet) 

 
Färdighetsträning och utbildning som villkor för att förstå organisation, uppgifter och 
arbetsrutiner kan sägas ha större betydelse för de som saknar egen erfarenhet eller kan ta 
del av andras erfarenhet. Egen eller andras erfarenhet utgör också en ”informationska-
nal” och utgör en resurs för förståelse. Detta kommer att belysas närmare i nästa kapitel. 
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3.3 Avslutning  
Som arrangemang för lärande är insatsutbildningen således huvudsakligen inriktad mot 
ett praktiskt lärande, och då främst mot att repetera och träna militära färdigheter kring 
väpnad strid och vapenmateriel. Till en något mindre del är utbildningen inriktad mot 
ett praktiskt lärande kring det säkerhetsrelaterade arbetet, och innehåller ett fåtal formel-
la, informerande inslag om bakgrund och sammanhang för konflikten och utlandsinsat-
sen.  

De praktiska moment som är möjliga att öva och utföra rör ömsesidiga arbetsutbyten 
inom ett antal fragmenterade arbetsmoment i verksamheten. Detta gäller chefer på alla 
nivåer och ger i sig små möjligheter att uppfatta och förstå utformningen av hela organi-
sationen, dess uppgifter och arbetsrutiner och de organisatoriska ordningar som kommer 
av utformningen och som presenterades i förra kapitlet. De praktiska momenten ger 
dock genom bland annat de olika tips och anvisningar instruktörerna ger utifrån sin erfa-
renhet och kunskap en del vägledning för att förstå folkkultur och sociala normer i Ko-
sovo, så som de uppfattats av instruktörerna, men ger till liten del någon mer samman-
fattande vägledning om samhället i Kosovo, bakgrunden till konflikten och inom vilket 
övergripande sammanhang insatsen sker. Detta presenteras istället främst genom före-
dragningar och föreläsningar, men också genom samtal med de med tidigare utlandser-
farenhet.  

I insatsutbildningen är det också huvudsakligen gruppchefer och soldater som övas. 
Officerarna har en mindre del egen utbildning och ägnar sig till större delen åt administ-
rativa sysslor som åläggs dem och att planera och genomföra utbildning i strid med sitt 
förband. De har få egna praktiska utbildningsmoment inriktade mot det säkerhetsrelate-
rade arbetet och endast något fler orienterande och förståelseinriktade inslag jämfört 
med gruppchefer och manskap.  

Möjligheten till en orienterande förståelse av det kommande arbetet tycks dock 
hänga samman med förekomsten av dels instruktörer med tidigare erfarenhet, dels per-
sonal och chefer med egen erfarenhet i själva förbandet. Detta medför att läranderesur-
ser för en orienterande förståelse finns inbäddade s.a.s. i och i skarvarna mellan de for-
mella utbildningsmomenten, där en avgörande faktor kan vara vilken tid till informella 
samtal om det kommande arbetet i Kosovo som finns såväl i som utanför den formella 
utbildningsplanens olika moment.  

Under utbildningen har grupperna stora möjligheter att tala inbördes, liksom att 
gruppchefer har nära till varandra för samtal genom att de under utbildningen bor och 
äter tillsammans. Likaså har officerarna stora möjligheter till inbördes samtal då de har 
mer icke-schemabunden tid under insatsutbildningen och också startar olika mötesruti-
ner redan under insatsutbildningen. Möjligheterna till mer informella samtal mellan 
gruppchefer och officerare verkar dock vara sämre, vilket vissa plutonchefer löste ge-
nom att stanna kvar på Livgardet på kvällstid för att efter tjänstens slut för gruppchefer-
na, samtala med dem på deras logement.  

Vilka de olika läranderesurserna är för såväl en orienterande förståelse och kunskap 
som för en mer instrumentell förståelse, och hur de används av cheferna fokuseras i 
nästa kapitel. 
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4. Insatsutbildningens resurser för förståelse 
Detta kapitel avser belysa hur olika inslag i insatsutbildningen understödjer chefernas 
förståelse av sin kommande insats i Kosovo, och det arbete de ska utföra där. 

4.1 Inledning 
I den teoretiska modell som underbygger den empiriska belysningen och som presente-
ras närmare i Granberg (2013), begripliggörs formell utbildning som ett erbjudande av 
olika läranderesurser med vars hjälp förståelse av såväl orienterande som instrumentell 
art kan utvecklas.  

En läranderesurs är något i en utbildningsmiljö som underlättar och riktar, men också 
begränsar hur förståelsen av arbetet kan ta form genom lärande. Detta genom att läran-
deresursen erbjuder begrepp på olika abstraktionsnivå, mer eller mindre sammanhäng-
ande i begreppsstrukturer, om arbetet och dess sammanhang. Läranderesurser kan vara 
såväl av formellt, arrangerat slag som av informellt eller icke-formellt slag, d.v.s. de 
finns i lärandemiljön men inte som ett resultat av ett medvetet arrangemang från utbild-
ningsarrangörens sida utan på grund av utbildningsdeltagarna själva. Vidare kan läran-
deresurser förstås och grupperas utifrån tre olika verklighetsdimensioner, d.v.s. en men-
tal, subjektiv dimension, en handlings- och utförandedimension och en materiell pro-
dukt- eller artefaktdimension (se vidare Granberg 2013). Läranderesurser kan därvid 
grupperas i subjektiva läranderesurser, interaktionsberoende läranderesurser, och arte-
faktbaserade läranderesurser.  

Det första man kanske kommer att tänka på när det gäller resurser i utbildning är de 
materiella, artefaktbaserade resurserna – läromedel och övningsmateriel. Dessa fyller 
olika funktion i och med att de kan erbjuda begrepp på olika konkretions- eller abstrak-
tionsnivå om omvärlden. Olika typer av artefakter får då också olika funktion som lä-
randeresurser.  

När det gäller en mental verklighetsdimension är de subjektiva föreställningar ut-
bildningsdeltagare sedan tidigare har med sig till den formella utbildningen en viktig 
resurs. Dessa subjektiva föreställningar utgörs t.ex. av mer eller mindre kollektivt om-
fattade professionella tolkningsramar, av yrkesidentiteter och självuppfattningar, av 
självförtroende, och av erfarenheter och tidigare kunskaper om och förståelse för arbe-
tets uppgifter och dess relationer till samhället och olika verksamheter. Men föreställ-
ningarna kan också bygga på orealistiska förväntningar och rena myter.  

Andra resurser utgörs av vare sig fysiska redskap och läromedel eller subjektiva fö-
reställningar och erfarenheter, utan konstrueras i en social verklighetsdimension i och 
genom interaktioner mellan deltagarna. Resurserna är beroende av någon slags mellan-
mänskligt interaktiv praktik – de är interaktionsberoende, diskursiva resurser med en 
efemär existens i en social verklighetsdimension. De existerar bara som resurs så länge 
som interaktionen pågår, t.ex. en föreläsning eller ett samtal, sedan är det (det kognitiva) 
minnet eller den fysiska dokumentationen av interaktionen som kan fungera som resurs. 
Att ha tid tillsammans är därför ett grundvillkor för interaktionsberoende resurser.  
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4.2 Subjektiva och kulturella läranderesurser  
När det gäller de subjektiva läranderesurser cheferna har kan dessa förstås som den ori-
enterande och den instrumentella förförståelse eller personliga kunskaper cheferna drar 
nytta av i insatsutbildningen för att förstå och skapa sig en bild av det kommande arbe-
tet. Eraut (2004) framhåller personlig kunskap som de kognitiva resurser en person har 
med sig i en situation och som möjliggör tänkande och handling, och menar att person-
lig kunskap omfattar såväl erfarenheter, minnen, färdigheter och tysta kunskaper om 
procedurer och sammanhang, som personligt omfattad mer explicit och kodifierad kun-
skap som personen ofta tillägnat sig genom utbildning, liksom icke-kodifierad kultur-
bunden kunskap inom sociala grupper och som personen ofta tillägnat sig genom social 
samvaro och socialisation (ibid.).   

En orienterande förförståelse eller personlig kunskap kan då förstås som aprioriska 
tysta, kulturburna och/eller kodifierade uppfattningar om sammanhang där utlandsinsat-
sen och säkerhetsarbetet passas in38 och av mål som utlandstjänstgöringen kan bidra till 
att uppnå.39 En instrumentell förförståelse eller personlig kunskap kan förstås som lika-
ledes aprioriska tysta, kulturburna och/eller kodifierade uppfattningar om vad och vilka 
uppgifter man ska eller bör ägna sig åt i arbetet, liksom hur dessa uppgifter kan lösas 
med hjälp av olika medel. Denna förförståelse är dock inget som respondenterna bär 
med sig i fix och färdig form, utan bör hellre ses som att cheferna återerinrar sig och 
återskapar förförståelsen i olika situationer under insatsutbildningen. 

Förförståelse är därmed inget som ”tillämpas” utan något som orienterar och ger väg-
ledning i mötet med utbildningens övriga läranderesurser, liksom underbygger värde-
ring av de kunskaper och synsätt de andra resurserna erbjuder. Vilken självuppfattning 
respondenterna har är med stor sannolikhet också något som påverkar vilken förförstå-
else som återerinras. 

Vilken förförståelse och vilka personliga kunskaper respondenterna i denna studie 
har varierar givetvis och kan svårligen undersökas i detalj utan djupgående, återkom-
mande och tidsomfattande intervjuer och observationer av varje individ, utan den ge-
staltning som här sker, sker med det varande intervjumaterialets begränsningar. I inter-
vjuerna återfinns förförståelse och de personliga kunskaperna ibland explicit utpekade, 
som t.ex. kompaniledningens och gruppchefernas tidigare erfarenheter, men också mer 
implicit utpekade som t.ex. plutonchefernas begrepp om sin roll i en militär organisa-
tion. Utifrån detta kan grupper av liknande uppfattningar hos flera individer konstrueras. 
Vad som ligger bakom dessa grupper är sedan en analytisk fråga som till del kan besva-
ras med hjälp av etnografisk bakgrundskunskap, d.v.s. kunskap om de tidigare möjliga 
sammanhang där förförståelsen uppkommit eller bärs upp.  

En underliggande orsak till vilka mer spridda former av subjektiv förförståelse som 
finns i förbandet och som därigenom kan bilda grund för en lokal, kollektivt buren för-
förståelse finns också i förbandets bemanningsstruktur.  
                                                 
38 Detta kan också leda till förväntningar och förhoppningar om att utlandsinsatsen ska ta viss form och medföra vissa 
erfarenheter som passar in i detta sammanhang. 
39 Soldater jag talade med angav t.ex. utlandstjänstgöring som meriterande för antagning till polishögskola, vilket de 
hoppades på, och andra framhöll lönen och de låga levnadskostnaderna som en möjlighet att spara ihop en grundplåt 
för lägenhetsköp eller för att betala av studielån. 
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4.2.1 Bemanningsstruktur och subjektiv förförståelse 
En central effekt av den övergripande befattningsstrukturen och rekryteringen av för-
bandet är att alla chefer över gruppchefsnivån huvudsakligen har samma yrkes-, utbild-
nings, och arbetslivsbakgrund, d.v.s. militär officersutbildning av olika omfattning och 
arbete i en militär organisation. Det svenska militära utbildningssystemet har i modern 
tid också varit helt avgränsat från andra postgymnasiala utbildningar och yrkesområden 
och inflödet i officerskåren av annat yrkeskunnande om ledning och samordning än det 
internt militära är mycket svagt. Till exempel har militära utbildningar genomgående 
använt internframställt utbildningsmateriel, och det är mycket sällsynt att träffa på offi-
cerare, framförallt på lägre nivåer, som studerat eller arbetat i chefspositioner utanför 
Försvarsmakten och sedan återvänt till yrket. Till sitt innehåll är utbildningarna för de 
officersgrupper som kommer ifråga för bemanning av ett skyttekompani också centrera-
de till utbildning för eller ledning av strid eller administration av militära förband. Detta 
har resulterat i en ur professionsteoretisk synvinkel mycket homogen officerskår på de 
utbildningsförband där utbildning för strid sker. (Ydén 2010, Ydén & Hasselbladh 
2010)   

Mönstret går igen i det följda kompaniet. Där har bland kompaniets totalt 22 office-
rare (plutons- och kompaniledningar) endast en någon annan längre postgymnasial ut-
bildning än sin yrkesofficersutbildning och militära kurser och vidareutbildningar.40 En 
f.d. yrkesofficer (kapten) hade blivit civil och reservofficer och arbetade som platschef 
inom näringslivet. Vidare har av de 22 officerarna endast ett fåtal genomgått längre of-
ficersutbildningar utöver den grundläggande officersutbildningen - t.ex. för kaptensgra-
den - och ingen har genomgått högre officersutbildning till major eller överstelöjtnant 
vid Försvarshögskolan. Däremot befinner sig de flesta av officerarna kompetensmässigt 
i början av en yrkesspecialisering mot olika funktioner, t.ex. underhållstjänst eller in-
riktning mot ledningsfunktioner, inom ramen för sitt förbands utbildningsverksamhet. 
För alla dessa chefer, förutom för reservofficeren, är utlandstjänstgöringen en integrerad 
del av yrkeskarriären och dess klättring i grad- och lönenivåer.41 

Bland gruppcheferna är situationen annorlunda. Flera av gruppcheferna och ställföre-
trädarna bedriver högre studier (juristprogram, sjuksköterska, ekonomprogram) eller har 
nyligen tagit examen från högskoleutbildning (fastighetsmäklare). Flera andra arbetar 
och har arbetat civilt i olika yrken (elektriker, väktare, polis, anställning inom restau-
rangbranschen), och några kommer direkt från värnpliktstjänstgöring. Ingen har dock 
någon större erfarenhet av chefsarbete i det civila, utan det är erfarenheterna från grupp- 
och kompanibefälsutbildning under värnplikten och för några från chefsbefattningar i 
tidigare utlandsinsatser som är deras främsta erfarenhet när det gäller chefsarbete. För 
gruppcheferna är utlandstjänstgöring inte heller en del av något karriärsystem, utan är 
snarare ett avbrott i deras andra yrkes- eller utbildningskarriärer. 

Detta gör att de som grupp liknar det som inom turistforskningen kallas ”gap year 
tourists”, d.v.s. ungdomar som reser, ofta längre resor, i perioder mellan t.ex. högre stu-

                                                 
40 En respondent hade studerat till civilekonom, men sedan sadlat om till yrkesofficer. 
41 I den svenska Försvarsmakten är löneutveckling mycket nära sammankopplad med progress i grad- och beford-
ringssystemet. Se vidare Ydén (2008). 
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dier och arbete, vilket också kan innebära kortare perioder av arbete utomlands (Hed-
lund 2011).  

De följda cheferna har således varierande erfarenhet av militär organisering och 
verksamhet så som den bedrivs i den fredstida svenska Försvarsmakten. Officerarna har 
god kännedom genom att de dagligen tjänstgör i Försvarsmakten, medan för gruppche-
ferna ligger värnpliktstjänstgöringen tidsmässigt alltifrån nyligen utryckt till mer än 
femton år tillbaka. Samtliga gruppchefer har emellertid genomfört värnplikt i befälspo-
sitioner (grupp- och kompanibefälselever), och all chefspersonal på kompaniet har där-
för träning i och erfarenhet av svenska militärprofessionella lednings- och organise-
ringstraditioner så som de kommer till uttryck i militär utbildningsverksamhet i Sverige. 
Många gruppchefer har detta i färskt minne i och med att de kommer tämligen direkt 
från värnpliktsutbildning.  

Genom värnplikt och vistelse i militära sammanhang har således även gruppcheferna, 
som inte har någon längre, formell militär utbildning, kommit att möta och i varierande 
grad omfatta en militärt kulturbunden kunskap, t.ex. den militära disciplinerings- och 
lydnadskulturen (se Borell 2004, Ydén 2008), men även en hel del kodifierat militärt 
kunnande, t.ex. olika militära termer och deras relaterade begrepp. Rekryteringsproces-
sen till utlandsförbanden innebär också att främst de som uppfattas som duktiga soldater 
och gruppchefer med goda referenser väljs ut. Genom detta har förmodligen också 
gruppchefer och soldater som mer än andra värnpliktiga visat att de vuxit in i och kun-
nat bemästra det militära kunnandet - det kodifierade men framförallt det kulturbundna - 
kommit att bemanna förbandet. Detta bland annat genom att plutoncheferna själva re-
kryterar sin pluton genom att välja bland ansökningar och genom direktrekrytering av 
soldater och gruppchefer de tidigare utbildat.  

Resultatet blir att i kompaniet finns en kader av yrkesofficerare och nyligen utryckta 
gruppchefer vars främsta, och i många fall enda utbildning i och erfarenhet av ledning 
och organisering ligger inom den fredstida svenska rationella militära organisationsmo-
dellen så som den kommer till uttryck i svensk militär utbildningsverksamhet, och en 
samling gruppchefer och underrättelseofficerare som både har erfarenhet av detta och av 
det lokalt utformade arbetssättet i Kosovo (”gruppchefernas mission”, se avsnitt 3.1.7). 
Samtliga officerare har emellertid främst arbetat som instruktörer och plutonchefer i 
grundutbildningsorganisationen, och gruppcheferna har utbildats inom ramen för denna 
organisation.  

4.2.2 Två former av lokal, kollektivt buren förförståelse  
När det gäller vilka subjektiva läranderesurser som de olika cheferna orienterar sig mot, 
såväl explicit som implicit, finns en skillnad mellan framförallt de oerfarna officerarna 
(plutoncheferna) och de erfarna gruppcheferna. Denna kan förstås som en skillnad mel-
lan en explicit utpekad kosovoerfarenhetsbaserad förförståelse bland främst gruppche-
ferna, och en mer implicit militärprofessionell förförståelse bland plutoncheferna och i 
viss mån bland gruppcheferna.  

Plutoncheferna saknar genomgående erfarenhet från såväl utlandstjänst som Kosovo, 
och har inte tidigare arbetat med den specifika plutonsorganisation eller personaltyp 
(anställda soldater och gruppchefer varav vissa med tidigare erfarenhet) som de nu står 
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inför. De hänvisar återkommande till detta i intervjuer och samtal, och deras främsta 
subjektiva resurs för att förstå arbetet och ge det en meningsgivande inramning utgörs 
istället av de militärprofessionella lednings-, ledarskaps- och organisationsprinciper och 
tillvägagångssätt som är normala i de förband de tidigare tjänstgjort. I detta är yrkeserfa-
renheter baserade på militärprofessionell yrkesutbildning och yrkespraktik från utbild-
ning av värnpliktiga dominerande bland officerarna vilket kommer att avhandlas närma-
re i närmast följande avsnitt. För flera av gruppcheferna är det istället tidigare erfarenhe-
ter från utlandstjänstgöring och, för de utan utlandserfarenhet, från värnpliktstjänstgö-
ring som utgör den främsta subjektiva läranderesursen för förståelsen och inramningen 
av arbetets organisation. 

Dessa olika subjektiva resurser är också delade av flera officerare respektive grupp-
chefer och kan därmed ta formen av kollektivt burna, konsubjektiva former av förförs-
tåelse som här kan ses som att ett flertal människor delar och känner sympati för liknan-
de sätt att förstå omvärlden. Som kollektivt burna former av förförståelse är det i den 
militärprofessionella förförståelsen officerarna som är de främsta bärarna, och i den 
insatserfarenhetsbaserade de erfarna gruppcheferna. Dessa två personalgrupper kan 
därmed ses som något av kulturella subgrupper i kompaniet under insatsutbildningen, 
men där gruppchefernas sämre möjligheter att samlas och umgås som samlad grupp-
chefskader medför att en tydligt utkristalliserad ”gruppchefskultur” har svårt att uppstå 
som annat än konsubjektivitet. I en social och i en materiell dimension skapas inget som 
kan stödja uppkomsten av en särskild gruppchefskultur. De skapar t.ex inga speciella 
gemensamma sociala handlingsmönster, t.ex. gruppchefsmöten på samma sätt som offi-
cerarna har sina möten och gemensamma samlingar, eller artefakter, t.ex. ”gruppchefs-
rum” på samma sätt som officerarna har ett gemensamt befälsrum på Livgardet.  

De meningsgivande sammanhang runt insatsen som bärs upp inom respektive grupp 
kan dock andra bli medvetna om och ta till sig eller åtminstone få kännedom om. 
Andras erfarenheter kan bli ”ställföreträdande erfarenheter” för de som ska genomföra 
ett liknande arbete eller i en liknande position. Här är emotiva element och den identitet 
som olika chefer vill ha förmodligen av stor betydelse för i vilken grad andras begrip-
liggöranden av något genom t.ex. anekdoter och erfarenhetsberättelser, kan uppfattas 
som relevanta begripliggöranden även för en själv. T.ex. lärde sig såväl soldaterna som 
de oerfarna gruppcheferna som officerarna snabbt från de med tidigare erfarenhet vad 
en insatserfarenhetsbaserad förförståelse innebar när det gällde synen på soldater och 
gruppchefer: de ville bli sedda som anställda kolleger istället för som ”beväringar”. Det-
ta var något som de erfarna gruppcheferna tidigt hade poängterat för sina soldater, som 
de snabbt plockat upp som manskapskollektiv och som plutoncheferna hade att förhålla 
sig till (Samtal B11, B21, Livgardet). 

Dessa två kulturburna former av förförståelse bland cheferna och vilka begrepps-
strukturer om arbetet de erbjuder kommer att belysas närmare i det följande.  

4.2.3 En militärprofessionell förförståelse 
Bland främst officerarnas intervjusvar finns uppfattningar som jag genom min egen 
tidigare erfarenhet av militära organisationer och militär personal läser in som grundade 
i en militärprofessionell förförståelse. Detta bildar en grupp av uppfattningar som tar sig 
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t.ex. uttryck som att man ser på och talar om arbetet som uppdelat på ett antal olika 
tjänstegrenar, t.ex. materieltjänst, personaltjänst, etc., att hierarkiska principer för led-
ning och samordning nämns som självklara, t.ex. att ärenden och samordning ska gå 
tjänstevägen, d.v.s. via chefer på olika hierarkiska nivåer men också att undantag, s.k. 
”trossvägar” nämns, eller att officerare är centrala för verksamhetens planering, sam-
ordning och genomförande. Andra uttryck är att utbildning, övning och fysisk träning 
anses som viktiga aktiviteter och att gruppchefer ska ges frihet under handledning, men 
inte släppas helt fria i arbetet. Åter andra uttryck är synen på genomförd utlandstjänst-
göring som viktig för att komma vidare i officerskarriären och för att höja sin status 
bland officerare. 

Dessa uppfattningar är centrala hos de unga officerare som har sin främsta (och enda) 
yrkesbakgrund i arbetet med grundutbildning av värnpliktiga. Då dessa personliga kun-
skaper har en bakgrund i officerarnas erfarenheter av sin yrkesvardag där utbildning och 
socialisation av värnpliktiga under grundutbildning är det centrala, blir utifrån denna 
kunskap också centralt för officerare att såväl ställa krav på sådan ordning och reda man 
vidhåller i värnpliktsutbildningen, som t.ex. formellt tilltal, uppställningar, visitationer 
och kontroller av olika slag42, som att vidareutbilda och samöva förbandet, även under 
tiden i Kosovo. De unga officerarna lärde sig dock mycket snabbt att soldaterna och 
gruppcheferna i kompaniet inte ville bli behandlade som ”beväringar” vilket gjorde att 
ett s.k. ”GU-stuk” i officerarnas uppträdande, d.v.s. några av den militära grundutbild-
ningens tydligaste inslag för att socialisera underställda till militär disciplin och ordning 
genom t.ex. olika visitationer och ”uppsträckningar”, inte var aktuella.  

En militärprofessionell förförståelse finns hos såväl officerarna som gruppcheferna. 
Bland gruppcheferna är den dock inte lika dominerande men de har genom sin värn-
pliktstjänstgöring kunskap om och erfarenhet av militära organisationsprinciper, synsätt 
bland officerare, generella sätt att organisera verksamhet och utbildning liksom det 
språkbruk som är relaterat till detta.43  

Som orientering i en insatskontext är det snarast orientering i en inre, försvars-
maktsintern insatskontext som möjliggörs av denna militärprofessionella förförståelse, 
d.v.s. en orientering av arbetet i den svenska kontingentens ”hemmafront” t.ex. i form 
av Försvarsmaktens regler och normala sätt att organisera förband, av insatsuppsättande 
förbands kulturer och förbandstraditioner och framförallt av synsätt och uppfattningar i 
det egna förbandets officerskår, liksom i officerskåren i stort, om vad det innebär att ha 
genomfört utlandsinsats.  

I samklang med detta rör den mer instrumentella militärprofessionella förförståelsen 
sådana saker som hur skyttekompaniet och dess personal ska utbildas, ledas och gene-
rellt hanteras som en del av den svenska Försvarsmakten. Generella principer för militär 
organisering, upprätthållna genom utbildningsverksamhet och övningar vid hemmaför-
banden, liksom förtrogenhet med denna typ av organisering riktar uppmärksamheten 
mot hur arbetet och truppen ska organiseras, ledas och utbildas. Den militärprofessio-
                                                 
42 Speciellt detta omnämns av utlandserfarna soldater och gruppchefer som ett ”GU-stuk” i officerarnas befälsföring 
(GU = grundutbildning). 
43 En av de mer erfarna gruppcheferna (B11) visade dock under samtal i Kosovo stor insikt i hur yngre officerare 
tänkte och talade. 
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nella förförståelsen erbjuder därvid vad som kan kallas en vertikal, militärhierarkisk 
begreppsstruktur för att förstå arbetet och är något alla chefer men speciellt officerarna 
är förtrogna med.  

Den militärprofessionella förförståelsen riktar därvid uppmärksamheten mot den roll 
varje chef har i en militär organisation och vilket ansvar cheferna har enligt svensk mili-
tär verksamhetstradition. För de här följda cheferna handlar det till absolut största delen 
om utbildning av värnpliktiga vilket sätter officerare i centrum mer än (värnpliktiga) 
gruppchefer. Den orienterande militärprofessionella förförståelse de har rör därför, mer 
än något annat, synsätt på organisering, ledning och utbildning av lägre markstridsför-
band med värnpliktiga, och hur arbete med detta står i relation till officerskårens karri-
ärsystem och möjligheter att utveckla sig som militära chefer och ledare.  

Den svenska militärprofessionella kunskapen för lägre officersnivåer är också myck-
et centrerad runt utbildning för och utförande av strid och de arbetsuppgifter som före-
kommer i detta. Kunskap om fredsbevarande utlandsverksamhet, speciellt när det gäller 
att skapa fred, rättsäkerhet och en fredlig utveckling i konflikthärdar och de säkerhets- 
och utvecklingsuppgifter som blir aktuella för att uppnå detta är inte särskilt närvarande 
i den svenska militärprofessionella kunskapen så som den förmedlas i olika officersut-
bildningar. Sådana uppgifter och hur de ska utföras för att på bästa sätt bidra till att de 
politiska målsättningarna med fredsstödjande insatser ska nås är därför inte något som 
fokuseras med hjälp av begreppsstrukturer i en svensk, militärprofessionell förförståel-
se. De arbetsuppgifter skyttekompaniet och plutonerna åläggs i Kosovo blir utifrån den-
na förförståelse istället mer objekt för samordning och ledning i en hierarkisk befäls-
struktur, än arbetsuppgifter för att uppnå politiska målsättningar. Arbets- och lednings-
metoderna fokuseras mer än målen och måluppfyllelsen.  

4.2.4 En insatserfarenhetsgrundad förförståelse  
De som har egna, tidigare erfarenheter av utlandsinsatser och Kosovoinsatsen i synner-
het har en annan slags förståelsemässig grund - något som här kallas en insatserfaren-
hetsgrundad förförståelse för det kommande arbetet - att återerinra sig i insatsutbild-
ningen. Gruppchefen B23 som två år tidigare varit i Kosovo uttrycker det som att  ”det 
är ju tacksamt, jag hade min osäkerhetsperiod förra gången när jag lärde mig en mas-
sa, nu...av nåt konstigt sätt bara så kommer det fram igen, det väller ju upp” (Grupp-
chef B23, Livgardet).   

När det gäller erfarenhet av militär ledning och organisering i utlandsinsatser har sex 
av de nio här följda gruppcheferna tidigare erfarenhet av utlandstjänst, i många fall ett 
flertal insatser, och fem av dessa sex har tidigare erfarenhet av arbete som skyttegrupp-
chef eller ställföreträdande skyttegruppchef i Kosovo. De har därför, med tanke på hur 
arbetet i Kosovo till stor del bedrivs på gruppnivå med mycket självständigt agerande 
gruppchefer, en annan utgångspunkt för att förstå arbetets organisering och olika chefs-
nivåers roll än plutoncheferna, d.v.s. de ser utifrån sin erfarenhet något andra roller för 
plutoncheferna än vad dessa själva gör.  

Av kompaniets totalt tio plutonchefer och ställföreträdare har ingen tidigare erfaren-
het, och i kompaniledningen har fem av åtta officerare – kompanichefen och alla fyra 
underrättelseofficerarna i kompanistaben – tidigare erfarenhet som plutons- eller grupp-
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chef i Kosovo. Kompanichefen är yrkesofficer och har tidigare tjänstgjort i Kosovo som 
plutonchef, men i en tidig insats där organiseringen av den gruppautonoma verksamhe-
ten inte ännu hade utvecklats. De äldsta gruppcheferna (B11, B21) har, sett till tjänstgö-
ringstid, mer erfarenhet av organisering och verksamhet i fredsfrämjande insatser från 
Bosnien och Kosovo än någon annan på kompaniet, liksom erfarenhet från polisarbete i 
Sverige (gruppchef B12).  

Som orienterande förförståelse kan dessa erfarenheter möjliggöra en bild av såväl en 
inre, försvarsmaktsintern kontext så som den lokalt visar sig i Kosovo, som en yttre el-
ler försvarsmaktsextern insatskontext i form av det kosovariska samhället med t.ex. dess 
historia, sociala och kulturella förhållanden, och konflikter. I den yttre insatskontexten 
finns också övriga nationers militära insatsförband som den svenska kontingenten möter 
i Kosovo, olika internationella civila hjälp- och uppbyggnadsorganisationer, liksom 
kosovariska myndigheter och organisationer, och hela den internationella insatsens hi-
storiska utveckling. Detta senare yttrar sig som uttalanden om hur insatsens förändrats 
och hur arbetet och livsföringen under insatsen - både på den egna campen och för lo-
kalbefolkningen - var under tidigare kontingenter.  

Att ha genomfört en eller flera tjänstgöringsperioder i Kosovo är dock i sig ingen 
resurs som automatiskt leder till en överblick över eller djupare förståelse för dessa två 
sidor av insatskontexten, utan är beroende av vad man erfarit under sin tjänstgöring och 
hur dessa erfaranden tolkats och därvid kommer att fungera som en subjektiv resurs för 
att förstå insatsen.44 Vissa, t.ex. personal för stöduppgifter gör sin tjänstgöring nästan 
helt på campen med arbetsuppgifter så gott som helt placerade inom den lokala, för-
svarsmaktsinterna insatskontexten. Andra, t.ex. samverkansteam (Liasion and Monito-
ring Teams, LMT) har arbetsuppgifter som sätter dem i stor och djup kontakt med t.ex. 
det kosovariska samhället, med andra nationers insatsförband eller med andra inslag i 
den yttre insatskontexten.  

Men alla har ändå varit på plats i insatsområdet och på mer eller mindre avstånd be-
skådat det kosovariska samhället, t.ex. på närmare håll genom säkerhetsarbete eller mer 
på avstånd t.ex. genom olika ”sightseeingresor” som vanligen anordnas som fritidsakti-
vetet. Alla har också erfarenhet av livsföringen på en camp i ett främmande land, liksom 
erfarenhet av att utbildas inför insats och sedan komma ned till ”målmiljön” för utbild-
ningen. Generellt är dock personalen avskärmad från lokalsamhället på flera sätt, i och 
med att de bor och äter i egna installationer och inte får vistas fritt utanför campen på 
fritiden.  

En skillnad ska därför göras mellan erfarenheter från insatsmiljön i Kosovo, och erfa-
renheter av den yttre insatskontexten. Insatsmiljön - t.ex. byar, städer, camper, klimat, 
natur och människor i Kosovo - är infogad i ett större meningssammanhang – inre och 
yttre insatskontext - som konstrueras och omger hela insatsen och, för den yttre kontex-
ten, bland annat omfattar historia, och internationella politiska samarbeten, strävanden 
och mål. Av insatsmiljön är det möjligt att få direkt egenupplevd erfarenhet och en för-
trogenhet som inte alltid kan kläs i ord.  

                                                 
44 En inte ovanlig erfarenhet är resignation och uppgivenhet över att konflikten någonsin ska kunna lösas. En annan är 
att utlandstjänstgöring kan vara tråkig, monoton och händelselös. 
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Den yttre (och ofta också den inre) insatskontexten är inte lika direkt synlig och sinn-
ligt gripbar som insatsmiljön, utan måste förstås genom övergripande begrepp och ge-
staltningar (Danermark et al. 2003). Den måste ofta begripliggöras med hjälp av olika 
abstrakta tankekonstruktioner. T.ex. kan en etnisk konflikt som inte är direkt påtaglig i 
det synliga samhällslivet, utan finns ”under ytan” ta sig andra, strukturella och symbo-
liska uttryck än direkt synliga fysiska våldsamheter och motsättningar. Genom att utmå-
las som ”etnisk konflikt” av de berörda i lokalbefolkningen kan en sådan konflikt också 
fungera som legitimerande täckmantel - eller skynke - för andra konflikter av t.ex. per-
sonlig eller kriminell karaktär. En orienterande, insatserfarenhetsgrundad förförståelse 
är därför beroende av vilka mer eller mindre abstrakta begrepp om insatskontexten de 
erfarna har. En orienterande insatserfarenhetsgrundad förförståelse kan därmed bestå av 
begrepp om vad som finns ”under ytan” i insatsmiljön, men också av myter om insats-
miljön som spritts inom tidigare kontingenter. 

Som instrumentell förförståelse innebär gruppchefernas erfarenheter ett fokus på hur 
arbetets olika inslag och uppgifter, t.ex. fasta rutinuppgifter och mer dynamiska och 
”fria” patrulluppgifter, står i relation dels till varandra, dels till utlandsinsatsen övriga 
inslag och det socialt intensiva livet på campen där t.ex. få tillfällen till ensamhet och 
egen tid finns. Arbetet och den tid det tar ska i detta samordnas med andra aktiviteter 
man vill ägna sig åt som s.a.s. är delar av livet i en insats, t.ex. träning, fritid eller möj-
ligheter att delta i turistresor, och med den sociala dynamiken i gruppen. Dessa olika 
aktiviteter prioritetsbedöms eller samordnas inte genom någon befälshierarkisk struktur 
utan genom ett ”pusslande” med skyldigheter och möjligheter. Den begreppsstruktur 
som konkreta erfarenheter av detta slag erbjuder kan därför kallas horisontell, och riktar 
uppmärksamheten mot hur arbetsuppgifterna ska fogas samman med alla andra inslag 
utlandstjänstgöringen innebär, t.ex. en tät, social samvaro under mer än ett halvår, ore-
gelbundna arbetstider, rutinartat arbete och tristess, och förhållandevis lite fritid och 
egen tid.  

De erfarna gruppchefernas (och andra utlandserfarnas) erfarenheter ordnar vidare in 
arbetet i ett sammanhang av vad Sion (2008, s 203) kallar ”military camps /…/ as expa-
triate communities”, d.v.s. sammanhang där folk från samma land eller varandra närstå-
ende länder utgör en mer eller mindre löst sammanhållen grupp, i viss isolation från och 
mer priviligierad än lokalbefolkningen. Erfarenheterna av dessa ”military camp as expa-
triate communities” och av det självständiga arbetet på gruppnivå riktar gruppchefernas 
uppmärksamhet mer mot relationer i gruppen, mot gruppmedlemmarnas personligheter 
och intressen, mot livet på campen och mot detaljer i arbetets tekniska genomförande än 
mot andra inslag i den yttre insatskontexten t.ex. lokalbefolkningens livsvillkor, arbetets 
relation till den vidare, politiska kontexten i insatsen och mot gruppchefernas chefsroll i 
en lokal försvarsmaktsorganisation, även om gruppcheferna har viss erfarenhet av också 
dessa områden.    

4.2.5 ”Sunt förnuft” som strukturerande subjektiv läranderesurs 
En militärprofessionell förförståelse och en erfarenhetsbaserad förförståelse möjliggör, 
som diskuterats ovan, att utlandsinsatsen och det säkerhetsrelaterade arbetet på ett mili-
tärprofessionsrelaterat respektive erfarenhetsgrundat sätt kan orienteras inom olika me-
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ningsgivande sammanhang, liksom att de ger möjligheter att på ett militärprofessionsre-
laterat respektive erfarenhetsgrundat sätt kan klassificera, namnge och ”avbilda” objekt 
i verkligheten att hantera med olika tekniker och färdigheter.  

Två av de intervjuade cheferna med tidigare kosovoerfarenhet – kompanichefen och 
en underrättelse- och samverkansofficer – poängterade att ”sunt förnuft” var en annan 
resurs för att förstå hur arbetet och insatsens mål hängde ihop. På frågan om det fanns 
några uppgifter som kan lösas av en grupp utan någon insatsutbildning och orientering 
om konfliktens bakgrund och sammanhang, respektive om det finns arbetsuppgifter som 
absolut kräver detta svarade de att de flesta uppgifterna går att lösa med ”sunt förnuft”.  

Man kan spekulera i vad ett sådant ”sunt förnuft” består i när det gäller unga, svens-
ka kvinnor och män som sökt som chefer och soldater i en utlandsinsats. Molander 
(1996) skriver om något liknande - ”bondförnuft” - som ett helhetskunnande i att kom-
binera och utnyttja mer specialiserade kunskaper och färdigheter. Bondförnuft är där-
med en form av orienteringskunskap (ibid.). Angående danska internationella insatser 
menar Holsting & Nørgaard (2006) att de soldater och befäl som genomför dessa insat-
ser ska försöka leda utvecklingen i ett konfliktområde mot en bestående fred, och att ett 
av de främsta medlen för detta är att soldater och befäl representerar västerländska de-
mokratiska värderingar och idéer om ett civiliserat samhälle som de ska försöka ”lära” 
lokalbefolkningen i konfliktområdet.   

Det ”sunda förnuft” man då använder sig av i säkerhetsarbetet är detsamma som sol-
dater och befäl skulle använda sig av för att orientera ett säkerhetsarbete i det egna sam-
hället, och bygger till stor del på värderingar om t.ex. ett egalitärt välfärdsamhälle och 
individens rättigheter. Frågan är om ett ”svenskt soldatförnuft” i internationella insatser 
på samma sätt baserar sig på demokratiska värderingar och sociala normer som under-
bygger det svenska välfärdssamhället, och vilka begreppsstrukturer detta svenska sunda 
förnuft innebär. Man kan också spekulera i vad detta sunda förnuft betyder som kom-
plement till den militärprofessionella och den erfarenhetsbaserade förståelsen. Detta 
kommer att diskuteras i kapitel 8.   

4.3 Artefaktbundna läranderesurser 
Materiella, artefaktbundna resurser för att förstå insatskontexten, vilka uppgifterna är 
och hur organisation och arbetsrutiner utformats utgörs av de olika artefakter i form av 
t.ex. dokument, övningsmateriel och arbetsredskap som tillhandahålls och berörs under 
utbildningen. 

Dessa olika artefakter kan delas in i primära, sekundära och tertiära artefakter. Pri-
mära artefakter är de redskap - t.ex. verktyg, radioapparater, fordon, kartor, egennamn 
och benämningar, och olika blanketter som används i samarbetet med KPS - som an-
vänds för att direkt utföra arbetet och som förekommer under utbildningen. Primära 
artefakter ingår i och är ibland mycket centrala för utförandet av en arbetspraktik (Säljö 
2005).45  
                                                 
45 En beskrivande svensk militär term för sådana praktikcentrala artefakter är organisationsbestämmande materiel, 
som utgörs av sådan materiel som är absolut nödvändig för ett förband ska kunna utgöra ett typförband och utföra 
sina reglementerade uppgifter - t.ex. stridsvagnar för ett stridsvagnskompani och en däcksbro 200 för ett brokompani. 
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Sekundära redskap är, som Säljö (2005, s 97) skriver, ”redskap som återskapar 
mänskliga begrepp och insikter och som ger oss modeller för hur vi ska tänka och hand-
la.” I det studerade kompaniet utgörs de av vad som här kallas olika beskrivande och 
sammanfattande informationmateriel som t.ex. organisationstablåer, stående orderverk 
och bestämmelser för den svenska kontingenten, motsvarande för KFOR, beskrivningar 
av historiska förlopp och beskrivningar av kompani-, plutons- och gruppområden som 
ger en direkt överblick över var det egna förbandet eller arbetsområdet och dess gränser 
finns. De formellt förmedlade artefaktbundna läranderesurserna av denna typ var 
genomgående mycket få, och utgjordes huvudsakligen av olika formella dokument och 
interna ordrar för kompaniet och kontingenten. 

De tertiära artefakterna kallas här förståelseorienterande materiel och utgörs av t.ex. 
skriftliga analyser, reflektioner och begreppsapparater för att försöka gestalta och förstå 
underliggande sammanhang och processer i t.ex. konflikter och samhällen, och har en 
mer indirekt och hypotetisk relation till det direkta arbetet (Säljö 2005). Skillnaden mel-
lan informations- och förståelseorienterande materiel kan relateras till Molanders (1996) 
distinktion mellan förfogandekunskap och orienteringskunskap och till Rolf (1998, s 
120) som gör en liknande distinktion mellan första ordningens begrepp som direkt rela-
terar till handling, och andra ordningens begrepp - begrepp som inte refererar direkt till 
handlande men möjliggör reflektion över institutioner och resonemang över yrkesprak-
tiken.  

Informationsmateriel är centrerad kring första ordningens begrepp och ger cheferna 
information - pekar på objekt i insatskontexten - som direkt kan användas i arbetet, t.ex. 
vad en byledare heter eller hur man formellt ska förfara vid en viss händelse, men er-
bjuder ingen eller mycket liten orientering om riktning, mål och mening med informa-
tionen. Tertiära, förståelseorienterande materiel erbjuder tolkningar av information inom 
ramen för vidare gestalter och andra ordningens begrepp, och kan guida en djupare och 
mer omfattande förståelse om hur det egna arbetet och det egna förbandet förhåller sig 
till olika företeelser i insatskontexten, t.ex. KFOR-organisationen i stort och till det ko-
sovariska samhället och dess utveckling. Som påpekats ovan nämndes eller påträffades 
inga artefakter av detta slag i intervjuer, observationer och samtal.46  

                                                                                                                                               
fotnot forts. 
Materiel som spadar, maskeringsnät och tält är inte organisationsbestämmande materiel och således inte centrala i 
förbandets typ-praktiker som anfall för stridsvagnskompaniet eller broslagning för brokompaniet. Som en pendang 
till detta är det möjligt att tala om identitetsbestämmande materiel, d.v.s. sådana primära artefakter vars tillgång och 
närvaro är viktig för den egna (yrkes)identiteten. Weick (1996) beskriver i artikeln Drop Your Tools hur brandmän i 
USA blev ihjälbrända bl.a. för att de inte släppte sina tunga brandbekämpningsverktyg, t.ex. motorsågar under ett 
försök att undkomma en skogsbrand, och därigenom inte hann undan. Verktygen angavs i intervjuer av andra brand-
män vara så viktiga för uppfattningen om sig själva som brandmän att man till varje pris inte ville släppa dem ifrån 
sig. I fallet med militära utlandsinsatser kan identitetsbestämmande materiel utgöras av uniformer, vapen, grönmålade 
fordon, m.m. militär utrustning som hjälper till att bestämma användarnas självuppfattning som militär, trots att 
arbetet till största delen är polisiärt. 
46 Den empiriska forskningen om militära fredsfrämjande insatser i allmänhet och om insatsen i Kosovo i synnerhet 
är också av tämligen liten omfattning (Friesendorf 2010, Sion 2006, 2008). Det mesta har också publicerats under 
Kosovoinsatsens senare del, när den trappats ned och olika nationers insatser av större militära förband många gånger 
avslutats (för Sveriges del skedde detta hösten 2010). Dock har t.ex. GunPolicy.org och Small Arms Survey Research 
Project genomfört forskning om vapentillgång och attityder i bl.a. Kosovo under 00-talets första halva. I rapporter 
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4.3.1 Informationsmateriel i insatsutbildningen 
Några olika sekundära artefakter - informationsmateriel - som erbjuder information om 
olika delar av insatsen och arbetet förekommer. Dessa är i många fall vad Argyris & 
Schön (1996) kallar epistemologiska artefakter som erbjuder en samordnad och gemen-
sam bild över organisationen och dess verksamhet, och kan ordnas i olika typer beroen-
de på vad de riktar uppmärksamhet mot.  
 
Organisationstablåer,camporder,kontingentorder etc. 
Hur KFOR, den svenska kontingenten och skyttekompaniet organiseras framgår av oli-
ka organisationstablåer. Dessa visar dock enbart vilka förband som finns och något om 
vilken specialiserad funktion de har, men ingenting om hur andra förband arbetar, eller 
hur samarbete med andra KFOR-förband brukar ske. Ansvarsområden och arbetsuppgif-
ter i stort för olika befattningshavare framgår av olika orderverk, liksom ledningsförhål-
landen och formella arbetsprocesser och rutiner för vissa verksamheter i den svenska 
kontingenten. Tillgänglig är också en Handbok Kosovo - ett ca 40-sidigt häfte från För-
svarshögkvarteret/Armétaktiska staben med kort information om vissa historiska och 
politiska händelser i Kosovoområdet, om olika kosovariska organisationer, och om faror 
med tjänstgöringen, bland annat minfaran och hur den ska hanteras. Ett flertal av che-
ferna hade dock vid tiden för intervjuerna inte fått eller sett till detta informationshäfte.   

Som läranderesurser ger dessa dokument vägledning för hur arbetet ska bedrivas 
inom en svensk försvarsmaktskontext i Kosovo, med de mål och uppgifter som blir cen-
trala i detta, t.ex. att arbetet bedrivs i enlighet med Försvarsmaktens regelverk. Mer 
doktrinära och övergripande orienterande uttryck riktade mot den yttre insatskontexten 
kan emellertid hittas här och var i olika texter och dokument från den följda kontingen-
ten, och rör främst KFOR:s roll som opartisk utförare av säkerhetsrelaterade uppgifter, 
t.ex: ”uppgifter ska lösas på ett professionellt sätt och under beaktande av opartiskhet 
och etnisk tolerans” (Stående kontingentorder, kap 1, s 3). De ger dock ingen kunskap 
om det kosovariska samhället eller hur säkerhetsarbetet i Kosovo har utvecklats under 
åren, d.v.s. insatsens egen verksamhetshistoria.  

 
Bydokument 
Inom det kompani som ska avlösas i Kosovo har grupper och plutoner med varierande 
omfattning och noggrannhet skrivit ihop ett informationsmaterial för respektive grupp- 
och plutonsområde med information bl.a. om vilka byar som finns, vilka de viktigaste 
kontaktpersonerna i byarna är, fotografier från området och lite om hur gruppen har 
jobbat i området. Dessa dokument har delgivits grupper och plutoner i det studerade 
skyttekompaniet. Innehållets omfattning och grad av bearbetning varierar mellan grup-
perna. En gruppchef berättar: 

                                                                                                                                               
fotnot forts. 
som kan laddas ned från dessa organisationer förs t.ex. forskningsgrundande diskussioner om det kosovariska sam-
hällets kultur och historia och dess betydelse för vapenspridningen (www.gunpolicy.org och www. smallarmssur-
vey.org). 
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MG: …de har skickat ett material hit alltså, med foton av byarna [precis], beskrivningar av vad de 
gjort [ja,precis] och så där, lite...B23: Ja, precis och vad byarna går ut på och lite sånt där så att det 
inte försvinner det de har jobbat under [sin tid], och så kommer vi ner och börjar om och gör exakt 
samma saker i ... då blir det ganska, då blir det ingen mening med att vara där nere, då blir det ju 
bara 01:or egentligen. MG: Hur pass omfattande är det här, vet du det? Är det fem sidor, tio sidor, 
femtio sidor? B23: Alltså, det varierar mycket på vilken grupp som hade gjort det, hur mycket tid 
de hade haft på sig, nån...vissa av grupperna hade gjort jättebra, andra hade gjort, det kändes mer 
som att de hade en kvart på sig och sen bara, tryckt in litegrann, så det var ju varierande karaktär. 
(Gruppchef B23, Livgardet) 

 
Detta informationsmateriel riktar fokus helt mot den yttre insatskontexten, men mer om 
arbetets ”vem och var” och lite om arbetets ”hur”, än om arbetets ”varför”. De stödjer 
därför en instrumentell förståelse av frameworkarbetets uppgifter, arbetsobjekt och me-
toder, men ger ingen orienterande förståelse om varför arbetet genomförs. De angavs av 
cheferna vara ett resultat av att det kompani som de ska avlösa i Kosovo själva hade 
upplevt att de fått för dålig information vid erfarenhetsöverlämningen – ”hand-over:n” – 
och därför bestämt sig för att göra en bättre överlämning själva.  
 
Internet och SoldF.com 
En del chefer nämner att de försökt hitta information på Internet där en hel del finns att 
läsa om Kosovo, även olika forskningsrapporter och analyser av utvecklingen i Kosovo. 
En del av dessa utgörs av rapporter och redogörelser med en kritisk inställning till insat-
sen, med ingen sådan nämndes av någon chef. Mycket av denna information ser chefer-
na som ”onyanserad”, d.v.s. uttryck för någon av konfliktens parter och därför riskfylld 
att ta del av, till skillnad från den information som kommer ”tjänstevägen”, via före-
dragningar och lägesorienteringar.  

Cheferna nämner dock främst olika nyhetsmedia som källor till information. Något 
som kännetecknar dessa informationskällor är dessas tillgänglighet, liksom deras inrikt-
ning på nyhetshändelser, t.ex. kravaller och våldsamheter, som förmått tränga igenom 
mediabruset och ta plats i nyhetsrapporteringen. De är i så måtto selektiva sekundära 
artefakter som beskriver och ger möjlighet att klassificera främmande samhällen genom 
några få, utvalda händelser, ofta av mer avvikande karaktär.  

En annan internetkälla som flera chefer nämnde är webbsidan Forum.SoldF.com47 
som är ett svenskt, militärt inriktat webbforum där militärt intresserade personer under 
pseudonymer diskuterar olika militära frågor, bland annat olika utlandsinsatser. Att ha 
läst eller deltagit i detta anonyma webbforum verkar dock ingen av cheferna vilja skylta 
med, och det omnämndes genomgående endast på direkt fråga i samtal där andra inte 
var närvarande eller som inte spelades in. På Forum.SoldF.com förekommer en del ano-
nyma ”gammelyxor”, d.v.s. veteraner från tidigare utlandsinsatser som ofta vet att berät-
ta om olika saker i dessa utlandsinsatser. Sett som lärande- och kunskapsresurs har Fo-
rum.SoldF.com troligen låg status, främst bland officerarna och speciellt i relation till 

                                                 
47 http://forum.soldf.com/ 
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källor med tydlig avsändare48, men dess bidrag för att skapa en bild av insatsen i Koso-
vo ska inte förringas.49 

4.3.2 Förståelseorienterande materiel och strävan efter opartiskhet 
Cheferna nämner som sagt inget om tertiära, mer djupare analyserande och orienterande 
artefakter som kritiskt försöker begripliggöra underliggande processer och egenskaper i 
det kosovariska samhället, eller som uppmärksammar långsiktiga trender i insatskontex-
ten. Förståelseorienterande (tertiära) artefakter omfattar ofta vanligtvis abstrakta be-
greppssystem som ofta kräver vana och utbildning för att användas (Säljö 2005). Militär 
chefsutbildning på lägre nivå har också generellt innehållit få inslag där förståelseorien-
terande materiel utgör ett huvudsakligt innehåll och vana att hantera dem kan skapas; 
huvuddelen av innehållet har vanligen haft ett direkt instrumentellt syfte.50  

Ett annat problem med mer analyserande kunskap om Kosovo är också dels den rela-
tiva frånvaron av sådana analyserande artefakter, dels att den historiskt långa konfliktsi-
tuationen har lett till att en del texter om Kosovo är framställda med ett politiskt syfte i 
relation till konflikten. Detta uppmärksammas i Handbok Kosovo där också tips på vi-
dare läsning ges, men med en varning:  

Nästan all information som finns att tillgå om Kosovo präglas av författarens inställning till situa-
tionen i provinsen. I stort sett all historia, information om levnadsförhållanden m.m., är tillrätta-
lagd eller modifierad för att tjäna upphovsmannens syfte. För dig som läser vidare på egen hand är 
detta viktigt att komma ihåg. Du kommer med all säkerhet finna att uppgifter som finns i denna 
handbok inte stämmer med det du själv finner. (Handbok Kosovo, utg. 5, s. 4) 

 
Detta är intressant då flera av cheferna, speciellt yrkesofficerarna, uttryckte just skepsis 
mot andra informations- och kunskapskällor än de fåtaliga källor som gjordes tillgängli-
ga genom insatsutbildningen. Dagstidningar och etermedia omnämndes återkommande 
som ”onyanserade” källor till information och kunskap.  

4.4 Interaktionsberoende läranderesurser 
Vissa läranderesurser existerar inte förrän de skapas i eller lyfts fram genom interaktio-
ner mellan människor i en kommunikativ praktik av något slag - de har en efemär exi-
stens i en social verklighetsdimension och kan därför kräva tid och regelbundenhet för 
att kunna göra intryck. De kräver också att människor i interaktionerna låter sig ta in-
tryck av andra – något som kanske kan kallas en ”pedagogisk asymmetri” i relationer 
mellan människor. 

                                                 
48 Detta är också min uppfattning efter samtal med officerare, gruppchefer och soldater i andra sammanhang utanför 
denna studie. 
49 Webbsidan SoldF.coms grundare Henrik Svensk fick i mars 2010 motta utmärkelsen The Nordic Peacekeeper's 
Medal of Honor från kamratförbundet Fredsbaskrarna för den informella informationskanal mellan soldater (blivan-
de, varande och före detta) och anhöriga med funderingar som webbsidans forum utgjort sedan 2002. 
50 Denna tradition leder bl.a. ofta till förväntningar hos officersaspiranter om att t.ex. teoretisk ledarskapsutbildning 
ska förse dem med direkt handlingsinstruerande teorier. 
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Denna typ av läranderesurs utgörs således av interaktioner i en social verklighetsdi-
mension där andras kunskap, kännedom och begreppsliga fokuseringar av något kan 
komma andra till del i såväl formella utbildningssituationer som i icke-formella samtal 
och diskussioner som möjliggörs genom utbildningsarrangemanget. I dessa situationer, 
speciellt de icke-formella, kan en mer eller mindre gemensam subjektiv (konsubjektiv) 
förståelse och handlingsdoktrin för det kommande arbetet konstrueras.    

Till de interaktionsberoende resurserna kan de olika formellt schemalagda aktivite-
terna inom insatsutbildningen läggas. Dessa är explicit avsedda att ge kunskaper, fär-
digheter och förståelse för arbetet i Kosovo och kan ses som inriktade mot olika slag av 
kunskaper, främst förfogandekunskap och en instrumentell förståelse genom att erbjuda 
ett utförandemässigt, praktiskt lärande genom strids- och missionsutbildning. Men de 
inriktar sig också på en orienterande förståelse av såväl den yttre insatskontexten och 
insatsmiljön genom de olika ”teoretiska” genomgångar, föredrag och föreläsningar som 
ges, som förståelse av den inre, försvarsmaktsinterna kontexten genom olika schema-
lagda diskussioner och informationsmöten om t.ex. Försvarsmaktens och kontingent-
schefens policies för utlandsstyrkan. Genom detta är det en instrumentell begreppsstruk-
tur för den inre kontexten som presenteras, d.v.s. hur olika händelser ska bemötas och 
hanteras inom ramen för den formella försvarsmaktsorganisationen, dess regelverk och 
chefsansvar. 

Till de interaktionsberoende resurserna kan också läggas alla de icke-formella dis-
kussioner, jämförelser, berättelser etc., som cheferna ägnar sig åt utanför schemat för att 
tala om det kommande arbetet. Dessa läraktiviteter kräver att tid för samtal och samvaro 
finns inom ramen för den formella insatsutbildningen, och är en viktig del i formandet 
av såväl en orienterande som en instrumentell förståelse. Dessa två ”komponenter” – de 
formella övningarna och föreläsningarna och de icke-formella diskussionerna och sam-
talen – är också centrala i vad som här kallas chefernas förståelsekonstruktion och som i 
det studerade kompaniet i huvudsak är två, åtskilda kollektiva konstruktionsprocesser: 
officerarnas och gruppchefernas.  

De interaktionsberoende resurserna kan således hänföras både till insatsutbildningens 
olika formella övnings- och föreläsningsaktiviteter och till chefernas förståelsekonstruk-
tion i deras egna, icke-formella lär- och förståelseaktiviteter. I denna förståelsekonstruk-
tion spelar chefernas subjektiva läranderesurser stor roll för hur information och be-
grepp från övningar, föreläsningar och artefaktbundna resurser kommit att uppfattas.    

4.4.1 Praktikinriktade övningsaktiviteter  
En förståelse av vilka mer konkreta uppgifter som kan komma ifråga och hur kompaniet 
kan organisera sig och arbeta med dessa uppgifter kan ges genom insatsutbildningens 
övningsaktiviteter. Dessa är främst inriktade mot gruppchefer och soldater, och i kapitel 
6 ovan har en närmare redogörelse för dessa aktiviteter givits. Övningarna är, som van-
ligt är i militär utbildningsverksamhet, inriktade mot vad Molander (1996) beskriver 
som ”instrumentell kunskap… som kodifieras i generella lagar, tekniker och tumregler” 
och som ”teknisk färdighet inom en praxis” (s. 168). Denna förfogandekunskap gör att 
vi kan ”hantera olika sorters ting och fenomen i omvärlden” (ibid. s 169). För soldater 
och gruppchefer innebär detta dels att genom stridsutbildning tränas i att hantera vapen, 
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materiel och tekniker för organiserad, samordnad strid, dels att genom missionsutbild-
ning tränas i det reella säkerhetsarbetets tekniker, t.ex. samverkansrutiner med den ko-
sovariska polisen (KPS), genomsök av fordon och personer, rutiner för fotpatrullering 
eller teknik vid insats mot folkmassa (IMF).  

Molander (1996) skriver om förfogandekunskap att den klassificerar, namnger och 
”avbildar” utsnitt ur verkligheten, men den orienterar inte, d.v.s. den ger inte mål, me-
ning och riktning för de olika tekniker och färdigheter den består av. Insatsutbildningen 
ger också genom de olika ”avbildningar” av arbetspraktiken den erbjuder i olika öv-
ningsmoment en ganska fragmenterad bild av arbetspraktiken. Den visar främst ett antal 
olika grundmetoder i arbetet, men dessa olika fragment av arbetspraktiken i Kosovo kan 
emellertid sammantagna förstås som den generella praxis51 - som ett ”så här brukar vi 
göra” - ett svenskt utlandsförband har i form av olika tekniker, färdigheter och arbetsru-
tiner som verktyg för säkerhetsarbete.  

Hur de olika arbetsmomenten hänger ihop i en praxis kan dock vara svårt att uppfatta 
utifrån den fragmenterade bild av arbetet övningsaktiviteterna ger, om man inte har tidi-
gare erfarenhet av en sådan praxis eller får det förklarat på annat sätt. Det är utifrån t.ex. 
ett stationssystem där olika moment i fredsbevarande arbete övas omöjligt att avgöra 
vilka rutiner som förmodligen kommer att ändras av grupperna i takt med att deras erfa-
renhet ökar och vilka som inte ändras, vilka arbetsmoment som ses som centrala, eller 
vilka arbetsmoment som är vanligare än andra om man inte får detta förklarat för sig på 
något sätt. Det blir som att lära sig hantera olika verktyg i en verktygslåda utan att veta 
vad det kommande jobbet går ut på. Men det behöver inte betyda problem. Gruppchefen 
B13 med en tidigare insatser bakom sig säger:   

MG: Har ni frihet att ändra... alltså ni har övat nu [mobile checkpoint] /…/ [på sätt] som instruk-
törerna tagit upp med er, har ni frihet att ändra de rutinerna och göra på andra sätt? B13: Det 
känner jag att vi har, det, absolut, att vi jobbar som det funkar, det är ju inte alltid att [öv-
nings]bilden stämmer överens med verkligheten, så där, när man rullar ut och, det märker man ju 
efter ett tag, att det här funkar inte, då gör vi på det sättet det funkar. (Gruppchef B13, Livgardet)   

 
Även en annan gruppchef med tidigare erfarenhet menar att utbildningen ger fel bild av 
praxis, men också att det inte är något problem i det långa loppet: 

[J]ag är ju van att jobba med tre soldater och ha en omgång att vara ute med, och det är, ja det är 
en av de grejer som jag går och undrar över hela tiden nu, för att vi har inte fått nån styrning på, nu 
har vi hela tiden övat i grupp, minst, och då får soldaterna den synen sen tänker jag för mig själv, 
så här brukar vi inte göra, då har jag frågat lite och inte fått svar på det, utan alla instruktörer har 
också hela tiden pratat i grupp, pluton … vi får inget svar, utan jag tänker att då får det ge sig där-
nere. (Gruppchef B21, Livgardet).  

 
Som resurs för att förstå insatskontexten ger dessa praktiska övningar liten vägledning, 
utan måste kompletteras med mer orienterande gestaltningar som sätter in de praktiker 
som övas i ett sammanhang. Soldater och gruppchefer med tidigare erfarenhet spelar här 
en central roll för de icke-erfarnas förståelse över hur de olika övningsmomentens fram-
ställning av arbetet relaterar sig till praxis i Kosovo, så som de erfarna gruppcheferna 
                                                 
51 Praxis ska då förstås som det vedertagna bruket av olika metoder, färdigheter och synsätt inom en tradition. 
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och soldaterna uppfattar den. Dessa erfarna gruppchefer får därför en central roll bland 
gruppcheferna för att inom ramen för gruppernas förståelsekonstruktion – samtal på 
logement, under övningar, i matsalar – skapa en orienterande bild för säkerhetsarbetets 
olika metoder och konkreta aktiviteter, så som de framställs i utbildningen. En grupp-
chef säger om detta: 

MG: Finns det nån av er gruppchefer, inklusive dig här, som, skulle du säga har mer auktoritet, 
som har mer att säga till om, mer inflytande när det gäller hur man gör nere i Kosovo? B31: Ja, 
det skulle jag säga att, det har naturligt blivit så att det blivit jag, eftersom jag är den enda av oss 
som varit ute tidigare, så då har det blivit så... att man får vara lite pappa ibland. /…/ MG: Tycker 
du har du haft nåt inflytande så att de har lyssnat på dig...? B31: Ja, det tycker jag. Jag har kanske 
kunnat ge andra normalbilder och sen... om det fanns något mer behov av utbild, eller så att man 
utbildar kanske rent av felaktigt... mot verkligheten sett, alltså. (Gruppchef B31, Livgardet) 

 
Den insatserfarenhetsgrundade förförståelse de erfarna gruppcheferna kan därigenom ge 
såväl orienterande som mer instrumentella begreppsstrukturer för arbetet, och blir på 
detta sätt ofta en central faktor i den förståelsekonstruktion som förekommer inom 
grupperna. Detta verkar emellertid av gruppchefernas berättelser att döma huvudsakli-
gen vara en konstruktion av en instrumentell förståelse för arbetet - hur man arbetar i 
Kosovo - och verkar ofta ske skilt från plutonchefernas förståelsekonstruktion. 

4.4.2 Formellt informerande aktiviteter 
De av insatsutbildningens aktiviteter som är inriktade på en mer orienterande förståelse 
av insatskontexten utgörs främst av olika föreläsningar/orienteringar (en fyratimmars 
föreläsning för samtliga, samt ytterligare en fyratimmars föreläsning för officerarna). 
Den första av föreläsningarna gavs av en IntUtbE-anställd kapten till all personal på 
kompaniet - soldater, gruppchefer och officerare - men den andra, djupare historieföre-
läsningen av en forskare gavs enbart till officerarna. En plutonchef nämner angående 
den första, mer allmänna föreläsningen om historia och sociala och kulturella förhållan-
den i Kosovo att: ”…utbildning, det var mer en orientering skulle vi kalla det, så det 
var nog inte nåt, tyngre utbildningspass, skulle jag påstå” (Plutonchef B40A, Livgar-
det). Vidare kom kompanichefen från det kompani som skulle avlösas nere i Kosovo 
tillfälligt hem till Sverige och insatsutbildningen och hade en föreläsning om bl.a. läget i 
Kosovo, kompaniets område, uppgifter och kompaniets arbetsrutiner. Denna föreläsning 
gavs för hela kompaniets personal. 

Övergripande lägesorienteringar, föreläsningar, informations- och kunskapsartefakter 
om insatsens sammanhang och Kosovos historia kan ses som resurser för en orienteran-
de förståelse hos cheferna. Den information och gestaltning av insatskontexten som ges 
genom föreläsningar och orienteringar ger kontextualiserande kunskaper för säkerhets-
arbetet, men är i sig inte orienterande förståelse vilken istället ”bildas i en dialog, den 
prövas och rättfärdigas i en dialog med andra och har där sin rätta användning” (Mo-
lander 1996, s 173). En orienterande förståelse är något som villkoras dels av informa-
tionstillgång genom t.ex. föreläsningar och olika informationsmateriel, men sedan kon-
strueras i en dialog där informationen behandlas och ”knyts ihop” till meningsgivande 
sammanhang, alternativt inte behandlas alls då den inte passar in i det meningssamman-
hang som växer fram i förståelsekonstruktionen.  
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4.4.3 Icke-formella, konstruerande läraktiviteter 
I de konstruerande samtal och diskussioner cheferna för kan informationer, bilder och 
begreppsliga element från de informerande aktiviteterna användas för att inom olika 
grupperingar konstruera en mer eller mindre gemensam förståelse av insatsens sam-
manhang, vad insatsen handlar om, vart man ska nå och att placera sig själv i relation 
till detta, d.v.s. vilken är den egna identiteten i sammanhanget (Molander 1996).  
Här finns en skillnad mellan gruppchefer och officerare. De förra har lite tid och små 
möjligheter att samlas i större grupper med gruppchefer från flera plutoner, och det är 
främst med gruppchefer inom den egna plutonen man kan föra dessa icke-formellt kon-
struerande samtal under utbildningsdagarna. Med andra plutoners gruppchefer är det på 
kvällar efter tjänstens slut och under måltider man kan samtala, men tiden för detta är 
begränsad. Dessutom känner de ännu inte varandra så väl att de otvunget talar om det 
kommande arbetet.  

Officerarna har mindre tid uppbokad i schemalagda aktiviteter och övningar, och kan 
oftare och under dagarna samlas i hela eller delar av officerslaget för samtal eller för att 
under kompanichefens ledning informeras om eller diskutera något. Diskussioner och 
samtal mellan gruppchefer och plutonchefer sker främst inom ramen för en plutonssam-
ling – ”plutonens timme” – en gång i veckan, i samband med måltider och om office-
rarna stannar kvar på kvällar för att samtala vilket några av dem gjorde vid några tillfäl-
len. Officerarna var dock tjänstetidsbegränsade under insatsutbildningen och hade ingen 
arbetstid för kvällar.  

En annan, icke-formell läraktivitet var de e-postkontakter officerarna kunde ha med 
sina företrädare i Kosovo, vilket möjliggjordes av att de alla var uppkopplade i För-
svarsmaktens e-postsystem. Detta nyttjades bl.a. för att fråga om vilka ordermallar för 
gruppchefers olika standardordrar som användes i Kosovo, och om det fanns några erfa-
renheter som de borde ta i beaktande. Detta senare renderade huvudsakligen i ett enda 
svar att det var viktigt att hålla soldaternas motivation uppe.  

Informerande och konstruerande aktiviteter kan ske både åtskilt i olika sammanhang, 
t.ex. en föreläsning och efterföljande diskussion, eller mer eller mindre samtidigt i 
samma samtal. Skillnaden mellan informerande och konstruerande aktiviteter lyfts fram 
i kompanichefens svar på en fråga om utbildningen om sociala och kulturella förhållan-
den i Kosovo: 

Ja, alltså /.../ man går ju igenom de här... sakerna, det är ingen överraskning, folk vet, ja det är 
80%-ig arbetslöshet, det är kallt på vintrarna och folk har svårt att klara sig, men omvandlar det 
inte, vad innebär det i praktiken, jo, det innebär att som ett resultat av detta, så finns det en stor 
kriminalitet där nere, folk tvingas att uppträda på ett visst sätt kanske, för att överleva, det innebär 
för er att ni kanske kommer möta individer som kommer tala osanning för er, men det är ett sätt 
för dem att, de ljuger för att ni, för att eventuellt kunna få mat, hjälp, nånting som gör vardagen 
något enklare för dem, den delen, den lilla delen, den sista där, knyta ihop säcken,...det görs väl 
inte i nuläget tycker jag, utan det får man själv göra... litegranna och det... återstår att göra med 
huvuddelen av förbandet tycker jag. (Kompanichef B1, Livgardet) 

 
I de konstruerande aktiviteterna - att ”knyta ihop säcken” - är chefernas handlingar och 
ledarskap av stor betydelse, speciellt i detta fall som tar plats inom ramen för ett hierar-
kiskt organiserat arbetslag. Det finns därför en maktaspekt på förståelsekonstruktionen 
vilket kommer att beröras nedan. De främsta konstruerande aktiviteterna är de samtal 
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och diskussioner som i olika sammanhang förs mellan cheferna, både inom ramen för 
olika utbildningsaktiviteter och utanför dessa. I dessa samtal och diskussioner sker tolk-
ning av informationer och konstruktionen av orienterande förståelse och gestaltningar 
av insatssammanhanget.  

Förtrogenhet av insatskontexten genom olika chefers - kompanichefens, underrättel-
seofficerarnas och vissa gruppchefers - tidigare erfarenhet kan utgöra ett resurs för en 
kollektiv orienterande förståelse såtillvida den (tysta) förtrogenheten kan formuleras och 
gestaltas. I detta är både metaforer och ett gemensamt yrkesspråk - ibland metaforiskt 
använt - centralt för nyanserade beskrivningar och tolkningar av förtrogenheten och för 
att i kommunikationen bygga upp gestaltande ”kognitiva kartor” över insatskontexten 
(Crossan et al. 1999). Detta sker också i relation till ett organisatoriskt sammanhang 
som accepterar vissa tolkningar och gestaltningar och förskjuter andra, men på ett otyd-
ligt sätt vilket olika aktörer kan nyttja för att påverka tolkningar och gestaltningar (Daft 
& Weick 1984, Lawrence et al. 2005). 

De begrepp och kollektiva handlingslogiker ett yrkesspråk ger uttryck för kan därvid 
fungera som ”frames for sensemaking” (Weick 1995, passim), ”coding schemes” 
(Goodwin 1994), eller tolkningsrepertoarer (Potter & Wetherell 1987) för såväl de erfa-
renheter och den förtrogenhet av insatskontexten som cheferna reaktualiserar i konstruk-
tionen, som för den information om insatsen som uppfattas i de informerande aktivite-
terna. Noterbart är, som visats ovan, att insatsutbildningen innehåller få aktiviteter och 
informationskällor där andra yrkesspråk och begreppsapparater än de militära före-
kommer, liksom att endast ett fåtal av cheferna har någon annan yrkesutbildning än den 
militära. Den absoluta huvuddelen av de med annan yrkesutbildning och därmed för-
bundna yrkesspråk och begreppsapparater är gruppchefer vilket kommer att beröras 
vidare nedan. Historieföreläsningen för officerarna berörde också främst regionens sä-
kerhetspolitiska historia och dess konflikter, vilket är ett begreppsligt område som inte 
ligger alltför långt från ett militärt tänkande om konflikter som meningsgivande sam-
manhang för militär verksamhet. Inga analytiska begrepp eller mer sammanhållna reso-
nemang om andra aspekter på den historiska utvecklingen, t.ex. socialhistoria, ekono-
misk historia eller handel används spontant av cheferna i intervjuerna.52  

Under insatsutbildningen ges också ett litet schemautrymme för vissa mötes- och 
ledningsrutiner inom plutonerna, t.ex. de plutonsmöten som sker en gång i veckan för 
att dryfta olika saker under ledning av plutonchefen och plutonens förtroendeman. På 
samma sätt påbörjas - på chefernas eget initiativ - möten för plutoncheferna och kompa-
niledningen för att etablera rutiner för lägesuppföljning, ledning och samordning i in-
satsområdet. I det studerade kompaniet utvecklas också rutiner för att kollektivt hantera 
erfarenheter och lärdomar i övningsverksamheten. Med kompanichefens ord:   

[I]nternt i förbandet så har vi ju veckovis en samling, två gånger i veckan, där jag och, plutonche-
ferna får rapportera vad genomförd verksamhet, pågående verksamhet, kommande verksamhet, 
samt... lessons learned, alltså vi har gjort det här och det här, och det har gett en jäkla positiv ef-
fekt, det kan vara värt att ta med sig, det behöver inte vara ute i området där man har jobbat, utan 

                                                 
52 Detta behöver dock inte innebära att cheferna inte har kognitiv tillgång och tänker i sådana begrepp, utan enbart att 
det vare sig efterfrågades direkt av mig eller nämndes av någon chef i någon intervju i samband med frågor runt 
insatsens sammanhang. 
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det kan vara nåt tips... nu när ni har eran Mercedes Geländewagen, gör så här och så här så ska ni 
se att, då får ni den där att funka som har varit ett problem, så det är väl kunskapsöverspridning 
inom förbandet då. (Kompanichef B1, Livgardet)  

 
Redan under insatsutbildningen påbörjas alltså en rutin för kollektivt lärande bland offi-
cerarna vilket kan ses som en respons på den nya situation officerarna befinner sig där 
de ska påbörja en verksamhet med uppgifter, personal, utrustning och en organisations- 
och arbetsutformning de flesta av dem inte stött på tidigare. På liknande sätt utvecklar 
olika grupperingar (skyttegrupper, plutoner, officerslag) inom ramen för insatsutbild-
ningen olika delar av verksamheten inom sina egna, lokala arbetspraktiker så som de är 
tänkta eller menade att fungera i Kosovo.  

Svårigheterna för officerare och gruppchefer att inom ramen för den formella utbild-
ningen hitta tid och forum för inbördes samtal ledde också till att vissa officerare – plu-
tonchefer – stannade kvar på kvällarna på sin fritid för att vänta in tjänstens slut för 
gruppcheferna för att kunna samla dem och samtala informellt om det kommande arbe-
tet. En annan icke-formell läraktivitet rör de e-postkontakter kompaniets befäl har med 
sina föregångare i Kosovo. Genom dessa kontakter kan de fråga om olika saker i tjäns-
ten i Kosovo. Alla dessa icke-formella läraktiviteter utgör tillsammans med de formella 
inslagen komponenter i chefernas förståelsekonstruktion, vilket kommer att belysas yt-
terligare i nästa kapitel. 

Chefernas orienterande förståelse skapas således dels genom det som här kallas for-
mellt informerande, dels icke-formellt förståelsekonstruerande aktiviteter. De formellt 
informerande aktiviteterna utgörs av t.ex. de olika schemalagda föreläsningar och 
genomgångar som berörts ovan, av besök vid olika övningar och verksamheter, och av 
orienteringar om läget i Kosovo av kompaniets underrättelseofficerare under kompani-
rapporter.53 De icke-formellt förståelsekonstruerande aktiviteterna utgörs främst av de 
diskussioner och samtal som cheferna kan föra sinsemellan. Detta är lika mycket en 
kollektiv som individuell aktivitet, och vad den kollektiva konstruktionen kommer att 
leda till beror till stor del på vilka individer som deltar, vilken kunskap och erfarenhet 
de har, vilka relationer de har till varandra och det sätt på vilket olika individer deltar i 
konstruktionen. Det finns en maktaspekt på detta som kommer att beröras nedan. 

4.4.4 En maktaspekt på förståelsekonstruktionen  
Hur de olika läranderesurserna, främst de interaktionsbaserade läranderesurserna an-
vänds av cheferna för att skapa en mer gemensam, subjektiv förståelse och mental in-
ramning har också en maktdimension som berör vilket inflytande olika deltagare har 
över informations- och erfarenhetstolkningen och gestaltningen av orienterande över-
blickar av insatssammanhanget. Gruppcheferna har tillfrågats om vilket inflytande de 
gruppchefer har som tidigare har tjänstgjort i Kosovo. Två exempel på svar: 

                                                 
53 Sådana informerande aktiviteter är också konstruktioner och inte direkta verklighetsavbildningar, men cheferna 
deltar inte helt i konstruktionen av dessa avbildningar utan ställs inför dem som redan färdigkonstruerade informatio-
ner och lägesbilder - som en läranderesurs med en viss begreppsstruktur - vilken de sedan har att förhålla sig till i sina 
egna konstruerande aktiviteter. 
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MG: Om man ser er gruppchefer, ni har ju varit iväg alla tre, är det någon av er som du upplever 
har mer auktoritet, inklusive dig själv, som ger inflytande på plutonen vad gäller hur det är i Ko-
sovo? B13: Ja, det där är ju lite olika, vad man anser med auktoritet, men. ... första grupps chef i så 
fall [B11], men det är för att han tar den. MG: Tar den? B13: Ja, han har fått den litegrann, sen har  
han tagit den och så har det bara blivit så, att det är han som förklarar hur läget är liksom. MG: 
Okej, och det är då naturligtvis för att han- B13: Ja, han är den som är gammelyxa [veteran i ut-
landstjänst], och då har det blivit naturligt att det är han som är, kärnan till historia. (Gruppchef 
B13, Livgardet) 

MG: Finns det nån av er gruppchefer, inklusive dig här, som, skulle du säga har mer auktoritet, 
som har mer att säga till om, mer inflytande när det gäller hur man gör nere i Kosovo? B31: Ja, 
det skulle jag säga att, det har naturligt blivit så att det blivit jag, eftersom jag är den enda av oss 
som varit ute tidigare, så då har det blivit så... att man får vara lite pappa ibland. MG: Har du haft 
synpunkter på utbildningen och- B31: Ja, det har jag haft. MG: Tycker du har du haft nåt inflytan-
de så att de har lyssnat på dig? B31: Ja, det tycker jag. Jag har kanske kunnat ge andra normalbil-
der och sen...om det fanns något me behov av utbild, eller så att man utbildar kanske rent av felak-
tigt...mot verkligheten sett, alltså. MG: Vad är det för synpunkter du har haft? B31: Oj, det kan 
vara..det är många faktiskt, näe men mer...vill du har en detalj eller?  MG: Ja berätta nån. B31: 
Hur man utbildar t.ex. när man genomför en MCP... så utbildar man på ett sätt här, känns det som 
man skulle behöva vara femton stycken i en skyttegrupp, och vi är åtta, så, det fungerar inte riktigt 
så i verkligheten (Gruppchef B31, Livgardet)  

 
Inflytande är således både något man får och något man försöker ta på basis av tidigare 
erfarenhet. Gruppchefernas erfarenhetsbaserade inflytande över formeringen av förstå-
else rör både arbetspraktikens teknikaliteter och skapandet av instrumentell förståelse 
hos andra gruppchefer och hos soldaterna – hur det fungerar i verkligheten som grupp-
chefen sa i citatet ovan – och konstruktionen av orienterande förståelse inom grupp-
chefskadern och grupperna. Tidigare erfarna gruppchefers blir då ”källor till historia” 
om hur insatserna genomförts, vilket ges en kontextualiserande funktion när det gäller 
att förstå den egna, kommande arbetspraktiken. När det gäller förståelsen i chefskollek-
tivet som helhet släpps emellertid inte gruppcheferna in i officerarnas kollektiva kon-
struktion dels genom att de inte kan/får vara fysiskt närvarande, dels p.g.a. befälshierar-
kiska, militära traditioner vilket kommer att kort beröras nedan. 

Intressant är att många chefer, speciellt de äldre gruppcheferna utöver tidigare erfa-
renhet också nämner ålder som en viktig resurs för inflytande. En äldre gruppchef berät-
tar: 

MG: Om man ser er gruppchefer nu … är det någon av er som har mer auktoritet? Som har mer 
inflytande hos plutonchef eller, på plutonen vad gäller hur det är i Kosovo? B12: Ja, nu har ju che-
fen första grupp gjort tre missioner varav en har varit en BA-mission, dock en av de senare, och 
två kosovomissioner, dessutom är han lika gammal som mig, så han får väl anses ha en viss aukto-
ritet, när det gäller det, definitivt, och det upplever jag som att plutonchefen lyssnar på, sen är det 
givetvis så med allt, att man... måste ju naturligtvis bilda sig en egen uppfattning, man får ju en 
subjektiv uppfattning tillhandahållen, sen är ju , ja jag är ju kanske i egenskap av ålder kanske ock-
så...nån som plutonen lyssnar på, och chefen tredje har ju varit ute en gång, men är ju då yng-
re...chefen första har ju väl, man lyssnat på kanske lite mera, från plutonchefens sida. MG: Och då 
i egenskap av att ha varit iväg flera gånger? B12: Ja, att han har en större erfarenhet med all rätta 
så att säga. (Intervju B12, Livgardet) 

 
Detta kan ses i ljuset av den känslighet för ålderskillnader och den tillskrivning av erfa-
renhet till ålder som förekommer i hierarkiska, militära organisationer. I dessa sker till-
försel av ny personal huvudsakligen längst ned i hierarkin varefter personalen rör sig 
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uppåt. Högre ålder blir då liktydigt med längre tid i och därav erfarenhet av organisatio-
nen och verksamheten, och ofta också med högre grad i det hierarkiska befälssystemet – 
något som kan kallas senioritetsprincipen i militära hierarkier (Ydén 2008).  

Enligt Schilling & Kluge (2009) innebär hierarkiska organisationskulturer att infly-
tandet blir nära kopplat till status och position i organisationen. I det studerade kompa-
niet finns också huvuddelen av cheferna med andra yrkesutbildningar än de militära 
bland gruppcheferna längst ned i befälshierarkin. Dessa är också i många fall yngre än 
officerarna och ges mindre inflytande p.g.a. senioritetsprincipen. I det studerade kom-
paniet har kompanichefen både tidigare erfarenhet som plutonchef i Kosovo, är bland 
kompaniets äldsta officerare och är dessutom förbandets chef, vilket sammantaget ger 
en stark position för inflytande på de konstruerande aktiviteterna och gestaltningen av 
en orienterande förståelse om insatsen och säkerhetsarbetet. Därtill är kompanichefen 
som yrkesofficer vid ett stridande förband väl förankrad i militära tänkesätt. 

Den sociala förståelsekontruktionen har också olika hinder. Schilling & Kluge (2009) 
lyfter fram hinder i form av bristande motivation och förmåga hos deltagarna att disku-
tera olika föreställningar, i form av låg status hos de erfarna och dåliga relationer inom 
en arbetsgrupp, i form av en stressad och högt belastad arbetssituation, och i form av 
gruppers normer, värderingar och kollektiva identitet. Denna kollektiva identitet menar 
Schilling & Kluge (2009) hindrar de tolkningar och gestaltningar av sammanhang som 
hotar denna identitet, och underlättar dem som förstärker eller vidmakthåller den. Den 
kollektiva identiteten hos de följda cheferna är också en tydligt militär identitet. En chef 
uttrycker det som att ”min personliga åsikt är väl lite att...som militär kan man ju dela 
ut filtar inledningsvis, men man ska inte hålla på att bygga upp byar och sånt här, då 
gör man fel saker”. (Plutonchef B20A, Livgardet).  

Sammantaget kan villkoren för inflytande över konstruktionen av orienterande för-
ståelse, i det studerade kompaniet sägas bero av: 
 

 tidigare erfarenhet 
 ålder 
 organisatorisk position 
 anknytning till kollektiv, militär identitet 
 militärprofessionell förankring genom användning av militärt yrkesspråk  

 
Den låga närvaron av förståelseorienterande kunskapsartefakter i förståelsekonstruktio-
nen eller av personal med annan yrkesutbildning än officersutbildning som skulle ha 
kunnat föra fram andra erfarenheter och synsätt, innebär att chefernas militärprofessio-
nella förförståelse inte utmanas på allvar av andra synsätt än gruppchefernas erfarenhe-
ter av gruppautonomt arbete. De subjektiva läranderesurserna får därför en framträdan-
de roll i förståelsekonstruktionen, men gruppchefernas inflytande begränsas dock till sin 
organisatoriska nivå, d.v.s. till grupperna och andra gruppchefer.  

En central aspekt på detta är att de subjektiva läranderesurserna i form av t.ex. erfa-
renheter, yrkesformad blick och vanor av militär organisering görs aktuella - reaktuali-
seras - i ett nytt sammanhang - insatsutbildningen - för att skapa något nytt, nämligen en 
subjektiv förståelse och mental inramning av det arbete för vilket utbildningen förbere-
der. Detta ger erfarenheterna, yrkesblicken och vanorna en ny roll och också nya inne-
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börder. Hur dessa subjektiva resurser reaktualiseras och används i förståelsekonstruk-
tionen har som visats ovan också en maktaspekt där frågor om makt och inflytande är 
viktiga.  

4.5 Avslutning: resurser för orienterande respektive instrumentell förstå-
else 

De läranderesurser som insatsutbildningen ger tillgång till orienterar arbetet i två hu-
vudsakliga kontexter. Dels orienteras arbetet i en inre, försvarsmaktsintern kontext, dels 
orienteras arbetet i en yttre, försvarsmaktsextern kontext. De föreläsningar som ges ori-
enterar arbetet främst i en yttre, historisk och samhällelig insatskontext där bl.a. ”stora” 
frågor, som tillgång på hundratusentals illegala vapen, organiserad brottslighet och den 
etniska konflikten mellan folkgrupper gestaltas. Erfarenheter från soldater, gruppchefer 
och officerare med tidigare tjänstgöring i Kosovo och på Balkan överlag orienterar arbe-
tet i en mer vardaglig yttre insatskontext där arbetet horisontellt är en del av flera andra 
aktiviteter i livet i utlandstjänst, och säkerhetsarbetet är främst något som bedrivs av 
grupper i de egna gruppområdena.  

I de diskussioner som främst officerarna för sinsemellan för att skapa en orienterande 
förståelse av arbetet ges dock gruppchefernas erfarenheter ingen större plats, utan man 
lyssnar ganska selektivt på dem. Kompanichefens inflytande och uppfattningar om in-
satsen i Kosovo får stort utrymme, vilket tillsammans med den militärprofessionella 
förförståelse de har som yrkesofficerare starkt påverkar den orienterande förståelse de 
skapar. Gruppcheferna på sina logement och under övningar skapar en delvis annan, 
mer gruppautonomt orienterad förståelse.  

Plutoncheferna å sin sida utgår främst från sin militärprofessionella förförståelse. 
Som subjektiv läranderesurs i förståelsekonstruktionen erbjuder denna ett fokus på 
aspekter på hierarkisk organisation, ledning, utrustning och utbildning mer än något 
annat. Med denna förförståelse blir centrala uppgifter för plutoncheferna även i Kosovo 
att utbilda, samordna och leda det egna förbandet så att arbetet blir meningsfullt för den 
fortsatta officerskarriären hemma i Sverige. Arbetsuppgifterna i Kosovo blir objekt för 
genom tjänstgöringsomdömen ”duglighetsbedömd” planering, samordning och ledning, 
mer än medel för att uppnå ett säkerhetspolitiskt mål.   

När det gäller en instrumentell förståelse för vilka medel som ska eller bör brukas för 
att utföra de uppgifter och nå de mål insatsen innebär, har stridsutbildningen just inget 
att bidra med utan det är den praktiska ”missions/peacekeepingutbildningen” som är av 
betydelse. I denna tränas grupperna i olika praktiker för fredsbevarande arbete, pluton-
cheferna kan observera vilka metoder som tränas, och de erfarna gruppcheferna kan 
”fylla på ” eller korrigera den bild av det instrumentella arbetet som insatsutbildningen 
ger.  

Den instrumentella förståelse som den praktikinriktade utbildningen kan möjliggöra 
stöds också av erfarenheter från två håll – dels genom den mer systematiska uppföljning 
av närmast föregående förbands insatsutbildning som IntUtbE gör och omsätter i utbild-
ningen, dels de personliga erfarenheter från olika tidigare insatser som en del gruppche-
fer, soldater och de flesta av insatsutbildningens inlånade instruktörer har. En instru-
mentell förståelse stöds också av de områdesbeskrivningar som föregående skyttekom-
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pani skickade upp från Kosovo. I dessa beskrivningar ställs olika ”arbetsobjekt” upp i 
form av t.ex. vilka byar, kontaktpersoner, pågående humanitära projekt eller misstänkta 
verksamheter som finns i varje område. Det är dock inte klart under insatsutbildningen 
hur de olika arbetsmetoderna och tekniska färdigheterna inom den praxis som övas bi-
drar till att nå målet med ”safe and secure environment” i Kosovo, utan den instrumen-
tella förståelse som skapas kan sägas ha sin grund mer i vilka medel som finns tillgäng-
liga, än hur dessa på olika sätt instrumentellt bidrar till att nå verksamhetens mål. En 
robust mål-medelrationalitet presenteras inte.  

De läranderesurser som cheferna möter i insatsutbildningen utgörs inte heller enbart 
av de föreläsningar, övningar och olika informations- resp. kunskapsartefakter som den 
formella utbildningen innehåller. De möter också interaktionsberoende resurser som 
främst skapas genom icke-formella samtal mellan cheferna utanför det formella utbild-
ningsschemat. De reaktualiserar också egna och möter andras subjektiva och kulturella 
läranderesurser i form av en militärprofessionell förförståelse och en insatserfarenhets-
baserad förförståelse. Dessa kan kallas informella resurser då de finns tillgängliga under 
alla aktiviteter under utbildningen, men dess närvaro inte kan ”kontrolleras” av ett for-
mellt schema eller i kollektiva, förståelsekonstruerande diskussioner. En betydande del 
av kontextualiseringen av arbetet i Kosovo har därmed, som figur 4-01 nedan visar, 
skett utifrån informella och icke-formella läranderesurser, mer än utifrån de formella, 
”officiella” föreläsningarna.  

Sammantaget innebär detta att de formella läranderesurserna i insatsutbildningen hu-
vudsakligen stödjer utveckling av en instrumentell förståelse, vilket ges en orienterande 
bakgrund genom ett fåtal formella utbildningsinslag riktade mot en orienterande förstå-
else. Utvecklingen av en instrumentell förståelse stöds också av de insatserfarenheter 
främst gruppcheferrna tillför. Den huvudsakliga orienterande förståelse cheferna ut-
vecklar under insatsutbildningen bygger istället på att de reaktualiserar dels sin militär-
professionella förförståelse, dels sin insatserfarenhet (de som har sådan), liksom på de 
icke-formella diskussioner som främst officerarna sinsemellan för om vad de ska göra 

Icke-formella läran-
deresurser (interak-
tionsberoende)  Kontexter 

 
Värden 

 
 Mål, inrikt-

ning, intention
 
 

Medel 
 

Figur 4-01. Former av subjektiv förståelse och dess huvudsakliga lärandere-
surser i det studerade fallet. 
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antal kontextualiser-
ingar av arbetet 
 
Instrumentell för-
ståelse av hur sä-
kerhetsarbetet kan 
nyttjas som medel 
för olika mål 
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under insatsen. Hur denna förståelse kan förstås som ett antal kontextualiseringar av 
arbetet belyses i nästa kapitel. 
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5. Förståelsen av insatsen  
Avsikten med detta kapitel är att ge en belysning av hur chefer på olika nivåer kom att 
förstå insatsen och säkerhetsarbetet i Kosovo. För en närmare genomgång av metodiken 
och analysen bakom framskrivningen av denna förståelse, se Granberg (2013).  

5.1 Inledning  
Subjektiv förståelse utgörs dels av en förståelse med vidare, djupare och sammanhangs-
skapande horisont – en orienterande förståelse – dels en förståelse med en mer arbets-
praktiknära och handlingsorienterad horisont – en instrumentell praktikförståelse (eller 
enbart instrumentell förståelse). Dessa båda förståelseformer kan sägas bygga på be-
greppsstrukturer med olika förståelsehorisont – en orienterande förståelse ger en vidare 
och ofta djupare horisont inom vilken instrumentell förståelse får mening. Orienterande 
förståelse bygger då närmast på vad som kan kallas kontextualiserande begreppstruktu-
rer, vilket implicerar ett visst mått av abstraktion och generalisering i begreppsstruktu-
rerna, annars blir de bara specifika exempel. Detta innebär begrepp som sätter in arbets-
praktiken och dess olika handlingar i ett vidare, meningsgivande sammanhang och an-
ger relevanta mål och värden i arbetet.  

Instrumentell förståelse bygger å sin sida på kontextualiserade begreppsstrukturer, 
d.v.s. begrepp som inom ramen för en given orientering pekar ut mer konkreta medel 
och arbetsobjekt i arbetspraktiken, i relation till de mål som orienteringen framhåller. 
Kontextualiserad kan även förstås som situerad(-inom-kontext).  

En orienterande förståelse innebär således att arbetspraktiken och dess olika inslag 
kan placeras i – knytas samman med, kontextualiseras av – vidare sammanhang vilka 
hädanefter kallas praktikexterna kontexter där ett visst mål, en viss inriktning eller en 
viss mening med arbetspraktiken blir mer eller mindre självklar. Dessa kontexter är 
praktikexterna för att de inte är direkt beroende av handlingar i en arbetspraktik för att 
upprätthållas, utan kan genom sin huvudsakliga uppbyggnad av mer generella, situa-
tionsöverskridande begrepp i tankar och samtal upprätthållas före, efter eller parallellt 
med en pågående praktik. En arbetspraktik kan därigenom ha flera, samtidiga praktikex-
terna kontexter där vissa kan vara riktningsgivande och praktikgrundande och andra 
diametralt motsatta och implicera en helt annan arbetspraktik. 

En orienterande förståelse innebär således att arbetspraktiken kan inordnas och ges 
mening inom olika praktikexterna kontexter med sina respektive centrala värden varvid 
olika mål, inriktningar och intentioner blir meningsfulla i arbetspraktiken, eller att fast-
lagda, officiella mål och arbetsuppgifter kan ges mening utifrån skiftande kontexter. En 
orienterande förståelse svarar på frågor om arbetets ”vad” och ”varför” och ”vem är jag 
i detta”.     

En mer arbetspraktiknära instrumentell praktikförståelse (eller bara instrumentell för-
ståelse) innebär å sin sida att relevanta mål och arbetsuppgifter, som de framstår inom 
ramen för någon praktikextern kontext, knyts samman med begrepp om tillgängliga 
medel, metoder och tekniska färdigheter för att utföra uppgifterna och bearbeta objekten 
för att nå målen. Centrala element för en instrumentell förståelse är därför begrepp om 
de tekniska kunskaper och färdigheter man vet att man har tillgång till eller behöver. 
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Den instrumentella förståelsen gestaltar därmed en mål-medelrationalitet inom en prak-
tikintern kontext eller, enklare, arbetspraktik och svarar på frågor om arbetets ”hur” och 
”när” i förhållande till ”vad” man ska göra. 

5.1.1 Praktikexterna kontexter hos de följda cheferna 
Utifrån vad cheferna berättar om sitt kommande arbete i Kosovo och med hjälp av de 
källor till bakgrundskunskap som nämnts, har sex olika, mer eller mindre kollektivt om-
fattade praktikexterna kontexter ”tolkats ut” och konstruerats från olika delar av chefer-
nas redogörelser av vad de vet och tror om arbetspraktiken i Kosovo. De sex praktikex-
terna kontexterna är också en analytisk uppdelning av den försvarsmaktsinterna, inre 
insatskontexten respektive den försvarsmaktsexterna, yttre insatskontexten för säker-
hetsarbetet.  

Kontexterna är inte representerade hos alla chefer, utan ett fördelningsmönster nära 
relaterat till hierarkisk position och tidigare erfarenhet kan skönjas. Några av dem går 
emellertid att tydligt härleda till insatsutbildningens olika inslag. Vidare samverkar någ-
ra med varandra och några av dem står mer eller mindre i motsatsförhållande till var-
andra.  

De sex kontexterna har fått metaforiska beteckningar för att försöka fånga kärnorna i 
de mål, inriktningar och meningar de ger säkerhetsarbetet. De presenteras kort nedan, 
och kommer att behandlas närmare och ges empirisk belysning i de kommande avsnit-
ten. Det konkreta säkerhetsarbete cheferna har uppfattningar om i intervjuerna ges följ-
aktligen mening som: 
 

 En säkerhetspolitisk54 insats i ett vapentätt konfliktområde. Detta sätter säker-
hetsarbetet i Kosovo i en kontext av internationell, säkerhetspolitisk insats för 
att skapa och upprätthålla fred och säkerhet i ett oroligt och vapentätt kon-
fliktområde så att inte konflikten sprider sig. Det är också den kontext som 
ger insatsen ”officiell” mening, och behandlas i bakgrundsföreläsningar på In-
tUtbE. Denna kontext och de kunskaper och synsätt som bygger upp den kan 
ses som vad Sion (2006, s 464) efterfrågar som ”lenses to read a reality in 
which the simplicity of the peace-war dichotomy is replaced by a complexity 
of variables” 

 Fortlevnad av en insatstradition som kan kallas ”gruppchefernas mission”. 
Detta sätter säkerhetsarbetet i en kontext av arbetstraditioner i Kosovoinsat-
sen, där gruppchefernas roll är osedvanligt central jämfört med normal 
svensk, militär verksamhet. Om denna kontext blir cheferna medvetna dels 
genom insatsutbildningens föreläsningar och övningar, men framförallt ge-
nom erfarenhetsbaserade berättelser om arbetet i Kosovo. 

 En central faktor för att hantera en rutinartad och tröttande militär verksamhet 
i utlandstjänst. Detta sätter säkerhetsarbetet i en kontext av långvarig bortava-

                                                 
54 Med säkerhetspolitik menar jag: ”en eller flera staters åtgärder för att neutralisera eller möta hot utifrån” (Andrén 
2002, s.13). 
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ro från Sverige, av socialt intensiv tillvaro ofta på begränsade ytor, av långva-
riga arbetsperioder och av perioder av rutin och tristess men samtidigt möjlig-
heter till spännande upplevelser. Denna kontext förmedlas också främst ge-
nom erfarenheter, både via IntUtbE och via de i förbandet med tidigare erfa-
renhet. 

 Hierarkiskt befälsledd verksamhet inom ramen för hemförbandets arbetstradi-
tioner. Detta sätter säkerhetsarbetet i en kontext av hur verksamhet organise-
ras, leds och genomförs på olika chefsnivåer på de hemförband cheferna 
kommer ifrån och sätter officerare och deras ledning i centrum före gruppche-
fer som snarast är ”under träning” i denna kontext. Det sätter också arbetet i 
en kontext av officerarnas militära karriär. Detta meningssammanhang är en 
del av chefernas militärprofessionella förförståelse. 

 En tävling i arbete och prestation. Detta sätter säkerhetsarbetet i en kontext av 
jämförelse med tidigare skyttekompanier i Kosovo, och i jämförelse med 
andra nationers skyttekompanier i Kosovo. Denna kontext skapas av office-
rarna under deras icke-formella samtal om insatsen under utbildningen  

 Verksamhet inom Försvarsmaktens organisation och regelverk. Detta sätter 
säkerhetsarbetet i en kontext av de policies, regler och bestämmelser som 
gäller för svensk trupp i utlandstjänst. Denna kontext förmedlas genom de de-
lar av insatsutbildningen som kontingentchef och kontingentledning står för, 
och genom dokument som stående ordrar av olika slag.   

 
I var och en av dessa kontexter är olika värden centrala, och därav olika mål och inrikt-
ningar för vilka det konkreta säkerhetsarbetet kan göras till medel, bl.a. genom hur det 
organiseras eller genom vilka handlingar och åtgärder i arbetet som poängteras.55  

Figuren 5-01 ger en grafisk överblick över dessa kontexter. Alla dessa praktikexterna 
kontexter ger olika svar på frågan ”varför” säkerhetsarbetet avses genomföras eller 
genomförs som det gör. De olika praktikexterna kontexterna utpekar mer eller mindre 
explicit olika mål och uppgifter (arbetets ”vad”) och ger cheferna olika roller i arbetet. 
(I figuren nedan är dock bara det ”officiella” målet inom ramen för den säkerhetspoli-
tiska insatsen utskrivet, d.v.s. att upprätthålla ”safe and secure environment (SASE)”).  
 
 

                                                 
55 Att förstå arbetet inom en kontext av ”svensk excellens i peacekeeping” utgör ytterligare en praktikextern kontext 
för säkerhetsarbetet. Denna kontextorientering innebär i stort att svenskarna ses som bättre utförare av säkerhetsarbe-
te p.g.a. bättre kontakt med lokalbefolkningen, högre arbetsaktivtet och ett bredare, civilt kunnande inom de svenska 
enheterna än vad andra nationers militära förband, speciellt yrkesförband uppvisar. Kontextorienteringen förekommer 
av och an i det empiriska materialet, men som en ganska ytlig orientering och vars konkreta uttryck i arbetet chefer 
och soldater ofta ges mer tydlig mening inom de andra kontexterna. ”Svensk excellens i peacekeeping” berörs därför 
inte närmare i denna rapport. 
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Dessa olika praktikexterna kontexter och de mål och meningar de ger säkerhetsarbetet 
hänger också ihop och samverkar på olika sätt, bland annat av att motiven för de mål 
som framstår som mer eller mindre självklara i en kontext också får stöd av ”närliggan-
de” kontexter (se figur 5-01), vilket kommer att beröras närmare under avsnitten nedan. 
Varje huvudavsnitt avslutas med en kort analys. 
 

5.2 En säkerhetspolitisk insats i ett vapentätt konfliktområde 
Den mest centrala och grundläggande meningsgivande kontexten för säkerhetsarbetet är 
den FN-insats (UNMIK) som i Kosovokrigets efterföljd etablerades i juni 1999 med 
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mandat av FN-resolution 1244. Insatsen i Kosovo är en följd av politiska56 ställningsta-
ganden i de internationella relationerna mellan nationer. Politiska ställningstaganden 
kan sägas kännetecknas av att vissa värden och vissa grupper poängteras och befrämjas. 
Centrala värden i FN-insatsen är mänskliga rättigheter, fred, samhällssäkerhet och från-
varo av etniskt våld, vilket bl.a. uttrycks i FN-resolutionen. För en vidare bakgrund, se 
kapitel 3. 

FN-insatsen etablerades mot bakgrund av det etniska våldet i Kosovo och ger KFOR-
enheterna bland annat uppdraget att avväpna befolkningen och den kosovariska gerillan 
UPK och att åstadkomma och upprätthålla ”safe and secure environment (SASE). 
KFOR gavs initialt därför också ansvar för upprätthållandet av ”civil” lag och ordning 
till dess en internationell polisiär insats (UNMIK-POLICE) och senare lokala, kosov-
ariska polisfunktioner (KPS) kunde ta över detta arbete. Resolution 1244 innebär där-
med att det militära säkerhetsarbetet är direkt sammankopplat med den politiska re-
formprocessen och utvecklingen av Kosovo som demokratisk rättsstat (Holsting & 
Nørgaard 2006).  

Det säkerhetsrelaterade arbete de svenska KFOR-styrkorna har utfört sedan oktober 
1999 är en del av det praktiska genomförandet av denna politiska process mot kosov-
arisk samhällsutveckling och självständighet. Insatsen av en internationell FN-
polisstyrka har emellertid varit långsam och liten, varför de militära KFOR-förbanden 
under lång tid fått fortsätta med de polisiära, säkerhetsrelaterade uppgifter de främst 
avsågs skulle lösa under en övergångsfas i början av insatsen (Feltes 2009, Friesendorf 
2010). 

Det är i relation till denna kontext som frågan om vilken djupare, övergripande för-
ståelse för utlandsinsatser, dess sammanhang och villkor insatsutbildningen ger chefer-
na främst ska förstås, d.v.s. vilka begrepp för denna kontext har cheferna – var går che-
fernas förståelsehorisont i deras kontextorienteringar och vilka mål, uppgifter och me-
ningar omnämns för det konkreta säkerhetsarbetet i relation till denna kontext? Hur kan 
dessa inramningar ställas i relation till olika läranderesurser i insatsutbildningen? 

Insatsen i Kosovo innebär för det svenska skyttekompaniet ett antal fasta uppgifter 
som ska lösas över tid, liksom olika tillfälliga uppgifter för kompaniet inom ramen för 
det övergripande uppdraget. Vilka de fasta uppgifterna är och exempel på tillfälliga 
uppgifter har presenterats i kapitel 3, avsnitt 3.1.4.  När det gäller dessa uppgifter – frå-
gan om arbetets ”vad” –  i Kosovo, har samtliga chefer informerats under insatsutbild-
ningen om vilket det övergripande uppdraget är för KFOR i Kosovo och om det FN-
säkerhetsråds-mandat detta stöds av. Likaså har de informerats om vilka konkreta upp-
gifter och beredduppgifter kompaniet fått sig tillställt. Informationen har delgivits ge-
nom utbildningen på IntUtbE, genom föregående kontingents kompanichefs föredrag-
ning, och genom den egna kompanichefen.  

                                                 
56 Med politik menar jag: diskussionen om samhällens grundläggande sätt att fungera, diskussionen om hur samhällen 
bör utvecklas, och diskussionen om hur statliga och andra allmänna, skattefinansierade institutioner ska användas i 
denna utveckling. I Kosovo innebar de politiska ställningstagandena att internationella överenskommelser om staters 
suveränitet sattes åt sidan för ett militärt ingripande till försvar av kosovoalbanernas mänskliga rättigheter vilka Ser-
bien menades bryta mot i Kosovo. 
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När det gäller skälen och motiven till att dessa mål och uppgifter ställts till förbandet 
- d.v.s. frågan om arbetets ”varför” - får samtliga chefer en orientering genom en bak-
grunds- och historieföreläsning av en anställd på IntUtbE, och officerarna ytterligare en 
föreläsning av en områdesspecialist från Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhets-
centrum (UndSäkC).  Frågorna om arbetets ”hur” och ”när”, vilka arbetsmetoder och 
hur arbetet organiseras, besvaras genom insatsutbildningens ”missionsutbildning” och 
den praktiska träning som främst skyttegrupperna genomgår. Gruppchefer och soldater 
med tidigare erfarenhet gör här inlägg och korrigeringar om arbetets ”hur” och ”när” 
utifrån sina åsikter och erfarenheter, och plutoncheferna frågar ibland gruppcheferna om 
detta. Den förståelse av arbetet som en säkerhetspolitisk insats cheferna formar kan där-
för i hög grad hänföras till den formella insatsutbildningens föreläsningar och föredrag-
ningar, men också till de tidigare erfarenheter, egna eller andras, som reaktualiseras i 
insatsutbildningen.   

5.2.1 Att dämpa en etnisk konflikt med gott om vapen under ytan  
En central aspekt av insatskontexten är den konflikt mellan Serbien och kosovoserber, 
och kosovoalbaner som föranlett hela den Natoinsats där den svenska kontingenten in-
går. Här har all personal på kompaniet fått en orientering om konflikten, dess bakgrund 
och det kosovariska samhället genom en föredragning vid IntUtbE, och officerarna 
dessutom fått ytterligare en föreläsning av en specialist inom ämnet. Denna föreläsning-
en var inriktad på Kosovoregionens politiska historia och de många konflikter och krig 
som utspelat sig där. Officerare och gruppchefer nämnde vid samtal på Livgardet att 
regionen alltid verkade ha varit omstridd och drabbad av etniska konflikter mellan ser-
ber och albaner, att det nästan tillhörde ”normalläget” där nere. Den historiska medve-
tenheten bland befolkningen i Kosovo menades vara hög och speciellt kosovoserberna 
menades nyttja historiska händelser och förhållanden från flera hundra år tillbaka i tiden 
som argument för vad man gjorde och ansåg idag. Officerarna menade att de genom 
historieföreläsningen fick en djupare förståelse varför folk i Kosovo gör som de gör.  

Denna uppfattning är också tydligt knuten till de föreläsningar och det informations-
material (Handbok Kosovo) som cheferna får under insatsutbildningen. Vikten av att 
känna till den historiska bakgrunden motiverar cheferna också med att lokalbefolkning-
en, främst kosovoserberna använder historiska händelser som skäl för konflikten, och att 
man därför måste känna till dessa händelser. En plutonchef uttrycker en bland officerar-
na vanlig uppfattning om den politiska konfliktens djupgående historiska rötter som att: 

[D]els så är det viktigt att man känner till, jag tycker de går ihop litegranna där, med historia och 
konflikten och politiska målen, tycker jag går ihop lite grann, att det är viktigt att alla som är där 
nere, till lägsta soldat känner till varför vi är där, och vad som har hänt där, annars kan det bli väl-
digt svårt att lösa sin uppgift, de kommer aldrig att få förståelse för människorna därnere om de 
inte känner till en hyfsat nyanserad bild av vad som har hänt därnere, det är väldigt viktigt, sen så 
måste man självklart känna till, det finns olika folkslag därnere, som har olika uppfattningar (Plu-
tonchef B10A, Livgardet). 

 
Genom nyhetsmedia, föreläsningar och redogörelser för den historiska bakgrunden vet 
cheferna att det finns en konflikt i Kosovo, även om den inte alltid är synlig. Det finns 
också en förståelse för att konflikten har flera plan, bl.a. ett internationellt politiskt plan 
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där kosovoalbanerna vill göra Kosovo självständigt från Serbien, och ett etniskt plan där 
olika folkgrupper står mot varandra både inom och utanför Kosovo. Kompanichefen 
säger om detta:  

[A]lltså konflikt och konflikt, alltså vi ser ju egentligen inte den, dagligt… men visst, den ligger ju 
där, men tittar man på just vårat insatsområde, vilken konflikt avses, konflikten mellan Serbien och 
Kosovo, eller ser man den mellan... kosovoserber och kosovoalbaner, vilken konflikt avses...visst 
den ligger ju där, vi vet ju, av hävd att de är inte så förtjusta i varandra. (Kompanichef B1, Livgar-
det) 

 
Cheferna har också uppfattningen att den senaste konflikten mycket har att göra med 
den tillgång på vapen som kommunistregimens sammanbrott i Albanien 1997 medförde 
då hundratusentals militära skjutvapen stals ur albanska militärförråd, varav många se-
dan hittade vägen till oroligheterna i Kosovo där den serbiska regeringen i sin tur delade 
ut vapen till den kosovoserbiska befolkningen. De siffror som nämns i intervjuerna, 
700.000 - 800.000 illegala handeldvapen, är desamma som återfinns i Handbok Kosovo. 

Den bild av Kosovo som cheferna ger uttryck för är att Kosovo ses som en konflikt-
region där historiskt återkommande konflikter hela tiden blossar upp, och att tillgången 
på vapen är en avgörande faktor för att konflikterna utvecklas till väpnade konflikter. 
Utöver detta menas en omfattande organiserad brottslighet finnas som nyttjar dessa ille-
gala vapen och bidrar till instabilitet och hot mot människors säkerhet. Den stora före-
komsten av illegala vapen och de historiska händelserna är tillsammans med uppfatt-
ningen om organiserad brottslighet centrala element i hur cheferna uppfattar sin roll i 
insatsen. En inriktning i bekämpningen av den etniska konflikten blir i detta att försöka 
minska möjligheterna till väpnat våld.  

Alternativa orsaker och synsätt på konflikten utöver de etniska motsättningarna 
nämns inte i intervjuerna. Att konflikten och brottslighet i Kosovo har andra orsaker än 
tillgång på vapen har emellertid kompanichefen en bild av utifrån sina tidigare erfaren-
heter:   

 [M]in reflektion från förra vändan var ju det att... man hade inte tillräcklig förståelse för den en-
skilde... invånaren i Kosovo och det ledde väl egentligen fram till någon form av... vad ska jag 
säga... det fanns helt klart drag av, förakt, på förbandet, tyckte jag då för... innevånarna i landet, 
man var irriterade på att ständigt bli ljugen rakt upp i ansiktet, och folk som inte kunde sköta sig 
som, vi tyckte att man skulle uppföra sig och så vidare... nu så, är man ju betydligt klokare och de 
har jag försökt förmedla neråt också att... går man ned med den kunskapen att, ja, har man en för-
ståelse för att 80% är arbetslösa, och ska likt förbaskat ha mat på bordet varje dag, osv., då finns 
det förståelse också för att, det finns inte jobb, de äger inget land att odla sin egen mat på, då är det 
väldigt lätt att man hamnar i ett kriminellt spår, och har man den förståelsen och förstår att folk 
behöver stjäla eller ljuga eller vad det nu är, bara för att kunna överleva, då kan man kanske ha helt 
annat överseende med en del och ha större förståelse för det, det kan jag väl säga är...en sak som 
jag kanske...försöker förmedla min kunskap, till mina medarbetare (Kompanichef B1, Livgardet).  

 
Kompanichefen menar vidare att trots att cheferna under insatsutbildningen informeras 
om t.ex. socioekonomiska förhållanden i Kosovo förstår de inte rikigt innebörden av 
dessa informationer, utan den förståelse som det bör leda till är något som måste arbetas 
vidare med och åstadkommas internt på förbandet: 
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[M]an gås ju igenom de här... sakerna, det är ingen överraskning, folk vet, ja det är 80%-ig arbets-
löshet, det är kallt på vintrarna och folk har svårt att klara sig, men omvandlar det inte, vad innebär 
det i praktiken, jo, det innebär att som ett resultat av detta, så finns det en stor kriminalitet där nere, 
folk tvingas att uppträda på ett visst sätt kanske, för att överleva, det innebär för er att ni kanske 
kommer möta individer som kommer tala osanning för er, men det är ett sätt för dem att, de ljuger 
för att ni, för att eventuellt kunna få mat, hjälp, nånting som gör vardagen något enklare för dem, 
den delen, den lilla delen, den sista där, knyta ihop säcken,...det görs väl inte i nuläget tycker jag, 
utan det får man själv göra...litegrann och det...återstår att göra med huvuddelen av förbandet 
tycker jag (Kompanichef B1, Livgardet). 

 
Sett till de läranderesurser som presenterades i förra kapitlet är det snarast i de icke-
formella läraktiviteterna - i diskussioner och samtal - och den konstruktion av orienter-
ingskunskap som kan ske där som en förståelse för Kosovo som samhälle skapas, och 
inte i de formella utbildningsaktiviteterna som därför mer fungerar informerande än 
förståelsekonstruerande. I det senare är kompanichefen, och andra med tidigare erfaren-
het centrala aktörer för att tolka föreläsningarna och inom chefslaget konstruera en kol-
lektiv orienteringskunskap. 

5.2.2 Att vara opolitisk i den politiska reformprocessen 
Säkerhetsarbetet i Kosovo handlar dock inte bara om att hindra våld mellan två etniska 
grupper, att hantera brottslighet av olika slag och att försöka beslagta illegala vapen för 
att förhindra fortsatt våld. Insatsen handlar också om nationsbyggande och en politisk 
reformprocess ledd av FN och KFOR för att ge Kosovo möjlighet att fungera antingen 
som självständig stat eller som provins i Serbien, vilket de internationella politiska för-
handlingarna än kommer fram till.57 En viktig inriktning i denna reformprocess kan 
sammanfattas som ”standards before status”, d.v.s. att Kosovo måste uppfylla vissa 
standarder inom åtta olika områden innan frågan om Kosovos internationella status tas 
upp av FN. Särskilt måste säkerheten för Kosovos etniska minoriteter ha uppnått viss 
standard. Detta utvecklingsarbete av samhällssäkerhet berör svenska förband särskilt, då 
de har en stor kosovoserbisk minoritet i sitt ansvarsområde söder om Pristina.  

Reformprocessen innebär bland annat att den lokala polisen (KPS) ska stödjas och 
ges möjlighet att utvecklas till ett skydd för alla etniska grupper som ett led i processen 
mot ett självständigt Kosovo. Denna politiska dimension i arbetet är kompanichefen väl 
medveten om: 

MG: vad styr uppgifterna ni har, vad styr dem mest skulle du bedöma? vad har mest inflytande på 
de uppgifter ni... för hur de utformats? /…/ B1: Frågar du mig, så mig personligen, så upplever jag 
att den väger, alltså politiska mål och mandat /.../ väger tungt, jag ser en mycket tydlig... styrning, 
upplever jag, som kompanichef, uppifrån här att...det här, lämnar vi över åt polisen, vi ska deeska-
lera området, vi ska försöka ha en, och det är tydligt i alla... resolutioner också att vi ska lämna 
över mer och mer av förvaltningen till Kosovos egna resurser. MG: Det som du kallade framework 
operations... jag antar att framework, det ligger just i de politiska mandaten? B1: Ja, det kan man 

                                                 
57 Kosovo utropades den 17.februari 2008 som självständig stat av Kosovos parlament, och har erkänts av ett sjuttio-
tal stater runt om i världen. Självständighetsförklaringen har emellertid inte erkänts av Serbien eller kunnat fullföljas 
av en förklaring som självständig stat i FN:s säkerhetsråd. Fortfarande (2013) är den internationella närvaron hög i 
Kosovo, med olika insatser från FN, EU och Nato. Dessa är huvudsakligen av stödjande och övervakande karaktär, 
men med befogenheter att ta över vissa uppgifter från lokala kosovariska myndigheter om det skulle behövas. 
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säga, och där… tydligt att vi ska ha en, alltså... vi ska dra ned på den typen av verksamhet, vi ska 
synas mindre och mindre i området, och bli mer och mer en resurs som kan tillkallas av... ifall det 
skulle, skorpa till sig. (Kompanichef B1, Livgardet) 

 
De politiska målen och mandatet har dock inte varit ämne för några klargörande diskus-
sioner eller utbildningsinsatser, och kompanichefen är också medveten om att uttolk-
ningen av politiska mål och omformningen av dessa till mer tydliga uppgifter för de 
militära förbanden sker av högre chefer inom KFOR: 

[D]e politiska mandaten för mig är inte tydliga, kanske, i alla avseenden, man vet liksom vad, 
slutmålet är, men... det konkretiseras väldigt tydligt för mig, min [Task Force-chef] har ju en poli-
tisk rådgivare, och de två... omvandlar ju nån form av flummigt uttryck, och uttalande, till nånting, 
de konkretiserar, och det innebär det här, exempelvis att Pristina nu, det är ett område där vi inte 
genomför militära operationer, det lämnar vi över till... de civila myndigheterna helt och hållet, där 
ska inte vi vara inne och röra i den grytan... det är ett steg i den här... raketen då för att komma där-
ifrån, på sikt. (Kompanichef B1, Livgardet)  

 
Kompanichefen visar i citaten ovan en orienterande förståelse som ligger helt i linje 
med den politiska reformprocessen, men vad den politiska reformprocessen ska medföra 
för honom och hans förband hanteras inom KFOR:s ledning genom att mer konkreta 
och tydliga uppgifter, inriktningar och begränsningar ges till de underställda förbanden 
och honom som förbandschef. Detta är också ett vanligt militärt sätt att hantera uppgif-
ter: att högre chefer ”bryter ner” vagare uppdragsställningar till mer konkreta uppgifter 
för underställda förband och chefer som sedan har att utföra dessa uppgifter mer än att 
själva analysera de övergripande uppdragen. Detta stöds också av den lydnadskultur 
som den militära disciplineringen upprätthåller – man löser den uppgift man får, och 
ifrågasätter inte dess relevans eller betydelse för ett högre mål. 

Det fortgående tillbakadragandet av KFOR:s roll och minskningen av säkerhetsarbe-
tets omfattning i utvecklingen mot ett självständigt Kosovo står således klart för kom-
panichefen. Att inte känna till detta tydligt ser han emellertid inte som en begränsande 
faktor för säkerhetsarbete på lägre organisationsnivå.  

[J]ag har själv varit plutonchef som sagt och då, jag upplevde väl kanske inte riktigt den tydlighe-
ten då som jag gör nu...vad är de politiska målen med vår verksamhet, här, när man står därute i 
buske nummer trettiosex, och... letar efter nåt... där upplevde jag väl inte riktigt det, och frågan är, 
om jag tyckte det var någon form av begränsning utav betydelse, och jag kan inte påstå att jag 
tycker det nu heller. (Kompanichef B1, Livgardet) 

 
Plutoncheferna har också en mer vag uppfattning om den politiska reformdimensionen i 
det kommande säkerhetsarbetet. De ser den politiska reformen främst som hur den ska 
genomföras i form av säkerhetsarbete och som olika politiskt beslutade styrningar och 
begränsningar i det konkreta arbetet genom det mandat och de ”rules of engagement 
(ROE)” de har att följa. De ser inga specifikt reforminriktade eller reformstödjande 
uppgifter i arbetet. En orienterande förståelse av den politiska reformprocessen och hur 
förändringar i konkreta uppgifter m.m. står i relation till denna, står istället tillbaka till 
förmån för en instrumentell förståelse av hur de politiskt motiverade konkreta uppgif-
terna, inriktningarna och begränsningarna i form av t.ex. ”Rules of Engagement – ROE” 
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(regler för våldsanvändning) ska hanteras i det konkreta arbetet. Förändringar av dessa 
sköts av den svenska kontingentens och KFOR:s jurister.  

Denna betoning på en instrumentell förståelse framför en orienterande förståelse 
stöds också av insatsutbildningen där den politiska reformprocessen och dess mål i Ko-
sovo inte berörs nämnvärt. En plutonchef berättar:  

Ja, och så nu har ju, de politiska målen, det påverkar inte direkt oss, men hela KFOR kanske de 
påverkar litegrann, nu har ju...i och med besluten som fattas därnere, hur det ska bli i regionen, så 
det kommer ju att påverka oss, i slutändan när vi står, det är nån högt upp politiskt som fattar ett 
beslut, men vilka som kommer i första hand att känna av det, det är ju vi därnere, så det påverkar 
också definitivt, på miljö och våra uppgifter där nere...som nu i samband med kravallerna till ex-
empel, då är det direkt ut, har vi...checkpoints runtom, stänger av hela Pristina, och det hade ju inte 
varit nån vanlig, vardag om inte nån hade tagit ett beslut, åt det ena eller andra hållet. (Plutonchef 
B40A, Livgardet)  

 
Den politiska kontexten beskrivs av cheferna, som hos denne plutonchef, i ganska vaga 
och motsägelsefulla begrepp huruvida den påverkar dem eller inte. Den politiska re-
formprocessen ses närmast som en ”stor” fråga på konstitutionell och institutionell nivå 
mer än något som direkt berör dem i det dagliga arbetet. Men att arbetet ändå har en 
koppling till en politisk reform visar sig i uppfattningar om att den politiska utveckling-
en styr vilka uppgifter KFOR-förbanden kan få. Det som står klarare är dock medlen för 
de politiska besluten i form av de konkreta arbetsinsatser KFOR-förbanden genomför, 
t.ex. ”stänga av hela Pristina”. Vidare berättar en annan plutonchef: 

MG: Hur mycket har tagits upp vad gäller så att säga politiska mål med hela insatsen i Kosovo, 
mandat och sånt där, ROE? B30A: Ja, ROE har vi ju pratat om, det har vi haft utbildning på både 
vi och soldaten och vi har fått ut, de ROE-kort som gäller nu, men vi har inte fått ut de nya, de är 
väl fortfarande under produktion, är min uppfattning, MG: Men de har förändrats, från [föregåen-
de mission] eller? B30A: Ja, de ska väl åtminstone...synkas upp så att de är helt hundraprocenti-
ga....eh, politiska mål och de bitarna, det är....det har vi väl inte pratat så mycket om. (Plutonchef 
B30A, Livgardet) 

 
Det av den politiska dimensionen av arbetet som däremot är närvarande i såväl insatsut-
bildningen som chefernas uppfattningar, som citatet ovan vittnar om, är de begränsning-
ar (rules of engagement, ROE) i eventuell våldsutövning  som åläggs soldaterna. Dessa 
ROE förändras också i takt med samhällsutvecklingen i Kosovo, men denna koppling är 
inte helt klar för officerarna. ROE kopplas istället mer till det mandat (FN-resolution 
1244) som KFOR har och som i väsentliga delar inte ändrats sedan 1999. En ställföre-
trädande plutonchef berättar: 

MG: Har [utbildningen] tagit upp nånting om politiska mål, mandat för styrkorna och så där? 
B30B: Eeh, na, okej, du menar alltså Serbien egentligen eller..? MG: Ja, vad KFOR-styrkorna har 
för... politiskt mål och vilket mandat de har? B30B: Alltså, KFOR i sig har ju inget politiskt mål 
som vad jag vet i alla fall, för det är ju ingen politisk verksamhet där... men mandat, det är ju 
egentligen ROE, eller lite inkopplat, de huvuduppgifter man har i min värld är ju mandatet, man 
har att agera inom, sen om man bryter ned det ytterligare, då har man ROE-kort egentligen hur 
man får agera i sin spets då. MG: Och de har redan gåtts igenom, de är fastställda redan nu? 
B30B: Ja, det är, precis, sen sånt där är väl, kan jag tänka mig, relativt levande dokument, det är 
därför man har jurister, om det är nånting som man känner att man har en gråzon, då måste man, 
väl täcka den. (Plutonchef stf B30B, Livgardet) 
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Som inramning av sitt kommande arbete är dessa uttalanden av plutonscheferna intres-
santa i ljuset av min egen erfarenhet att lägre svenska officerare ofta har tenderat att se 
sin yrkesutövning i Sverige som opolitisk, icke-ideologisk och neutral inför svenska 
partipolitiska intressen. Uppgiften att försvara Sverige föreligger och ska lösas oavsett 
svängningarna i den svenska partipolitiken, och har ofta setts som självklar och okon-
troversiell. I den militärprofessionella yrkesutbildningen i Sverige har normalt också 
sällan diskussioner eller debatter om politiska aspekter på Försvarsmaktens verksamhet 
skett, liksom det mycket sällan har diskuterats i Försvarsmaktens olika fora (tidningar, 
hemsidor). Svenska officerare har i sitt yrkesspråk också få begreppsliga verktyg för att 
uppmärksamma och tala om djupare politiska dimensioner i sitt arbete, t.ex. hur För-
svarsmakten kan bidra till eller motverka demokratiska krafter i ett samhälle.  

Diskussioner om KFOR:s politiska mål och mandat och uppdragets politiska dimen-
sioner verkar inte heller vara något som tar plats i insatsutbildningen, och frågan är om 
detta är en följd av den svenska ”opolitiska” officerstraditionen eller om det är ett med-
vetet val då den politiska dimensionen hanteras av KFOR-ledningen. Uppdraget i Ko-
sovo menas också, av såväl chefer som den kontingentorder de har att följa medföra en 
neutral och opartisk position gentemot de tidigare stridande parterna, och frågan är om 
diskussioner om politiska mål och reformprocesser undviks för att bevara en uppfatt-
ning om sig själva som opartiska.58 

I Sverige har den militära yrkesblickens fokus traditionellt istället riktats mot det 
konkreta genomförandet där försvarsuppgiften mot en fiende har att ta hänsyn till Genè-
vekonventionen och de folkrättsliga ”krigets lagar” de innehåller. Dessa ligger i en 
svensk militär kontext till grund för ”rules of engagement” i form av t.ex. de svenska 
soldatregler som gäller i krig och tas upp i militär utbildning. Svenska officerare kan 
genom regelbegrepp av detta slag sägas ha viss beredskap för att förstå och ta till sig 
andra former av ”rules of engagement” inom ramen för en instrumentell förståelse av 
arbetets genomförande. I citaten ovan finns en motsvarande orientering mot genomfö-
randet och hur den politiska dimensionen snarast finns närvarande som konkreta uppgif-
ter och regler för genomförande.  

5.2.3 Samverkan med, mer än utveckling av, den lokala polisen 
När KFOR tog över ansvaret för samhällssäkerheten 1999 fanns ingen lokal polisstyrka 
i Kosovo. Det polisiärt inriktade säkerhetsarbetet utfördes initialt av olika KFOR-
förband. Ansvaret övertogs till stora delar senare av FN-polisstyrkor inom UNMIK 
(United Nations Mission in Kosovo) men utfördes huvudsakligen av KFOR-förband då 
det var hos dessa de huvudsakliga resurserna fanns då UNMIK-POLICE länge var 
mycket underbemannat i relation till behoven. Efterhand lämnas nu ansvaret över till 
den kosovariska polisen i takt med att den byggs upp. Ansvaret för att utbilda och hand-

                                                 
58 Det skall dock sägas, att denna ”opolitiska” och ”opartiska” hållning hos svensk militär personal kan ses som en 
stor tillgång i fredsarbete genom beredskapen att behandla alla parter lika den lätt medför. Det neutrala Sverige har 
också, tillsammans med andra mindre nationer som inte var tydligt indragna i stormakternas maktspel, av tradition 
varit en ofta tillfrågad truppbidragare till FN:s internationella fredsinsatser. 
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leda en kosovarisk polisstyrka (Kosovo Police Service - KPS) ligger hos OSSE som 
ordnar grundläggande polisutbildning och FN som inom UNMIK-POLICE har olika 
avdelningar för att stödja uppbyggnaden av olika polisiära verksamheter. (Friesendorf 
2010) 

I det konkreta säkerhetsarbetet i det kosovariska samhället sätts KPS efterhand in 
mer och mer, och tar över mer av ansvaret för säkerhetsarbetet i samarbete med UN-
MIK-POLICE och KFOR-styrkorna vilka därmed har ett uppdrag att hjälpa och stödja 
KPS in i det praktiska arbetet. Detta är samtliga chefer medvetna om och det har be-
handlats i insatsutbildningen. Två plutonchefer uttrycker det så här: 

MG: Kosovopolisen, har de tagit upp nånting om dem, vad de gör och så där? B30B: Mm, den är 
ju, genom att den kommer vi komma kontakt med på ett helt annat sätt, så det har varit ett stående 
inslag att samverka med dem, och det handlar ju om egentligen, vi kommer ju att, eller det är ju ett 
led i deras, uppbyggnad då, och då blir det samverkan med både UNMIK [FN:s polisstyrka] och 
med, med KPS, så att exempelvis om vi gör ett vapenfynd, vid en fordons...fordonskontroll eller 
när vi söker nåt fordon, om det är några oklarheter där då kommer vi att tillkalla [KPS] så får det 
lösa problemet då. (Plutonchef stf B30B, Livgardet) 

MG: om man ser då, på utbildningen här då innan ni åker ner...hur mycket har tagits upp om era 
civila och militära samverkansparter, alltså polisen, finnar och.. B10A: Ja men, ja det har vi pratat 
litegrann om och övat en del också, att, speciellt KPS... polisen därnere, vi försöker få dem att lösa 
sin polisiära tjänst så professionellt som möjligt och försöker få in dem i matchen, så att det har ju 
övats en hel del faktiskt, när vi ska använda dem och, vad vi ska berätta för dem och vilka proto-
koll vi ska fylla i och så vidare. (Plutonchef B10A, Livgardet) 

 
Officerarna har, som båda dessa citat visar, en ganska vag uppfattning om hur polisen 
ska utvecklas, och inriktar sig mer konkret mot det instrumentella samarbetet med KPS 
och hur de som ett samverkande medel ska infogas i KFOR:s eget säkerhetsarbete. Of-
ficerarna reflekterar heller inte närmare över situationen att de som yrkesmilitärer med 
bakgrund i olika förband för markstrid ska arbeta med uppbyggnad och stöd till civila 
poliser och civilt polisarbete för att få dem ”att lösa sin polisiära tjänst så professionellt 
som möjligt” som en officer uttryckte det i citatet ovan.  

En officer som i Sverige arbetar med militärpolisutbildning, som bland annat innebär 
samarbete med svensk civilpolis och innehåller en del utbildning om brottsjuridik, fun-
derar emellertid över situationen med icke-polisiärt utbildade militära chefer: 

MG: Finns det en gräns mellan vad ni får göra och inte göra, eller vilka uppgifter? B30B: Mmm, 
jaa, det jag har, det har varit en av mina farhågor, som jag tagit med kompanichefen, som jag tog 
inledningsvis, att genom att jag är militärpolis, så har jag ganska, för mig...så vill jag ha ganska 
torrt på fötterna innan man gör nånting, det är så jag är utbildad, och så utbildar jag militärpoliser, 
och även att, det finns ju oftast att, det gäller ju bara att slå i lagboken eller...det är ganska klara di-
rektiv, eller...rätt eller fel är ganska klart där, och min uppfattning...det är att när folk som inte är 
juridikutbildade, skall få en sån här uppgift [säkerhetsarbete i Kosovo], då svänger man till det li-
tegrann så att det passar en litegrann, men samtidigt så lämnar det då lite gråzoner, och jag har frå-
gat exempelvis, vad händer om vi upptäcker det här och det här, och det man har fått, nu har ju en 
del klarnat under utbildningen här, det är ju oftast att tillkalla KPS, eller UNMIK eller [militärpo-
lis], vad det nu finns så löser de det, det blir lite att när skyttet stöter på patrull, ja då fryser man lä-
get och så kommer [polis]personal på platsen... så det känns lite torrt att man inte kan, fullfölja det 
själv, känns det personligen bara...men man får ju kliva ner där litegrann då. (Plutonchef stf B30B, 
Livgardet) 
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De uppfattningar officerarna har om samarbetet och utvecklingen av den lokala polisen 
visar ganska grova och förenklade orienteringar om riktning och mål för samarbetet. 
Cheferna uttrycker detta i ganska allmänna ordalag som att den lokala polisen ska “byg-
gas upp” och man ska försöka “få in dem i matchen” som citaten ovan visar. Mer ut-
vecklade uppfattningar om vad detta innebär och hur denna uppbyggnad av en polis-
styrka kan inordnas i ett större samhälleligt utvecklingssammanhang ger cheferna inget 
uttryck för. Huvudansvaret för detta utvecklingsarbete menar vissa av cheferna ligga 
hos UNMIK och KFOR ska bara samverka med KPS. En viss misstänksamhet finns 
också mot KPS och dess eventuella kopplingar till organiserad brottslighet i Kosovo 
(samtal Livgardet). 

Utbildningen på Livgardet verkar inte heller ha tagit upp några mer sammanfattande 
erfarenheter från samarbetet med KPS och hur utvecklingen av KPS går, utan mer ori-
enterat om vilken relation de svenska KFOR-styrkorna övergripande har till KPS och 
hur de konkret ska samarbeta med dem. Det som fokuseras i insatsutbildningen angåen-
de samarbetet med KPS är när och var och i vilka konkreta situationer säkerhets- och 
polisarbetet inte kan fullföljas av KFOR utan ska lämnas över till KPS, vilket arbetets 
”vad” därmed kommer att handla om när det gäller lokalpolisen, och till betydligt mind-
re del såväl orienteringskunskap som förfogandekunskap om hur KPS ska utvecklas till 
en självständig polisstyrka.   

Att genomföra säkerhetsarbete i form av t.ex. fordons- eller persongenomsökningar 
ligger inom KFOR-styrkornas mandat, men ”när skyttet stöter på patrull” och det gäller 
ärenden som t.ex. kan leda till arrestering och åtal ska det lämnas över till polis. Demar-
kationslinjen mellan KPS och KFOR, d.v.s. befogenhetsgränsen för skyttekompaniets 
säkerhetsarbete, och samverkan med KPS fokuseras mer än utveckling av KPS’ funk-
tion och legitimitet i det kosovariska samhället. Utgångspunkten och den arbetspraktik 
man orienterar sig mot blir mer det egna säkerhetsarbetet och hur KPS konkret ska fo-
gas till detta som ytterligare ett medel för säkerhetsarbete, än hur KFOR:s säkerhetsar-
bete ska fogas till KPS’ arbete och hur KPS ska utvecklas som medel för säkerhet. Ut-
bildningen kan sedan sägas fokusera mer på det konkreta säkerhetsarbetets ”när” och 
”hur” när det gäller samarbetet med KPS, och innehåller till en mindre del en orienter-
ing om ”varför” detta samarbete ska ske. Framförallt finns en frånvaro av systematiska 
utvärderingar av detta samarbete och dess brister. Den främsta resursen för den instru-
mentella förståelsen av den lokala polisens funktion tycks också vara den formella öv-
ningspraktik där grupperna praktiskt övar olika moment i säkerhetsarbetet, och där offi-
cerarna kunnat gå runt och observera övningarna. 

5.2.4 Att lösa tilldelade uppgifter med fastställda metoder 
Utifrån intervjuerna kan chefernas förståelse av säkerhetsarbetets relation till den poli-
tiska reformprocessen ses som att de inom ramen för de begränsningar som sätts i form 
av t.ex. ROE med de metoder i vilka insatsutbildningen tränar dem ska utföra de uppgif-
ter kompaniet tillställs. En tydlig sammankoppling mellan politisk reformprocess och 
arbete görs inte, kompanichefen undantaget, och säkerhetsarbetet ses som opolitiskt och 
opartiskt. Arbetet med att utveckla polisen ses som att samverka med dem och kalla in 
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dem när KFOR nått gränsen för sina befogenheter, mer än att arrangera och organisera 
säkerhetsarbetet så att KPS ges utvecklande uppgifter under handledning.  

När cheferna svarar på frågan om vilka uppgifter de har i Kosovo är det emellertid 
inte samverkan med polis eller att genomföra politiska beslut som fokuseras. I fokus är 
istället de tillställda uppgifterna kompaniet har och de metoder de normalt använder i 
dessa arbetsuppgifter. Dessa beskrivs av kompanichefen: 

MG: Vilka uppgifter har kompaniet? B1: Ja, det är ju ett antal fasta uppgifter som, är ålagda kom-
paniet, det är ju dels bevakning av ett antal skyddsobjekt, dels egna sådana och sen även för för 
Kosovo viktiga objekt, ett av dem är klostret i Gracanica, det är väl egentligen det enda skyddsob-
jektet som vi bevakar därnere, sen har vi...egna då och det är Camp Victoria, som vi bevakar och 
sen har vi även nåt då som kallas Charlie 2, det är en radiorelästation, inom vårat område, i övrigt 
så har vi det som kallas för framework operations, det är ju patrullering, VCP:er, ...och, alla andra, 
inhämtning av information och så vidare, så det är mina uppgifter, det är det vi gör på daglig basis 
utan att få order från högre chef om jag uttrycker mig så, visa närvaro...ensure safe and secure en-
vironment som det så vacker heter då, det är liksom uppgiften som vi löser därnere, men sen ut-
över det så genomförs det ett antal...operationer, det kan vara sökoperationer, det kan vara insats 
mot folkmassa i händelse av...oroligheter, kravaller och så vidare, så det kan man väl säga är kom-
paniets uppgifter i stort, därnere, det är väl...ja, kvasipolisiära uppgifter, i mångt och mycket. 
(Kompanichef B1, Livgardet)  

 
Det som kan noteras är att i den översikt över uppgifter som kompanichefen gör på frå-
gan om ”vilka uppgifter..?” fokuseras enbart kompaniets eget utförande av säkerhetsar-
bete och ”kvasipolisiära uppgifter”, och inte några utvecklingsuppgifter för t.ex. den 
lokala polisen eller uppgifter för att underlätta överföringen av säkerhetsansvar till den 
lokala polisen. Plutoncheferna å sin sida känner till och nämner det övergripande upp-
draget att åstadkomma ”safe and secure environment”, men visar samma fokus som 
kompanichefen på de konkreta säkerhetsarbetsuppgifterna och standardmetoderna på 
frågan om vilka uppgifter de har. Ett exempel ges nedan: 

MG: Kan du berätta om vilka uppgifter du har? B10A: Som jag har och förväntas få? MG: Ja. 
B10A: Nere i Kosovo pratar vi om...MG: Ja precis. B10A: Vi kommer ju gå runt bland olika fasta 
uppgifter om man så säger, det finns ju klostret där nere i Gracanica är ju en fast uppgift, C2 den 
här relästationen, det är också en fast uppgift, och även att vara QRF inne på campen, och det är 
såna här fasta uppgifter som går runt mellan våra plutoner, så det  kommer vi självklart att göra, 
sen så har vi, min pluton har även ett område som är vårat, AOR, där våra grupper ska patrullera i 
byarna och skaffa sig en normalbild, prata med människor, underrättelseinhämtning, vi kommer 
även att ha MCP:er, VCP:er [Mobile/Vehicle Check Point] i vårat område, och sen kommer vi 
självklart att vara delaktiga i olika kompanioperationer, och lite utöver det här så kommer vi ju 
självklart också att ha lite plutonsoperationer inom vårat område, och det kanske att vi vill spana 
mot nåt objekt eller, söka nåt hus eller vad det kan vara, lite som vi, eller som jag och min [ställfö-
reträdare] lägger upp själva. (Plutonchef B10A, Livgardet) 

 
Bland gruppcheferna har fyra av sex intervjuade gruppchefer egen erfarenhet som skyt-
tegruppchef eller ställföreträdande skyttegruppchef i Kosovo. En femte gruppchef har 
erfarenhet som militärpolisgruppchef i en tidigare insats i Kroatien och en gruppchef 
saknar tidigare utlandserfarenhet men är grundutbildad militärpolisgruppchef. Grupp-
cheferna är emellertid i sina intervjusvar osäkra på vilka kompaniets formellt tillställda 
uppgifter är och flera av dem kan inte räkna upp dem på samma sätt som officerarna. 
Däremot talar de oftare om kompaniets uppgifter i termer av det övergripande uppdraget 
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som delegerat till dem i gruppområden, och i termer av opartiskhet och att hjälpa be-
folkningen. En gruppchef med tidigare erfarenhet säger:  

MG: Vet du vilka uppgifter kompaniet har, alltså vilka formellt ställda uppgifter B-coy har? B23: 
Du tänker på alltså typ SASE, hela den biten eller? MG: Ja, alltså känner du till vad… vad har 
kompaniet fått uppifrån, högre chef? B23: jag vet ju inte ordagrant vad det står i deras papper, jag 
vet ju alltså att vi ska se till så att, hålla oss opartiska mot lokalbefolkningen, inte ta parti, men 
samtidigt försöka hjälpa till så mycket som möjligt, i de olika frågor som rör sig därnere, försöka 
hålla en...alltså se till att de kommer in i ett normalt samhälle, försöka liksom återställa ordningen 
om man får använda det uttrycket, det känns ju lite väl...men se till så de kommer tillbaks, under-
stödja de instanser de har därnere nu så att de kan börja ta över mer och mer, så att lokalbefolk-
ningen känner att de får, kan lita på de instanser som finns därnere så att...understödja dem så 
mycket som möjligt, det är väl ungefär i stora drag vad jag...känner att det är det viktiga. (Grupp-
chef B23, Livgardet) 

 
Även gruppchefen utan tidigare erfarenhet talar om kompaniets uppgifter som ett upp-
drag att utföra inom enheternas respektive ansvarsområden. 

MG: Känner du till, dels allmänt vad kompaniet har för uppgifter, formellt ställda uppgifter? B32: 
Njae, inte specifikt så, förutom...upprätthålla SASE, nämen vi har ju vårt, kompani-AOR, och sen 
är det uppsplittat då, på plutonerna och grupperna. (Gruppchef B32, Livgardet) 

 
När det gäller vilka exakta uppgifter grupperna ska få i Kosovo är detta inte klart då 
intervjuerna genomfördes. Det stod dock klart att det dels handlade om när de skulle 
utföra de olika fasta bevakningsuppgifterna, för vilket kompaniledningen och sedan 
plutoncheferna gjorde scheman för vilken pluton och grupp som tar vilken fast uppgift 
och när, och dels om att bedriva frameworkarbete enligt de standardmetoder i vilka de 
tränats i sina gruppområden vilka dock inte var fastställda. En gruppchef säger om detta: 

MG: Vilka är de vanliga uppgifterna för gruppen, har de tagit upp för er under utbildningen nu 
vad grupper normalt får för olika uppgifter? B13: De har inte fördelat uppgifterna på grupperna så 
vi vet vad vi ska göra när vi kommer ner, så att vi vet att första grupp gör det här, andra grupp gör 
det här, tredje det här, utan vi vet ju att det kommer att bli VCP, patrullering, QRF, IMF, om det 
nu skulle bli så, och bemanna fasta posteringar typ C2, och gaten, det vet vi ju, men sen så vet vi 
inte på gruppnivå vad som kommer att hända. (Gruppchef B13, Livgardet) 

 
Även om gruppcheferna nämner det övergripande uppdraget sker det i ganska allmänna 
termer. Vidare framhåller även gruppcheferna liksom plutoncheferna de olika stan-
dardmetoderna för fredsfrämjande arbete i relation till uppdraget och de uppgifter som 
nämns.  

Sammanfattningsvis kan kompanichefen sägas ha en mer informerad uppfattning än 
plutoncheferna, bland annat genom sin tidigare erfarenhet, genom en rekognoseringsre-
sa till Kosovo innan övriga kompaniet började utbildningen, och genom kontakter med 
och orienteringar från olika befattningshavare i Försvarshögkvarteret och i stödorgani-
sationer runt utlandskontingenterna. Genom dessa har kompanichefen mött bättre resur-
ser för att förstå kompaniets uppdrag och uppgifter än plutoncheferna, och har en tydlig 
uppfattning om arbetets sammankoppling med den politiska reformprocessen.  

Plutoncheferna och deras ställföreträdare kan sägas vara mer orienterade mot alla 
uppgifter i deras egenskap av plutonens tilldelade arbetsuppgifter som ska fördelas och 
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samordnas i plutonen, vilket sätter plutonchefernas samordnande, organiserande roll i 
centrum, medan gruppcheferna är mer inriktade mot det konkreta arbetet i eget område 
och dess relation till det övergripande uppdraget som dock uppfattas i ganska vaga ter-
mer. De fasta bevakningsuppgifterna är rutinuppgifter som för de flesta gruppchefer 
med tidigare erfarenhet inte är så intressanta.   

Dessa skillnader i uppfattning är intressanta utifrån de två sätt att organisera verk-
samheten i Kosovo som presenterades i avsnitt 3.1.7, figur 3-01 (delegerat uppdrag 
resp. normalmodellen för ledning), och de korresponderande två subjektiva lärandere-
surser som belystes ovan. Plutonchefer och ställföreträdare kan sägas uppfatta uppgif-
terna utifrån den traditionellt militära, tätt sammankopplade och centraliserade hierar-
kiska ordningen, vilken sätter dem i centrum. Gruppcheferna uppfattar uppgifterna ut-
ifrån den lokalt uppståndna, decentraliserade ordningen av självständigt arbetande, löst 
sammankopplade grupper inom ramen för ett decentraliserat uppdrag för vilket de flesta 
av dem har förstahandserfarenhet. Detta kommer att beröras ytterligare i andra avsnitt. 

5.2.5 Att utgöra ett legitimt hot om militärt våld 
En betydande del av insatsutbildningen handlar om att repetera militära kunskaper runt 
vapenmateriel och strid. Dessa övningar leds till delar inte av IntUtbE, utan av kompa-
niets egna chefer. Dessa gör i intervjuerna också orienteringar mot väpnad strid och att 
en grundläggande förmåga till strid är relevant för den säkerhetspolitiska insatsen. En 
plutonchef berättar: 

MG: Har du haft några tankar eller idéer om vad ni ska göra de här femte veckorna, när ni har 
egen utbildning, egen tid? B20A: Det är möjligt att jag kommer ändra uppfattning, men just nu, så 
vill jag... jag vill bli ett bättre väpnat förband, men när jag kommer ner dit så kanske jag inser att 
det är inte det som det handlar om, nu handlar det om att lösa uppgifter till [hemkomstdatum], vi 
löser inte uppgiften genom att vara ett bra väpnat förband, som är drillat på att göra magasinsby-
ten, kasta rökhandgranat och... köra närkamp, utan det kanske är andra saker som ska prioriteras, 
/.../ jag går fortfarande i grundinställningen att, anledningen till att vi är därnere  det är att vi i för-
sta hand ska vara ett väpnat förband, som kan väpnad strid, det är det som gör att vi har legitimitet 
att göra allt det andra... och man blir inte ett väpnat förband på tre-fyra veckor här. (Plutonchef 
B20A, Livgardet) 

 
Plutonchefen ovan vill att plutonen ska bli ett bättre väpnat förband, men är medveten 
om att detta kanske måste underordnas arbetet som är av den arten att andra saker än att 
öva väpnad strid är centrala. Att eventuell väpnad strid i Kosovo inte kommer att likna 
den form av strid cheferna övar hemma i Sverige är de också klara över: 

Ja, sen är ju hela den här ROE-biten är ju... normalt sett här [i Sverige] så är det antingen, ren 
skyddsvakttjänst eller så är det ju... fullskaligt krig man håller på med egentligen, och det är ju 
väldigt enkelt i jämförelse med det här, det är ju jättelätt att öva sammanstötsskjutningar hemma i 
Sverige men att öva en sammanstötsskjutning inför vad som händer där [i Kosovo] med risk för 
skador på tredje person, och så vidare, det är nånting helt annat. (Plutonchef B30A, Livgardet) 

 
Att stridsutbildning bidrar till att skapa och sätta säkerhetsarbetet i en kontext av att 
förbandet ska kunna utföra väpnad strid vittnar en gruppchef om: 
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[D]et blir svårt för de här yngre, de som är yngre, de får ju dels den här väldigt avslappnade pa-
trullsituationen som är normalbilden, [Vehicle Check Point] väldigt avslappnat, och sen hade vi 
strid då, flera, flera dagar, det sköts utav bara helvete rent ut sagt, och, ja, de yngre var ju väldigt 
intaggade på det och trodde man skulle gå med hjälm hela tiden och, och så vidare, och då får de 
den här andra bilden [om strid], den får man försöka... förklara att vi ska ha den här 
[strids]förmågan, men vi ska också kunna ha den här [vardagsinriktade] förmågan, och hantera 
normalbilden. (Gruppchef B12, Livgardet) 

 
Ingen av vare sig plutoncheferna eller gruppcheferna ser dock strid som ens sannolik. 
Stridsutbildningen är inte heller, som diskuterats ovan i avsnitt 6.1.1, särskilt anpassad 
till en eventuell stridsmiljö i säkerhetsarbetets Kosovo. En gruppchef med tre insatser i 
Kosovo bakom sig säger om insatsutbildningen i stort att den är: 

[V]äldigt mycket inriktat dock på... strid, ta terräng, försvara terräng, gör det och det...som jag tror 
nog är bra i grunden för att sammansvetsa gruppen och fräscha upp kunskaper om det skiter sig 
riktigt duktigt, men att det hela tiden är på bekostnad av peacekeeping, att de hela tiden säger att 
ja, men det värsta kan hända, och det är ju riktigt, men...ja...jag tror inte de gör fel, men jag kan ju 
ibland tycka att det här kommer vi ju inte att hålla på med, så ibland känns det som att det (rycker 
på axlar). (Gruppchef B21, Livgardet) 

 
Att säkerhetsarbetet också kan ges mening inom en kontext av väpnad strid mot en mot-
ståndare är cheferna medvetna om, men ingen av dem ser några andra mål och uppgifter 
än att genom skjut- och stridsövningar vidmakthålla en viss förmåga för organiserad 
strid i förband. När det gäller det dagliga säkerhetsarbetet gör ingen chef någon inram-
ning av det annat än som spekulationer föranledda av mina frågor om vad som skulle 
kunna ske, t.ex. att de hamnar i en situation av uppgörelse mellan grovt kriminella och 
behöver strida för att dra sig ur. Strid ses inte som en trolig del av insatsen, men förmå-
ga att utgöra ett hot om militärt våld ses som ett verksamt medel. En väsentlig del av 
säkerhetsarbetet kan inom ramen för detta förstås som att försedda med en militär för-
måga till strid helt enkelt bara befinna sig i Kosovo som ett potentiellt hot mot eventuel-
la fredsstörare. Stridsutbildning, vapenutbildning och det faktum att svenska soldater 
och chefer bär vapen i Kosovo bidrar till denna aspekt av den säkerhetspolitiska insat-
sen. Bara genom att vara på plats som ett militärt förband med förmåga till strid bidrar 
man till deeskaleringen av området. 

5.2.6 Summering: en orienterande ytförståelse med arbetspraktiken i fokus  
Tyngdpunkten i chefernas förståelse för arbetet som en säkerhetspolitisk insats ligger i 
en instrumentell förståelse för arbetspraktiken, dess övergripande uppdrag, uppgifter 
och metoder, med en förhållandevis kort och ytlig bakgrundsorientering om varför arbe-
tet bedrivs som det gör. Cheferna ser den kommande insatsen mer som att åka ned och 
med en arsenal av standardmetoder lösa vissa givna uppgifter, mer än att åka ned med 
ett övergripande uppdrag vars uppgifter och metoder måste diskuteras. Detta stöds ock-
så av insatsutbildningen som tränar skyttekompaniet i ett färdigt ”paket” av säkerhetsar-
bete med emfas på ett praktiskt lärande och med en mindre del ”teoretiska”, orienteran-
de inslag. Detta har fördelen av att skapa kontinuitet och likformighet i uppträdandet i 
Kosovo, liksom det kortar tidsbehovet för insatsutbildning och inte lämnar kanske oer-
farna kompani- och plutonchefer i en situation där de får ett stort eget ansvar att be-
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stämma arbetsuppgifter och metoder – en process som ibland sker genom misstag som i 
utlandsinsatser med dessas politiska situationer och spänningar kan vara förödande.  

Nackdelarna är att detta arrangemang kan konservera ett visst uppträdande och vissa 
metoder och inte ge incitament till utveckling av säkerhetsarbetet. Likaså kan det vara 
svårt att upptäcka om standardmetoderna fortfarande är relevanta eller om arsenalen av 
metoder behöver förändras på något sätt. Detta sker till del genom IntUtbE:s utbild-
ningsrekognoscering inför varje ny insatsutbildning, d.v.s. att IntUtbE genom observa-
tioner och intervjuer i Kosovo undersöker hur arbetet genomförs och vad det innebär för 
det utbildningspaket man ger insatsförbanden. Mitt intryck är dock att förändringar mer 
handlar om mindre förändringar inom befintliga metoder. Nya metoder tillförs mycket 
sällan liksom inte heller att arbetets metoder sätts i relation till läget och utvecklingen i 
den politiska reformprocessen på ett vidare plan, än att anpassa sig till den förändrade 
uppgiftsbild om vilket KFOR-ledningen beslutar.59 

Den bakgrundskunskap cheferna, speciellt officerarna får har en historiskt bred hori-
sont, men utan större djup för det nuvarande kosovariska samhällets situation. Det är en 
orientering mer för att ge en mening och bakgrund till det arbete som konkret genom-
förs än att ge en djupare och vidare förståelse för det kosovariska samhället och dess 
historia. 

Detta är också i linje med vad Alvinius et al. (2008) tidigare rapporterar om för 
svenska chefer på taktisk/stridsteknisk nivå, d.v.s. den organisatoriska nivå på vilken de 
här följda cheferna befinner sig. Den kulturkunskap dessa chefer fick menades av 
många informanter, bl.a. lokalanställda på den svenska campen, vara för historieinrik-
tad, dåligt uppdaterad och inte ge någon djupare förståelse för det nuvarande tillståndet i 
det kosovariska samhället. I omfattning varierade den för cheferna i studien av Alvinius 
et al. (2008) mellan 1½ och 10 timmar, och många informanter menade att de viktigaste 
källorna till kunskap om insatsområdet var av informell art – samtal med tidigare erfar-
na och informationssökning på bibliotek och Internet (ibid.)  

Även den i denna studie undersökta insatsutbildningen innehåller, stridsutbildning 
och materielutbildning borträknat, tidsmässigt också ganska få inslag inriktade mot en 
orienterande förståelse: ca 3 h för all personal på kompaniet, och ytterligare ca 3 h för 
officerarna. Största delen av utbildningstiden ägnas, utöver strids- och vapenmaterielut-
bildning, åt olika praktiska övningar för grupperna, och för officerarna upptas huvudde-
len av tiden av personaltjänst och olika administrativa göromål. Det är en del av det 
standardpaket som gavs cheferna även i studien av Alvinius et al. (2008).  

Metaforiskt kan det sägas som att utbildningen huvudsakligen riktar chefernas blick 
mot säkerhetsarbetets praxis och genom utbildningens föreläsningar om bakgrund och 
historia gör ett orienterande men ganska ytligt blicksvep över konfliktbakgrund och 
insatskontext – något cheferna sedan till mindre del försöker komplettera med egen in-
formationssökning. Detta orienterande men ytliga blicksvep görs främst över områdets 
konflikthistoria, lite om det kosovariska samhället och polisen, och lite om att säker-
hetsarbetet och dess ROE (Rules of Engagement, d.v.s. regler för våldsanvändning) är 
                                                 
59 Ett undantag är dock bildandet av de s.k. sökplutonerna som efter brittisk förebild infördes i skyttekompanierna i 
Kosovo. Dessa sökplutoner är specialutbildade och – utrustade för att genomföra och dokumentera olika former av 
vapen- ammunitions- och sprängmedelssökningar i t.ex. hus, fordon och terräng på ett rättssäkert sätt. 
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sammankopplade med säkerhetsläget och den politiska reformprocessen, vars framåt-
skridande innebär begränsningar i vilka uppgifter och områden KFOR får verka inom. 
Inget tycks sägas om t.ex. andra internationella hjälpinsatser, om det multinationella 
samarbetet inom KFOR eller om lokalpolisens utveckling liksom inte heller några dju-
pare bilder av det kosovariska samhället och dess brottslighet ges. Cheferna tycks dock 
vara nöjda med detta orienterande men ytliga svep för att få tillräcklig bakgrund till var-
för de utför de uppgifter de utför i Kosovo då det verkar räcka för att förklara varför 
säkerhetsarbetet utförs. 

Den vidare orientering av arbetet som en säkerhetspolitisk insats i ett vapentätt kon-
fliktområde som görs, handlar till största delen om att placera in arbetet som en utifrån 
tillkommen deeskalering60 i den historiska konflikten mellan två etniska grupper, vilket 
påkallar neutralitet och opartiskhet gentemot båda grupper, och där organiserad strid 
inte är trolig men väl ”militära muskler” för att hålla parterna lugna. Deeskaleringens 
grundelement blir då att helt enkelt finnas på plats som en militär närvaro för att dämpa 
det etniskt relaterade våldet mellan parterna. Denna orientering ger också en meningsgi-
vande ram för den instrumentella förståelse och förfogandekunskap i arbetet som in-
satsutbildningen erbjuder. Kort sagt ser man sitt uppdrag som att utöva internationell 
militär närvaro och att fortsätta en arbetstradition av svenska, militära ”peacekeeping-
metoder” i Kosovo för att upprätthålla en viss nivå av samhällssäkerhet, mer än att ge-
nom samarbete utveckla den lokala polisen som demokratisk rättsinstitution i takt med 
hur det kosovariska samhället utvecklas, för att kunna lämna området. Den förståelse av 
insatskontexten cheferna genomgående har ger också mer mening åt den förstnämnda 
uppfattningen än den senare. 

5.3 Rutinartad och tröttande verksamhet i utlandstjänst  
Insatsen och säkerhetsarbetet i Kosovo förstås av cheferna inte bara som en säkerhets-
politisk insats, utan också som en långvarig bortavaro från Sverige där arbetet utgör den 
helt dominerande delen. Utlandsinsatsen och arbetet innebär en speciell form av militärt 
liv, där många människor ska bo tillsammans på en begränsad yta och har mycket små 
möjligheter att röra sig utanför campen utom tjänsten, samtidigt som livet är ganska 
tillrättalagt med t.ex. färdiglagade måltider i en matsal, tvättservice och tillgång till gym 
och vissa idrottsmöjligheter. Utlandstjänsten i Kosovo innefattar ledigheter i Sverige – 
s.k. ”leave” – om en till två veckor, med fyra till sex veckor emellan. De flesta har tre 
sådana leaver under en insats.  

Under arbetsveckorna i Kosovo är fritiden emellertid mycket begränsad och den dag-
liga tillvaron domineras helt av arbete. Detta arbete bedrivs för skyttekompaniets del 
också dygnet runt, och dygnssömnen får ofta delas upp på flera sovtillfällen under dyg-
net. Det finns under utlandstjänst normalt också få ”ventiler” för spänningar och kumu-
lativ stress som byggs upp under insatsen (Andersson 2001, Wallenius 2001). Det är 

                                                 
60 ”Deeskalering” (konfliktminskning, sänkning av konflikt- eller hotnivå, i motsats till eskalering, d.v.s. höjning av 
konflikt eller hotnivå) kommer från engelskans ”deescalation” (nedtrappning) och är en vanlig term i den svenska 
militära diskursen om utlandsinsatser. 
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heller inte ovanligt i utlandsinsatser att ”inget händer” och arbetet och dess uppgifter 
efterhand upplevs som rutin och ganska enahanda av soldater och gruppchefer.61  

Kännedom om detta förmedlas både genom insatsutbildningen, ofta som ”tips” från 
instruktörer med tidigare erfarenhet men även i mer formella undervisningssamman-
hang. Detta sammanhang för utlandsinsatser är också tämligen välkänt i Försvarsmakten 
och ofta framhållet när det gäller erfarenheter från utlandsinsatser (t.ex. Andersson 
2001, Johansson 2001, Niklasson 2004). Kumulativ stress p.g.a. tristess och leda i ut-
landstjänst lyfts ibland fram i militära ledarskapsutbildningar, t.ex. på Försvarshögsko-
lan och Niklasson (2004) konstaterar i en C-uppsats på Försvarshögskolan att den allra 
största delen av ledarskapet under en utlandsinsats rör ”någon form av personalkris där 
ledarskapet prövades” (ibid., s 6). De ledarskaps-, alkohol- och personalproblem som 
ibland förekommer i utlandsinsatser förstås och ges vanligen mening inom denna kon-
text av rutinartad och tröttande verksamhet i utlandstjänst (Andersson 2001, Andersson 
& Johansson 1999, Niklasson 2004, Wallenius 2001).   

5.3.1 Uppgifter i säkerhetsarbetets vardagsrutin 
Detta sammanhang medför att vissa företeelser och uppgifter framstår som meningsfulla 
och tydliga, ofta förstådda som ”ledarskapsuppgifter” för cheferna. Ett exempel på hur 
sådana uppgifter framträder när arbetet inramas som en rutinartad och tröttande utlands-
insats ges av en gruppchef med tidigare erfarenhet från en insats i Kroatien:  

MG: Om man ser nu till din uppgift här, att vara gruppchef för en skyttegrupp i Kosovo, var tror 
du att kommer behöva lägga största arbetet, som gruppchef? B12: Bra fråga, och väldigt intres-
sant, den har jag inte tänkt på själv, men när du ställer den så inser jag att det där är nånting jag 
måste, tänka väldigt mycket på, men om man ska svara det första som kommer spontant, så är det 
att efter en viss tid blir det rutin, och då tror jag att det blir min uppgift att påminna dem att rutin är 
bra, på det viset att då behöver vi inte tala så mycket när vi jobbar, men låt det inte så att säga bli 
så att vi blir slöa, trötta så att det händer en olycka, så att nån blir överkörd, eller att nån blir 
vådaskjuten av sin kompis, eller halkar och bryter benet när man hoppar av [pansarterrängbilen], 
eller nåt sånt, att man undviker den trötta rutinen. MG: slentrianen? B12: Ja, påminna dem om det, 
hålla andan uppe, ge dem beröm...växla rollerna så att det inte alltid är någon som får samma 
roll...se liksom att nu, han har varit lite utanför här, vi måste få in den här killen eller tjejen, det ser 
jag som en, spontant som en viktig roll faktiskt. (Gruppchef B12, Livgardet) 

 
Citatet pekar också på de uppgifter och åtgärder en chef kan ta till för att hålla slentria-
nen stången: hålla andan uppe, ge dem beröm, växla rollerna, få in den här tjejen eller 
killen som är lite utanför. Detta beskrivs återkommande i redogörelser för utlandstjänst 
som ”ledarskapsuppgifter” speciellt framträdande i internationella insatser där samvaron 
kan vara både långvarig, socialt intensiv och till det yttre händelselös på samma gång 
(Andersson & Johansson 1999).  

Samma fråga om ”största kraften/arbetet som chef” ställdes till alla chefer, och samt-
liga chefers svar på denna fråga var mycket likartade: slentrian, rutin och trötthet leder 
                                                 
61 Detta är också en indikation på en tämligen låg grad av komplexitet och lärandepotential i uppgifterna. Uppgifter 
med en låg grad av komplexitet och en därmed sammanhängande låga krav på lärande är uppgifter som utövarna lär 
sig snabbt och som lätt kan kännas monotona och rutinartade (Ellström 2004). Fördelen med sådana uppgifter är att 
tiden för att genom ett lärande i arbetet nå tillräcklig effektivitet blir kortare.   
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till slarv, oaktsamhet och bristande motivation, och för att undvika det måste man jobba 
på att hålla stämningen uppe och hitta på saker som skapar motivation och ”nytändning-
ar” i arbetet. Detta pekar också på ett av de mest centrala värdena i denna kontext: god 
motivation och förbandsanda skattas högt och målet är god sammanhållning och frånva-
ro av konflikter. Cheferna menade genomgående att det mesta arbetet som chef förmod-
ligen skulle läggas på detta, och ett av de främsta medlen för detta är chefernas ledar-
skap. Långvarig dålig anda på en pluton eller grupp ses i svenska militära sammanhang 
ofta som ett tecken på bristande ledarskap hos cheferna. 

Problemet är inte bara en fråga för gruppcheferna som står närmast soldaterna som 
ansvariga chefer, eller för plutoncheferna, utan är en fråga för hela förbandet. Kompani-
chefen, som är ansvarig för sitt förband beskriver det hela som: 

[V]ad mitt ledarskap behövs, det är ju...att hela tiden hålla kompaniet sysselsatt med relevant verk-
samhet, därför att...det är inga som helst problem med att åka ned dit och egentligen bara...om man 
skulle vilja det, göra absolut ingenting i nio månader, eller, man kan också, bränna ut individer, på 
nio månader, och att vara den gasen respektive bromsen,...det är ju min uppgift, att se att, här har 
vi ett förband, en pluton, de är understimulerade, eller de har gått för hårt...då är det väl jag som tar 
på mig mer uppgifter, uppdrag eller försöker sälja in de här och, som sagt, det här kan vi göra, hela 
tiden rapportera positivt, i så fall /…/ uppgifterna som åläggs kompaniet nu, det är av samma, vo-
lym som det var på bataljonstiden, alltså, men då led man väl lite mer av understimulans än vad 
man gör nu, så det är därför jag säger det är inga problem att bränna ut hela förbandet på nolltid 
egentligen, om man skulle vilja göra det...men det är frågan om, med vilka typer av uppgifter, det 
går alltid att intensifiera patrulleringen, in absurdum. (Kompanichef B1, Livgardet) 

 
Det är inga ”time-outs” eller avbrott i arbetet för rent personalinriktade aktiviteter som 
kompanichefen beskriver för att undvika understimulans eller överbelastning, utan med-
let för att undvika detta är det gängse säkerhetsarbetet som avses ”bromsas” eller ökas 
genom att kompanichefen försöker ”sälja in” den understimulerade underenheten i fråga 
för fler uppgifter inom KFOR. Detta är en annan form av ledarskap än vad gruppche-
fens citat ovan vittnar om, och som kanske hellre kan kallas ”chefsstyrningar” av verk-
samheten inom ramen för kontexten av rutinartad och tröttande tjänst. 

Vad hela kompaniet och dess underavdelningar ägnar sig åt på order av kompaniche-
fen kan således förstås som åtgärder för att undvika understimulans likaväl som att und-
vika överbelastning. Detta innebär att det gängse säkerhetsarbetets praktik tillförs en 
uppsättning mål och inriktningar som får sin mening främst inom kontexten av långva-
rig utlandsinsats, istället för inom kontexten av säkerhetspolitisk insats. Att höja respek-
tive sänka aktiviteten i säkerhetsarbetet kan alltså lika gärna vara motiverat av det rutin-
artade och tröttande sammanhanget för arbetet som av den säkerhetspolitiska situationen 
i insatsområdet. 

5.3.2 Aktiviteter i syfte att hålla motivationen uppe 
Att säkerhetsarbetet är en central faktor för att hantera rutin och tröttsam tristess är nå-
got såväl kompanichefen som de erfarna gruppcheferna vittnar om. Även plutonchefer-
na var medvetna om denna kontext för arbetet som ofta framhålls som speciell för ut-
landsinsatser och en av de tydligaste skillnaderna mellan utlandstjänst och militär 
tjänstgöring i Sverige. Plutoncheferna hade ytterligare uppmärksammats på denna kon-
text genom e-postkontakter med det föregående förbandets befäl: 
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MG: Har ni fått veta nånting under utbildningen här, fått ta del av erfarenheter av ledarskap i in-
ternationell insatser? Problem, vad man bör tänka på o.s.v.? B30B: Ja det vi har, alltså vi har ju 
efterfrågat också då, från [föregående kompani] främst om, nånting som de kände, de brast i när de 
kom på plats, och problem de upptäckte men inte var förberedda på och kunde vara förberedda på, 
och så, just för att kunna täcka sånt då, så man slipper uppfinna hjulet igen då, och, en... ganska, 
eller nånting som vi grunnat på en del, det är ju att kunna upprätthålla motivationen under [tjänst-
göringsperioden] som det blir nu här. (Plutonchef stf B30B, Livgardet) 

 
Cheferna beskriver även andra aktiviteter än säkerhetsarbetet som faktorer för att hante-
ra insatsen inom ramen för utlandsinsatsen som rutinartad och tröttande verksamhet. En 
gruppchef med tidigare erfarenhet från Kosovo säger om utbildning under insatsen att:  

[Utbildning] det behövs också för att bryta av från vardagen så att man inte bara åker ut på, patrull 
varenda dag, utan man får nånting, annat och bryta mot också. (Gruppchef B23, Livgardet) 

 
Utbildning, som ofta förstås i ett instrumentellt syfte att skapa nya eller vidmakthålla 
tidigare kunskaper får därmed också ett syfte att vara ett motiverande avbrott från var-
dagsrutinen. 

Andra aktiviteter som nämns är de multinationella samaktiviteter som sker, bland 
annat i form av gemensamma övningar och gemensamma operationer i säkerhetsarbetet. 
I dessa samarbetar enheter från olika nationers förband, ibland på gruppnivå. Det multi-
nationella samarbetet har berörts ganska lite under den formella insatsutbildningen, utan 
de främsta resurserna för chefernas förståelse av multinationellt samarbete i Kosovo är 
de tidigare erfarna cheferna – kompanichefen och gruppcheferna och vad de berättar vid 
olika tillfällen under insatsutbildningen. Utifrån denna diskursiva kontextualisering kan 
även en plutonchefs ställföreträdare utan egen tidigare erfarenhet, under insatsutbild-
ningen tala om multinationellt samarbete som att: 

[D]et förekommer joint operations [gemensamma operationer] med andra KFOR...det är väl ett, 
som vi ser det ett motiv-, vi bryter vardan litegrann, det blir lite roligt och soldaten snäpper upp sig 
litegranna. (Plutonchef stf B30B, Livgardet) 

 
Att ”bryta av från vardagen” för att göra något motiverande synes vara en viktig inrikt-
ning som får sin mening i den kontext där säkerhetsarbetet förstås som en central del av 
ett rutinartad och tröttande militärt verksamhet i utlandstjänst. Att annat än arbetet också 
kan vara de viktiga faktorer för att hantera rutin och trötthet vittnar en gruppchef med 
tidigare erfarenhet om: 

MG: Inför uppgiften nu att vara gruppchef i Kosovo, skyttegruppchef, var tror du att du kommer 
att behöva lägga mesta kraften som gruppchef, och då tänker jag både på uppgiften, lösa, göra 
jobbet och sen det här med att ni ska vara nere åtta månader som...ett gäng? B13: Det är ett bra 
gäng nu, men jag tror att mesta kraften kommer att gå åt att...hålla killarna glada, det tror jag...inte 
motiverade på det viset, för det tror jag det är de-, de är välmotiverad, men jag tror att hålla stäm-
ningen, att jobba, man jobbar på det hela tiden, aktivt, även se till att de gör det, alltså så att, göra 
dem varse om att...vi måste jobba på det för att ha det bra, det är ingen som vill ha det dåligt /…/ 
sen lösandet av uppgifter och sånt, det tror jag bara kommer flyta på, faktiskt, det är vårt jobb lik-
som, det gör vi oavsett, sen så det där andra, det är det som man får kanske lägga kraften på. 
(Gruppchef B13, Livgardet) 
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Att hålla killarna glada och hålla stämningen blir i denna kontext en huvudinriktning där 
arbetet emellertid är en så pass dominerande och central aktivitet att hur det genomförs 
får betydelse för motivationen. Men som citaten ovan vittnar om utgör även andra in-
slag viktiga medel för att hålla motivationen uppe.  

5.3.3 Rutiner och tristess, äventyrssoldater och militär aktivism 
Bakgrunden till att utlandsinsatser meningsgörs som ett rutinartat, uttråkande arbete 
ligger till stor del i de uppgifter som utförs. Speciellt de ”klassiska” FN-
peacekeepinginsatserna under 60-, 70- och 80-talen innebar ofta långvariga, statiska 
övervakningsuppgifter, men även senare utlandsinsatser innebär ibland uppgifter där 
mycket litet händer. En orsak till den inom Försvarsmakten tämligen spridda ”diskursen 
om tristess” kan, utöver de faktiska, händelselösa uppgifterna, dock också ligga i det 
faktum att de soldater och befäl som frivilligt söker sig till utlandsinsatser ofta är ute 
efter äventyr och spänning.  

Motiv till utlandstjänst hos soldater i fredsfrämjande insatser har undersökts för itali-
enska soldater av Battistelli (1997) och för svenska soldater av Hedlund (2011). Båda 
dessa studier  lyfter fram likartade resultat om hur soldater som frivilligt söker utlands-
tjänst i sina angivna motiv mer kännetecknas av en stark orientering mot ”postmoderna 
värden” och en något svagare orientering mot ”moderna” värden, än en orientering mot 
att hjälpa befolkningen i konfliktområden. Postmoderna värden kännetecknas av per-
sonlighetsinriktade värden som t.ex. att vara med om äventyr och utmaningar och att 
utvecklas som människa. Moderna värden kännetecknas av t.ex. att tjäna pengar eller 
skaffa sig värdefulla meriter. Hedlund (2011) skriver angående svenska soldaters motiv 
att delta i insatser i Liberia och Kosovo att: 

[T]he soldiers were strongly motivated by the opportunity to experience a great adventure in a for-
eign country. On reason for this might be that Swedish peacekeeping soldiers are mostly fairly 
well, or very well-educated civilian students or professionals who want take time out from their 
normal routine life with the aim of experiencing adventures in an exciting, but not too dangerous 
environment for a few months (Hedlund, 2011, s 187) 

 
Denna orientering mot “a great adventure in a foreign country” för såväl officerare som 
gruppchefer och soldater kan också vara en bidragande orsak till att rutinartad vardag 
där ”inget händer” leder till tristess och bristande motivation och i förlängningen till 
olika problem och interna konflikter i förbandet. Detta måste bemötas med motiverande 
inslag som bryter vardagen, och som, vilket visats ovan, kan utgöras av såväl utbild-
ningar som multinationellt samarbete och att ”gasa” i det dagliga säkerhetsarbetet. Det 
kan också vara en av huvudorsakerna till svensk militär aktivism i utlandsinsatser, d.v.s. 
att militära förband beger sig ut i insatsområdet och utför alla möjliga uppgifter för att 
göra något aktivt. Det kan också ses som en viktig förutsättning för ledarskap i utlands-
tjänst – ett ledarskap för att balansera verksamheten på gränsen till det spännande och 
”lagomt farliga” för att hålla soldaternas ”postmoderna” äventyrsmotivation uppe.  
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5.4 En insatstradition av ”gruppchefernas mission” 
Som redovisats i avsnitt 3.1.7 organiseras säkerhetsarbetet i Kosovo till stor del som 
tämligen självständigt arbetande, löst sammankopplade grupper med ett långsiktigt 
uppdrag att utföra frameworkarbete, vilket benämnts ”gruppchefenas mission”. Detta 
omfattar även ett självständigt arbete för plutonerna, med lös koppling till andra pluto-
ners arbete. Detta i kontrast till en mer centraliserad ordning där kompani- och pluton-
chefer styr verksamheten genom uppgiftsställningar och order med kortare tidshorisont, 
och där en enhet för sitt arbete ofta är beroende av att en annan enhet utför sitt arbete, 
ofta i tidsmässigt seriella insatser. 

5.4.1 Uppkomsten av insatstraditionen 
Inom ramen för denna studie har det inte gått att få någon djupare kunskap om tillkoms-
ten av denna gruppautonoma organisatoriska ordning. Gruppchefer med tidigare erfa-
renhet från en insats under 2002/03 (KS07) har berättat att de då inte hade egna grupp-
områden. När jag frågat runt om orsaken till gruppområdenas tillkomst har en del chefer 
sett det som en effekt av att jägarförband ibland varit ansvariga för Kosovoinsatsen. I 
jägarförbandens övningsverksamhet i Sverige är tilldelning av ansvarsområden och 
självständiga uppdrag på plutons- och gruppnivå vanligt.   

Andra chefer har nämnt att den tidigare bataljonsstyrkan (t.o.m. KS09) ledde till att 
det efterhand fanns för mycket trupp i förhållande till uppgifterna, vilket ledde till un-
derstimulans och tristess. Att tilldela grupperna egna ansvarsområden (Area of Respon-
sibility – AOR) menas då vara ett sätt att motverka denna understimulans och är som 
sådan en meningsfull åtgärd i en rutinartad och tröttande utlandsinsats.  

En annan orsak som nämnts mer relaterat till arbetet som en säkerhetspolitisk insats 
är att uppdelningen i plutonsområden och inom dessa i gruppområden har lett till att de 
svenska KFOR-förbanden har en god och kontinuerlig kontakt med lokalsamhället i sitt 
ansvarsområde i jämförelse med de KFOR-förband som inte organiserar sig på detta 
sätt. En organisering i gruppautonomt arbete blir i denna kontext en meningsfull åtgärd 
för att öka möjligheterna att upprätthålla säkerhet och stabilitet i Kosovo – det blir en 
variant av ”kvarterspolisarbete”.  

Kompanichefen angav i sin intervju på Livgardet också att det var lättare att åstad-
komma kontinuitet i de lokala arbeten och projekt som påbörjades i olika plutons- och 
gruppområden genom grupp- och plutonsområdesindelningen. Genom denna överläm-
nas projekten från den grupp eller pluton som ansvarat för dem direkt till efterkomman-
de grupp/pluton, och inte via mellanhänder, t.ex. insatsutbildningen, eller organisatoris-
ka ”omvägar”, t.ex. kompaniledningen. Detta överlämningsförfarande bidrar således 
helt klart till arbetstraditionens fortsättning.  

Den praxis av gruppautonom organisering som säkerhetsarbetet i Kosovo innebär 
görs således lätt meningsfull inom de två ovan nämnda kontexterna (den säkerhetspoli-
tiska insatsen resp. rutinartad och tröttande utlandstjänst). Arbetets praxis kan, i sam-
verkan med de mål och meningar som de ovan nämnda kontexterna innebär, emellertid 
också ges mening inom ramen för en arbetstradition av gruppautonomt arbete i Kosovo. 
Att det är en tradition visas av att cheferna vet vad denna tradition innebär, men ingen 
riktigt vet hur den uppkommit. Rolf (1998) skriver om traditioner att ett av deras känne-
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tecken är att de vidareförs till nya generationer utan att någon egentlig reflektion över 
traditionen och dess uppkomst sker. Detta begripliggörande av traditioner stämmer väl 
överens med traderingen av ”gruppchefernas mission”. Som socialt buren kontext (dis-
kursiv kontextualisering) för arbetet vidareförs den över kontingenterna och blir något 
självklart – något som bara ”är” och ska bestå, och som leder till förväntningar och re-
aktioner på olika chefsnivåer.  

I arbetet som en del av en tradition av ”gruppchefernas mission” är värdet av ansvar 
och frihet i genomförandet för lägre chefer centralt. Detta värde berör inte bara grupp-
cheferna, utan också plutoncheferna som genom detta sätt att organisera verksamheten 
också ges stor egen frihet och ansvar gentemot kompanichefen. Detta värde står också i 
samklang med den svenska militära s.k. ”uppdragstaktiken” vilket är en ledningsfilosofi 
där underställda chefer ges stor frihet i hur en uppgift genomförs, och där initiativ och 
handling ”i chefens anda” framhålls, d.v.s. att initiativ och åtgärder som hjälper till att 
nå det överordnade syftet med verksamheten välkomnas.  

 Ett annat värde är att kunna ha en personellt kontinuerlig, nära kontakt med lokalbe-
folkningen, d.v.s. att samma grupp finns i ett område under hela insatsen, vilket under-
lättar personkännedom och förtroendeuppbyggnad. Detta ses också som motiverande 
för gruppcheferna och deras grupper och som en framgångsfaktor för att skapa förtroen-
de hos lokalbefolkningen. I kontexten ”gruppchefernas mission” blir målet för säker-
hetsarbetet att skapa personell kontinuitet i olika områden, liksom att på gruppnivå kun-
na känna till nyckelpersoner i och ”normalbilden” av sitt område. Detta lägger en stor 
emfas på gruppcheferna och gruppernas möjligheter till ostört, kontinuerligt arbete i 
sina gruppområden. 

Men hur denna tradition fortlever genom varje kontingent och hur vital den blir för 
att ge mål och mening åt säkerhetsarbetet beror också på de organisatoriska traditioner 
för verksamhet på kompani- och plutonsnivå som den aktuella kontingentens personal 
bär med sig. Som nämts ovan har t.ex. jägarförband en organisatorisk tradition av att 
arbeta i små, löst sammankopplade grupper över stora ytor med långa tidsperioder mel-
lan chefsmötena vilket ställer krav på lägre chefers självständighet, medan t.ex. pansar-
förband har en organisatorisk tradition av att arbeta i större, tätt sammankopplade för-
band där cheferna via radio har en ständig kontakt med varandra och lägre chefers snab-
ba orderlydnad är central. Båda dessa ytterligheter av militär organisering är motiverade 
av den stridsmiljö och de uppgifter respektive förband har. De organisatoriska traditio-
nerna från hemförbanden ger emellertid cheferna genom den förförståelse och vana av 
militär organisering de innebär olika vana av gruppautonom verksamhet och uppdrags-
taktik på låg organisationsnivå, och därigenom olika förutsättningar för att hantera 
”gruppchefernas mission”.   

5.4.2 Plutoncheferna och organisering för ”gruppchefernas mission” 
Plutoncheferna i denna studie kom emellertid vare sig från renodlade jägarförband eller 
”rena” pansarförband, utan hade utifrån sina förbandstraditioner ”kontakt” med båda 
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sätten av militär organisering.62 De har genom militära skolor också tränats i uppdrags-
taktikens ledningsformer. Som yrkesofficerare har de i sitt arbete som instruktörer och 
chefer i utbildning av värnpliktiga dock varit betydligt mer centrala för verksamhetens 
planering och genomförande, än gruppchefer och soldater som i denna verksamhet är de 
som ska utbildas.    

Att sättet att arbeta i Kosovo dock avviker från vad plutoncheferna är vana vid från 
den militära verksamhet de mött vid grundutbildningsförbanden i Sverige är de medvet-
na om. Likaså att ett stort ansvar för arbetets genomförande i Kosovo kan och brukar 
läggas på gruppcheferna och deras grupper. Denna medvetenhet stöds bland annat av att 
utbildningens praktiskt inriktade övningsinslag huvudsakligen organiseras som övningar 
i grupp, och genom de historier, berättelser och erfarenheter som berättas av gruppche-
fer och officerare med tidigare erfarenhet.  

Men detta möter också reaktioner från plutoncheferna. Som en ställföreträdande plu-
tonchef också hade förstått det: ”i vår pluton så kommer väl vi att lämna ganska stor del 
ansvar till gruppcheferna och grupperna, att vi delar in vårt plutonsområde i gruppom-
råden” (Plutonchef stf B30B, Livgardet). Hur arbetet organiseras i ”gruppchefernas 
mission” har plutoncheferna kännedom om, men de förstår detta utifrån en mer befäls-
hierarkisk, militärprofessionell förförståelse där de själva är mer centrala än gruppche-
ferna, och de bemöter traditionen av ”gruppchefernas mission” med att inse att de 
kommer att behöva ”lämna ganska stor del ansvar till gruppcheferna”, men bara ganska.   

Den roll som plutoncheferna emellertid menar sig få i detta är en mer tillbakadragen 
och stödjande roll som de också ofta kan få under ett värnpliktsutbildningsårs senare 
skede, när värnpliktiga chefer under utbildning får ett större ansvar och yrkesbefälet 
såsom utbildare mer observerar, följer upp och stödjer yngre kolleger och värnpliktigt 
befäl som truppför, d.v.s. bekläder olika chefsbefattningar i det övade förbandet.63 Men 
de är också medvetna om att det genom att planera, leda och samordna olika plutons-
operationer finns möjlighet till en mer central ledningsroll där de kan utöva befäl över 
ett färdigutbildat förband. En plutonchef uttrycker detta såhär: 

Jag har insett att det kommer vara gruppernas, det här är gruppchefernas mission, det är de...som 
avgör i det dagliga arbetet hela tiden, de är ute och jobbar väldigt självständigt...så att plutonsor-
dergivning som jag är drillad med, den får jag vänta med tills det blir plutonsoperationer /…/ 
gruppcheferna ansvarar för ett AOR [Area of Responsibility], han orienterar mig om sin plan, jag 
säger jajjemen, det låter bra, men har du tänkt på det här kanske, om jag är så pass duglig, och sen 
åker grupperna ut, gör det de har tänkt enligt plan, patrullerar, kanske bedriver fast spaning… och 
så kommer de tillbaka, skriver sina rapporter, de går via mig, jag tittar på dem och så lämnar jag 
dem till chefen, det är därför jag har sagt att det är gruppchefernas mission, om det nu inte är så att 
det ska genomföras plutonsoperationer. (Plutonchef B20A, Livgardet) 

 

                                                 
62 Av anonymiseringsskäl anges ej förbanden. 
63 Detta är också en organisatorisk rutin genom att officerare under förbandsövningar på olika nivå inom ramen för en 
övningsledarorganisation får rollen som förbandsinstruktörer (FBI), utmärkta med ett blågult band i mössan och runt 
armen. Denna övningsledarorganisation - den s.k. ”blågul-organisationen” styr och arrangerar övningarna så att de 
som går som truppförande chefer ges bra övningstillfällen. De ”blågula” fungerar ofta även som handledare och 
”bollplank” för de truppförande cheferna. 
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Plutoncheferna förstår också att ”gruppchefernas mission” inte enbart handlar om att 
just gruppcheferna ska vara aktiva och de som plutonchefer mer i bakgrunden, utan att 
det handlar om en tradition av att delegera uppdrag nedåt i organisationen och koppla 
dem till underenheternas geografiska ansvarsområden. Även plutonerna har en roll av 
självständigt arbete som plutoncheferna är medvetna om och som ger dem som pluton-
chefer en mer central roll. I citaten ovan nämner plutonchefen detta som att ”plutonsor-
dergivningar… får jag vänta med tills det blir plutonsoperationer”. Något liknande 
nämner samtliga plutonchefer, vilket vittnar om att ”gruppchefernas mission” ses som 
innehållandes en del arbete i plutons ram under plutonchefens ledning, med samma fri-
het gentemot kompaniet som grupperna annars har gentemot plutonchefen. En ställföre-
trädande plutonchef säger om sitt och sin plutonchefs roller att:  

Sen har vi, alltså i vårat...område sen som vi kommer få... så har ju kompanichefen gett oss ganska 
fria tyglar därnere, så att där får vi ju egentligen, vi kommer få i stort sett, som jag förstått det nu 
då, att vi kommer få...ganska stor handlingsfrihet, att, ja, skapa egna uppgifter så att säga, MG: 
Okej, inom plutonsområdet då så att säga? B10B: Ja, precis 

 
Kontexten av ”gruppchefernas mission som en insatstradition” kan förstås som att det 
finns förväntningar och outtalade krav på ”hur man brukar göra” från gruppcheferna och 
som också förmedlas genom insatsutbildningens arrangemang genom fokuseringen på 
grupperna i missionsutbildningen. Detta har plutoncheferna att ta hänsyn till, men det 
balanseras också av plutonschefernas egna krav på att få planera och leda verksamhet 
för vilket ”gruppchefernas mission” också ger utrymme. Hur man bestämmer att arbetet 
ska organiseras och utföras menar samtliga chefer är något man gör när man kommit på 
plats i insatsområdet och överlämningen från föregående förband skett. Med en pluton-
chefs ord:  

[S]en har vi inte riktigt bottnat i hur vi ska ha med ordergivningar då, hur ofta ska vi ha ordergiv-
ning och då där, det känns litegrann som att det måste jag bottna i på plats där när jag fått, överbri-
efning från de, rutinerade kollegerna där nere, vi har ju en vecka på oss från det att vi...eller från 
det att jag och gruppcheferna kommer ner till dess att övriga plutonen kommer ned, på den tiden är 
det min förhoppning att vi ska spika alla de här rutinerna. (Plutonchef B30A, Livgardet)  

 
En tolkning av detta är att även om plutoncheferna är beredda att ge sina gruppchefer 
stort eget ansvar och frihet i arbetets genomförande, och i många fall rekryterat grupp-
chefer med tidigare erfarenhet just för detta, vill de ta del av andra officera-
res/plutonchefers erfarenheter och bibehålla ett visst initiativ och tolkningsföreträde för 
hur arbetet ska genomföras. Plutoncheferna själva vill inte bli utan arbetsuppgifter.  

5.4.3 De erfarna gruppcheferna och ”gruppchefernas mission” 
Fyra av de sex intervjuade gruppcheferna på Livgardet (och totalt fem av nio gruppche-
fer i de följda plutonerna) har erfarenhet från Kosovo. De är mycket medvetna om att 
arbetet under de senaste kontingenterna i Kosovo främst utförs gruppvis under grupp-
chefernas ansvar. Men de är utifrån de erfarenheter de och andra gjort också medvetna 
om att ”gruppchefernas mission” till stor del också handlar om ett samarbete mellan 
chefsnivåer, så som en gruppchef med en tidigare Kosovoinsats bakom sig berättar: 
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[D]et är mycket eget ansvar från gruppcheferna, eftersom det är i stort sett, man patrullerar ju säl-
lan i helpluton utan mer såhär [i grupp]. [Plutonchefen] vill att vi tar eget ansvar, åker ut och sen 
när vi gjort en patrull, kommer in och snackar med honom vad vi kom fram till, så han får lite ef-
teråt...lite rapportering i efterhand så han vet vad vi gör, sen sticka in lite händer och fingrar lik-
som, ja jag vill att ni gör lite mer såhär, så har jag uppfattat det nu, och sen att han kommer att 
hänga med oss ut på patruller ibland, och sen att han styr upp lite smågrejor då och då, som han 
vill göra, så har jag uppfattat att han kommer styra nu. (Gruppchef B23, Livgardet) 

 
Det samarbete gruppcheferna eftersträvar ligger mer i rådgivning och samtal om arbetet 
och dess inriktning, än att plutonchefen leder och samordnar arbetet enligt normal, be-
fälshierarkisk ledningsmodell. En gruppchef med flera utlandsinsatser som gruppchef i 
Kosovo ser plutonchefens ideala roll mer som auktoritet och handledare än direkt le-
dande chef: 

MG: Vad tror du plutoncheferna behöver mest stöd i egentligen, från kompaniledningen eller till 
och med från gruppchefer, vad behöver de mest hjälp med i sitt arbete att vara plutonchefer? B21: 
Att slippa...att vi gör, ja...inte behöva bry sig om grupperna, när vi är därnere och jobbar, att de ger 
oss order, och sen får de in en patrullrapport, utskrivet papper i ett fack, och då ser de, första grupp 
har gjort det här, mm bra...de [plutoncheferna] har mycket pappersjobb. MG: Okej, så att de släp-
per egentligen uppgifts… genomförandet till er gruppchefer, de ställer uppgiften och tar in rap-
porten? B21: Ja, precis, och...om de är nöjda behöver de inte bry sig mer, så... har de tid med det 
andra. MG: Hur har det sett ut på tidigare missioner? B21: Jag har varit jättenöjd med just den bi-
ten, att om det är en smart plutonchef så, gör han så, och att vi däremot kan komma och få hjälp av 
honom med det som de är duktiga på, som inte vi kan. (Gruppchef B21, Livgardet) 

 
Om det kommer att bli så under den stundande insatsen är dock inte helt klart för 
gruppcheferna. De olika gruppcheferna har erfarenheter av plutonchefer som lägger sig i 
gruppchefernas arbete, liksom av chefer som ”abdikerar” och gör just ingenting utan 
lämnar nästan allt till gruppcheferna. De har inför den nu stundande insatsen emellertid 
förstått att plutoncheferna vill sätta sin prägel på det hela med en del plutonsoperationer, 
men också att de inte har någon erfarenhet av utlandstjänst och därför vill bilda sig en 
egen uppfattning. Två gruppchefer med tidigare erfarenhet säger om detta: 

MG: Vet du hur ni kommer att jobba i Kosovo? [nej] vilka rutiner, metoder..? B21: Jag tror, och 
inget illa om mina plutonchefer men, det är första gången de åker så jag tror, jag tror inte att de 
riktigt vet själva än. (Gruppchef B21, Livgardet)  

[E]ftersom min plutonchef har inte varit ut förut, så då blir det lite mer, han känner ju sig för lite-
grann, han pratar mycket med, eller han tar ju tips från mig och B21, eftersom vi har varit ute för-
ut, han tar litegrann hur vi jobbade förut, sen lägger han på, han har ju sin...plan för hur han vill 
lösa det, men jag tror han vill nog vänta tills han pratat med den plutonchef som är därnere nu. 
(Gruppchef B23, Livgardet)  

 
Övriga fyra intervjuade gruppchefer utöver de ovan citerade gav uttryck för liknande 
synsätt på hur arbetet av tradition organiseras i Kosovo. En intressant detalj i intervjuer-
na rör de tre intervjuade gruppchefer som värvats från de utbildningsplutoner plutonche-
ferna arbetat vid, d.v.s. de gruppchefer som hade haft någon av plutoncheferna som in-
struktör el. motsv. under värnpliktstjänstgöringen, eller som genomfört värnplikt vid 
elitförband som särskilt i utbildningens första månader lägger stor vikt vid formella re-
lationer mellan befäl och värnpliktiga, t.ex. jägar- och amfibieförband. Dessa gruppche-



113 

fer var försiktigare med att se plutoncheferna som ”handledare” eller samarbetspartners, 
utan det var naturligare att tala om plutoncheferna som chefer, även om dessa gruppche-
fer också kände till och talade om ”gruppchefernas mission” och förväntade sig att arbe-
ta tämligen självständigt med sin grupp. 

5.4.4 ”Gruppchefernas mission” som normalläget, men med avvaktande 
plutonchefer 

De skiftande synsätten på vilken chefsnivå som huvudsakligen ska leda och genomföra 
arbetet, och de skiftande roller som de olika synsätten ger chefer på olika nivåer kan 
hänföras till de två formerna av subjektiva och kulturella läranderesurser som cheferna 
reaktualiserat i utbildningen. En militärprofessionell förförståelse framhåller officerare 
som centrala för verksamhetens genomförande, medan en kosovoerfarenhetsbaserad 
förförståelse mer sätter gruppcheferna i centrum. Gruppchefer utan tidigare erfarenhet 
är ”fostrade” i en befälshierarkisk tradition, men har genom de erfarna gruppcheferna 
”ställföreträdande erfarenheter” av gruppchefsarbetet. Under den missionsinriktade de-
len av insatsutbildningen och i samtalen mellan gruppchefer ges det erfarenhetsbaserade 
synsättet stöd, och genom stridsutbildningen och i samtal mellan officerare ges det mili-
tärprofessionella synsättet stöd. I samtalen mellan gruppchefer, speciellt erfarna grupp-
chefer och plutonchefer är inget synsätt dominerande, utan plutoncheferna är öppna för 
förslag, om än med en signal om att de vill sätta sin egen prägel på arbetet. 

När det gäller vilken organisatorisk ordning som ”gäller” har dock den gruppauto-
noma ordningen stöd av såväl traditionskontexten som kontexten av rutinartad och tröt-
tande utlandstjänst (gruppautonomt arbete beskrivs som mer motiverande) och den sä-
kerhetspolitiska insatsen (gruppautonomt arbete ger större kontinuitet och lokalförank-
ring i säkerhetsarbetet).  

Plutonchefernas militärprofessionella förförståelse utmanas och utsätts genom detta 
för ett förändringstryck, vilket de uttrycker genom sina insikter om att detta är en 
”gruppchefernas mission” och genom gruppchefernas utsagor om att plutoncheferna 
lyssnar och ”tar tips” från de erfarna gruppcheferna. Att plutoncheferna inte ”köper” 
denna form av organisering med hull och hår kan förstås av de uttalanden de gör om att 
inte besluta något förrän de sett själva nere i Kosovo hur arbetet bedrivs, och talat med 
sina företrädare på plutonchefsposterna. Att plutonchefer med egen erfarenhet inte tyck-
er sig behöva lyssna på gruppcheferna ger en gruppchef med en tidigare Kosovoinsats 
bakom sig en fingervisning om: 

MG: Om du jämför med [din förra mission], plutonchefen du hade då, hur gjorde han? B23: Han 
hade ju varit nere på en mission redan /…/ det kändes som han hade... både  mer koll, men samti-
digt kanske för mycket koll… så han hade liksom, han var inte så öppen för, jag kände inte att han 
var lika öppen för förslag, så som löjtnanten är nu, utan det är lite mer, vad ska man säga, han var 
liksom, han hade exakt sin plan klar, det känns som att löjtnanten nu han är, ja men så här vill jag 
att vi ska jobba, men jag är beredd att göra en helomvändning ifall, det skulle visa sig att det fun-
kar inte att jobba såhär. (Gruppchef B23, Livgardet)  

 
Det kan ses som att en ”motiverande och säkerhetsrelaterad grupparbetstradition” står 
mot en befälshierarkisk organisering av arbetet, och den faktor som får organiseringen 
att tippa över mot det befälshierarkiska sättet att arbeta är plutonchefernas egen erfaren-
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het. Detta är för detta plutoncheferna troligen vill hålla öppet genom att vänta tills de är 
i Kosovo och med egna ögon se hur arbetet organiseras.  

5.5 Hierarkiskt befälsledd militär verksamhet inom förbandstraditioner 
En fjärde praktikextern kontext inom vilken cheferna ger säkerhetsarbetet mening härrör 
sig från chefernas militärprofessionella förförståelse. Utifrån denna förförståelse kan 
säkerhetsarbetet förstås som svensk, befälsledd militär verksamhet inom ramen för de 
verksamhetstraditioner som råder vi de hemförband från vilka cheferna kommer. Detta 
rör såväl gruppcheferna och den om än begränsade militärprofessionella förförståelse de 
har genom värnplikten, som officerarna och de synsätt och vanor för militär verksamhet 
de fått genom officersutbildning och i sitt dagliga officersarbete.  

Svenska befäls, främst yrkesofficerares arbete kan inom ramen för denna kontext 
förstås som ett kluster av uppgifter där vissa är mer centrala och andra mer perifera för 
den militära yrkesidentiteten. Dessa uppgifter kan handla om att utbilda värnpliktiga i 
olika militära kunskapsområden där utbildning i strid och olika vapensystem är en cen-
tral del för officerare vid markstridsförband, om att leda fysisk träning, att genomföra 
visitationer och hålla ”ordning och reda” på de värnpliktiga, eller att genom olika aktivi-
teter och förhållningssätt ”fostra” soldaterna inom ramen för förbandets synsätt och tra-
ditioner. Yrkesofficerarnas arbete kan ses såväl som att inskärpa ett militärdisciplinärt 
program (Borell 2004, Ydén 2008) i de värnpliktiga vilket tydligast sker i grundutbild-
ningens början, som att förmedla en militär expertis i något militärt specialkunskapsom-
råde. En för officerarna viktig och central del av detta uppgiftskluster härrör sig till ut-
veckling av eget yrkeskunnande, där möjligheter att tränas i sin egen expertis – ledning 
av förband i paritet med sin grad – normalt hålls högt och omnämns som att ”gå i be-
fattning” eller att truppföra. En annan är att de som chefer och ledare är ansvariga för 
andan på sin enhet. Dålig anda i t.ex. en pluton ses i denna kontext som något pluton-
chefen ska hantera med sitt ledarskap så att plutonen åter kan utgöra en pålitlig del av 
den disciplinerade militärorganisationen.  

När säkerhetsarbetet i Kosovo förstås som svensk befälsledd militär verksamhet får 
det ett värde som möjlighet till utvidgad yrkeserfarenhet och att utvecklas som militärt 
befäl, vilket gör att arbetsuppgifter med tydlig relation till dessa värden framstår som 
eftersträvansvärda. Detta står också i relation till karriärmöjligheter efter insatsen, vilket 
är tydligare för officerarna än för gruppcheferna där de flesta inte tänker sig en militär 
karriär eller av olika skäl inte kan bli officerare. I denna kontext betonas mål och inrikt-
ningar som att utvecklas som befäl, att inte gå sysslolös som befäl, att utbilda sin pluton 
i strid, att hålla truppen vid gott mod genom ledarskap och att få erfarenheter av ledar-
skap i ”skarp” verksamhet. Säkerhetsarbetet och utlandstjänsten utgör i detta ett medel 
för alla dessa mål och inriktningar, och bör därvid helst organiseras så att plutonchefer-
na får möjlighet att nå målen genom att t.ex. arbetet organiseras för att tydligt ledas av 
plutonchefen.    

I insatsen i Kosovo förändras emellertid det normala uppgiftsklustret för officerarna. 
Vissa uppgifter, t.ex. att socialisera värnpliktiga, försvinner helt, andra tonas ned, vissa 
blir kvar och andra tillkommer. ”Gruppchefernas mission” innebär att en av de mer cen-
trala och högt hållna uppgifterna – att som plutonchef stå i centrum för plutonens verk-
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samhet och få truppföra sin pluton – tonas ned något i insatsutbildning och gruppchefs-
erfarenheter, liksom många av de arbetsaktiviteter som är klart relaterade till socialise-
ring av värnpliktiga inom ett militärdisciplinärt program också tonas ned. En annan 
”självklar” roll som tonas ned är den av instruktör i ett dagligt utbildningsarbete för un-
derställda värnpliktiga.  

Under insatsutbildningen går plutoncheferna inte ”i befattning”, d.v.s. som truppfö-
rande plutonchef annat än under en hård övningsledarstyrd IMF-övning och under några 
styrda stridsövningar i pluton. Dessa handlar mer om att som plutonchef styra grupperna 
genom en ”färdigdukad” stridsövning, än att i osäkert läge planera och genomföra strid 
med helpluton. Under insatsen kommer tid för utbildning i stort sett ges under var femte 
arbetsvecka enligt det rotationsschema för olika uppgifter som kompaniledningen gjort. 
Hur denna nedtoning av vissa, ”självklara” roller för en plutonchef inramas av cheferna 
inom en kontext av svensk befälsledd militärverksamhet får flera olika uttryck. 

5.5.1 Plutonchefernas bild av en roll som coacher och 
personaladministratörer mer än som befäl i en hierarkisk 
ledningsroll 

Lägre befälsarbete vid ett utbildningsförband i Sverige innebär en rad olika uppgifter 
och yrkesroller där några ofta ses som mer värda än andra. Två centrala sådana är en 
truppförande plutonchefsroll liksom en daglig utbildarrroll. Med dessa rollers mer cen-
trala arbetsuppgifter nedtonade framstår lätt andra uppgifter i ”normalklustret”, t.ex. 
administrativa uppgifter, personaltjänst, materieltjänst och viss utbildning, som de som 
finns kvar att utföra i utlandsinsatsen. Detta ger plutoncheferna uttryck för:  

MG: Om man ser de uppgifter ni har, var bedömer du att din insats som plutonchef kommer att 
vara störst? B30A: Ja det är ju lite svårt att säga, det handlar ju mycket om, både uppföljning och 
utbildning är min uppfattning, i och med att, det känns ju litegrann som att det här är ju gruppche-
fernas mission, de har, grupperna arbetar ju väldigt självständigt och tar ju väldigt stort ansvar 
själva, vilket innebär att ibland så...kommer jag att ha en väldigt tillbakadragen roll, egentligen, 
mer att bara följa upp hur verksamheten har gått, naturligtvis försöka vara med så mycket som 
möjligt i verksamheten, men man kan ju inte celldela sig och vara med på tre olika platser heller, 
så att det...det är väl en liten farhåga att det blir väldigt mycket papperstjänst också. (Plutonchef 
B30A, Livgardet) 

 
Den roll plutoncheferna ser framför sig är mer att vara ett bakomvarande stöd för 
gruppcheferna, att ansvara för andan i plutonen och främst ta hand om andra saker än 
den direkta planeringen och ledningen av gruppernas arbete. Ställföreträdande pluton-
chefer har fått ett utpekat område att vara ansvariga för materieltjänsten. Flera uttrycker 
en vilja att ”vara ute mycket”, d.v.s. att besöka och följa grupperna i deras arbete. Som 
en plutonchef uttrycker det: 

MG: Var tror du att du kommer att behöva lägga största kraften som plutonchef? B20A: (lång 
tystnad)...ja, personaltjänst är ju ett enkelt ord att säga, men det kan ju vara vad som helst....jag vet 
inte, det kan bli pers, att jag måste se till att vi har sammanhållning, hantera enskilda problem på 
individer, men så, kan ju det bli där nere att det är inga problem, utan, det rullar på och det är bara 
smågrejor, och att min kraft ligger på att skriva rapporter och...min kraft kan bli på att, ja vara ute 
hela tiden, fylla termosen varje morgon och dra iväg. (Plutonchef B20A, Livgardet)  
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Just detta att ”se till att vi har sammanhållning” och ”vara ute mycket” är tydliga uttryck 
för en svensk militär yrkesofficerssyn på verksamheten, en syn formad av rollen som 
utbildare för värnpliktiga och av synen på chefen som aktiv ledare. Förbandets anda är 
chefens ansvar, och vidare: är grupperna så självständiga och välutbildade att de inte 
behöver vare sig mer utbildning eller plutonchefernas direkta ledning, följer dessa ändå 
med ut för att hålla sig uppdaterade om vad grupperna gör, och hur de gör det. Detta för 
att kunna ge tips om olika detaljer i arbetet och för att kontrollera att soldater och 
gruppchefer gör så som det är sagt. Att ta itu med pappersarbete och skriva rapporter på 
befälsrummet är något som blir en ”farhåga” och inte en förväntad normaluppgift, och 
att ”följa upp verksamheten” blir detsamma som att vara ute bland grupperna när de 
arbetar. Detta är i linje med vanligt, svenskt befälssynsätt att en chef bör vara aktiv som 
ledare och vara där sakerna händer och inte vara en ”bunkergeneral” på ett kontor bak-
om linjerna.  

Rollen som coacher och personaladministratörer härrör sig klart från den bild av in-
satsen och säkerhetsarbetet som gruppchefers och soldaters erfarenheter ger, i kombina-
tion med de delar av insatsutbildningens övningsaktivteter som framställer arbetet som 
huvudsakligen utfört på gruppnivå. Som diskuterades ovan innebär detta en utmaning 
och ett förändringstryck mot den militärprofessionella förförståelsen. Att plutoncheferna 
ser delar av ”normalklustret” av yrkesofficerares uppgifter som nedtonade, men de 
andra normaluppgifterna kvar kan ses som en militärprofessionellt förankrad reaktion på 
den förändrade organiseringen. Plutoncheferna definierar inte nya uppgiftsområden, 
utan håller kvar vid de uppgifter inom svensk befälsledd normalverksamhet som fram-
står som icke-nedtonade och som de kan hålla kvar vid. 

5.5.2 Plutonchefen som beordrande och styrande befäl 
Men plutoncheferna släpper i sina uppfattningar inte helt de nedtonade rollerna och 
uppgifterna även om de förstår att de är just nedtonade roller, utan håller kvar vid dem i 
sin inramning av säkerhetsarbetet. Den frihet att genomföra arbete även på plutonsnivå 
som ”gruppchefernas mission” medger har cheferna uppfattat. Arrangemanget med de-
legerat uppdrag knutet till ett eget AOR, och indelningen i grupp- och plutonsområden 
innebär att även plutoncheferna har incitament att genomföra arbete inom sitt ”befäls-
område” – plutonen och plutonsområdet. Nyckelbegreppet för denna plutonschefscen-
trala verksamhet kan sägas vara ”plutonsoperationer”. Detta uttrycker plutoncheferna på 
olika sätt: 

[Vi kommer] ju självklart också att ha lite plutonsoperationer inom vårat område, och det kanske 
att vi vill spana mot nåt objekt eller, söka nåt hus eller vad det kan vara, lite som vi, eller som jag 
och min stf lägger upp själva /…/det är klart det kommer säkert finnas situationer när man måste 
detaljstyra, då kommer jag göra det. (Plutonchef B10A, Livgardet) 

[P]lutonsordergivning som jag är drillad med, den får jag vänta med tills det blir plutonsoperatio-
ner /…/ jag har sagt att det är gruppchefernas mission, om det nu inte är så att det ska genomföras 
plutonsoperationer. (Plutonchef B20A, Livgardet) 
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[M]in förhoppning är att vi ska kunna göra, ett antal plutonsuppgifter...det är väl min vilja att det 
ska bli så också...det är väl det som är mest utvecklande för mig också att få möjlighet att truppföra 
förbandet lite. MG: Annars blir det gruppchefernas mission sådär? B30A: Ja, precis att...försöka 
ligga på och få, få möjligheten då så mycket som möjligt, men det ligger ju lite ovanför min nivå 
också. (Plutonchef B30A, Livgardet) 

 
Förhoppningar om och självklarheter i att genomföra plutonsoperationer ligger väl i 
linje med säkerhetsarbetet som svensk befälsledd militär verksamhet, och både möjlig-
görs och står något i kontrast mot säkerhetsarbetet som ”gruppchefernas mission”. Vil-
ken chefsnivå som kommer att bli den huvudsakliga nivån för säkerhetsarbetets genom-
förande är därmed något som beror av hur grupp- och plutonchefer kommer att hitta 
balansen mellan dessa former av organisering. Gruppcheferna har insatstraditionen, 
argumenten om motiverande tjänst i eget gruppområde och det säkerhetsmässiga argu-
mentet om bättre kontakt med lokalbefolkningen med sig. Plutoncheferna har svenska 
militärprofessionella organiseringsrutiner och lydnadskulturen och det hierarkiska be-
fälssystemet med sig. Vilken kontext vars mening och mål blir de mest dominerande i 
säkerhetsarbetet är därmed en öppen fråga inför insatsen.  

5.5.3 Gruppcheferna om plutonchefernas befälsvanor 
Gruppcheferna å sin sida ser plutonchefernas anspråk på befälsledd, befälsstyrd verk-
samhet som något naturligt i detta skede – plutoncheferna har ju ingen tidigare erfaren-
het så de har ju inget annat att ”gå på” än sina GU-utbildarvanor, menar många grupp-
chefer. Dessutom visar ju plutoncheferna att de har förstått att detta är ”gruppchefernas 
mission” och många plutonchefer har snabbt intagit en mer informell attityd mot solda-
ter och gruppchefer och likaledes snabbt låtit också soldater och gruppchefer ha en så-
dan attityd mot dem. Den ”värnpliktsutbildningsmentalitet” som till del finns kvar bland 
plutoncheferna är ett övergående problem menar gruppcheferna. En gruppchef med ti-
digare kosovoerfarenhet berättar om plutoncheferna och situationen med anställda 
gruppchefer och soldater som vill arbeta mer självständigt: 

MG: Om man ser plutoncheferna nu, som inte varit ute, upplever du att de är medvetna om den 
här situationen? B23: Det känns, de är fortfarande kvar lite i det hära, alltså värnpliktsmentalite-
ten,  men det är varken dåligt eller bra det heller, utan det är ju kanonbra att man får övertydliga 
ordrar, det är ju klockrent....de kommer ju att växa in i, när man kommer ner så märker man, jag 
menar när man åkte ned första gången själv, man var ju såhääär (tittar storögt), och sen, till slut, 
det tar ju, en eller två månader, sen har man ju kommit in hur man ska jobba för att lösa arbetet på 
bästa sätt. (Gruppchef B23, Livgardet)  

 
De erfarna gruppcheferna ger uttryck för att det plutoncheferna inte förstått av ”grupp-
chefernas mission” kommer de att göra när de kommit ned till Kosovo och ser hur det 
fungerar. Plutoncheferna har dock förstått vad ”gruppchefernas mission” i stort går ut 
på, framförallt vad det verkar innebära för dem som plutonchefer, men vill också se 
säkerhetsarbetet som svensk befälsledd verksamhet vilket är mer värdefullt för dem. 
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5.5.4 Soldaterna som anställda kolleger och kollegialitet som hårt arbete 
För huvuddelen av soldaterna, för alla plutoncheferna och för många gruppchefer är 
utformningen av ett förband med heltidsanställda, frivilliga soldater en ny erfarenhet. 
För några av gruppcheferna och soldaterna - ca 15% av kompaniet - är situationen dock 
inte ny och med bland annat stöd av deras erfarenheter och synsätt anammande övriga 
soldater och gruppchefer mycket snabbt synsättet att de nu är anställda kolleger med 
officerarna. Detta betonades ständigt av dem i mina samtal med olika gruppchefer och 
soldater på Livgardet. Till stor del kan det ses som en allmän önskan hos soldater som 
frivilligt sökt utlandstjänst och därför ser sig som anställda soldater.   

Plutoncheferna och deras ställföreträdare var medvetna om och förstår denna nya re-
lation redan innan förbandets inryckning och har inga problem att snabbt anpassa sig till 
detta. De inser att de måste hålla en mer tillåtande och öppen relation till sina under-
ställda jämfört med de relationer de tidigare har haft till värnpliktiga, samtidigt som den 
militärprofessionella förförståelsen säger dem att i ett skede som detta, när ett nytt för-
band och nya ansikten samlats, bör de hålla en ganska formell och distanserad attityd till 
de underställda, så som det sker under den första tiden för värnpliktiga. Som en pluton-
chef uttryckte det: ”vi försöker ju hålla ett förhållandevis kollegialt förhållningssätt, 
utan att sitta i knäet på soldaterna” (Plutonchef B30A, Livgardet). Situationen där 
värnpliktiga och befäl har lärt känna varandra och kan ha en mer informell relation till 
varandra, men där befälen fortfarande är befäl är inte heller ovanlig i slutet av den mili-
tära värnpliktsutbildningen. Såväl officerare som värnpliktiga har därför – i varierande 
grad - erfarenheter av mer informella relationer mellan soldater och befäl. Men vid vissa 
grundutbildningsförband, speciellt sådana som anser sig vara elitförband, lägger office-
rarna ofta stor vikt vid ett formellt uppträdande hos soldater och gruppchefer i deras 
relationer till befälen även i utbildningens slutskede, om än i mindre grad jämfört med 
inryckningsmånaderna.  

Plutoncheferna i studien kom i flera fall från förband där en tämligen hög grad av 
formalitet i relationerna till värnpliktiga är vanlig. I detta innebär soldater och gruppche-
fer som menar sig vara anställda kolleger med befälen en utmaning, särskilt i relation 
till plutonchefernas förståelse av säkerhetsarbetet som svensk, befälsledd verksamhet 
inom ramen för sitt förbands traditioner. Plutoncheferna hanterade, i några möten med 
soldater och gruppchefer som också kunde observeras av mig, detta med att poängtera 
att de som anställda, som yrkesbefäl var beredda att arbeta hårt, mycket hårt, och de 
förväntade sig detsamma från soldater och gruppchefer om dessa skulle kalla sig ”pro-
fessionella” och kolleger. Ett budskap var att som anställd svensk militär får man inte 
vara lat. Detta syntes soldater och gruppchefer ta till sig; de nämnde ofta att de var pro-
fessionella och skulle till Kosovo för att jobba, med en tydlig betoning på det sista or-
det. 

Officerarna bemötte även soldaternas och gruppchefernas krav på kollegiala relatio-
ner med att anställning och kollegialitet med officerarna också innebär stort eget ansvar 
för sig själv och sin materiel. Det gav inte utrymme för ”bassementalitet” där utrustning 
slarvades bort och soldaterna lät bli att ta initiativ. Speciellt äldre soldater och gruppche-
fer med tidigare erfarenhet förväntades vara väl insatta i vad militär disciplin och pro-
fessionalitet innebar. En plutonchef berättar om sina tre gruppchefer som alla har ut-
landserfarenhet: 
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[J]ag hade nästan lite, på alla de här tre, jag hade skyhöga förväntningar, och det tror jag berodde 
på att jag inte varit ute tidigare, så jag förväntade mig, nu när jag tänker, ser på det efteråt, så såg 
dem nästan som, ja det är nästan som att ha en officer, på plats där liksom, de har varit med om 
såpass mycket och är, är äldre, så att... det är inga konstigheter, men så upptäcker jag såna här 
småsaker /…/ fick säga åt dem igår att, jamen ni måste ju liksom, ni måste ju raka er alltså...det 
måste ni göra, såna här saker har ju, tycker jag är självklart, det känns dumt att säga åt en trettio-
tvåårig gruppchef, som har varit utomlands flera gånger, att säga åt honom och be hans grupp att 
ra-, att de måste raka sig, att han måste kolla att det är juste, då blir jag lite förvånad. (Intervju 
B10A, Livgardet) 

 
Gruppchefernas ålder och utlandserfarenhet gavs således först mening inom en svensk, 
militärprofessionell kontext där den anställda personalen genomgående har högre grad, 
lön och mer erfarenhet inom systemet ju äldre de är. Plutonchefen i citatet ovan insåg 
dock att gruppchefernas ålder och utlandserfarenhet inte hade en motsvarighet i hur mi-
litärt socialiserade de var.  

Ett ibland uppdykande problem med erfarna soldater i utlandsförband, benämnda så-
väl veteraner som ”yxor”64, är att de upplevs ha åsikter och en initiativförmåga som inte 
alltid går hand i hand med vad svenska officerare vill se hos sina underställda.65 Samti-
digt kan deras erfarenheter av insatsområdet och utlandstjänsten vara värdefull. En ge-
nerell åsikt bland de här intervjuade officerarna såväl som bland andra officerare jag 
talat med är emellertid att andelen veteraner i förbandet bör begränsas då de lätt ställer 
till ”problem” om de blir för dominerande i plutonen. I det här studerade kompaniet var 
de flesta veteranerna gruppchefer, och huvuddelen av de övriga fordonsförare. Ett sätt 
att hantera de sistnämnda var att ge dem ett större ansvar än andra soldater – att de får 
bli chefer för något. Då de flesta veteraner utöver gruppcheferna som sagt var fordons-
förare, var ett enkelt sätt att hantera dem att de fick bli ”chef” över alla fordonsförare 
vid t.ex. vårdtillfällen eller i andra aktiviteter och frågor som rörde fordonstjänst.  

5.5.5 Förändrade respektive bibehållna uppfattningar i en militärprofessionell 
förförståelse 

När det gäller inramningen av säkerhetsarbetet som en svensk befälsledd militär verk-
samhet, ges detta sätt att förstå arbetet inte något direkt stöd av insatsutbildningens for-
mella, planerade utbildningsaktiviteter. Det är istället den militärprofessionella förförs-
tåelse cheferna, främst officerarna för med sig till utbildningen som är den främsta lä-
                                                 
64 Det finns många historier bakom uppkomsten av denna beteckning. Den har i den svenska utlandsförbandsjargong-
en åtminstone sedan 80-talet inofficiellt använts om lokalbefolkning och lokalanställda på camperna, ofta av en oe-
motsagd minoritet bland soldaterna, men är nu mer eller mindre officellt förbjuden att användas så. Däremot före-
kommer ordet flitigt i soldatkulturen inom både utlandsförbanden och Försvarsmakten i stort som en beteckning för 
en soldat eller officer som har deltagit i tidigare missioner (och därigenom blivit som en del av lokalbefolkningen – 
”yxorna”). En som gjort tre eller fler missioner kallas ibland ”gammelyxa”. I den svenska soldatkulturen runt utlands-
tjänstgöring förekommer även halskedjor där en liten guldyxa bärs för varje genomförd mission.    
65 Inför t.ex. FN-insatsen i Makedonien 1993 sattes en samnordisk bataljon upp (Nordbat1) med en strävan att huvud-
delen av personalen skulle vara veteraner från utlandstjänst för att snabbt kunna börja arbeta i insatsområdet. I de 
svenska, norska och finska kompanierna varierade andelen veteraner mellan 40% (Sverige) och 90% (Finland). Ett 
generellt problem med dessa veteraner blev dock att de ville ha ”action” och göra mer långtgående insatser än vad 
som bedömdes lämpligt, och många chefer hade stora problem med att dämpa och hålla dessa veteraner tillbaka 
(FHS/LI 1997). 
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randeresursen. I och med att även insatsutbildningens instruktörer, lärare och chefer är 
officerare finns denna militärprofessionella förförståelse även bland dem, vilket är en 
bidragande orsak till att den inte lyfts fram och tydliggörs, utan ”sitter i väggarna”, 
d.v.s. är en del av den militära kulturen i insatsutbildningen. För gruppchefer och solda-
ter är inte detta sätt att förstå hur militärt arbete organiseras och leds inte heller något 
nytt, utan de har kännedom om och vana av detta sedan sin militära grundutbildning. 

Den militärprofessionella förförståelsen, främst företrädd av officerarna, utmanas 
dock av den gruppchefscentrerade arbetstraditionen i Kosovo. Denna tradition utgör ett 
erfarenhetsbaserat och förankrat alternativt synsätt på hur arbete organiseras och leds, 
och som ökar gruppchefernas och minskar plutonchefernas relativa betydelse för arbe-
tets genomförande. Traditionen medvetandegörs i hög grad genom gruppchefer och 
soldater med tidigare erfarenhet, och som en del av detta mer självständiga arbete som 
gruppchef och soldat finns även en syn på sig själva som frivilliga, anställda kolleger 
med officerarna.  

Detta rubbar den hegemoniska position som den militärprofessionella förförståelsen 
traditionellt ger plutoncheferna. Men dessa finner också nya sätt att bevara hegemonin 
genom att framställa att det är de som vet hur en anställd och professionell yrkesmilitär 
ska vara, nämligen hårt arbetande och militärt väldisciplinerad. Soldater och gruppche-
fer får gärna kalla sig kolleger med officerarna, men det sker på officerarnas villkor. 
Plutoncheferna tolkar också det friare, mer självständiga arbetet i gruppchefernas mis-
sion som innehållandes en stor portion frihet och självständighet på plutonsnivå, under 
deras egen ledning. De inriktar sig i sina uppfattningar om arbetet också på de arbetsak-
tiviteter där de har en given ledarroll enligt en militärprofessionell förförståelse, såsom 
utbildning, plutonsoperationer och coachning i fält av gruppchefer och soldater.  

Gruppcheferna å sin sida verkar inte se ”allvaret” i plutonschefernas uppfattningar 
om arbetet och sina roller, utan ser uttryck för plutonchefernas hegemoni och vilja till 
styrning som övergående uttryck för oerfarenhet och grundutbildningsmentalitet. En 
militärprofessionell förståelse av arbetet som befälsledd militär verksamhet är därmed 
utmanad, men inte omöjliggjord, och plutoncheferna har i sin kognitiva kontextualise-
ring av det kommande arbetet inte övergivit ”normala” sätt att organisera och leda mili-
tär verksamhet. I dessa olika uppfattningar koncentreras en betydligt större frågeställ-
ning: potentiella konflikter mellan traditionella svenska militära organiseringsformer 
ytterst inriktade mot väpnad strid, och erfarenhetsbaserade, framvuxna organiserings-
former i utlandsinsatser mer anpassade till det lokala läget och uppdraget.  

5.6 En tävling i arbete och prestation 
Meningsgivande kontexter för säkerhetsarbetet härrör inte bara från de olika subjektiva 
läranderesurser cheferna har, eller från de olika formella utbildningsinslagen, utan också 
från det som här kallats resurser i och genom icke-formella läraktiviteter. Dessa utgörs 
bland annat av de samtal och diskussioner officerarna under utbildningstiden för om 
insatsen och det kommande arbetet, och som möjliggörs genom utbildningens arrange-
mang med relativt mycket tid för eget arbete för officerarna och genom att hela officers-
laget regelbundet samlas. Gruppcheferna har inte samma tid tillgänglig, utan får sköta 
sina motsvarande diskussioner i matsalar och på logement utanför tjänstetid. Tiden för 
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gemensamma samtal mellan officerare och gruppchefer är än mer begränsad, och möj-
ligheten tycks vara beroende av officerarnas vilja att stanna kvar sent på kvällarna efter 
tjänstetid för att kunna samla och tala med sina gruppchefer.  

I de diskussioner officerarna för bestämmer de sig under kompanichefens ledning för 
några inriktningar i arbetet för att vara flexibla och ”bäst” i jämförelse med andra. Sä-
kerhetsarbetet blir i detta ett medel för en målsättning dels i att vara bäst i en jämförelse 
med tidigare svenska skyttekompanier, dels i att vara flexibel och något att räkna med i 
relation till behovet av förband för olika uppgifter i Task Force Central. Detta är ytterli-
gare en praktikextern kontext som i denna studie kan konstrueras för att ge chefernas 
utsagor om arbetet en meningsgivande kontext.  

I denna kontext är det eftersträvade värdet snarast statusen och prestigen av att vara 
det dugligaste kompaniet, i jämförelse såväl med tidigare svenska skyttekompanier som 
med andra nationers skyttekompanier i Task Force Central. I denna kontext är det två 
målsättningar som är centrala: att vara tillräckligt flexibel och så bred i sina förmågor att 
kompaniet kan anmäla sig beredd att ta alla möjliga uppdrag inom Task Force Central, 
och att beslagta fler vapen än föregående kompani. Den mening som säkerhetsarbetet 
ges blir att vara medel för dessa målsättningar, vilket innebär att en breddning och för-
djupning i säkerhetsarbetskompetens framstår som logisk, liksom en inriktning på hårt, 
intensivt arbete för att hitta vapen.  

Kontexten av arbetet som en tävling i arbete och prestation samverkar därmed med 
såväl en säkerhetspolitisk insatskontext, där en breddad och fördjupad kompetens fram-
står som meningsfull, som en kontext av arbetet som svensk, befälsledd militär verk-
samhet. I denna senare kontext är, som diskuterats i förra avsnittet, hårt arbete något 
som getts mening som en del av ”anställd militär professionalitet”. Likaså samverkar 
målet att samla in flest vapen med denna senare kontext genom att det är officerarna 
som beslutat om detta, och gruppchefer och soldater orienteras om det men ges inget 
reellt inflytande över formuleringen av denna målsättning.  

5.6.1 Kompaniet som vill vara bäst på allting 
Inriktningen att vara flexibel och ha förmåga att kunna utföra många olika uppgifter 
inom Task Force Central är något kompanichefen berättar utförligt om: 

[F]ör att ha en stor handlingsfrihet och hela tiden kunna vara bäst på allting så kommer vi att spe-
cialisera plutonerna inom vissa områden, sökplutonen har du redan nämnt, men vi kommer att ut-
veckla de andra plutonerna också, specialisera dem, mot olika skrån så att oavsett vilken uppgift 
man försöker ålägga oss så kan vi alltid räcka upp handen och det kan vi ta, det är vi väl utbildade 
för. MG: Vet du redan nu vilka skrån ni kommer att..? B1: Ja, det är IMF [insats mot folkmassa], 
två plutoner kommer att specialiseras mot det, en pluton kommer att specialisera mot eskort, med 
tunga fordon och sånt, en mot spaning i...och det både i urbaniserad terräng och landsbygd, och 
sen då har vi en som är specialiserad mot sökverksamhet, och den plutonen som är inriktad mot 
eskortverksamhet, där ska vi också, bredda litegrann och göra dem väldigt fäiga på att göra ge-
nomsök av byggnader, alltså inbrytningar m.m., polisiär karaktär, så att vi har den förmågan fullt 
ut, och då kan man alltid ha en slipad kniv i verktygslådan, oavsett vilken uppgift som dyker upp. 
(Kompanichef B1, Livgardet)  

 
En plutonchef (B30A) nämnde att i diskussionerna hade de först talat om att inrikta 
hans pluton mot strid i bebyggelse, men denna idé hade övergivits och istället skulle de 
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specialisera sig mot eskort med och utan fordon samt inbrytningar i och genomsök av 
byggnader. De uppgifter de olika plutonerna avses specialiseras mot är till stor del upp-
gifter varje pluton hjälpligt menas kunna lösa, men syftet med inriktningarna är att kun-
na ha undernenheter som är än mer kompetenta för olika uppgifter. Att specialiseringar-
na av plutonerna för att kunna ha hög kompetens för alla uppgifter dock är en idé och 
inriktning mer än en realitet vittnar en plutonchef om:  

[D]et är väl en, bra tanke, det ser jag inga konstigheter med, visst alla ska kunna lösa alla uppgif-
ter, men det är några man hårdkör med, så när nån, får vi en sån uppgift så ska vi kunna, erbjuda 
dem, [pluton] B40 t.ex. eller [pluton] B30. MG: När ska ni göra den specialinriktningen? B40A: 
Den är redan inriktad nu, visst här hemma har vi ju, nu kör ju alla samma [utbildning], men så fort 
vi kommer ner så kommer vi att börja, inrikta oss mer och öva, öva, öva. (Plutonchef B40A, Liv-
gardet) 

 
För att idén om specialiseringar ska kunna bli verklighet krävs således en hel del träning 
på plats i Kosovo, vilket gör att tid för utbildning blir ett centralt objekt i planeringsar-
betet.   

5.6.2 Kompaniet som vill samla in flest vapen 
Den tidigare kompanichefen i Kosovo, som under det studerade kompaniets utbildning 
kom upp för en föredragning och frågestund, hade angett ett huvudfokus för sitt 
kompanis säkerhetsarbete. Detta tycks vara en tradition för skyttekompanierna i Kosovo 
men hade under huvuddelen av intervjuerna ännu inte bestämts för det här följda kom-
paniet. En plutonchefs ställföreträdare berättar:  

[S]en så varje... tydligen, kompani som har varit där, varje mission har haft... nån tyngdpunkt, här 
då, och [föregående mission] hade då att man ville samla in så mycket vapen som möjligt, så de la 
tyngdpunkt på det, och kompanichefen har inte fastställt vad som gäller för oss än, men det är väl 
en tidsfråga. (Plutonchef stf B30B, Livgardet) 

 
Diskussionerna om fokus pågick under de dagar intervjuerna gjordes. Kompanichefen 
var under sin intervju klar över vilket fokus hans kompani skulle ha, och knöt detta till 
ett tydliggörande av det formella uppdrag som var det centrala inom den säkerhetspoli-
tiska kontexten: 

MG: Om man ser på ledningsarbetet på kompaniet, var bedömer du att du som kompanichef kom-
mer att behöva lägga det största ledningsarbetet om man säger, samordna, egentligen, lösandet av 
uppgifter och sånt, är det några uppgifter som har... större tyngdpunkt egentligen... för dig som 
kompanichef? B1: Jaa, vi har väl, valt att bryta ned uppgiften... ensure safe and secure environ-
ment, främst för att försöka tydliggöra det för oss, och... målsättningen som vi har det är att verk-
samheten som vi bedriver dagligdags... den ska leda till att så mycket vapen, ammunition, spräng- 
och tändmedel som möjligt försvinner från gatorna som möjligt, och... påträffar vi organiserad 
kriminalitet som droger, trafficking, och så vidare, då... tar vi givetvis notis om det och kopplar in 
polis på de spåren på en gång. (Kompanichef B1, Livgardet) 

 
Som diskuterats ovan är det en normal, militär rutin att vagare uppdrag ”bryts ned” till 
mer konkreta uppgifter, och detta normalt av en överordnad chef som ”bryter ned” sitt 
uppdrag/sin uppgift till tydliga uppgifter för underenheterna med lösandet av det högre 
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uppdraget som ett angivet syfte. I Kosovo ges uppdraget att upprätthålla fred och säker-
het till KFOR-enheterna av FN-säkerhetsresolution 1244, och detta uppdrag har kompa-
nichefen fått i mer eller mindre oförändrad form.. 

Uppgiften att upprätthålla fred och säkerhet är dock ganska vag men innehåller i 
skrivningarna i det mandat uppdraget baserar sig på olika inriktningar av arbetet, bland 
annat att avväpna civilbefolkning och väpnade grupper i Kosovo. Kompanichefen har 
med sitt befälslag valt att ”bryta ned” uppgiften genom att välja denna inriktning för 
arbetet som fokus för kompaniet. ”Nedbrytningen” innebär dock också att det formella 
uppdraget ges mening inom en annan kontext än den säkerhetspolitiska. I denna tydlig-
görande nedbrytning av uppdraget är föregående kompani och deras prestationer en klar 
inspirationskälla, liksom den säkerhetspolitiska situationen med många illegala vapen. 
Den sist intervjuade plutonchefen berättade om detta att: 

[Föregående kompanichef] hade fokuserat... helt och hållet på, samla in så mycket vapen som möj-
ligt, det är väl i princip samma spår som vi hade tänkt också, för det är ju, en av våra uppgifter, ta 
in allt... skit som finns på gatorna, och det har han lyckats väldigt bra med så vi tänkte fortsätta i de 
spåren och visa att, nu, nu är vi här, nu ska vi ha in ännu mer, nu ska det rensas från gatan så det 
blir en trygg miljö därnere, det är det de vill ha (Plutonchef B40A, Livgardet) 

 
Det som blir centralt vid formulerandet av ett fokus i arbetet är inte bara att ”skit som 
finns på gatorna” ska in, utan också att kompaniet ska ”ha in ännu mer” jämfört med 
föregående kompani. Vid frågor och korta samtal om detta med några av de övriga plu-
toncheferna bekräftades detta fokus och att de skulle ”slå” föregående kompani i att 
samla in vapen. Detta samverkar starkt med den bild av kollegialitet som hårt arbete 
som plutoncheferna inom ramen för arbetet som hierarkiskt, befälslett arbete ställer 
fram för soldater och gruppchefer och som behandlats i förra avsnittet. 

5.7 Verksamhet inom Försvarsmaktens organisation och regelverk 
Den sista praktikexterna kontext som cheferna orienterar sig mot för att ge säkerhetsar-
betet mening är de formella regler, bestämmelser och policies som Försvarsmakten som 
arbetsgivare ställer upp för verksamheten och vars efterlevnad är en av kontingentche-
fens huvuduppgifter.66 Denna kontext utpekar inga mål och uppgifter i arbetet med di-
rekt relevans för den säkerhetspolitiska insatsens och reformprocessens utveckling, men 
däremot med stor relevans för Försvarsmaktens roll som arbetsgivare och statlig aktör i 
insatsområdet. Detta har en indirekt relevans för säkerhetsinsatsen genom att det ofta är 
åtgärder för att säkerställa en långsiktig svensk närvaro i området och för att bibehålla 
legitimitet för insatsen ur ett svenskt, nationellt perspektiv – att svenska insatser sker i 
enlighet med svenska regler och bestämmelser. Kontingentchefen – Försvarsmaktens 
”man på plats” i Kosovo – uttrycker det själv inför insatsen som att:  

[J]ag bryr mig inte om egentligen insatsresultatet som så, det jag följer upp är ju om… utbildning, 
förmågor, utrustning och det som vi står för nationellt, det ska jag följa upp och bevaka, med det så 

                                                 
66 Samtal om detta kom huvudsakligen att ske utanför formella intervjusituationer på Livgardet i och med att jag 
rörde mig i utbildningslokaler och andra utrymmen. 
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har jag då hälso- och sjukvårdsansvar, personalansvar, säkerheten är jag ansvarig för, och såna sa-
ker, allt det som en arbetsgivare normalt har. (Kontingentchef, Livgardet) 

 
Kontingentchefen ansvarar också för kontingentens policies och de olika kosovospecifi-
ka bestämmelser som gäller och som finns nedtecknade ibland annat stående kontin-
gentorder och stående camporder för den svenska Camp Victoria i Kosovo. I denna kon-
text av formella bestämmelser och policies blir ett mål med säkerhetsarbetet att det ska 
bedrivas i enlighet med dessa bestämmelser, och en rad olika åtgärder och begränsning-
ar i arbetet blir medel för detta. Det kan röra sig om bestämmelser för alltifrån hur lösa 
hundar på campen ska omhändertas, till policies om relationer mellan män och kvinnor 
inom förbandet, till säkerhet kring vapen och ammunition och till olika åtgärder som 
ska vidtas om svensk personal skadas eller dör i tjänsten. Ett värde med detta är att 
verksamheten sker i enlighet med svensk lag och de formella bestämmelser och regler 
som gäller för Försvarsmakten, med de formellt beslutade undantag som gäller för ut-
landstjänst. Regler och policies anger genom detta legala och etiska gränser för de olika 
kosovoenheternas verksamhet. Ett exempel på sådana legala och etiska gränser har gi-
vits i avsnitt 3.2.4 angående vad stående kontingentorder säger om ”Rättstjänst - Bruk 
av våld”.  

5.7.1 En allt mer betydande kontext för gruppcheferna 
Denna ”regelverkskontext” för arbetet är också något som några av cheferna med tidiga-
re erfarenhet anser får allt större roll efterhand insatsen i Kosovo fortgår. En gruppchef 
med flera insatser i Kosovo bakom sig berättar angående detta om den första insatsen 
han var med om, kontingent KS02, att:  

[D]et var mindre... uppstyltat, ju högre siffra på [kontingenten], ju mer regler, och ju mer konstig-
heter, på tvåan kanske det var lite för... vilda västern, dock /.../ huvudet blir större och större nu, 
och kroppen blir mindre och mindre. (Gruppchef B21, Livgardet) 

 
Denna kontext och de mål och inriktningar den ger säkerhetsarbetet är något som samt-
liga chefer är medvetna om, och de förstår varför de olika begränsningarna och reglerna 
finns. Det är dock inget sammanhang de primärt vill orientera sitt arbete inom, och de 
förknippar detta meningssammanhang starkt med den lokala försvarsmaktsadministra-
tion de kommer att ha med sig i Kosovo i form av kontingentchefen och hans stab (Na-
tionella Stödenheten, NSE). Flera av plutoncheferna upplevde att olika funktionsföre-
trädare i NSE:t redan under insatsutbildningen började ”lägga sig i” kompaniets arbete – 
något flera av plutoncheferna kallade att ”särintressenas tyranni” hade börjat.  

Under värnpliktsutbildning är det som regel officerarna som har allt arbetsgivaran-
svar, men under internationella insatser där även gruppcheferna är anställda chefer inom 
Försvarsmakten har dessa ett betydligt större formellt ansvar än under värnpliktsutbild-
ning. En plutonchef uttrycker det som att: 

De har ju ett väldigt stort ansvar, arbetsgivaransvaret går ju ned ända på gruppchefsnivå, det ska 
man ju ha klart för sig så de har ett väldigt stort ansvar, de har ju väldigt tunga personalbitar, så 
nere på gruppnivå lösa ut sina problem och vad det kan vara för nånting. (Plutonchef B10A, Liv-
gardet)  
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Att säkerhetsarbetet har en formell regelkontext stod klart även för gruppcheferna, och 
de fick under kontingentens personalchefs ledning också genomgå en ledarskapsutbild-
ning om en halv dag, som var uppbyggd kring ett antal ”fall” som gruppcheferna skulle 
diskutera kring och ta ställning till. ”Fallen” handlade om berusade kolleger, otillåtna 
relationer till lokalanställda m.m., om vilka det fanns klara regler och bestämmelser i 
kontingentens policies. Gruppcheferna upplevde det därför inte som en ledarskapsut-
bildning, utan som en ”regelutbildning” med för stort fokus på fall som var tydliga brott 
mot policies och bestämmelser. De efterlyste ett större fokus på redskap för att i tid hin-
na se symtom och upptäcka om deras underställda soldater var på väg åt fel håll på nå-
got sätt.  

5.7.2 Materieltjänsten 
En mycket central och omfattande del av svenskt militärt arbete utgörs av olika former 
av materielrelaterat arbete. Under det svenska invasionsförsvarets dagar skedde mycket 
av grundutbildningen av värnpliktiga med materiel som lånades från de olika krigsför-
bandens mobiliseringsförråd, och att den lånade materielen var befintlig, vårdades noga 
och hölls komplett var en viktig del av beredskapen för krig. Vid mobilisering skulle 
materielen snabbt kunna återföras till krigsförbanden. Rutiner för materielvård och kon-
troll av materiel är därför välutvecklade inom Försvarsmakten, liksom en utvecklad tra-
dition att avdela tid och personal för materieltjänst. ”Ledarskap inom materielområdet” 
var länge också en fast bedömnings- och värderingspunkt vid sättande av tjänstgörings-
omdömen för yrkes- och reservofficerare.  

Dessa rutiner och tradition återfinns också inom utlandsförbanden där materielen 
”lånats ut” av Försvarsmakten, och ”lånas vidare” från avgående till tillkommande för-
band, vilket kräver en del inventerings- materielkontroll- och överkvitteringsarbete. 
Detta arbete har utsetts till de ställföreträdande chefernas arbete på olika nivåer, vilket 
ses med blandad entusiasm. En ställföreträdare uttrycker det som att:  

Ja alltså, jag är ju ansvarig för materiel, allt sånt där gegg, och det måste ju funka till exempel, och 
det är ju en förutsättning för att plutonen ska kunna lösa sina uppgifter, och där vilar ju plutonche-
fens förtroende på mig, så att... jag ska lösa ut det. (Plutonchef stf B10B, Livgardet) 

 
Inom kompaniet följer materieltjänsten vanliga svenska militära former med en kvar-
termästare och en teknisk chef (officer i teknisk tjänst) som kompanichefens främsta 
materielhanterare på kompaniet, och med de ställföreträdande pluton- och gruppchefer-
na som materielansvariga inom respektive pluton och grupp. På den nationella stöden-
heten (NSE) finns fler befattningar runt materielhantering inom den svenska kontingen-
ten. Dessa sköter bland annat kontakter med och transporter till och från Sverige gällan-
de materiel.  

5.7.3 En motvillig men nödvändig kontextorientering 
Orienteringarna mot arbetets kontext av regelverk och formellt organiserande skedde 
genomgående med negativa förtecken. Denna praktikexterna kontext och de mål och 
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uppgifter de förelägger i säkerhetsarbetet samverkar dock med de mål och inriktningar 
två andra praktikexterna kontexter ger. Genom att regelverket lägger ansvar på cheferna 
samverkar det med en kontext av svensk befälsledd militär verksamhet, där regelverket 
ger cheferna en möjlighet att hålla planering och ledning av säkerhetsarbetet i sin hand 
med motiveringen att det är de som chefer som har det juridiska ansvaret och befälsrät-
ten. Att ge order om materielvård är därmed inte bara i linje med regleverket, utan också 
ett militärt legitimt sätt att bibehålla befälsauktoritet. 

Många regler och bestämmelser är också tillkomna efter erfarenheter av hur persona-
len har reagerat i en rutinartad och tröttande utlandstjänst, t.ex. regler om hur mycket 
alkohol som får drickas vid ett tillfälle (”tvåölsregeln”) och under vilka arbetsvillkor, 
t.ex. uppehåll i arbetet, eller regler om hur relationer mellan män och kvinnor ska hante-
ras. Dessa regler ger ofta cheferna möjlighet till och incitament att i tid hantera problem 
som annars kan växa.   
 

5.8 Avslutning: ”How peacekeeping is perceived by soldiers” 
Som visats ovan kan det polisiära arbetet i Kosovo uppfattas och förstås på olika sätt 
beroende på i vilket meningssammanhang – praktikextern kontext – arbetet och insatsen 
ses. Här visar olika chefsgrupper upp skillnader i hur de kontextualiserade insatsen.  

Kompanichefen lägger därvid stor vikt dels i säkerhetsarbetet som säkerhetspolitisk 
insats, där medvetenheten om arbetets relation till den politiska reformprocessen är hög, 
dels i arbetet som central faktor i en rutinartad och tröttande verksamhet vilket är den 
kontext inom vilken kompanichefen tror att hans huvudsakliga ledarskapsinsatser kom-
mer att ligga. Han lägger också vikt i arbetet som en tävling i arbete och prestation och 
är den mest drivande bland officerarna i att formulera denna kontext och kan genom sin 
hierarkiska position göra den giltig för resten av kompaniet.  

De varianter av organisering av arbetet – gruppautonomt respektive befälshierarkiskt 
– som får mening inom varsin kontext verkar inte vara något som kompanichefen riktar 
någon större uppmärksamhet mot, utan plutoncheferna ges fria händer att organisera 
arbetet när det inte är fråga om kompanioperationer. Kompanichefens proaktiva upp-
fattningar om kompaniets organisering sker snarare inom kontexten av tävling i arbete 
och prestation, där olika specialinriktningar av plutonerna mot t.ex. eskortverksamhet 
eller spaningstjänst blir viktiga för att kompaniet alltid ska kunna erbjuda ett ”verktyg” 
till överordnade chefer.  

Plutoncheferna lägger främst vikt i arbetet som befälsledd, militär verksamhet där de 
som plutonchefer är centrala för verksamhetens organisering, planering och genomfö-
rande. Men en viss vikt ligger också i förståelsen av hur säkerhetsarbetet organiserats i 
”gruppchefernas mission”. Plutonchefernas förståelse av detta är i första rummet emel-
lertid inte enbart hur gruppcheferna ska kunna arbeta självständigt med ett delegerat 
uppdrag i sina gruppområden, utan även att de som plutonchefer kan arbeta självstän-
digt med ett delegerat uppdrag i eget plutonområde. Detta är ett sätt att förstå den upp-
dragsdelegering som ”gruppchefernas mission” innebär på ett sätt som gör att de lyfter 
den gruppautonoma organiseringen upp på en plutonnivå av ”plutonautonomt” arbete. 
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Detta sätt att förstå arbetet ligger mycket nära förståelsen av arbetet inom en kontext av 
svensk, befälsledd, militär verksamhet.  

Gruppcheferna lägger vikt dels i arbetet som fortsättning av arbetstraditionen i 
”gruppchefernas mission” vilket ger dem en central roll för arbetets organisering, plane-
ring och genomförande, dels i arbetet som en central faktor i en rutinartad och tröttande 
utlandsinsats. I denna senare kontext förstås arbetet som ett av flera inslag som kan nytt-
jas för att ”hålla killarna glada” (B13, Livgardet) men måste också ordnas in i en hori-
sontell strukturering av tillvaron där säkerhetsarbetet måste ge plats för och balanseras 
mot andra, motivationshöjande inslag som t.ex. utbildning eller ”plutonsmys”, d.v.s. att 
göra något mer lättsamt och festartat tillsammans. Förståelsen av arbetet som en fort-
sättning av ”gruppchefernas mission” leder också till förväntningar om att få arbeta mer 
självständigt i Kosovo, och att plutonchefernas vilja att leda och organisera arbetet 
kommer att tonas ned när de kommit på plats i Kosovo och arbetssättet konkret tar form 
i praktiken. 

Dessa olika sätt att förstå insatsen och arbetet i Kosovo får, som kommer att belysas i 
nästa kapitel, konsekvenser för hur de sedan utför arbetet. 
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6. Förståelse och säkerhetsarbetets utförande 
Detta kapitel avser belysa hur cheferna kom att utföra det polisiära säkerhetsarbetet ut-
ifrån hur de förstod det.  

6.1 Inledning 
Som behandlas närmare i Granberg (2013) påverkas det praktiska utförandet av arbetet 
av hur cheferna, utifrån sin förståelse, mentalt ramar in arbetet och dess olika inslag. 
Analogt med de två horisonter av förståelse som används här, orienterande och instru-
mentell förståelse, kan mental inramning ses som ett mer eller mindre vanemässigt val 
av en eller flera praktikexterna kontexter – en kontextorientering – för att inom förståel-
sehorisonterna för dessa kontexter göra vissa mål, inriktningar och intentioner för ett 
handlande i arbetet mer framträdande (salient) för att kunna orientera arbetet mot dessa. 
Till följd av detta kan vissa uppgifter och arbetsobjekt bli mer framträdande och ett in-
strumentellt val av medel för att hantera dessa uppgifter och objekt för att nå målet ske – 
en instrumentell praktikinramning.  

Skillnaden mot en orienterande och en instrumentell förståelse, är att kontextorien-
teringar och instrumentella praktikinramningar sker i nära anslutning till, eller i hand-
landet och kan innebära ett mer eller mindre medvetet val bland flera alternativ för att 
ett konkret handlande ska bli möjligt. Det handlar med andra ord om att tillfälligt ge upp 
en bredare förståelse och många olika meningar och syften med arbetet till förmån för 
en viss inramning för att tydliggöra vad och varför i arbetet. Detta kan ses som en förut-
sättning för att klara ut vad som ska göras, och hur, speciellt om man är flera som ska 
samordna sitt arbete.  

Kontextorienteringar och praktikinramningar kan sägas till stor del ske på värdera-
tionell grund och de emotiva och identitetsrelaterade elementen i förståelsen kan vara av 
stor vikt för vilka praktikexterna kontexter (och värden) som väljs, så som cheferna i 
fallstudien gärna vill förstå in arbetet utifrån sin uppfattning om sin egen chefsroll, nu-
varande och framtida, och plats i den militära organisationen. Kontextorienteringar och 
praktikinramningar hänger ihop på samma sätt som de två förståelseformerna såtillvida 
att en orientering mot en viss praktikextern kontext för arbetet lätt leder till överens-
stämmande inramningar av arbetspraktiken. Med andra ord: såväl arbetets mål och in-
riktningar som dess medel måste ges värde inom en viss kontextorientering för att ses 
som relevanta. Mental inramning kan ses som horisontbegränsad och ”smal” förståelse-
i-handling, och genom mentala inramningar ”ser” arbetsutövare uppgifter och objekt för 
handlingar inom en arbetspraktik. En mental inramning är genom detta en kognitiv för-
utsättning för vilka kunskaper som kan sättas i rörelse och utvecklas, d.v.s. vilket kun-
nande som blir aktuellt. 

6.2 Chefernas kunnande i arbetet 
När det gäller vilket instrumentellt kunnande cheferna visade i arbetet, d.v.s. vad man 
inriktade sina ansträngningar mot och vilka kunskaper och färdigheter cheferna satte i 
rörelse för att för att åstadkomma något i i förhållande till detta vad, hänger detta som 
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sagt nära samman med utifrån vilka praktikexterna kontexter inom vilka de förstod ar-
betet, d.v.s. utifrån vilka kontextorienterngar de gjorde.  

En praktikextern kontext som alla chefsnivåer orienterade sig mot och vars mål med, 
inriktningar av och medel för arbetet alla chefer använde som utgångspunkt för även 
andra mål och inriktningar, var den kontext för arbetet som i förra kapitlet benämndes 
en säkerhetspolitisk insats i ett vapentätt område. Denna kontext hade också status av att 
vara ”officiell” kontext för arbetet genom att de ”teoretiska” genomgångarna under in-
satsutbildningen mestadels behandlade denna. Likaså var det formella uppdraget/målet 
att upprätthålla ”safe and secure environment” (SASE) liksom arbetets formella medel i 
form av t.ex. VCP:er, patruller etc. presenterat inom ramen för denna kontext. Den är 
därför i en mening den mest grundläggande kontexten för arbetet, gentemot vilken 
andra meningssammanhang var tvungna att förhålla sig.  

Den säkerhetspolitiska kontexten och de mål den aktualiserar har cheferna, liksom 
under insatsutbildningen ganska vaga meningar om även under insatsen. De inriktningar 
och mer konkreta uppgifter som främst pekas ut inom denna kontext är de formella 
uppgifter kompaniet och dess underavdelningar inom ramen för SASE har fått sig tillde-
lade och av insatstradition utfört, t.ex. att bedriva ”frameworkarbete” genom att patrul-
lera och genomföra VCP:er. Inga andra uppgifter eller inriktningar formulerades eller 
nyskapades med hänvisning till denna kontext. Jag kunde inte heller observera eller 
höras tala om några diskussioner eller idéutvecklingar om hur arbetet skulle kunna ut-
vecklas för att bidra till den politiska reformen av Kosovo. Cheferna ägnar sig istället 
huvudsakligen åt att utveckla sitt kunnande i vad de ”fått order om”, d.v.s. att genomfö-
ra frameworkarbete inom ramen för den formella kontexten av säkerhetspolitisk insats. 
Det kan ses som att när det av olika skäl blir svårt att upprätta en mål-medelrationalitet 
för ett vagt formellt mål/uppdrag (SASE), kan användande av de utpekade, formella 
metoderna (patruller etc.) bli ett mål i sig. Detta har emellertid i sin tur ett värde att göra 
så som man utbildats eller som ”orderlydnad” i en militärprofessionell kontext.  

Vad de ”fått order om”, d.v.s. det övergripande uppdraget att upprätthålla SASE ge-
nom frameworkarbete, bryts sedan ned, d.v.s. uttolkas och preciseras, däremot på olika 
sätt av olika chefsnivåer och ges mening främst i relation till de skilda sätt att förstå 
arbetet de olika chefsnivåerna visade redan på Livgardet. Ett sådant nedbrytande skedde 
i och med de målsättningar att hitta så mycket vapen som möjligt och att vara bästa 
kompani som officerarna med kompanichefen i spetsen fastställde. Vissa av gruppche-
ferna, främst de med tidigare erfarenhet, ser emellertid också inriktningar mot att hålla 
kontakt med verksamheter och lokalbefolkning i sina gruppområden som relevanta fo-
kuseringar inom ramen för den säkerhetspolitiska insatsen, mer än att jaga efter vapen.  

Säkerhetsarbetet i Kosovo innefattar dock en hel del ”frameworkarbete” som inte lätt 
och tydligt ges mening av cheferna som aktiviteter för att hitta vapen eller vara bästa 
kompani, eller som kan ges mening som att hålla kontakt med lokalbefolkningen. De 
kan istället mer beskrivas som rutinartat, säkerhetsrelaterat vardagsarbete i tilldelade 
uppgifter/områden och med fastställda metoder. De utförs och ges mening främst inom 
den vidare och vagare kontexten av säkerhetspolitisk insats, till skillnad mot såväl de 
fastställda målsättningarna om att hitta vapen och vara bästa kompani som strävan efter 
kontakt med lokalbefolkningen, vilka, som berörts i kapitlet ovan, också gavs komple-
mentär mening inom andra kontexter. Kunskap om denna vidare och vagare kontext av 
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säkerhetspolitisk insats har cheferna främst fått genom insatsutbildningens ”teoretiska” 
inslag. De fastställda metoderna har också förmedlats genom insatsutbildningen, men 
även genom arbets-/erfarenhets-övertagandet från föregående kompani, liksom från 
tidigare insatser via de erfarna gruppcheferna.  

Vidare upplevdes det mentala avståndet till olika politiska diskussioner både som 
stort, och hölls också stort med motivet att vara opartiska. Detta innebär att säkerhetsar-
betet innehåller en hel del arbete som lätt ges enbart en ”teoretiskt” formulerad mer än 
”praktiskt” upplevd mening, av soldater och chefer – som ett användande av medel utan 
ett tydligt, nåbart mål. D.v.s. soldater och gruppchefer kan på ett resonerande, ”teore-
tiskt” plan ge det rutinartade, opartiska patrullerandet mening inom ramen för den poli-
tiska reformen i Kosovo, men de har svårare att peka på hur just den patrullrunda de 
genomför konkret bidrar till detta eller vad man konkret uppnått med den. Arbetet me-
nar de till stor del utförs också för att det är beordrat, och att utföra arbete för att det är 
beordrat mer än att det ses som direkt meningsfullt av dem som utför arbetet får mer 
mening inom såväl en kontext av Försvarsmaktens bestämmelser och traditioner som en 
kontext av befälshierarkisk organisering, än inom ramen för en politisk reform i Koso-
vo.  

Det främsta uttrycket för detta vardagsarbete är när cheferna anger att de bedriver 
frameworkarbete genom att patrullera i syfte att ”visa närvaro” eller ”hålla ordning”. 
Cheferna gav, när jag frågade dem om detta under patruller, genomgående uttryck på ett 
intellektuellt, resonerande plan mer än ett mer känslomässigt engagerat plan för att detta 
var vad ”jobbet” i Kosovo gick ut på. Soldaterna var ofta mer rakt på sak om att ”själva 
jobbet” mest gick ut på att ”köra eller gå omkring och visa närvaro”, som en soldat 
uttryckte det (Obs B31 juli). Flera jag talade med, både chefer och soldater, menade att 
det fick kompletteras med andra saker, t.ex. ”sightseeing” i såväl Kosovo som olika 
KFOR-anläggningar, kontakter med lokalbefolkningen och framförallt jakt på vapen för 
att kännas mer meningsfullt. Säkerhetsarbetet behövdes göras mer meningsfullt, och då 
den vidare kontexten av säkerhetspolitisk insats och politisk reform således inte fullt ut 
räckte till för detta.  

Inom den vidare kontexten av säkerhetspolitisk insats och politisk reform, med dess 
tilldelade uppgifter och fastställda metoder strävade chefer därför efter att ”driva” arbe-
tet mot aktiviteter, inriktningar eller sätt att organisera arbetet som gjorde det mer tyd-
ligt och direkt meningsfullt för dem – vilket innebar att andra mål och värden än de som 
den säkerhetspolitiska insatsen främst innebar blev aktuella. Inom grupperna kunde till 
och med några av soldaterna ”driva” gruppen mot vissa aktiviteter för att få sina intres-
sen tillgodosedda, och gruppcheferna genomförde aktiviteterna för att göra dessa solda-
ter nöjda. Den instrumentella förståelse cheferna själva visade i denna ”drivning” av 
arbetet följde i stort också de olika sätt att förstå insatsen och arbetet som de olika 
chefsgrupperna hade visat under insatsutbildningen. Arbetet gavs därvid i stor utsträck-
ning mening inom de praktikexterna kontexter som redovisats i kapitel 5. Vidare kom 
dessa under insatsen att på olika sätt sammanföras i två grupper, men utgick ändå på 
olika sätt från de olika värden och inriktningar som kunde förstås inom den vidare, ”teo-
retiska” kontexten av säkerhetspolitisk insats.  
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6.3 Den säkerhetspolitiska insatsen och arbete i form av militär närvaro  
Som diskuterades i förra kapitlet såg cheferna under insatsutbildningen insatsen i stort 
som en utifrån tillkommen deeskalering av den etniska konflikten mellan kosovoserber 
och kosovoalbaner, där en av deeskaleringens grundelement var att helt enkelt finnas på 
plats och visa sin närvaro som militärt förband i Kosovo. Det är genom den ”lugnande” 
närvaron man menade sig bidra till den politiska reformprocessen i Kosovo då detta 
menas hålla nere våldsamheter och strider mellan parter. Den praxis i form av de upp-
gifter och de arbetssätt som uppstått i den svenska kedjan av insatta kontingenter i Ko-
sovo, och som överförts till nya kontingenter genom insatsutbildning och erfarenhetsö-
verlämning, har till stor del formats inom denna kontext. I denna kontext är kopplingen 
mellan arbetets praxis och arbetets övergripande mål dock mer ”teoretiskt” än empiriskt 
konstaterad, d.v.s. cheferna vet på ett ”teoretiskt”, orienterande plan att arbetet hänger 
samman med en politisk reform, men det är svårt att se det direkt i säkerhetsarbetets 
praxis. Det som av soldater och chefer främst nämndes som ett direkt ”kvitto” på att 
säkerhetsarbetet har effekter för en politisk reform, är när lokalbefolkningen säger att 
det är bra att KFOR är där, annars hade det nog varit oroligare.  

6.3.1 Att dämpa en etnisk konflikt genom militär närvaro  
En central del av säkerhetsarbetet, menar cheferna, är att förhindra motsättningar och 
vara beredd att förhindra fortsatta våldsamheter mellan folkgrupperna. Detta uttryckte 
de ofta med oprecisa, ibland skämtsamma omformuleringar som t.ex. att vara beredd 
om det ”skorpar till sig” eller om ”det bruna träffar fläkten”. Olika beredskapsövningar 
och utrustningskontroller genomfördes också för detta, liksom en hel del patrulleringstid 
gick till att åka runt i olika områden för att lära sig att hitta ifall det skulle bli fråga om 
en allvarligare insats med stora krav på snabbt agerande. Att de i grund och botten är i 
Kosovo för att förhindra öppet etniskt våld är också en bild av insatsen cheferna uppfat-
tat från föreläsningarna. Hur detta kan ta sig uttryck i arbetspraktiken visas nedan i hur 
en plutonsoperation motiveras och genomförs: 
 
Serberna firar påsk. I det serbdominerade samhället Gracanica i det svenska kompani-
ets ansvarsområde kommer under påskaftonen ett stort ungdomsdisko att hållas. Två 
grupper ur 1.pluton (B10) som har Gracanica med omgivningar som AOR ska på plu-
tonchefens initiativ inom ramen för plutonsoperation PÅSKHARE patrullera i Gracani-
ca med omnejd under kvällen och natten. Den tredje gruppen är uppbunden på en fast 
uppgift.  

Plutonchefen håller ordergivning för gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer 
efter middagen.”Påskfirandet är mycket viktigt för Serber, medans Albaner avskyr 
påsken” har plutonchefen skrivit i sin order för operationen, och vidare:”Albaner som 
passerar genom Gracanica KAN utsättas för trakasserier. Kriminella element KAN 
nyttja detta tillfälle att stjäla eller vandalisera i Preoce alt. Lapje Selo [grannbyar till 
Gracanica inom det s.k. Triaden-området] då folket troligtvis befinner sig i Gracani-
ca”, och senare: ”Beslut i stort: Jag avser att visa stor närvaro i området Triaden i 
syfte att serberna skall känna sig trygga och att KFOR visar sin respekt för deras hög-
tid… Riktlinjer: Vår närvaro skall ses som positiv, ej inkräktande på Serbernas högtid. 



132 

Kontrollera Albaner extra noga” (plutch order för operation PÅSKHARE). Plutonen 
ska vidare patrullera i området för att ”show force” och vara beredd att stänga av de 
tre större tillfartsvägarna till Gracanica för trafik. Ordern säger inget om samverkan 
med lokalpolisen, som i Gracanica är mycket underbemannad. Inga enheter får trots 
plutonchefens bedömning om ”kriminella element” heller order att fortlöpande hålla 
sig i grannbyarna Preoce eller Lapje Selo, som i stort sett lämnas utan bevakning.  

Jag följer med gruppchefen B12, som i Sverige arbetar som kriminalpolis och hans 
omgång (gruppchefen och tre soldater) på deras del av operationen. Den börjar vid 
tiotiden på kvällen med ”car-checks” i mörkret i norra utkanten av samhället, d.v.s. att 
stoppa bilar på väg in mot Gracanica och kolla vilka som sitter i bilen och vad de har 
för ärende i Gracanica. Ingen genomsökning av bilarna sker utan syftet är att markera 
KFOR-närvaro. Jag frågar gruppchefen hur de kan skilja på kosovoalbaner och koso-
voserber. ”Mjaa, körkortet kanske, deras namn” säger gruppchefen, ”annars är det väl 
som vanligt att kolla om det sitter en massa unga män i en bil”. Några KPS-patruller 
syns inte till. 

Efter en knapp timmes ”car-checks” börjar omgången jag följer istället, i enlighet 
med plutonchefens plan patrullera med terrängbilen i norra delen av samhället, mest 
längs huvudgatan men ibland in på sidogator och småvägar. Strax efter midnatt parke-
ras terrängbilen på den lokala polisstationens gård – några poliser syns inte heller nu 
till – och omgången börjar fotpatrullera i de centrala delarna och bland annat gå in på 
ett stort nöjesställe. Nöjesstället är i det närmaste tomt så plutonchefen och B12:s om-
gång åker till ungdomsdiskot som ligger på en sidogata i närheten. På ungdomsdiskot 
är det ganska mycket folk, mest ungdomar i nedre tonåren. Allt går lugnt till. Jag och 
gruppchefen skämtar om att det är precis som ett ”fjortisdisko” på nån fritidsgård på 
nån mindre ort i Sverige och både gruppchefen och hans omgång är avslappnade och 
lugna. Inga berusade ungdomar syns till och ungdomarna är mer intresserade av var-
andra än av soldaterna, som ignoreras helt av ungdomarna.  

Soldaterna går runt lite i närområdet, kollar lite i mörka gränder och på mörka bak-
gårdar och hänger en stund utanför ingången till diskot medan plutonchefen och några 
soldater går in en sväng i full mundering med automatkarbin, stridsväst, basker. Sedan 
går vi tillbaka till terrängbilen och gruppchefen och hans omgång fortsätter fordons-
patrullerandet i samhällets norra delar. Vid tre-snåret på natten är det tyst, lugnt och 
folktomt i Gracanica, och omgången skjutsar in mig till Camp Victoria, men åker själva 
tillbaka för att fortsätta med ”car-checks”och patruller i Gracanica med omnejd. Först 
vid femsnåret på morgonen avbryts patrulleringen för plutonens huvuddel, och en om-
gång som vilat inne på campen under småtimmarna sticker ut för att fordonspatrullera i 
plutonsområdet. (Obs Gruppchef B12 7/4)   

 
Plutonschefens motiv till denna, jämfört med det dagliga gruppvisa patrullarbetet avse-
värt förstärkta insats där större delen av plutonen är ute samtidigt, är det serbisk-
ortodoxa påskfirandet och risken att kosovoalbaner kan komma att störa denna, alterna-
tivt angripas om de befinner sig i Gracanica. Plutonsoperationen motiveras mer av plu-
tonchefens uppfattning om etniska konfliktorsaker och den vidhängande nödvändighe-
ten att ”show force” i området, d.v.s. visa att man är där och är beredd, än av eventuell 
ordningsstörning eller risk för inbrott i folktomma byar. Ingen närmare samverkan ver-



133 

kar ha skett med lokalpolisen i Gracanica, som är en liten, mycket underbemannad sta-
tion.  

Jag frågar senare, i en intervju baserad på nattens händelser, gruppchefen B12 som i 
Sverige arbetar som kriminalpolis:  

MG: Den här tjänsten ändå, den är ju inte så himla stor skillnad mot hemma? B12: Hur tänkte du 
då? MG: Alltså polisarbete i Sverige? B12: Nej, nej, det är, absolut, det är ju faktiskt ganska lik-
nande... ordningspolistjänst, faktiskt, klassiskt, absolut. (Gruppchef B12, april) 

 
Den militära närvaron för att dämpa en etnisk konflikt har också stora likheter med pat-
rullerande, reaktivt och händelsestyrt ordningspolisarbete i Sverige. KFOR-enheterna 
patrullerar till fots och i terrängbilar i sitt område, och ingriper när något händer eller 
om de via radion beordras till något av ”watchkeeper” (vakthavande befäl) inne på 
Camp Victoria. Emellanåt upprättar de fordonskontrollplatser där de söker igenom for-
don efter illegala objekt. Plutonsoperationen ovan kan i ljuset av detta också ses som en 
förstärkt polisiär övervakning av Gracanica med omnejd. 

6.3.2 Närvaro som ”patrullerande ordningspolis” i ett område 
En hel del av detta ”ordningspolisiära” säkerhetsarbete hade dock inte direkt etniskt 
relaterade förtecken, utan hade mer med allmän områdesövervakning, ordningshållning 
och KFOR-närvaro rent allmänt att göra. Detta säkerhetsarbete gavs mer än något annat 
mening främst som internationell militär närvaro i en nu ganska lugn konfliktzon. 
KFOR var där för att visa att de fanns där, så inga lokala grupperingar skulle få för sig 
att börja vara mer aggressiva mot andra kosovarer. 

Det rörliga patrullerandet och upprättandet av VCP:er utgjorde tillsammans med de 
fasta bevakningsuppgifterna insatsens observerade vardagsarbete, och det var till stor 
del för detta arbete insatsutbildningen hade tränat grupperna. Patrullarbetet utfördes 
också över tid utan särskild order och var något grupperna regelmässigt ägnade sig åt i 
sina gruppområden under gruppchefens ledning när grupperna inte blev ianspråktagna 
för andra uppgifter. Det var därmed, tillsammans med olika kontakter och samtal med 
lokalbefolkningen, ett centralt inslag i det gruppautonoma arbetet. Det var också det 
huvudsakliga arbetsinnehållet när kompaniet lämnade stöd till andra kompanier. Bl.a. 
understöddes det finländska, det irländska och det tjeckiska kompaniet med patrullering 
i dessa kompaniers områden över kortare (enstaka dag) eller längre tid (upp till två må-
nader som hos tjeckerna). Grupp- och omgångsvis patrullering till fots och i fordon, och 
upprättande av VCP:er är något av standardmoment i arbetet, oavsett om det bedrivs 
som gruppautonomt arbete i eget AOR, eller som plutons- eller kompanioperationer i 
eget område eller tillfälligt i andra kompaniers områden.  

Hur sådant grupp- eller omgångsvis ordningspolisarbete kan te sig visas nedan, som 
rör vad en soldat i gruppen kallade ”en ganska händelserik patrullrunda ändå”.  
 
Söndag Kl. 21 på kvällen. Jag följer med gruppchefen B11 och en omgång ur hans 
grupp på en av plutonchefen beordrad fordonspatrull i hela plutonens AOR. Under hela 
kvällen/natten ska plutonsområdet på plutonchefens initiativ kontinuerligt patrulleras 
och denna omgång är först ut – sedan kommer andra att ta vid. Först åker vi genom 
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Gracanica och byarna väster därom, Preoce och Lapje Selo. Det är söndagkväll och 
knappt någon är ute. Patrullen ska enligt KFOR:s bestämmelser pågå i minst fyra tim-
mar för att få inrapporteras som fordonspatrull. Vi fortsätter norrut från Preoce, förbi 
en plats där B11 visar mig var hans grupp nyligen genomförde en nattlig spaningsope-
ration, och sedan vidare på småvägar mot Pristinas sydvästra utkant, och svänger in på 
ett tillbommat marknadsplatsområde.  

Vi åker runt lite och kontrollerar att allt ser stängt och låst ut, och kör sedan ut på 
huvudvägen mot Pristina och in på ett skräpigt industriområde bredvid en soptipp i 
stadens utkant. Hela området vimlar av förvildade hundar som springer och skäller runt 
terrängbilen. Här, längs en stickväg, står kosovariska civila bilar lite här och var. ”Det 
är torskar som plockar upp prostituerade inne i Pristina och sen åker ut och ställer sig 
här, för här vågar inte hororna kliva ur bilarna för hundarna”, berättar gruppchefen. 
Detta är hans fjärde utlandsmission, tredje i Kosovo. ”Vi får inte plocka dem [sexkö-
parna], men vi kan väl jävlas lite”. Terrängbilen glider sakta förbi de parkerade bilar-
na, och soldaterna lyser med starka ficklampor in i bilarna. De i bilarna håller för an-
siktet när ljuset träffar dem.  

Efteråt åker vi till en bensinmack för att köpa lite fika. Gruppchefen blir uppringd av 
watchkeeper [vakthavande befäl] på Camp Victoria. En explosion har rapporterats från 
marknadsplatsen där vi nyss patrullerat. Gruppchefen skäller på watchkeepern och 
säger att han ska skicka ut QRF:n [en larmberedskapspatrull på Camp Victoria] istället 
så att han kan fortsätta sin områdespatrull, att det är så det ska fungera. Men det slutar 
med att vi får åka till marknadsplatsen. Väl framme finns flera bilar från KPS på plats, 
men polismännen vågar inte riktigt gå ända fram till platsen för explosionen – baksidan 
av en butik där en bakdörr sprängts. Avspärrningsband sätts upp och vi står där och 
väntar ca trettio minuter innan en EOD-patrull [ammunitions- och sprängmedelsröj-
ningspatrull] från Camp Victoria anländer tillsammans med QRF-patrullen. En av 
EOD-killarna går fram till platsen för explosionen och tittar, lyser runt med ficklam-
pan. Efter ett tag kommer han tillbaka med smådelar från en handgranattändare i han-
den. Troligtvis en handgranat som placerats mot dörrens nederkant.  

Klockan närmar sig ett på natten. EOD och QRF-patrullen stannar kvar med polisen 
och vi åker vidare, ut på huvudvägen mot Pristina och in på ett busstationsområde. Där 
står en täckt lastbil och några personbilar bakom en byggnad, och en grupp om ca tio 
män lastar i skenet av en gatlykta ur kartonger som de sedan lastar i personbilarna. 
När KFOR-bilen närmar sig stannar de alla upp och tittar avvaktande mot bilen. Vi 
åker förbi ganska nära, sakta, stannar och gruppchefen tittar länge på männen. ”Äh! 
Kör till Camp Victoria.” Bilen tar fart och männen vid lastbilen spricker upp i breda 
leenden. Jag tänker att de andra, yngre gruppcheferna som gör sin första utlandsmis-
sion hade begärt förstärkning och sen kastat sig ur bilen för att undersöka det hela 
närmare. Jag frågar B11: ”Det var inget det där tycker du?” B11: ”Äh, sånt där är 
KPS’ sak att kolla”. Något samtal till lokalpolisen blev det dock inte. (Observation 
Gruppchef B11 9/4) 
 
Någon efterföljande, händelsebaserad intervju hanns inte med för denna gruppchef då 
erbjudandet att följa med på patrull kom snabbt och mitt i mina förberedelser för att 
byta följd pluton. Vi samtalade dock senare om arbetet och han (gruppchef B11) fram-
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höll att patrullarbetet kunde vara ganska enahanda, speciellt på kvällar och nätter, och 
till stor del handlade om att ”vara där ute” inom ramen för KFOR:s närvaro i Kosovo.  

6.3.3 Spänningen mellan närvaro som ”ordningspoliser” och närvaro som ett 
potentiellt militärt hot på plats i Kosovo 

Den internationella militära närvaron kan sägas fylla två skilda men sammanhängande 
uppdrag: dels att vara på plats som ett militärt förband med beredskap att ingripa om 
våldsamheter uppstår mellan olika grupper i Kosovo, dels vara ”ordningspoliser” med 
uppdrag att upprätthålla lag och ordning i Kosovo. För att kunna utföra det första upp-
draget är man på plats i Kosovo som ett militärt förband med vapen och annan materiel 
för strid och lägger tid på ”vidmakthållandeträning”, d.v.s. skjut- och stridsövningar, på 
olika beredskaps- och materielkontroller, samt på rekognoscering för att lära sig att hitta 
snabbt. För det senare uppdraget genomförs ”polisiärt” frameworkarbete genom patrul-
lering, övervakning och fordonskontroller såsom i de empiriska exemplen ovan. Det 
senare är också ett uppdrag som KFOR skulle sköta främst i ett övergångsskede efter 
FN:s övertagande 1999, men som fortsatt ställas till KFOR då såväl lokalpolis som 
UNMIK-POLICE inte varit tillräckligt operativa. I detta uppdrag är KFOR också befo-
genhetsmässigt beroende av den lokala polisen då det vid tiden för studien endast är 
dessa som har befogenhet att arrestera människor i Kosovo (om de inte är medborgare i 
ett KFOR-bidragande land då KFOR-militärpolis från det landet har polisiära befogen-
heter).   

Dessa två uppdrag hänger samman och har ingen tydlig gräns mot varandra, men har 
ändå en inneboende spänning då de egentligen är verksamheter inom två skilda kun-
skapsområden – militär strid/upprorsbekämpning, och civilpolisiärt arbete. Soldater och 
chefer är militärt grundutbildade, utrustade och till del samövade för det förstnämda 
genom värnplikt, officersutbildning och insatsutbildningens stridsövningar, men utför i 
huvudsak ordningspolisiära uppgifter som inte alltid kräver militär utbildning och ut-
rustning. För det polisiära säkerhetsarbetet i Kosovo har de fått en introducerande ut-
bildning på Livgardet.  

Det militära inslaget är emellertid betydande. Patrullerna består alltid av minst fyra 
soldater istället för polisens tvåmanspatruller. Genomgående är patrullerna också betyd-
ligt tyngre beväpnade än svensk polis även när dessa har s.k. förstärkningsbeväpning 
(kulsprutepistoler eller automatkarbiner). De svenska KFOR-soldaterna bär regelmäs-
sigt kamouflageuniform, stridsväst med fickor för ammunitionsmagasin och granater, 
automatkarbiner, en del med granattillsatser, och vissa soldater bär även lätta kulsprutor. 
Ofta bär de splitterskyddsväst med tjocka skyddsplattor, och har ibland, men ändå gans-
ka sällan, den gröna, militära hjälmen påtagen. Påtagen hjälm är ett tecken på högre 
beredskapsnivå inför strid – med den avtagen ger man ett mer ”avslappnat” intryck me-
nar soldater jag talar med.  

Vid några patruller frågar jag soldaterna vad av ammunition och annat för strid de 
har i sina stridsvästar. Genomgående har de fyra-sex st trettiopatroners magasin till au-
tomatkarbinen, några har skaffat fler och har upp till åtta-tio magasin, vidare en eller 
flera av olika former av handgranater - spränghandgranater, chockhandgranater, rök-
handgranater. De som har 40mm-granattillsats till automatkarbinen bär ett antal 40 mm 
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spräng- och tårgasgranater och en ”distansbatong”- en 40mm specialprojektil som är 
som en liten sandsäck som kan användas för att på håll ge ett kraftigt ”slag” utan att 
vara dödligt. Vissa av soldaterna är utsedda som hagelskyttar och bär ständigt med sig 
gruppens hagelgevär, som främst är avsett mot hundar men också kan skjuta en stor 
gummikula som ”distansbatong”. De olika ”distansbatongerna” (som militärt betecknas 
som Icke-Dödliga Vapen – IDV) har tillförts de svenska KFOR-förbanden för att vid 
polisiära insatser ha fler alternativ än automatkarbin eller batong.  

Allt är färgat i militärgrönt och olika kamouflagefärger. De arbetar i en typiskt mili-
tär organisation med grupper och plutoner. De ser verkligen ut som soldater och verkar 
trivas med en militär livsstil. De bär inte mer polisiär normalutrustning som pistoler, 
som de gärna vill ha men mer som komplement till automatkarbinen än som huvudbe-
väpning, eller batonger vilka de dock har tillgång till i kravallutrustningen som finns 
lagrad på campen. De har inga armbindlar eller koppel med reflexer som t.ex. svensk 
militärpolis har (sådana bärs också av de militärpolisenheter som finns i Kosovo och 
vars arbete främst är riktat mot andra KFOR-förband).  

Jag talar med gruppchefen B32 om det militära inslaget under en intervju: 

MG: Vill folk vara soldater, med vapen och..? B32: Jag vet inte, menar du att det skulle vara nåt 
alternativ, med...? MG: Det här är ju ganska mycket polistjänst [ja], och så [ja], häromdan t.ex var 
det en grupps uppgift, det var folk som kastade sopor i sjön [som protest och gruppen skulle kolla 
varför]… samtidigt verkar det som om folk gärna bär vapen och så, det är inga problem att vara i 
uniform? B32: Näe, nä alla är väl liksom...i grunden är alla medvetna om att det är...militär tjänst 
men man löser mer polisära uppgifter. MG: Men i grund och botten är det en militär tjänst? B32: 
Ja, det tror jag de flesta ser det som...sen att det kanske inte är den militära tjänst man riktigt blev 
grundutbildad som, men vi har i och för sig många militärpoliser i gruppen, men... MG: Du var ju 
på [militärpolis]kompani under GU, hur pass likt är det här [militärpolis]tjänsten under GU? 
B32: det är väl kanske den tjänsten i Försvarsmakten under GU som är mest lik den härnere. 
(Gruppchef B32, april) 

 
Soldater och chefer i kompaniet såg sig genomgående inte heller som någon ”polisstyr-
ka” utan som en militär styrka med polisiära uppgifter. Det tolkar jag som att soldater 
och chefer vill ha en militär identitet framför en ”polisiär” identitet. En militär styrka är 
också givetvis uniformerad och beväpnad och uppför sig militärt och disciplinerat – det 
senare något som ofta underströks av officerarna men inte alltid sågs som lika nödvän-
digt av många gruppchefer och soldater vars militära identitet snarare tycks vara av-
hängig den militära utrustningen, speciellt vapenutrustningen, än av ett speciellt uppträ-
dande.  

Att bära vapen och uniform kan dock fylla ett funktionellt syfte mer än att vara me-
del för att vidmakthålla en militär identitet genom att vapnen och uniformerna i sig får 
vara symboler för ett potentiellt militärt hot istället för att detta symboliseras genom 
KFOR-soldaternas uppträdande. Soldaterna kan därigenom låta den militära utrustning-
en så att säga utgöra huvudinsatsen i den militära närvaron, medan de själva kan vara 
mer avslappnade. En patrull och en intervju i april belyser hur vapnen ges en egen roll i 
säkerhetsarbetet utan att de behöver infogas i något mer strikt militärt uppträdande: 
 
Följer med gruppchefen B33 idag. Avmarsch 07.20 från Camp Victoria till irländarnas 
Camp Clarke för att förstärka patrulleringen i irländarnas kompaniområde under deras 
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förbandsrotation. Framme på Camp Clarke hämtas en av irländarnas lokaltolkar och 
gruppen får order av en irländsk kapten. Några byar samt en liten stad söder om cam-
pen ska besökas. KFOR ska visa närvaro. Gruppen kör samlat med båda terrängbilar-
na, på dammiga jordvägar iväg till den första av byarna där bilarna parkeras och alla 
kliver ut. Några barn samlas men springer snabbt iväg. Efter en kort fotpatrull i byns 
utkant upp mot ett skogsområde, och ett kort försök till samtal med en bonde på en trak-
tor åker vi iväg till nästa by, genom den och ned till den tredje byn. Få människor syns 
till. Bilarna lämnas med sina förare och gruppen går med vapnen i händerna tillbaka i 
skyttekolonn, d.v.s. med några meters lucka mellan varje man längs vägen över öppna 
fält till den andra byn. Gruppen ger inte intryck av ”några militära uniformer som är 
ute och går”, utan intryck av en grupp tungt beväpnade soldater, rustade och utspridda 
som för strid.  

Gruppen kommer fram till och ställer sig att vänta i en vägkorsning i utkanten av byn 
medan bilarna kallas upp via radio. Några barn med en boll kommer fram, och efter en 
stund börjar några av soldaterna att med stridsvästfickor och automatkarbiner ding-
lande och slängande sparka lite boll med barnen. Det börjar bli riktigt varmt och stäm-
ningen är ganska loj. Mycket lite har sagts inom gruppen på hela förmiddagen. Mest 
snack om vad de ser runtom sig och att det är roligt att se nya delar av Kosovo. Förbi-
passerande hälsar och tolken samtalar med några bybor som stannat till. De undrar 
varför svenskarna och inte irländarna är där som vanligt. Tolken berättar sedan för 
mig att de flesta i Kosovo lätt känner igen olika nationers soldater och vet hur de bru-
kar uppträda. 

Efter en lunchvända förbi Camp Clarke åker hela gruppen ned till staden Stimlje, 
som vimlar av skolbarn i olika åldrar. Gruppen parkerar sina bilar på en bakgård mitt 
inne i staden, men hinner knappt ut ur bilarna förrän barn samlats runt om dem. Solda-
terna tar instinktivt tag och håller i magasinen till sina hängande automatkarbiner då 
det är ”välkänt” att barnen i ett obevakat ögonblick brukar kunna snäppa loss och ta 
magasinen. Tolken berättar att yngre elever har undervisning i skollokalerna på för-
middagarna, och äldre på eftermiddagarna, så vid lunchtid är så gott som alla skolbarn 
inne i de centrala delarna av den lilla staden.  

Huvuddelen av gruppen samlas runt en karta över staden medan några soldater pra-
tar lite med barnen varav några talar ganska bra engelska och tolkar åt andra barn. 
Jag frågar en soldat som bär en kulspruta om han bär den för att det är beordrat att 
kulsprutan ska med. MG: ”Har du med den för att du fått order om det?” Soldaten, en 
ärlig, rättfram svensk grabb svarar att naeej, det har han väl inte fått order om, han 
brukar ta med den, han är ju kulspruteskytt i gruppen. Han verkar nästan stolt över att 
alltid orka bära på kulsprutan. Laddad med 200 patroner väger den nästan tio kilo, 
säger han, och han har ytterligare två kassetter om 200 patroner var med sig. Han bär 
inga andra vapen. Under tiden har ännu fler barn hittat in till bakgården där bilarna 
står. 

Gruppen lämnar tolken och bilförarna vid bilarna och börjar patrullera i staden 
omgångsvis åt var sitt håll längs den genomgående huvudgatan. Jag följer gruppchefen 
och hans soldater som ger ett avslappnat, nästan lojt intryck där de sakta vankar fram 
på trottoaren och ser sig omkring, iförda sina gröna stridsvästar med fullt med fickor 
och väskor av olika slag och med baskrar på huvudet. Automatkarbinerna bärs häng-
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ande i en rem vid sidan av kroppen. Det är människor och framför allt skolbarn över-
allt, och det syns att folk ser patrullen på långt håll då de som den mörkgröna grupp av 
storvuxna personer de är avviker rejält från alla andra på gatan.  

Vid ett kafé sitter några kortklippta, vältränade unga män och granskar oss miss-
tänksamt. De avslutar med ett svep sitt kaffe och lämnar snabbt kaféet med en hastig 
nick till kaféservitören när patrullen närmar sig. Ingen i patrullomgången tar dock nå-
gon större notis om männen och vi stannar till vid kaféet och tar själva varsin kopp kaf-
fe vid ett utebord Patrullen fortsätter sedan sakta till fots längs huvudgatan mot stadens 
ytterdelar och vänder sedan tillbaka. Soldaterna stannar till vid några marknadsstånd 
och köper några småsaker. Patrullomgångarna återsamlas sedan vid stadens centrala 
korsning och står och hänger och snackar ett tag, tar lite foton innan de går uppför 
backen till en serbisk-ortodox kyrka som ligger på en höjd invid staden. Kyrkan ska 
enligt den irländske kaptenens order kontrolleras dagligen för skadegörelse eller klot-
ter. Bilarna kallas upp via radio. Gruppen stannar en stund och tittar på utsikten och 
fotograferar lite innan vi hoppar in i bilarna och åker tillbaka till Camp Clarke för 
middag.  (Obs B33 12/4)  
 
I en händelsebaserad intervju på kvällen efteråt talar jag med gruppchefen om denna 
uppgift att visa närvaro, hur de gjorde det och det faktum att de är ganska tungt beväp-
nade i förhållande till det arbete de i praktiken genomför.  

B33A: Jag tycker att det är viktigt att ge ett lugnt intryck, och det gjorde vi också, satt där och 
drack macchiato och kaffe, och kände av stämningen liksom, och sen rör man sig ganska obehind-
rat och, ger ett lugnt intryck ändå, vi visar ändå vår närvaro och kan tempoväxla om det behövs. 
MG: Kan man göra såna här saker i uniform men utan vapen? B33A: Ja det skulle man mycket 
väl kunna. MG: Är det viktigt att ha med sig vapnen, vad betyder de i den här situationen? B33A: 
Det är ju en form av maktsymbol, det utstrålar liksom makt, vapen är vapen, det vet alla männi-
skor, uniform också /.../ men, jag skulle mycket väl kunna bedriva det här utan vapen och uniform, 
det får ju inte samma dignitet kanske då, det utstrålar inte samma makt heller, men...det skulle 
mycket väl kunna låta sig göras, anser jag iallafall, nu är vi ju här för att visa oss i uniform och va-
pen... men jag ser inga hinder för att det inte skulle kunna göras. (Gruppchef B33, april)  

 
Uppträdandet under den observerade patrullen är snarast att likna vid några turisters 
tillfälliga besök i en liten stad, men utan vapen skulle närvaron inte få samma dignitet, 
”utstrålar inte samma makt” som gruppchefen nämnde det. Militär närvaro kan mot 
bakgrund av detta också ses som ett uppvisande av uniformerad personal, vapen och 
militär materiel mer än att visa ett speciellt militärt förhållningssätt genom ett discipli-
nerat och strikt militärt uppträdande.  

Ett exempel på strikt militär patrullering gavs vid ett besök i staden Pudojevo i det 
tjeckiska kompaniområdet där jag sittandes i en parkerad terrängbil med god uppsikt 
över gatan kunde observera en tjeckisk KFOR-fallskärmsjägargrupp på fotpatrull inne i 
staden. Gruppen gick, under dagtid när mycket folk var ute, i en typisk militär strids-
formering med soldaterna utspridda, med vapnen i händerna i vad som i Sverige be-
nämns ”gående färdigställning” och under fast ledning av ett underbefäl som med 
kommandon styrde sina soldaters positioner och bevakningsriktningar vid passagen av 
en vägkorsning. Allt skedde som fastslaget i ett reglemente för strid i bebyggelse. Runt 
fallskärmsjägargruppen klev befolkningen åt sidan allteftersom de framryckte, så att ett 
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rejält tomrum hela tiden omgav gruppen. På andra sidan gatan gick samtidigt, åt andra 
hållet, en svensk omgång tätt ihop med automatkarbinerna hängandes vid sidan, korsade 
sig fram mellan folk och stannade ideligen i korta samtal med stadsbor.  

Många av gruppcheferna var medvetna om vilka signaler vapen och ”stridsberett” 
militärt uppträdande innebär i en konfliktzon som Kosovo: 

B23: De här [lokalbefolkningen] har sett KFOR-soldater i x år, de har sett nog av, de har haft folk 
som varit här och rensat, och varför skulle vi springa runt och leka macho, de har ju haft riktiga, 
alltså riktiga soldater inom citationstecken här, vi är ju här för att se till att stämningen är god och 
att det inte händer en massa mer skit, och då behöver ju inte vi vara de här som springer runt och 
skriker och ser ut som om vi ska ha ihjäl nån nästa gång de kollar snett på oss. MG: Men har det 
kommit reaktioner från befolkningen, att ni har vapen med er och...B23: Näe, det mesta man mär-
ker det på är att ..när man går in och snackar hos folk, så ja vi vill gärna att ni lägger vapnen här i 
hörnet, och självklart vill vi inte att ni har vapnet med er vid bordet, och när man åker och hälsar 
på en skola och sånt där då, så lämnar jag stridsväst och vapen, och så tar jag med mig en kille som 
bär fullt, han har vapen och stridsväst på sig, och så att den här killen han är här för min säkerhet 
bara. MG: Har ni kört patruller då ni lämnat vapen och allting i bilarna, och med vaktpost då gi-
vetvis, men [Näe] och gått runt helt obeväpnade [näe, det har vi inte gjort]. (Gruppchef B23, april)  

 
Att vapen och uniformer i sig – mer än uppträdandet – kan vara tillräckligt för att visa 
närvaro som militärt förband, och att i det dagliga uppträdandet anpassa sig till läget 
vittnar också en gruppchef om, men också att detta inte alltid passar in i den bild av ett 
disciplinerat, stridsberett förband som en del av plutoncheferna ville ha av sina plutoner: 

MG: Men generellt då, du säger att det är för mycket militärt här på nåt sätt, att det behövs inte, 
vad menar du då? B21: Det behövs ju militärt, men ...på VCP:erna så vår grupp får kritik för att vi 
är laid-back och för låg...ja, för lugna, och vi anser att vi tänker inte stå och peka med bössorna 
mot kvinnor och barn och... vi har gjort så här, vi har sagt så här i våran grupp att när vi stannar ett 
fordon, den första personen om det är jag eller searchern [soldat som ska söka igenom bilen], som 
tittar in, gör en snabb bedömning och säger att nu taggar vi ner, eller, oj här är det nåt, och när vi 
har sökt dem, då taggar vi ned ytterligare, har vi gjort personsök på dem, och de har ingenting på 
sig, då taggar vi ned ytterligare, och det är inte poppis tydligen utan det ska vara [vaksamt] hela ti-
den då. MG: Har han [stf plutch] sagt varför? B21: Näe, inte riktigt, för att det ska vara så, det är, 
han är ju duktig på det här med, där ser ju han sin, grej att han är duktig på att söka fordon och folk 
och så för att han är [militärpolisbefäl], men det är i krig, i krig, inte här nere, det är skillnad skulle 
jag vilja påstå, att visitera fientliga soldater man tagit tillfånga, eller.. ja, det är annorlunda här. 
(Gruppchef B21, april) 

 
Flera av plutoncheferna var dock också medvetna om vikten av ett ”avslappnat” uppträ-
dande, men närvaron och uppvisandet av sig själva som ett militärt förband, berett på 
eventuella utbrott av våld och oroligheter fanns ofta i bakgrunden som ett implicit krav 
på ett striktare och mer vaksamt uppträdande i arbetet. Krav i linje med detta framförs 
också från kompanichefen som, väl medveten om att olika betraktare dömer hans kom-
pani efter ”utrusnings bärande och yttre uppträdande”, har förbjudit alla typer av avsteg 
från reglementerad uniform, utrustning och tjänstetecken. Och vid ett tillfälle under en 
kompanioperation i april kommer kontingentchefen fram till mig och ber mig, som är 
civilklädd, att ta upp händerna ur fickorna. ”Det är militär verksamhet det här” säger 
han, ”vi måste tänka på hur vi uppför oss”. Generellt var yrkesofficerarna mer måna än 
gruppcheferna om att förbandet uppträdde vaksamt och militärt disciplinerat. 
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Soldater och gruppchefer visar i det dagliga arbetet dock en balans mellan rollen som 
militärt förband och det polisiära arbetet: de är hela tiden formellt rätt klädda enligt 
svenska militära bestämmelser, och bär ständigt stridsväst, vapen och ibland också 
skyddsväst och hjälm, men uppträder som regel i övrigt väldigt avslappnat och inte spe-
ciellt militärt. Uttryckt annorlunda har de ständigt med sig korrekt buren militär materiel 
och uniform, men inte ständigt med sig militära metoder. Det kan ses som en vardaglig 
balans mellan en anpassning till det säkerhetsmässiga läget, det samhälle man befinner 
sig i och den kontext det innebär, och Försvarsmaktens krav på disciplinerat och for-

mellt uppträdande vars värde framgår när säkerhetsarbetet ses som en verksamhet inom 
Försvarsmaktens organisation och regelverk. 

6.3.4 Ett stort avstånd till den politiska reformprocessen 
Hur säkerhetsarbetet förhöll sig till den politiska reformprocessen och dess mål och in-
riktningar var inget som i tema- eller händelsebaserade intervjuer explicit efterfrågades 
av mig eller som spontant fördes på tal av cheferna, eller som det talades om i något av 
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de chefsmöten som kunde observeras. Däremot talade jag med soldater, gruppchefer 
och officerare om detta under olika patruller och vid samvaro på campen. Vid dessa 
samtal, som ofta hade formen av gruppsamtal, använde soldater och chefer dock inga 
gemensamt omfattade begrepp, utan alla beskrev arbetets relation till reformprocessen 
väldigt mycket med egna ord.  

I dessa samtal var de genomgående medvetna om den allmänna bakgrunden till in-
satsen och att Kosovo var under utveckling mot en självständig stat med egna institutio-
ner för samhällssäkerhet, att det fanns internationella politiska mål och inriktningar för 
detta och att det säkerhetsinriktade arbete KFOR-förbanden utförde i stort var relaterat 
till Kosovos utveckling mot en självständigt, rättssäkert samhälle. Detta hade också 
nämnts under utbildningen på Livgardet och kan ses som en ”officiell handlingsstrategi” 
(espoused theory-of-action, Argyris & Schön 1996) för säkerhetsarbetet.  

Soldater och chefer på alla nivåer orienterades också regelbundet om läget i Kosovo, 
bland annat genomfördes en föredragning – en underrättelsebriefning – för all tillgäng-
lig personal på skyttekompaniet en gång i veckan, där den senaste veckans viktigaste 
händelser togs upp. Dessa föredragningar, i vilka jag själv inte deltog efter överens-
kommelse med underrättelseofficerarna, synes dock inte ha behandlat relationer mellan 
det arbete som utförs och den politiska reformprocessen, utan mer handla om det aktuel-
la säkerhetsläget och händelseutvecklingen under den senaste veckan. Där togs även 
upp återkopplingar från underrättelseofficerarna vid kompaniet på bl.a det underrättel-
searbete som kompaniets grupper ständigt genomförde.  

De politiska målen och den pågående reformprocessen sågs dock inte som något som 
direkt påverkade det egna, konkreta dagliga arbetet, utan omtalades mer som stora, 
stegvisa förändringar av säkerhetsarbetet, t.ex. att huvudstaden Pristina hade utsetts till 
en ”low profile box” med väl definierade gränser där den kosovariska polisen (KPS) 
hade huvudansvaret och där KFOR inte fick utföra något säkerhetsarbete, att KFOR-
styrkan skars ned, eller att de svenska förbanden inte längre var förlagda plutonsvis i 
s.k. ”troop houses” på olika platser i det svenska AOR:et, utan att alla nu var förlagda  
samlat på Camp Victoria. Den politiska reformen av Kosovo framstår i olika texter ock-
så som en ”stor” fråga på konstitutionell och institutionell nivå, och inte en lokal fråga 
som berör ett dagligt säkerhetsarbete. Politiska reformer blir med detta synsätt något 
som genomförs ”uppifrån” och inte samtidigt ”byggs nerifrån”. Att anknyta till den 
”stora” politiska reformen och situationen i Kosovo inför t.ex. en vanlig patrullrunda 
sågs snarast som långsökt av många soldater och gruppchefer. ”Man står väl inte direkt 
och snackar om Kosovos politik inför en patrull”, som en gruppchef (B11) uttryckte det 
i ett samtal. 

De samband mellan insatsen i Kosovo och en politisk reformprocess som cheferna 
gjorde handlade mest om att denna process övergripande menades vara orsaken till att 
KFOR fortsatte sin närvaro i Kosovo; att KFOR var en garant för att utvecklingen mot 
en demokratisk rättsstat kunde ske utan utbrott av våld och oroligheter. Det främsta 
medlet blev att vara på plats och visa närvaro. Den politiska reformens utveckling fram-
stod för cheferna dock främst som vilka säkerhetsrelaterade uppgifter man fick sig till-
delade, t.ex. att att bedriva säkerhetsarbete i eget ansvarsområde och bevaka och vara 
beredd att skydda klostret i Gracanica, och vilka uppgifter och befogenheter som på 
order uppifrån efterhand skulle släppas. Stora förändringar av arbete och insatsorganisa-
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tion i relation till den politiska reformprocessen menades av alla chefer främst ske i 
samband med byte av kontingent. Den svenska insatsen hade också stegvis trappats ned, 
både vad gäller förbandsstorlek och tung vapenutrustning vilket sattes i samband med 
den politiska reformprocessen. Under sin egen insats var det mer att arbeta på med de 
tilldelade uppgifterna och med de metoder som tränats under utbildningen, menade 
många soldater och chefer.  

En uppgift som emellertid pekades ut som direkt sammankopplad med den politiska 
reformen var samarbetet med KPS och dess utveckling mot en fungerande poliskår, 
vilket berörs närmare nedan. Utöver att visa närvaro och att samarbeta med KPS gav 
cheferna inte uttryck för några specifika mål, inriktningar eller aktiviteter i säkerhetsar-
betet som fick sin främsta mening som moment i en politisk reformprocess, utan hela 
insatsen och säkerhetsarbetet i stort relaterades på ett ”teoretiskt”, resonerande plan till 
reformen. Avståndet mellan den politiska reformprocessen ”där uppe” och det konkreta 
säkerhetsarbetet ”här nere” upplevdes som ganska stort. 

6.3.5 Det opolitiska säkerhetsarbetet 
Några särskilda, utpekade inriktingar i, eller reflektioner om, arbetet med den politiska 
reformen som meningsgivande kontext kunde som sagt inte observeras. Den politiska 
inramning av arbetet cheferna gjorde kan istället snarast beskrivas som att de svenska 
KFOR-förbanden dels genom sina blotta närvaro ska garantera att Kosovo inte åter fal-
ler ner i interna strider, dels övergripande ska ägna sig åt opartiskt säkerhetsarbete för 
att upprätthålla ”safe and secure environment” så att den politiska reformprocessen ”där 
uppe” inte ska störas av oroligheter i samhället ”där nere”. Att säkerhetsarbetet i sin 
helhet ses som neutralt och åtskilt från den politiska processen ger samme plutonchef 
som ovan uttryck för senare i intervjun: 

MG: Tycker du att arbetet här nere påverkas av...eller så här, du som plutonchef i ditt dagliga ar-
bete, behöver du ta politiska hänsyn? till de politiska...jag kan börja såhär, behöver du ta hänsyn 
till det politiska landskapet i Kosovo, att det finns olika partier som har olika inriktning, vill olika 
saker? B20A: Njaae, partierna har jag ingen koll på, och inte stött på direkt, jag vet att gruppche-
ferna stött på det nån gång för det är nån som kanske har propagerat för nåt, ...och nån, partilokal 
så där....nääe, fan, ska ju vara neutral liksom, fast ändå med Natos budskap då att...vi är här för att 
stötta alla och...etiska regler ska gälla och, det är politik det också kanske, men...sen är ju uppgif-
ten att vara neutrala när de...folk frågar om statusförslaget ska man ju...inte svara, utan bara säga 
nae, jag är här för din säkerhet bara...det andra det är politik och som soldat ska jag inte lägga mig 
i det. (Plutonchef B20A, augusti) 

 
Att KFOR opartiskt och med stöd till alla ansvarade för säkerheten i samhället medan 
den politiska reformen med sina förslag och förhandlingar pågick på den politiska nivån 
var en mycket spridd uppfattning. Det var nästan en ”ryggmärgsreaktion” hos många 
soldater och chefer att framhålla att man var opartiska och neutrala så fort samtalen gled 
in på frågor om Kosovo och politik. Denna uppfattning är också en officiell ståndpunkt 
för Försvarsmaktens deltagande och som t.ex. uttrycks i stående kontingentorder som att 
”uppgifter ska lösas på ett professionellt sätt och under beaktande av opartiskhet och 
etnisk tolerans” (Stående kontingentorder, kap 1, s 3). Detta ger också kompanichefen 
uttryck för, även om han genom de erfarenheter de har gjort i underrättelsearbetet, inom 
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ramen för den politiska reformprocessen kan se ett behov av politiskt relaterad informa-
tion till befolkningen:    

MG: Känner du som kompanichef ibland att du har tänkt att här skulle det behövas mer psyops67 
liksom, i kompaniområdet, att här är det ju... eller inte psyops, här behövs det mer information el-
ler- B1: Ja, absolut, och exempelvis det här med statusförslaget,... har varit ett väldigt tydligt så-
dant, vi har ju genomfört en informations... kampanj ska jag inte säga men en inhämt-
nings...operation, kallad early bird, för att ta in folks synpunkter om...ja, framtiden, vad de tror nu 
om det här och...det är slående, vad lite kunskap gemene man har om vad det här statusförslaget 
egentligen innebär...så att...där har man ju sett ett behov att, helt enkelt informera folk om vad är 
det ni....har att ta ställning, för vissa är mot statusförslaget men de kan inte redogöra för vad det är 
för någonting /…/ Nämen så att....men här har det varit uppenbara kunskapsluckor och där hade 
man väl känt att där skulle man gått ut och genomföra [en informationskampanj], men då är det så 
att, ja, det är helt rätt men vi är inte en politisk organisation och vi ska inte....eller, politisk organi-
sation, men vi ska inte vara, vi ska inte hålla på med politik, så att säga utan...det får UNMIK göra, 
i sitt rör isåfall. (Kompanichef B1, juli) 

 
KFOR ges av cheferna rollen som ett verktyg för politiska beslut och inte en organisa-
tion med egen politiskt inriktad verksamhet, utan detta lämnas till olika FN-organ. Che-
fer och soldater inom B-coy har en tydlig uppfattning om att de inte ska ägna sig åt poli-
tisk påverkan, men har inte någon mer utvecklad uppfattning om hur det egna säker-
hetsarbetet utgör en del av en större politisk påverkansprocess. De vill stället se säker-
hetsarbetet som fristående från politisk verksamhet.  

6.3.6 Underrättelsetjänst för att förekomma oroligheter 
Mål, inriktningar och specifika uppgifter med direkt koppling till den politiska reform-
processen ställdes dock till förbandet från KFOR:s ledning när det gällde underrättelse-
arbetet. En stor del av detta underrättelsearbete utgjordes av vad som med en svensk 
polisiär term kan kallas kriminalunderrättelsetjänst68, men en stor del av underrättelse-
arbetet utgjordes också av vad som här kallas ”social underrättelsetjänst” om attityder, 
uppfattningar och dylikt hos befolkningen i Kosovo. Syftet med den senare formen av 
informationsinhämtning kan variera, men kan t.ex. handla om folks uppfattning om oli-
ka förslag angående t.ex. Kosovos konstitution eller områdets internationella status, 
eller för att uppfatta tendenser och attitydförändringar i det kosovariska samhället av 
betydelse för upprätthållandet av säkerheten i området. En återkommande devis för den 
sociala underrättelsetjänsten var ”feel the pulse of Kosovo”. 

Inför april månad hade chefen för Task Force Central i sitt månatliga brev till all per-
sonal i Task Force Central anbefallt ett större fokus på socialt underrättelsearbete med 
anledning av ett kommande förslag om Kosovos internationella status: ”The key words 
for April are Communication/Dialog with the local population (more foot patrols, ”feel 

                                                 
67 ”Psyops” är en förkortning för det militära begreppet ”psychological operations” som på svenska vanligen översätts 
till ”informationskrigföring”. Detta handlar om att med information och propaganda av olika slag påverka uppfatt-
ningar hos någon part. 
68 Kriminalunderrättelsetjänst inom svensk polis omfattar inhämtning av information, bearbetning och analys, och 
hotbildsbedömningar för att leta efter brottsliga trender och tendenser. Utifrån kriminalunderrättelsetjänstens analys-
arbete kan sedan mer riktade spaningsuppgifter genomföras. 
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the pulse” and more intel [underrättelse] focus in our framework operations)” (CO 
MNTF (C) personal letter no 7/200X). Under mars månad hade också informationsin-
hämtningsoperation ”Early Bird” startats inom hela Task Force:n, vilket innebar att 
grupperna på det svenska kompaniet via sina underrättelseofficerare hade fått några 
stående frågor om statusförslaget att höra sig för om under alla patruller och andra upp-
drag där de kommer att möta lokalbefolkningen. Ingen av cheferna hade dock någon 
mer precis uppfattning om vad statusförslaget innebar eller gav uppgiften mening inom 
ramen för den politiska utvecklingen av Kosovo. En gruppchef säger om operation Ear-
ly Bird: att “jag har inte läst förslaget själv, jag ska kolla upp det på nätet så jag vet 
vad som verkligen står, det blev så konstiga restriktioner. Ni ska prata om statusförsla-
get utan att nämna det” (gruppchef B13, april). 

Men inte heller denna informationsinhämtningsoperation direkt föranledd av ett poli-
tiskt reformförslag verkade innebära att vare sig det sociala underrättelsearbetet eller det 
övriga säkerhetsarbetet (patrulleringar, fordonskontroller, etc.) började ses och ges me-
ning som en del av en politisk reformprocess. Inget som kan beskrivas som reflektion 
inom ramen för arbetet som en del av en politisk reformprocess kunde observeras.  

Under den andra fältstudieperioden (juli/augusti) hade operation Early Bird pågått i 
mer än fyra månader som en stående del av underrättelsetjänsten. Jag fick under denna 
fältstudieperiod dock intrycket att underrättelsetjänsten, även dess ”sociala gren”, mer 
sågs som en form av utvidgad kriminalunderrättelsetjänst än om ”feel the pulse” om 
befolkningens uppfattningar om den politiska utvecklingen i Kosovo. Med en pluton-
chefs ord: 

MG: Vilka är huvuduppgifterna i Kosovo, om du skulle beskriva med egna ord, vad är det B-
coy...och B20 har för huvuduppgifter här? B20A: ja...SASE, det låter ju jädrigt klyschigt, 
men...svårt att säga, ibland så...ja, vi ska ju patrullera, men vad innebär att patrullera då, ja vi ska 
prata med folk och vi ska...inhämta underrättelser /…/ underrättelser...ska ju in för att, ja, kunna 
förutse händelseutvecklingen, och inte bli tagna på sängen, och...det är inte direkt mätbart, det är 
svårare att mäta, men det…LO-cellen [kompaniets underrättelseofficerare] är ju, tycker jag, gans-
ka duktiga ändå på att ligga på där och hela tiden försöka, förklara för...mig, gruppchefer och sol-
dater hur viktigt det är att vi får in underrättelser, att vi inte blir tagna på sängen, så det är också en 
huvuduppgift. (Plutonchef B20A, augusti) 

 
Huvudsyftet med underrättelsetjänsten är, med denne plutonchefs ord, att ”förutse hän-
delseutvecklingen och inte bli tagna på sängen”, d.v.s. att inte bli överraskade av plöts-
liga händelser förorsakade av svängningar i lokalbefolkningens attityder. En sådan över-
raskande händelseutveckling hade ägt rum i mars 2004, där spänningar mellan befolk-
ningsgrupperna resulterade i plötsliga och omfattande kravaller över hela Kosovo, med 
många skadade och döda och förstörd egendom som följd.  

Efter dessa marshändelser ökade fokus på social underrättelsetjänst inom KFOR, 
bl.a. upprättades s.k. ”Liasion and Monitoring Teams (LMT)”, d.v.s. observatörsteam 
specialiserade mot social underrättelsetjänst, och devisen ”feel the pulse” formulerades 
av KFOR-ledningen. Men även inom skyttekompanierna ökade underrättelsefokus på 
information om attityder och uppfattningar bland befolkningen. Det verkar som mars-
kravallerna 2004 och det efterföljande arbetet för att inte återigen bli överraskad av nå-
got motsvarande skapat ett rådande paradigm för hur det sociala underrättelsearbetet 
uppfattas i de svenska förbanden. Det är i detta underrättelseparadigm snarast informa-
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tion för säkerhetsarbetet och beredskapen för intensifierade insatser som står i centrum, 
mer än information för ett utvecklingsarbete inom ramen för en politisk reform. Den 
utveckling av den lokala polisen som är en del av den politiska reformen av Kosovo 
sågs av cheferna i praktiken därför inte heller som en politisk-pedagogisk uppgift att 
utveckla vissa värden och attityder inom en yrkeskår, utan mer som praktisk samverkan 
i fält.  

6.3.7 Att samverka med, mer än att utveckla, lokalpolisen 
På Livgardet hade cheferna visar en medvetenhet, om än med ganska vaga termer, om 
att lokalpolisen KPS skulle utvecklas och att detta var en av deras uppgifter. I sina in-
ramningar av detta samarbete gav cheferna det mer formen av en samverkan på skytte-
kompaniets initiativ och villkor – att skyttekompaniet tillkallar lokalpolis när de själva 
inte kan gå vidare med ett fall p.g.a. att de t.ex. saknar befogenheter att arrestera männi-
skor. Så hade samarbetet också huvudsakligen övats under insatsutbildningen.  

Väl i Kosovo hade kompaniledning och samverkansofficerare (IO/LO) regelbundna 
möten med representanter för UNMIK och för KPS, där bl.a. trender i brottslighet och 
annat som rörde säkerhetsarbetet togs upp. Plutoncheferna samverkande med polische-
ferna i sina respektive områden för att få s.k. ”joint patrols”, d.v.s. gemensamma patrul-
ler, till stånd som en del av utvecklingen av lokalpolisen. Syftet med dessa ”joint pa-
trols” angav flera plutonchefer vara att visa lokalpolisen hur och när man borde arbeta. 
Tid och plats för en överenskommen patrull gavs sedan till en gruppchef, som hade att 
genomföra den gemensamma patrullen. Plutonerna hade genomfört mellan en och nio 
gemensamma KPS-patruller under den första månaden (B-coy Månadsutvärdering 
Mars), och efter en snabb rundfråga bland några gruppchefer verkar det som om den 
vanligaste formen av ”joint patrol” var någon form av fordonspatrull i grupp- och plu-
tonsområdena.  

Hur samarbetet med KPS legitimeras som ”utvecklingsarbete”, men i praktiken ut-
förs som säkerhetsarbete på B-coys initiativ och villkor blev särskilt tydligt under en 
”joint patrol” som observerades och redovisas nedan. 
 
11.april, tidig förmiddag. Jag åker med gruppchefen B31 som gör sin tredje mission, 
två av hans soldater och en lokaltolk till en polisstation i östra Pristina för att möta upp 
en KPS-patrull för en gemensam patrull i gruppens AOR öster om Pristina. Polisstatio-
nen ansvarar för delar av östra Pristina – en stad med beräknat 700.000 innevånare – 
och landsbygden öster om staden. Detta landsbygdsområde är B31:s gruppområde. I 
själva Pristina får KFOR inte patrullera eller göra ingripanden, bara köra igenom.  

Polispatrullen har avtalats mellan stationschefen och plutonchefen för B30 [där B31 
ingår], men någon polispatrull är inte redo och polismännen verkar inte känna till den 
avtalade patrullen, men de verkar också veta att dessa patruller är något de ska göra. 
De blir lite stressade av situationen. Stationschefen är inte där. Gruppchefen går runt 
och hälsar på polismännen vid stationen och gör med kroppsspråk och tonfall klart att 
avtalat klockslag är inne och frågar med sträng min och skärpa i rösten om patrullen är 
klar: ”Are you ready so we can go?” ropar han i korridoren utanför tjänsterummen. 
Till mig säger han att KPS aldrig skulle gett sig ut och patrullera om inte de (B31) 
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kommit. Efter en kort diskussion mellan poliserna gör sig två yngre polismän snabbt 
klara och följer efter B31:s terrängbil i sin polisbil. Ingen diskussion eller planering av 
patrulleringen har ägt rum. 

Under ca en timme kör vi omkring i gruppens AOR som mest består av spridd be-
byggelse i Pristinas östra utkanter samt enstaka hus och gårdar längs en dalgång och 
väg mot den serbiska gränsen. Det är ett ur ordningssynpunkt mycket lugnt område. 
”Det händer inte mycket här ute men det är viktigt att visa närvaro, KPS är aldrig 
här”, säger gruppchefen. KPS-poliserna följer hela tiden efter i sin bil utan att få någon 
information om vad gruppchefen avser att göra eller menar vara deras uppgift.  

På väg tillbaka mot Pristina stannas bilarna vid kanten av en större väg med ganska 
tät trafik för att upprätta en VCP (Vehicle Check Point). Gruppchefen B31 samtalar 
kort med poliserna och säger åt dem att stoppa bilar och kontrollera körkort så kommer 
soldaterna att söka igenom bilarna, och under ca en halvtimme stoppar KPS-poliserna 
bilar och kontrollerar körkort och andra papper, och soldaterna genomsöker förare, 
passagerare och bilar. KPS-männen och soldaterna arbetar i stort sett parallellt och 
oberoende av varandra, och gruppchefen är helt koncentrerad på hur hans soldater 
”tar hand” om bilar, förare och passagerare och utför sökarbetet. Ett tiotal bilar söks 
igenom på detta sätt, och jag tycker mig se att lokalbefolkningen är mycket vana vid 
detta. De ibland så snabba med att öppna alla dörrar och luckor och ställa sig vid sidan 
av att soldaterna inte hinner med. Den ene polisen kan lite engelska och jag frågar hur 
länge han har varit polis. Sedan tre år säger han, och hans kompanjon sedan ett halvår 
tillbaka. 

Soldaterna har varit i Kosovo i drygt en månad. En soldat är ”searcher” iförd en-
dast uniform för att kunna röra sig fritt. Den andre soldaten är ”guard”, håller ett ha-
gelgevär i händerna och håller, iförd solglasögon, bilarnas genomsökta och uppställda 
förare och passagerare under sträng uppsikt. Jag frågar ”searchern” vad han letar 
efter när han söker igenom bilarna. ”Vapen” svarar han kort, helt koncentrerad på 
nästa bil som vinkas in. Vid ett tillfälle släpper polismännen iväg en bil som gruppche-
fen stoppar igen och låter searchern söka igenom medan föraren – en märkbart irrite-
rad ung man i kostym – får gå ur och ställa sig vid sidan av under bevakning. De berät-
tar inte varför till poliserna, men ”guarden” fick en ”magkänsla” att det var något ”lu-
rigt” med föraren och bilen – en ny, stor BMW. Inget hittas. Efter en halvtimme avbryts 
VCP:n och poliserna och soldaterna tar kort adjö av varandra utan något längre me-
ningsutbyte. Poliserna hoppar snabbt in i sin bil och åker iväg, och vi åker vidare i 
gruppområdet. (Obs B31, 11/4) 
 
Sättet att arbeta var i stort identiskt med hur jag sett andra skyttegrupper genomföra en 
VCP, med skillnaden att det då är svenska soldater som vinkar in fordon och som kon-
trollerar förardokumenten och bilens registreringsnummer mot bl.a. register över stulna 
bilar. 

VCP:n videofilmades, och några moment från VCP:n spelades senare upp för grupp-
chefen B31 som ombads berätta vad han hade tänkt på under arbetet. Ur denna intervju 
återges ett längre utdrag för att mot bakgrund av den observerade VCP:n belysa en 
skillnad mellan en mer omedveten men kollektiv handlingsstrategi om att arbetet går ut 
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på eget säkerhetsarbete och att hitta vapen, och den ”espoused theory” om KFOR:s ut-
bildarroll gentemot KPS som förmedlats bland annat under insatsutbildningen: 

[Gruppchefen B31 får se ett videoklipp där de precis kommit fram och klivit ur bilarna, och grupp-
chefen går fram och talar kort med poliserna, som sedan tar på sig gula västar och ställer sig vid 
vägkanten medan soldaterna ställer sig beredda att söka igenom fordon] B31: Innan här måste vi 
kolla hur poliserna arbetar innan vi gör nånting överhuvudtaget, ibland blir det så att vi måste visa 
poliserna hur de ska göra, så det beror på... vilken nivå de ligger på /.../ MG: Är det nåt ni har 
snackat om i gruppen innan? B31A: Nääe, det är så att... det är mer oskrivet, eller det har blivit så 
att, vi gör så innan  /.../ Man märker om polisen behöver stöd här va, det är lite vårt syfte att åka ut 
med KPS, det är för att... utbilda dem och ge dem stöd, så att lokalbefolkningen ser att vi stödjer 
KPS, att det är vår uppgift /.../ blir det komplicerat [mycket bilar] avdelar vi trafikposter, och sedan 
leder in fordonet till polisen, de får sköta allting, poliserna, och då går vi in då om vi tycker att det 
är stökigt eller så där, eller om... polisen tar hand om alla pappershandlingar och kollar fordonen i 
sina register och så söker vi bilen. /…/ som jag kände lite idag då att det var väldigt kort om tid, 
jag kände att poliserna var stressade faktiskt redan från start, det här gjorde de mer eller mindre 
formellt bara för att vi bad om det, annars skulle de ju aldrig åkt ut... nä, vi gjorde det här bara för 
att vi skulle det. MG: Så att det fanns ingen riktig... huvudsyftet var att samverka med KPS? 
B31A: Ja, det var vårt huvudsyfte. MG: Mer än att söka bilar? B31A: Ja, det var helt sekundärt, 
nä jag tänkte vi väntar och ser vad som händer på platsen, vi får se vilken nivå vi ska lägga det här 
på. MG: Soldaterna i gruppen, tror du känner till syftet? Vet de om det sen förut? B31A: Att vi 
ska understöda KPS? MG: Att huvudsyftet var mer att vara ute med KPS än att egentligen söka 
fordon? B31A. Jaa, det tror jag de vet, eftersom vi har sagt så här att när vi åker på en joint patrull 
med KPS, så får vi se vad som händer, jag hoppas att de förstår att det... vi har inte sagt ordagrannt 
att syftet med den här patrullen är att... utan  nu är det med KPS, det är det som är grejen, försöka 
få samarbetet att fungera. (Gruppchef B31, april) 

[Nästa videoklipp: Gruppchefen samtalar med ”guarden” medan KPS-männen samtalar med en fö-
rare. KPS-männen släpper iväg bilen, men grpch stoppar den igen och låter searchern söka igenom 
den] B31: Inom gruppen är magkänslan inför situationer viktig, det är den man går på, dels för att 
bekräfta för alla i gruppen att min [soldatens] roll betyder nånting... och det har visat sig att mag-
känslor stämmer otroligt ofta, vi stoppade en bil på magkänsla förra veckan, och föraren var be-
väpnad och hade en mantlad niomillimeters pistol på sig. /…/ MG: Har ni diskuterat såna här 
uppgifter, vad det är...jag förstår att ni har diskuterat hur uppgiften ska genomföras, vem som står 
var o.s.v., men har ni diskuterat såna här uppgifter...vad de syftar till? B31A: Vi är ju i första 
hand back-up åt KPS, KPS ska gå in och vara snäll och trevlig mot innevånarna, och KFOR tar ett 
steg tillbaka och KFOR ska vara en eskalering på situationen, så vi kommer nog att stå och se lite 
buttra ut, eller inte buttra, men när vi går in blir det allvar, det är givetsvis allvar när KPS kommer 
också, men om det inte håller, så ska KPS känna att vi står där och backar upp dem, och ger tyngre 
intryck, det är nog tanken, eller så. MG: Har du pratat med gruppen om det? B31A: Nääe, men det 
har de förstått, dels sas det på utbildningen att det är våran uppgift, och sen så har vi pratat om det 
på det sättet att...nääe, de förstår att det blir en eskalering och att det....vi är ju, när det barkar då 
ringer de [KPS] ju oss, det finns ju ingen mer att ringa förutom oss. (Gruppchef B31, april) 

 
En ”joint patrol” som denna kan sägas kännetecknas av att de svenska KFOR-soldaterna 
genomför säkerhetsarbetet som de brukar – i detta fall en fordonspatrull och en kort 
VCP – och att KPS får ”hänga med” i detta arbete. Sampatrullerandet legitimeras med 
polisens behov av utveckling inom ramen för den politiska reformen, men inte utifrån 
specifik kunskap om vilka utvecklingsbehov som den aktuella polisstationen och poli-
serna har. Soldaterna i den ovan återgivna VCP-situationen är i praktiken också så inrik-
tade på säkerhetsarbetet och att hitta vapen att de själva utför säkerhetsarbetet mer än att 
träna poliserna i det. Den ”magkänsla” de talar om och som också kan förstås som deras 
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tysta kunnande, är helt inriktat på var och hos vem de kan hitta vapen och inte att ”ut-
bilda dem [polisen] och ge dem stöd” och vara ”back-up” åt polisen.  

Utbildning och träning av lokalpolisen tycks också vara något som förekommit oftare 
under tidigare kontingenter. En gruppchef med tre tidigare insatser i Kosovo bakom sig 
berättar: 

[V]i har ju utbildat KPS, sen andra missioner, mycket mer än vad vi gör nu,  alltså utbildat dem, 
och det är ju...jag tror inte ens att jag har betyg för att kunna bli polis i Sverige, och då har vi ändå 
utbildat polisen här, det var roligt tycker jag också. (Gruppchef B21, april) 

 
Om speciella utbildningsaktiviteter för KPS förekom även under den kontingent där 
denna studie genomförts är svårt att säga utifrån studien, men i det observerade arbetet 
kunde inga sådana aktiviteter ses, liksom cheferna inte heller berättade om det. Att 
kortutbildade KFOR-soldater utan polisiär utbildning ändå utgör förebilder för den ko-
sovariska civilpolisens arbete verkade ändå ses som något underförstått självklart. En 
del chefer hade dock sina funderingar kring samverkan med polisen och att det polisiära 
arbetet till många delar skilde sig från KFOR-förbandens roll att visa internationell mili-
tär närvaro: 

[S]tötta polisen är ju en uppgift, fast det är svårt, för att, ibland tycker jag att...polisen får en felak-
tig bild av ur polisarbete ska utföras, de blir ju upplärda av soldater. (Plutonchef B20A, augusti) 

 
Det fanns bland cheferna i kompaniet emellertid också en syn om att de metoder för 
säkerhetsarbete som de svenska KFOR-enheterna använde också var lämpade för den 
kosovariska polisen – att det var så polisärt arbete i Kosovo ska utföras. Kompanichefen 
menade t.ex. under ett möte med kompaniets officerare, apropå att polisstationen i det 
serbiska Gracanica var underbemanand och underutrustad, att ”nu gäller det att få poli-
serna i Gracanica [den serbiska enklaven i B-coy AOR] att börja jobba som en svensk 
skyttepluton” (Kompanichef B1, månadsutvärderingsmöte juli).  

Samverkan med KPS innebar också att dessa tillkallas när de svenska enheterna un-
der säkerhetsarbetet stöter på t.ex. illegala vapen, narkotika eller smuggelgods. Illegala 
vapen tar KFOR hand om och förstör, men att lagföra innehavare av illegala vapen, nar-
kotika eller annat olagligt är den lokala polisens uppgift. Genomgående fanns hos kom-
paniets chefer en skepsis och misstänksamhet mot lokalpolisen som man menade var 
opålitlig när det gällde mutor och kontakter med organiserad brottslighet, varför KPS 
oftast tillkallades i ett sent skede i olika operationer, oftast när fyndet redan var gjort, 
och i stort sett aldrig involverades i planeringen av säkerhetsarbetet. Denna syn på lo-
kalpolisen hade förmedlats under insatsutbildningen. Att involvera lokalpolisen i plane-
ringen av olika säkerhetsoperationer menade flera av plutoncheferna inte var något man 
gjorde då detta riskerade att leda till informationsläckor till organiserad brottslighet.  

6.3.8 Militär närvaro på ytan och kriminalitet på djupet 
Ett av de hot mot säkerheten som tagits upp på insatsutbildningen och som chefer på 
samtliga nivåer nämnde var den tunga, organiserade brottsligheten i Kosovo. Detta är 
dock inget som B-coy kommer åt genom sitt dagliga arbete. Kompanichefen berättar: 
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[Det kommer] ju upp nya grejor hela tiden, ja det här området nu så har, det varit...inbrottsvåg i 
en...vecka här, jamen då....flyttar vi tyngdpunkten dit så, märker vi att då vart det lugnt, men så 
poppar det upp nån annanstans, så det där är ju hela tiden....en kamp höll jag på att säga, men en 
jakt på att jaga det här då, men det har vi lyckats ganska bra med, kriminaliteten har...påverkats i 
vårat område, till det positiva, den har gått ned...sedan vi kom hit, och det känns ju positivt...eller 
rättare sagt, den har gått upp med 0,1 % men däremot så har antalet förfalskade dokument och sånt 
där, ökat nånting kopiöst, så att den tunga kriminaliteten, den har bliv...även förfalskning också ett 
tungt brott, men det är ingenting som vi...med vår verksamhet kommer åt, men det som vi kan 
komma åt, d.v.s. inbrott, stölder, ja, rån och misshandel och sånt, allt sånt har ju nedgått kraftigt 
då. MG: Ja organiserad brottslighet försöker ju alltid komma in på djupet i de ekonomiska struk-
turerna så att det, det märks ju inte på ytan på samma sätt. B1: Nä det är, alltså det kommer inte vi 
åt. (Kompanichef B1, augusti) 

 
Detta ligger mycket i linje med att arbetet och den militära närvaron för skytteförbanden 
i KFOR i huvudsak är av ordningspolisiär art, och inte innefattar mer kriminalpolisin-
riktat arbete för vilket det finns specialenheter inom KFOR.  

6.3.9 Summering: Arbetet som en säkerhetspolitisk insats 
Sammanfattningsvis kan de svenska skyttesoldaternas och chefernas säkerhetsrelaterade 
arbete i Kosovo ses som att vara närvarande som ett militärt förband, att göra detta i 
balans mellan militära krav på disciplin och korrekt uppträdande och situationens krav 
på avspänd kontakt med lokalbefolkningen. Arbetet relaterar de på ett ”teoretiskt” plan 
till en etnisk konflikt som inte riktigt syns i vardagsarbetet, och arbetet ses som opoli-
tiskt, opartiskt och skilt ifrån den ”stora” politiska reformen av Kosovo. I detta ses lo-
kalpolisen på ett ”teoretiskt” plan som en samhällsfunktion som ska utvecklas, men be-
möts i det vardagliga säkerhetsarbetet mer som en opålitlig och lite lat samverkanspart-
ner med större polisiära befogenheter än vad KFOR har och som man är beroende av.  

En stor del av det dagliga patrullarbetet sker som något som kan kallas ”patrullerande 
ordningspolisarbete”, speciellt när stöd ges till andra kompanier i deras kompaniområ-
den, och kännetecknas på samma sätt som patrullerande ordningspolisarbete i Sverige 
av att vara reaktivt och händelsestyrt, d.v.s. man patrullerar i området och ingriper när 
något händer eller när man beordras till något. När detta skedde runt de kosovoserbiska 
enklaverna kunde det ges rationella motiv utifrån den underliggande etniska konflikten 
även om denna inte tog sig några konkreta uttryck. Annars var huvudmotivet att hålla 
brottsligheten nere och att upprätthålla ”safe and secure environment” så att den politis-
ka reformen som sågs som något ”där uppe” kunde genomföras.   

Genomgående inramar cheferna arbetet mer som ett vardagligt säkerhetsarbete för att 
upprätthålla lag och ordning och hålla den etniska konflikten nere, än som ett arbete för 
att underlätta utvecklingen av Kosovo till en demokratiskt rättssamhälle. I det förstnäm-
da sättet att inrama arbetet ser cheferna ett eget ansvar för att ingripa mot störningar av 
den allmänna ordningen, och lokalpolisen blir en biträdande samverkanspartner med 
större arresteringsbefogenheter men med upplevd sämre vilja till arbete. Utifrån en in-
ramning att utveckla Kosovo skulle chefernas ansvar istället bli t.ex. att stimulera och 
hjälpa lokalbefolkningen att ta ansvar för sin demokratiska utveckling, och att arbeta 
mer förebyggande än händelsestyrt. När det gäller lokalpolisen nämns på ett resoneran-
de plan att KFOR ska utveckla lokalpolisen, men detta verkar inte särskilt vara närva-
rande i den konkreta samverkanspraktiken med dem.  
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Det vardagliga, rutinartade patrullerandet och ”närvaro-visandet” var för många che-
fer och soldater dock svårt att ge tydlig, självklar och direktupplevd mening som insat-
ser för en politisk reform, utan detta skedde mer på ett resonerande plan utifrån vad som 
under insatsutbildningen sagts om det politiska läget i Kosovo. De sammanhang och 
skäl till den svenska insatsen som nämnts under utbildningen kan ses som den officiella 
handlingsstrategi (espoused theory of action) som soldater och chefer behöver för att 
vidmakthålla en officiellt giltigt svensk militär identitet i Kosovo. I enlighet med en 
allmän svensk militär självbild både hölls och upplevdes också avståndet mellan den 
politiska reformen och det dagliga arbetet som stort utifrån viljan att vara opolitisk i sitt 
arbete, vilket också skapade ett stort avstånd mellan arbetet som medel och arbetets mål 
och eftersträvade värden.  

För att skänka vardagsarbetet mer mening gavs det emellertid också andra inram-
ningar där avståndet mellan konkret arbete och mål och värden inte blev lika stort. En 
sådan ”konkretiserande” inramning hade skett redan på Livgardet i och med formule-
ringen av en målsättning att beslagta så mycket vapen som möjligt. 

6.4 Ett fokus på att beslagta flest vapen och vara bästa kompani 
Som visades i förra kapitlet hade officerarna vid kompaniet under kompanichefens led-
ning ”brutit ned” uppgiften att upprätthålla SASE till ett uppgiftsfokus att hitta så 
mycket vapen som möjligt och att vara bästa kompani inom Task Force Central. Kom-
panichefen är mycket tydlig med dessa två målsättningar vid en intervju i april: 

[K]ompaniets målsättning nummer ett… det är att hitta och försöka beslagta så mycket vapen, 
sprängämnen och ammunition som möjligt, det är våran tydligaste målbild, och den andra det är 
att, vi ska vara, Task Force-chefens naturliga val, egentligen, oavsett om det är IMF, eskort, sök-
operationer eller nånting annat, vi ska alltid vara bäst i respektive område, så han ska aldrig behö-
va fundera på vad är det för verksamhet utan han ska alltid veta att lämnar han det till svensken så 
blir det mest precision på det hela. (Kompanichef B1, april) 

 
Den första av dessa målsättningar – att beslagta så mycket vapen som möjligt – motive-
rades återkommande inom ramen för en säkerhetspolitisk insats med att det skapade ett 
säkrare Kosovo genom att färre vapen fanns ”på gatan”. Den andra målsättningen – att 
”alltid vara bäst” – får emellertid främst mening inom en kontext av jämförelse, konkur-
rens och ”tävling” med andra kompanier i Task Force Central. Kompanichefen vill att 
kompaniet ska ha en hög allmän duglighet vilket gör dem ”bäst”.  

Att även den första målsättningen kom att ges mening inom denna kontext av tävling 
gav cheferna, som diskuterats i förra kapitlet, indikation om redan på Livgardet. Där 
bestämde sig officerarna inte bara för att samla in vapen som en meningsfull verksam-
het i en säkerhetspolitisk insats, utan också att ”slå” det föregående kompaniet i att sam-
la in vapen. Detta var kompanichefen helt införstådd med i Kosovo där han vid ett par 
tillfällen vid våra samtal visade mig och explicit jämförde sitt kompanis fyndstatistik 
med föregående kompanis, med övriga kompanier i Task Force Central och även med 
KFOR-förband i hela Kosovo, och var glad och stolt över att det egna kompaniet visade 
bäst resultat. 
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6.4.1 Arbetet som en tävling i prestation och att hitta så mycket vapen som 
möjligt 

Båda de målsättningar kompanichefen fastställt kom att utgöra ram för en tävling – i 
den vänskapliga konkurrensens tecken – mellan främst plutoncheferna själva. Dessa 
munhöggs ständigt under den treveckorsperiod i april när jag först besökte förbandet i 
Kosovo om vilken pluton som var ”hårdast”, ”bäst”, hade bästa plutonsandan, arbetade 
mest och hittade flest vapen. En gruppchef berättar om sin plutonchefs strävanden:  

Att vi ska vara bäst, jobbat mycket på att skapa en plutonsanda. MG: Vad innebär det att vara 
bäst? Är det att hitta mest vapen, att genomföra flest fordonssök? B11A: Ja, det...det är plutonche-
fens mål, att hitta flest vapen, att det ska bli en sporre då. (Gruppchef B11, april)  

 
De olika plutonerna deltog i varierande grad i detta tävlande, men kontexten av tävling 
och konkurrens omfattade hela kompaniet och kom att bli en central kontext för hur 
arbetet uppfattades och inriktades. Strävan efter att vara bästa pluton som ”jobbade hår-
dast” och hittade flest vapen ledde till en arbetsintensitet som en ställföreträdande plu-
tonchef berättar om: 

De första veckorna höll plutonerna på att gå i självspinn, de ville ju hitta ett RPG [raketgevär av 
rysk modell] allihop, första veckan. MG: Är det det som gäller? Att hitta vapen? B20B: Ja, ja, ja, 
alltså första veckorna, det var ju, det var ju många av grupperna, plutonerna som körde ned sig 
helt, hade inget stridsvärde kvar efter två veckor, och sen...tre dar, allihop låg och vilade för att de 
inte klarade av längre. MG: Vad berodde det på? B20B: Ovana, att jobba så lång tid som vi jobbar 
här. I Sverige kan man åka hem, ta det lugnt. (Ställföreträdande plutonchef B20B, april) 

 
Kompaniets verksamhet avrapporterades också internt inom KFOR enligt ett standardi-
serat ”statistikark” i det interna KFOR-datanätverket, där t.ex. antalet patruller av olika 
typ, antalet genomsökta fordon och vilka vapenfynd som gjorts rapporterades efter varje 
arbetsinsats utanför campen. Denna verksamhetsstatistik fanns tillgänglig för alla chefer 
i det lokala datanätverket och redovisades plutonsvis vid de månadsutvärderingar kom-
paniets officerslag genomförde varje månad. De ”hårda siffror” för arbetet som detta 
visade användes av cheferna i deras ständiga jämförelser och ”tävlingsgnabb” med var-
andra. För kompaniets plutoner såg t.ex. mars månads (den fösta månaden) verksam-
hetsstatistik ut enligt följande för skytteplutonerna B10, B20, B30 och B40 (utdrag). 
Sökplutonen (B50) och stab och trossplutonen (B60) är inte medtagna då deras tjänst 
skiljer sig från skytteplutonernas: 
  



152 

 
Tabell 6-01. Verksamhetstatistik för B-coy, mars månad (utdrag) 
 B10 B20 B30 B40 
Vehicle patrols 32 58 36 30 
Foot patrols 15 29 6 26 
Joint patrols with KPS 9 6 2 3 
VCP:s 77 29 26 43 
Searched cars 445 145 220 869 
Searched vans 7 12 6 23 
Searched trucks 13 0 0 0 
Searched people 746 222 467 1663 
House searches 0 0 0 0 
Findings 1 fällkniv Knifes, 

batons, 
drivers 
without 
driving 
license 

1 pistol, 6 
knivar, 2 
batonger, 1 
baseballträ 

2 pistoler 

 
Av denna statistik går att utläsa vad plutonerna huvudsakligen har använt sin tid till un-
der mars månad. Pluton B20 hade ägnat en hel del tid åt att patrullera i östra delen av 
sitt plutonsområde, i gränsområdet mot Serbien, vilket också syns i statistiken (foot pa-
trols), och pluton B30, som skulle specialiseras mot eskorttjänst, hade genomfört flera 
långa fordonspatruller över hela kompaniområdet för att lära sig att hitta med tanke på 
eventuella eskortuppdrag. Båda dessa plutoner hade också fått betydligt större men mer 
glesbefolkade plutonsområden i den förändrade indelningen av plutonsområden.  

Plutonerna B10 och B40 hade ägnat en hel del tid åt VCP-operationer, vilket syns i 
statistiken för VCP:er, sökta fordon och personer. I jämförelse med patrullering var det 
också i VCP:er störst chans fanns att påträffa vapen, menade de, och det var ”VCP-
plutonernas” plutonchefer B10A och B40A som munhöggs mest av plutoncheferna un-
der fältstudieperioden i april. De kom också från samma förband i Sverige. Plutonche-
ferna nämnde vid några tillfällen ett medeltal från tidigare kontingenter om ett (1) fun-
net vapen per 1000 genomsökta fordon, och strategin tycktes bli att intensifiera arbetet 
med att genomsöka fordon i VCP:er för att öka antalet fynd.  

Det var som sagt främst plutoncheferna som gav uttryck för detta ”tävlande”, men 
även många gruppchefer, speciellt de yngre och relativt ”nymuckade” gruppcheferna 
gav också uttryck för denna tävling, sporrade av sina plutonchefer som de ofta också 
haft som instruktörer under värnpliktsutbildningen. Flera av gruppcheferna och solda-
terna kunde t.ex. redogöra i detalj för vilka typer av vapen som hade påträffats och be-
slagtagits av vilka grupper, och att hitta vapen var något som helt klart gav status inom 
kompaniet. Intresset för vapen är också i samklang med de militära intressen många 
soldater och gruppchefer hade, och i Kosovo hade de chansen att komma i kontakt med 
”exotiska” vapentyper från det forna jugoslavien och från det andra världskriget. Hur 
säkerhetsarbetet även på gruppnivå helt inramas av en jakt på vapen kan exemplifieras 
av en patrull i juli: 
 
25.juli. ”Bröllopssäsongen” är i full gång i Kosovo, och jag följer gruppchefen och en 
omgång från 3.grupp, 3.pluton (B33) när de kör runt i sitt grupp-AOR i byarna i Pristi-
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nas utkant. De letar efter tecken på förestående bröllop bland gårdar och hus: bloms-
terarrangemang och girlanger, utsmyckningar, skyltar… Ett säkerhetsproblem med 
många bröllop i Kosovo är seden att skjuta i luften för att fira, ofta med militära vapen. 
En lokalanställd tolk har tidigare berättat för mig hur en tolvårig flicka i en buss väster 
om Pristina träffades i huvudet av en förlupen kula och avled och att detta togs upp på 
TV-nyheterna. Tolken berättade också för mig att de flesta i Kosovo vet om att bröllops-
skjutningar inte gillas. Problemet, berättade han, är de kosovarer som arbetar i andra 
länder, kommer hem över sommaren och tycker att Kosovo är lite av ett underutvecklat, 
laglöst land där de kan göra vad de vill.  

B-coy ingriper regelmässigt mot ”bröllopsskjutningar” och den främsta metoden på 
B-coy verkar ha blivit att hitta och hålla sig i närheten av en bröllopsfest och överras-
kande dyka upp alldeles efter det skjutits och kräva fram vapnen. Detta ger soldaterna 
en god chans att beslagta vapen, vilket är prestigefyllt inom kompaniet. Omgången jag 
följer berättar en historia om hur metoden uppkommit. Det var några soldater från 
kompaniet som under en fotpatrull hörde skottlossning en bit bort, och satte, i uppförs-
backe och trettiogradig värme, av i språngmarsch mot ljudet och kom efter någon kilo-
meter fram till en gård där en bröllopsfest pågick för fullt. Soldaterna stormade in på 
gården, automatkarbinerna i hand, andfådda och med svetten flödande och gjorde klart 
för folket där att de skulle lämna ifrån sig vapnen. De fick ganska snabbt en gammal 
pistol och lämnade gården utan vidare åtgärder, stolta över sitt ”byte”. Väl tillbaka på 
campen upptäckte någon att pistolen var helt ren och inte alls hade skjutits med…  

I B33:s område syns dock inga bröllopsförberedelser till, och gruppen kör istället 
och letar efter en byledare för att fråga om han vet något om bröllop i området. Byleda-
ren är dock inte hemma och vi åker tillbaka till Camp Victoria. (Obs B33 25/7)    
 
Efter att metoden ”upptäcktes” av den första patrullen, kom den att av alla tillgängliga 
sätt ses som den största möjligheten att beslagta vapen. I Pudojevo-området i det tjeck-
iska kompaniområdet där svenskarna understödde med patrullering, hade de tjeckiska 
KFOR-soldaterna tidigare inte ingripit mot ”bröllopsskjutningar” i någon större grad, 
varför det förekom oftare där än i det svenska området och därmed var lite av ”jungfrue-
lig jaktmark” för soldaterna. Patrullerna från B-coy hade emellertid ingripit med sådan 
intensitet i det tjeckiska området, att Task Force-staben hade beordrat svenskarna att 
sluta ingripa mot bröllop i Pudojevo-området (Intervju Kompanichef B1, juli).  

Fokuseringen på att beslagta vapen att ta med tillbaka till camp Victoria överskugga-
de alla andra sammanhang för ”bröllopsskjutningarna”, t.ex. att arbeta förebyggande för 
att inga kulor alls ska skjutas iväg. Vidare är ”bröllopsskjutning” rakt ut i luften med 
skarpladdade vapen ett brott i Kosovo, och ska därför lagföras om det upptäcks. Att 
blanda in lokalpolisen (KPS) för att lagföra de som skjuter ansåg flera av skyttegrupp-
cheferna dock inte var någon mening eftersom det sällan ledde till åtal. Detta då lokal-
befolkningen enligt gruppcheferna hade utvecklat flera ”standardskäl” som försvårade 
lagförandet av någon enskild, t.ex. att de som skjutit var okända män som inte längre 
var kvar på platsen. Dessutom var det vapnen i sig som grupperna var mest intresserade 
av.  

Gruppernas fokusering på ”bröllopsskjutningar” skedde så att säga i chefernas anda. 
Att ”arbeta i chefens anda” är en vanlig devis i militära sammanhang vars andemening 
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är att de arbetsinsatser underställda chefer själva tar initiativ till bör ligga inom det syfte 
med en verksamhet som högre chef har angett. Syftet hade kompanichefen angett ge-
nom fokuseringen på vapen. Tävlingen mellan plutoncheferna och plutonerna var, ge-
nom de effekter i form av fler beslagtagna vapen jämfört med föregående kompani det 
innebar, något som därför låg väl linje med kompanichefens målsättningar: 

Drivet efter vapen är tydligt hos soldaterna och grupperna och det är en motivator också- att hitta 
en SBW [Short Barrelled Weapon, d.v.s. pistol el. dyl.] verkar ge nån form av bensin till elden på 
grupp- och plutonsnivå. Det är bra. [Kompanichefen vid månadsutvärdering, juli].  

 
Det kan uttryckas som att plutoncheferna tävlade med varandra och både drev på och i 
varierande grad fick med sig gruppcheferna i detta, och att kompanichefen ”tävlade” 
med såväl det föregående svenska kompaniet och de andra, sidoordnade kompanierna i 
Task Force Central, vilket i hög grad understöddes av tävlandet mellan plutonerna.  

Den säkerhetspolitiskt motiverade fokuseringen på att samla in vapen för ett säkrare 
Kosovo gavs genom detta också en kompletterande och för cheferna mer direkt och 
påtaglig mening som ett medel för tävling och jämförelse med andra såväl inom som 
utom kompaniet. En effekt blev att andra mål och inriktningar inom ramen för en säker-
hetspolitisk insats kom att tonas ned, och inriktningen mot vapenfynd blev ett starkt 
fokuserat mål, ytterligare förstärkt av kontexten av tävling. Uttryckt annorlunda: när 
cheferna i vapensökandet orienterar sig mot kontexten av tävling tar detta överhanden 
och medför en rejäl horisontbegränsning i kontexten av säkerhetspolitisk insats. Att hit-
ta vapen blir därmed inget som ses i sammanhang med andra inriktningar och mål i den 
vidare, ”teoretiska” säkerhetspolitiska kontexten, utan blir ett tävlingsmål som börjar 
leva sitt eget liv genom den konkreta meningsfullhet för arbetet det ger. 

6.4.2 Den etniska konflikten som ram för vapentillgången 
Hur fokuseringen mot att hitta vapen blev ett mål som började leva sitt eget liv och 
medförde en horisontbegränsning i förståelsen av säkerhetsarbetet som en säkerhetspoli-
tisk insats blev tydligt under en större kompanioperation i april. Den säkerhetspolitiska 
inriktningen att dämpa en etnisk konflikt främst genom att beslagta vapen kom här att 
starkt samverka med inriktningen att ”tävla” både inbördes inom kompaniet och med 
andra kompanier, vilket ledde till att andra värden inom ramen för en säkerhetspolitisk 
kontext – t.ex. att värna minoriteter och bibehålla goda relationer till lokalbefolkningen 
– inte uppmärksammades i någon högre grad.  

Det svenska skyttekompaniet (B-coy) hade tillfälligt fått ansvaret för en del av det 
finska kompaniets område som låg omedelbart väster om det svenska kompaniområdet. 
Detta såg kompanichefen som en möjlighet att ”pressa fram” vapen och på så vis öka 
kompaniets resultat. Han berättar i en intervju om den första dryga månadens sökande 
efter vapen att ”vi har paddlat som galärslavar uppströms nu och bara väntat på att det 
ska hända nånting” och det tillfälliga ansvaret för det finska området såg ut att kunna 
erbjuda en bra chans till vapenfynd då finnarna inte var lika aktiva i att söka efter vapen 
(Intervju kompanichef B1, april). 

Att det tillfälliga ansvaret för det finska kompaniets område skulle nyttjas för att för-
söka hitta vapen mer än att bara visa närvaro i finnarnas frånvaro vittnar också andra 
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chefer om. En plutonchef berättar att de (3.pluton, B30) fick styrningen att släppa allt 
fokus på plutonens ordinarie AOR för att kunna koncentrera sig helt och hållet på det 
finska området (Intervju plutonchef stf B30B, april). En gruppchef på 3.pluton berättar: 

[N]är vi gick in i Kosovo Polje, hade de veckorna där då, hela syftet med att vara där var väl inte 
att gå in och ha en massa social patrols och vara snälla och spela fotboll och dela ut godis ungefär, 
utan det var väl att gå in och...inte röja upp, det är väl att ta i, men att gå in och... MG: Göra till-
slag? B32A: Ja, rensa upp litegrann i alla fall, så det var väl en styrning, lite beteende, sen inte på 
nåt sätt att vi skulle vara hårda, eller mindre vänliga eller mindre korrekta på nåt sätt... MG: Men 
det var klart att här var uppgiften att hitta vapen? B32A, Ja, precis, att röja upp lite och inte att... 
för att om man jämför med vårt norra AOR där vi var uppe idag, där är det att dricka kaffe och 
spela lite fotboll med ungarna och sådär, så det var ju...vi skulle in och visa närvaro, försöka hitta 
nånting att slå till på och sedan göra det, i och med att det var såpass kort period. (Gruppchef B32, 
april) 

 
I det finska kompaniområdet finns den kosovoserbiska byn Ugljare som ligger strax 
söder om det kosovoalbanska samhället Kosovo Polje där flera kosovoserbers hus brän-
des under kravallerna i mars 2004. I Ugljare brändes dock inga hus, inga KFOR-enheter 
fanns där under marskravallerna för att skydda byn och misstanke fanns därför om att 
byinnevånarna försvarade sig med egna vapen som kan finnas kvar i byn. B-coy:s fotpa-
truller och rekognosceringar i byn har lett till upptäckten av några ödetomter och något 
som liknar gamla skyttevärn i byns utkant mot fälten som vetter mot Kosovo Polje. 
Ödetomter har tidigare befunnits vara använda platser för vapengömmor eftersom even-
tuella vapenfynd inte kan knytas till någon person, vilket är fallet om fynden görs på en 
tomt. Ett av skyttevärnen ligger dock på en bebodd hustomt.  

En förstärkt plutonsoperation under ställföreträdande plutonchef B30B:s initiativ och 
ledning sätts igång för att kontrollera dessa värn och vara beredd att genomföra hussök i 
de hus och ödehus som ligger närmast värnen. B30B ger i sin order för operationen föl-
jande motiveringar och inriktningar: 

 

1.ORIENTERING 

Bakgrund 

Det finns stark anledning att anta att den serbiskt segregerade delen UGLJARE inom KOSOVO 
POLJE har tillgång till olika typer av finkalibriga vapen. Efter genomförd spaning mot samhället 
UGLJARE, har taktiskt grupperade värn påträffats. Värnsystemen bedöms vara grävda för 5-10 år 
sedan. Bedömande är gjort att vapen kan finnas i nära anslutning till dessa platser. 

Civ 

Civilbefolkningen i UGLJARE består av 100% serbiskt ursprung. Denna i sammanhanget minori-
tet, bedöms benägna att med stark vilja kvarhålla sina vapen. Hotbild: Risken för våld eller hot om 
våld mot egen personal bedöms som medel. 

/…/ 

1.2 Kompaniets uppgift 
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Kompaniet skall genomföra ytsök på tre skilda platser, (TAI1, TAI2, TAI3) simultant, i syfte att 
hitta vapen, ammunition och sprängmedel. Kompaniet skall vara beredd att genomföra uppfölj-
ningssök som härstammar ur ev. fynd. 

(Ur B30B:s order för operation POLJE PURGE) 
 
Inriktningen mot att hitta och beslagta vapen samverkade således också med förståelsen 
av den etniska konflikten i Kosovo. Denna konflikt menades vara en av huvudorsakerna 
till att folk i Kosovo gömde vapen på olika platser utifall nya oroligheter skulle uppstå. 
Utifrån denna order sätts sedan operationen igång: 
 
13.april. Tidig avmarsch 05.30 från Camp Victoria med ställföreträdande plutonchef 
för 3.plut (B30B) som jag följer idag. Genomförandestyrkan är ett hopplock av olika 
skytte- och sökgrupper från kompaniet med två grupper från pluton B30 som bas. Un-
der ledning av två styrkechefer (B30A och B30B) ska på tre platser en sökgrupp genom-
föra s.k. ytsök med bl.a. spadar, minpikar och metalldetektorer och med ”cordon” från 
varsin förstärkt skyttegrupp, d.v.s. en skydds-/bevakningskedja av soldater. Stf kompch 
(B2) följer med som övergripande sökledare och kontaktperson gentemot Task force-
staben. Även kompanichefen B1 följer med för att se hur det går och som stöd till opera-
tionsledaren B30B.  

Operationen är väl förberedd. Hela styrkan med tolv fordon kör snabbt in i byn i 
dagbräckningen, och ställer snabbt och disciplinerat upp sina fordon på en gräsplan 
mitt i byn. Alla är mycket fokuserade och allt sker snabbt med ett minimum av samtal. 
Sökgrupper och skyttegrupper går omedelbart iväg till sina objekt, skyttegrupperna 
ställer sig i bevakningskedjor (cordon) runt de båda platserna, och sökgrupperna bör-
jar söka i marken vid och runt de gamla skyttevärnen. Kontingentchefen anländer efter 
någon timme med sina militärsekreterare för ett entimmesbesök, iförda full stridsmun-
dering.  

Efter närmare fyra timmars sökande har på den ena platsen (ödetomten) ingenting 
hittats och sökgruppen går över till den tredje platsen. På den andra sökplatsen ligger 
ett av värnen på en hustomt och där har under morgonen en del finkalibrig ammunition 
hittats. Detta är tillräckligt för att få utföra ett hussök i det intilliggande huset, vilket 
man också får tillstånd för från Task Force-staben. Den boende i huset blir alltmer ner-
vös och överlämnar handgranater och en del ammunition till sökstyrkan. Lokalpolisen 
(KPS) kontaktas och anländer snabbt, och med tiden finns ett tiotal KPS-poliser på 
plats. Ett grundligt hussök påbörjas i handgranatmannens hus, och de skyttesoldater 
som nu inte behövs för bevakning av sökplatserna börjar istället fotpatrullera runtom i 
byn.  

Stf kompch (B2) och B30B diskuterar ytterligare åtgärder. De tror att det kan finnas 
fler vapen i byn. För att ytterligare öka ”trycket” på byn kontaktar B30B chefen för 
1.skyttepluton (B10A), och övertalar honom att avbryta det han tänkt göra idag och 
ansluta från Camp Victoria med sin pluton. B10 anländer kl. tio på förmiddagen och får 
till uppgift att upprätta VCP:er för utgående trafik på de tre huvudvägarna till byn. Syf-
tet är att sätta stopp för uttransporter av vapen. En samverkansofficer (LO) från B-coy 
kommer också.  
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Den förstärkta plutonsoperationen har nu vuxit till en kompanioperation, men det är 
fortfarande B30B som har befälet. Som ställföreträdande plutonchef har han dock inte 
självklar befälsrätt över övriga delar av kompaniet, och han får ägna mycket ringande 
till att ”samverka”, d.v.s. förhandla med och övertala andra på kompaniet och på cam-
pen för att få saker och ting genomförda. Bl.a. måste frågan om vatten och mat till sol-
daterna, som nu varit igång i sex timmar utan uppehåll, lösas. Värmen ökar påtagligt 
under förmiddagen och många soldater och chefer börjar se trötta ut. Till sist, vid ett-
tiden på eftermiddagen, kommer mat, vatten och en markalåda ut. Personalen får i om-
gångar mat och lite vila. Patrullering, sök och VCP:er fortsätter sedan oförtrutet hela 
eftermiddagen.  

I några bilar som genomsökts i VCP:erna har vapen påträffats och förarnas hem 
kommer därför att genomsökas. Under tidig eftermiddag anländer också UNMIK-polis 
som undrar vad som pågår. Också ett finskt LMT [Liasion Monitoring Team, ett obser-
vatörsteam för kontakter och samverkan med lokalsamhället] som har byn som sitt an-
svarsområde anländer. Dessa är något förvånade över aktiviteternas omfattning men 
försöker inte hindra eller lägga sig i arbetet på något sätt, utan går med bekymrade 
miner runt och betraktar det hela lite på avstånd. Hussöket i handgranatmannens hus 
är klart och KPS har anhållit och tagit med sig mannen. Sökverksamheten fortsätter 
sedan utomhus på två nya platser.  

Vi blir överflygna av några tyska helikoptrar, och kompanichefen B1, som hela tiden 
gått bredvid B30B och kollat läget och gett riktlinjer och tips kontaktar Task Force-
högkvarteret och begär in en stor, tjeckisk Mi-17 helikopter som kommer och under ca 
en timme cirklar över byn.   

Känslan av en ”stor” operation infinner sig med en enorm helikopter dånandes över 
hustaken och med polisbilar, gröna KFOR-fordon och soldater ”överallt” i byn. Under 
tiden går fotpatruller på kompanichefens initiativ runt i byn och knackar dörr och er-
bjuder folk ”vapenamnesti” – d.v.s att lämna ifrån sig illegala vapen utan att de anmäls 
till polisen. Ett fåtal vapen tas om hand på detta sätt, bland annat en gammal kalasjni-
kovkarbin som husägaren helt sonika drar upp ur en fylld regnvattentunna bredvid hu-
set, och några handgranater som en gammal kvinna har kvar efter sin nu döde man.  

Det är emellertid inte helt klart att kompanichefen får utfärda en sådan vapenamne-
sti, och han luftar emellanåt sin oro över att det kanske var fel. Någon dokumentering 
av vapeninnehav och vem som lämnar ifrån sig vapnen görs inte. Soldater och grupp-
chefer blir emellertid upprymda av dessa fynd – så många ”long barrelled weapons”, 
d.v.s. gevär och automatkarbiner har de inte tidigare beslagtagit vid ett och samma 
tillfälle under deras insats. Hela tiden nämns och diskuteras vilka grupper och plutoner 
som ska få tillgodoräkna sig vapnen i sin fyndstatistik.  

Befolkningen och byledaren i Ugljare ilsknar till över hela operationen och vill ha en 
förklaring. Ett serbiskt TV-team har också anlänt och vill ha en intervju med kompani-
chefen, som tycker att de verkar dåligt insatta och ställer konstiga frågor. TV-teamet 
hänger kvar en stund och filmar soldater vid fordonsavlämningsplatsen. (Senare skulle 
serbiska media, med bl.a. TV-reportaget som grund och med hänvisning till en tidiga-
re,illa genomförd sökoperation i en serbisk by (Babin Most) i norra Kosovo komma att 
anklaga KFOR för att trakassera den serbiska befolkningen.)  
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Sökverksamheten på de nya platserna har i det ena fallet inte gett något resultat, men 
i det andra resulterat i ett fynd av en nedgrävd fältflaska med finkaliberammunition i ett 
gammalt övervuxet värn. Begäran ställs till Task Force-staben om att få genomföra ett 
utökat ytsök i området, vilket beslutas ska ske nästa dag. En styrka lämnas kvar för be-
vakning av platsen, och resten av grupperna åker tillbaka till Camp Victoria. Senare 
under kvällen utgrupperas två dolda spaningsgrupper som på avstånd bevakar byn och 
de områden där fortsatt sökning ska ske nästa dag, och vaktstyrkan dras tillbaka. Syftet 
är att se om byinnevånarna gör något vid de bevakade platserna.(Obs B30B, 13/4) 
 
Efter denna första dag var alla på kompaniet mycket nöjda med operationen, även om 
man tyckte att det ledningsmässigt hade varigt rörigt när den förstärkta plutonsoperatio-
nen växte till en kompanioperation men ställföreträdande plutonchef B30B fortfarande 
gavs ledningsansvaret. Dag två hade man ordnat till detta och kompanichefen ledde 
operationen med hjälp av erforderliga ledningsresurser.  

Den starka strävan efter att hitta vapen även i andra kompaniers områden även till 
den grad att goda relationer till lokalbefolkningen, i detta fall en kosovoserbisk minori-
tet äventyras vittnar om att säkerhetsarbetet och vapensökandet inte bara gavs mening 
som en säkerhetspolitiskt motiverad insats, utan främst som ett medel för att bättra på 
fyndstatistiken för det svenska skyttekompaniet. Att hitta vapen blev överordnat alla 
andra mål och arbetets koppling till en politisk reformprocess i Kosovo tycktes helt för-
svunnen. Byn Ugljare hade tagit emot många kosovoserbiska internflyktingar som flytt 
andra delar av Kosovo, bl.a. den närliggande Kosovo Polje, efter oroligheterna i mars 
2004 då KFOR i stor utsträckning misslyckades att skydda den kosovoserbiska minori-
teten från kosovoalbanskt våld (Bouckaert 2004). Om den irritation och skepsis mot 
KFOR som nu fördjupats hos byinnevånarna i Ugljare menade kompanichefen att det 
var något finnarna nu fick ta hand om, nu hade B-coy gjort sitt. Att serbiska media om-
gående utnyttjade operationen för att i enlighet med den serbiska politiska linjen ankla-
ga KFOR för att trakassera den kosovoserbiska minoriteten var en svårare sak att hante-
ra. 

6.4.3 Summering: vapen framför allt 
Fokuseringen mot att samla in vapen beskrev kompanichefen under intervjun på Liv-
gardet som ett sätt att inom ramen för den säkerhetspolitiska insatsen konkretisera det 
mer vaga uppdraget att upprätthålla ”safe and secure environment (SASE)”. Att försöka 
beslagta så mycket vapen som möjligt är en mer tydlig målsättning än att upprätthålla 
SASE, vilket uttrycktes tydligt i en intervju med en plutonchef: 

 MG: Vilka är huvuduppgifterna i Kosovo, om du skulle beskriva med egna ord, vad är det B-
coy...och B20 har för huvuduppgifter här? B20A: ja...SASE, det låter ju jädrigt klyschigt, 
men...svårt att säga, ibland så...ja, vi ska ju patrullera, men vad innebär att patrullera då, ja vi ska 
prata med folk och vi ska...inhämta underrättelser....svårt att definiera det där. MG: Om man...mer 
konkreta saker då, är det- B20A: Ja, vi ska hitta vapen, det är det. MG: Har det blivit en huvud-
uppgift för kompaniet det här man säger att man ska hitta vapen? B20A: Ja, lite av en huvudupp-
gift, vapen ska kasseras in, för det är ju, dessutom är det ju väldigt lätt för chefer för det är ett väl-
digt lätt mätbart resultat...vapen ska in, det är väl, en av de stora, men där har vi inte alls samma 
befogenhet som tidigare missioner, att plocka in vapen och så där...det blir inte lika mycket, men 
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vi har inte haft många sökoperationer jämfört med förut, vi har inte sparkat in många dörrar direkt. 
(Plutonchef B20A, juli) 

 
Målsättningen att ta in så mycket vapen som möjligt gavs av officerarna emellertid ock-
så mening i en kontext av tävling såväl inbördes i kompaniet, som gentemot andra kom-
panier i Task Force central och även tidigare svenska skyttekompanier. Detta var även 
något som spred sig i kompaniet och kom att omfatta de flesta av skyttegruppcheferna, 
speciellt de yngre utan tidigare utlandserfarenhet. 

I en kontext av säkerhetspolitisk insats kan emellertid också andra mål förekomma, 
som t.ex. att öka befolkningens förtroende för KFOR, att skapa och bibehålla goda rela-
tioner till lokalbefolkningen, m.m. Fokuseringen mot vapeninsamling och den komple-
mentära mening detta fick i en kontext av tävling verkade dock medföra att andra säker-
hetsmål förbisågs eller ignorerades. Istället för att fokusering mot vapen ses i samman-
hang med andra målsättningar inom en kontext av säkerhetspolitisk insats, kom de olika 
meningar vapenfokuseringen fick i två olika kontexter att ses i relation till varandra. Att 
beslagta vapen blev därmed att ”slå två flugor i en smäll” när det gällde såväl att vara 
bästa kompani, som att förhindra en etnisk konflikt.  

Att den säkerhetspolitiska motiveringen att beslagta så mycket vapen som möjligt 
kom att förstärkas av kontexten av tävling innebar också att fokuseringen mot vapen 
kunde göras till ett betydligt mer centralt mål för säkerhetsarbetet än om detta mål setts 
enbart i en kontext av säkerhetspolitisk insats. Detsamma kan också sägas gälla säker-
hetsarbetet i stort: ett intensivt arbete kan på samma gång ges betydelse som ett ”täv-
lingsresultat”, förstärkt av KFOR:s statistikposter, som betydelse som upprätthållande 
av säkerhet genom tät närvaro i det kosovariska samhället.  

Då kontexten av tävling i arbetsprestation och vapenfynd främst upprätthölls av plu-
toncheferna, men med benäget stöd av många yngre gruppchefer och av kompaniche-
fen, var det också plutoncheferna som hade störst intresse av att säkerhetsarbetet organi-
serades och leddes som en hierarkiskt organiserad befälsledd verksamhet. Detta sätt att 
organisera var dels i linje med hur de arbetade på sina hemförband och utgjorde därför 
den normala ramen för officerares arbete och värdering av arbetet, dels gav det pluton-
cheferna ett större inflytande över gruppernas verksamhet än vad en gruppautonom or-
ganisering – gruppchefernas mission – gjorde. Plutonernas ”tävling” i arbete och vapen-
jakt underlättades därvid av att arbetet kunde organiseras och styras mer hierarkiskt och 
befälscentralt än vad en gruppautonom organisering innebar, där grupper kunde ägna sig 
åt annat än att tävla i vapenbeslag, liksom att en befälshierarkisk organisering medgav 
större möjligheter till meningsfullt arbete inom ramen för officerarnas hemförbands 
traditioner.  

6.5 Officerarna och arbetets mening som hierarkiskt befälsledd verk-
samhet 

Som visades i kapitel 5 såg plutoncheferna under insatsutbildningen säkerhetsarbetet 
som en möjlighet till meningsfulla aktiviteter inom ramen för en förståelse av arbetet 
som en befälsledd verksamhet. Viktiga mål och inriktningar i denna kontext är att ut-
vecklas som befäl, främst genom att få truppföra i befattning som plutonchef i en 
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”skarp” uppgift, och att undvika sysslolöshet som befäl. Samtidigt visade de kännedom 
om att arbetet i Kosovo av tradition organiserades på ett sätt – ”gruppchefernas mis-
sion” – som lyfte fram gruppchefernas och minskade plutonchefernas betydelse för ar-
betets genomförande. I detta såg de risker att få mestadels administrativa uppgifter, men 
också möjligheter till ett mer plutonsautonomt arbete, d.v.s. att utifrån det delegerade 
uppdrag som underbygger ”gruppchefernas mission” också genomföra självständiga 
plutonsoperationer.  

Gruppcheferna, speciellt de redan erfarna gruppcheferna, förstod i sin tur arbetet hu-
vudsakligen utifrån den via erfarenheter förmedlade insatstraditionen av gruppautonomt 
arbete. De tolkade plutonchefernas tal om verksamhet under plutonchefens ledning som 
ett tecken på deras bristande erfarenhet av insatstraditionen och utlandsinsatser överlag. 
Plutoncheferna skulle nog lära sig hur arbetet organiserades när de väl kom ner, menade 
de erfarna gruppcheferna. Samtidigt var gruppcheferna genom sin värnpliktstjänstgöring 
väl insatta i den generella militära befälshierarkiska ordningen och lydnadskulturen. Via 
de soldater och gruppchefer som gjort värnplikt vid det svenska förband från vilket de 
flesta av officerarna kom, var gruppcheferna också mer eller mindre väl insatta i de lo-
kala ledningstraditioner och den lydnadskultur som fanns i detta förband. Plutonchefer-
na betonade också element från denna förbandskultur genom att framhålla att skulle 
soldater och gruppchefer se sig som kolleger med officerarna obligerade detta en vilja 
att arbeta hårt och att vara militärt disciplinerad. Kollegialitet utnämndes på officerarnas 
villkor. 

Som avhandlades i kapitel 5 utsattes den militärprofessionella förförståelsen av hur 
militär verksamhet organiseras för ett förändringstryck under insatsutbildningen. Detta 
genom att flera läranderesurser begripliggjorde säkerhetsarbetet i Kosovo inte som en 
normal, svensk befälsledd verksamhet, utan som ett gruppautonomt organiserat arbete. 
Men i kapitel 5 visades också att plutoncheferna inte okritiskt anammade den gruppau-
tonoma formen av organisering, utan var något avvaktande och ville själva se hur arbe-
tet utfördes i Kosovo. Det stod under intervjuerna på Livgardet därmed inte helt klart 
vilket sätt att organisera arbetet som skulle komma att dominera. I kapitel 8 nämndes 
också att den faktor som syntes kunna få organiseringen att tippa över mot det befälshi-
erarkiska sättet att arbeta, är plutonchefernas egen erfarenhet.  

Inledningsvis i Kosovo ägnade plutoncheferna också mycket tid åt att lära sig själva 
om området och gruppernas arbetsaktiviteter, och la sig inte i alltför mycket i grupper-
nas arbete utan dessa kunde arbeta enligt den förväntade gruppautonoma organisering-
en. Plutoncheferna hade ännu inte fått tillräcklig erfarenhet för att med stöd av befälshi-
erarkiska organisationstraditioner skaffa sig tolkningsföreträde för arbetet och helt kun-
na ”ta befälet”.  

Den militärprofessionella förståelse av militär verksamhet som underbygger inram-
ningen av säkerhetsarbetet som svensk, militär befälsledd verksamhet kan dock sägas 
”föreskriva” en plutonchefsroll som är aktiv, engagerad, ambitiös och där duglighet 
visas bl.a. genom hög arbetsaktivitet och intitativförmåga. Detta är inom en svensk, mi-
litärprofessionell förståelse något av en värdegrund för hur unga officerare värderas, 
både av varandra och av ”nymuckade” soldater och gruppchefer som under utbildningen 
ofta socialiseras till denna förståelse. Om plutoncheferna skulle kunna se sig som dugli-
ga officerare på plutonsnivå fick de således inte vara lata och inaktiva och släppa allt till 
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gruppcheferna – det skulle ses som att bli styrd av sina underställda. Denna duglighet 
var också något plutoncheferna verkade sträva efter, och som gruppchefer och soldater 
genom värnpliktsutbildning var vana att officerarna strävade efter och därmed såg som 
normalt. De mer erfarna gruppcheferna hade dock också andra, erfarenhetsbaserade 
värdegrunder för ett bra plutonchefsskap i utlandstjänst, med en mer tillbakadragen och 
stödjande plutonchefsroll.  

Viljan till aktivitet bland plutoncheferna förstärktes också av ”tävlingen” dem emel-
lan. Då det var grupperna som var det främsta verktyget i att få fram de resultat i form 
av vapenfynd, antal patruller etc. som plutoncheferna använde i tävlingen hade pluton-
cheferna ett starkt intresse av att grupperna var ute i arbete så mycket som möjligt. Att 
förmå grupperna att hålla hög arbetstakt gavs av plutoncheferna sinsemellan ibland in-
sinuanta kommentarer om att det var en ledarskapsfråga, och därmed nära relaterad till 
en ”allmän” officersduglighet. Av de samtal jag hade med personal på olika nivå att 
döma verkar det också som om de såg VCP-verksamhet som den största chansen att 
påträffa vapen, och plutoncheferna, främst de som ”tävlingsgnabbade” mest (B10 och 
B40) planerade också in fler plutonchefsledda plutons-VCP:er än de andra plutonerna 
som också var upptagna med andra uppgifter.  

Plutoncheferna hade därför skäl att leda sina plutoner enligt ett svenskt, befälshierar-
kiskt sätt, att visa ”ledarskap” genom att få grupperna att arbeta mycket, och inte helt 
underordna sig ”gruppchefernas mission” och låta gruppcheferna stå för de huvudsakli-
ga initiativen till arbete. Plutoncheferna tog också, efterhand deras erfarenheter ökade, 
ganska snart allt fler initiativ som satte dem mer i centrum för gruppernas arbete. Hu-
vuddelen av grupperna och gruppcheferna, speciellt de yngre utan tidigare utlandserfa-
renhet, var å sin sida genomgående så pass militärt socialiserade, och hade genomgåen-
de inte fått så pass stor erfarenhet och vana av självständigt grupparbete att de utifrån 
detta kunde börja ifrågasätta ett befälshierarkiskt sätt att organisera arbetet.  
Hur främst plutonchefernas inramning av arbetet som en befälsledd verksamhet efter-
hand kom att resultera i att säkerhetsarbetet steg för steg förändrades i riktning från ett 
gruppautonomt mot ett mer plutons- och kompanicentrerat arbetssätt belyses nedan ge-
nom några olika händelser och situationer.  

6.5.1 Utgångsläget: nya plutonsområden och gruppautonomt arbete  
Till en början arbetade plutoner och grupper huvudsakligen enligt den gruppautonoma 
ordning som föregående kompani hade haft och som överfördes under överlämningspe-
rioden, då tillkommande chefer fick möjlighet att följa med avgående chefer i arbetet 
och se hur det konkret genomfördes. Tidigt efter övertagandet genomfördes emellertid, 
på officerarnas initiativ, en förändring av plutonernas geografiska ansvarsområden (vil-
ket behandlas vidare nedan). Såväl grupp- som plutonchefer ägnade sedan mycket tid åt 
att lära sig sina områden och hur deras grupper arbetade. Även gruppcheferna hade be-
hov av att lära sig sina nya områden, av att förfina och befästa de metoder för frame-
workarbete i vilka insatsutbildningen gett en kort träning, och av att ”komma ihop sig” i 
sina grupper. I några fall uppstod också konflikter inom grupperna vilket tog en hel del 
tid och energi av de berörda gruppcheferna. 
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Bakom plutonchefernas följande av verksamheten i lärosyfte fanns dock en vilja att 
genomföra samlade insatser med plutonen och att samöva plutonen till en följsam enhet 
under plutonchefens ledning. Vissa plutoner var också tidigt ute med plutonsoperatio-
ner. En plutonchef berättar: 

MG: Har ni haft mycket plutonsverksamhet? Alltså där du som plutonchef har gått och- B40A: 
Jaa, inledningsvis så var det ju ganska mycket, då var det, försökte vi vara med på allting för att 
lära oss, kör precis det gruppcheferna, det grupperna gör det måste man ju ha stenkoll på själv ock-
så, sen så givetvis har ju de bättre kunskap än mig, för de känner alla individer i själva byarna, den 
kompetensen sitter grupperna på, där har ju inte jag… personnummer på den mannen... där ser jag 
mina begränsningar jämfört med grupperna, fast plutonsverksamhet som vi bedriver annars det är 
mycket VCP-verksamheten, och när vi kör inom kompanis ram, de större operationerna, det är väl 
det som är, plutonsverksamhet. MG: Vad har ni haft för [plutonsverksamhet] på B40? B40A: ja, 
jag brukar planera en eller två stycken på nätterna, plutons-VCP:er då, så på olika ställen, kör lite 
omgrupperingar och marschordningar för att få ihop, plutonen, helheten, och det som man börjar 
märka nu, mer och mer är att...det går åt väldigt, alltså det är ont om tid här, över tiden, som du har 
hört, möten över tiden, allting, det är alltid nånting som dyker upp, så man vill inte ta alltför myck-
et plutonstid heller eftersom de gör ett jädrigt bra arbete nere på gruppnivå och omgångsnivå, ute i, 
bara genom att vara där ute hela tiden, så det är som att man får ha en liten, känsla för hur mycket, 
kan jag ta som, vara självisk om man säger, ta till mig själv då. MG: Men det planerar du som plu-
tonchef, du lägger in det- B40A: Jag lägger in hur jag vill, absolut. (Intervju B40A, april) 

 
Som citatet vittnar om innebar de olika sätten att organisera arbetet en viss konflikt mel-
lan gruppernas självständiga arbete, och ”plutonstid” som denne chef såg som något han 
själviskt tog till sig själv. Att ta ”tid till sig själv” är i detta snarast att se som tid pluton-
cheferna behöver för att få truppföra i sin befattning som plutonchef och vara de som 
planerar och leder gruppernas verksamhet. Inom ramen för detta behöver grupperna 
tränas att uppträda inom plutons ram, vilket begränsar gruppchefernas möjligheter till 
helt egna intitiativ till arbete. Plutonsverksamhet var inte heller något som plutonche-
ferna förhandlade med gruppcheferna om, utan tog med självklar befälsrätt tid för detta.  

Detta att planera och lägga in plutonsoperationer efter eget godtycke utan att ta hän-
syn till vad gruppcheferna planerat är ett tydligt uttryck för att arbetet inramades som en 
befälsledd verksamhet. I detta var inte gruppcheferna kolleger som man måste föra en 
dialog med, utan underställda som beordrades till plutonsverksamhet. Till en början 
skedde det dock till stor del i dialog mellan plutonchefer och gruppchefer, men många 
gruppchefer vittnade om att plutoncheferna efterhand, utan någon dialog helt enkelt la 
in allt mer plutonsaktiviteter i luckorna mellan gruppchefernas egna planerade aktivite-
ter. Varje ”inlägg” av plutonsoperationer utan att gruppcheferna fått vara med och reso-
nera om dessa innan kan därför sägas vara ett intrång av ett befälshierarkiskt sätt att 
organisera, i ett gruppautonomt sätt att organisera arbetet.  

6.5.2 Ledning genom Excel och officerarnas ökade initiativ 
I det gruppautonoma sätt att organisera arbetet som uppkommit under Kosovoinsatsen 
användes ett veckoschema för plutonen, som fördes på ett excelark i datanätverket, som 
ett sätt för plutonchefen att samordna och ge uppgifter till grupperna, och för dessa att 
orientera plutonchefen om sina planer. I detta excelark, som var åtkomligt för alla che-
fer på plutonen, skrev gruppcheferna in vilka aktiviteter de planerat för sin grupp under 
veckan, liksom plutonchefen skrev in aktiviteter han eller kompaniledningen planerat, 
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t.ex. ”joint patrols” med KPS, plutonsoperationer eller kompanioperationer. Ett exempel 
på ett veckoschema i april för pluton B30 ges nedan (B31, B32 och B33 är plutonens tre 
grupper, B30A är plutonchefen och B30B ställföreträdaren). 
 
 Tabell 6-02. Veckoschema för pluton B30, en vecka i april. 
 Må Ti On To Fr Lö Sö 
B31 Åter-

hämt-
ning 

Komp 
OP 

Jo-
int/HF 

C-coy  Snap Joint 

B32 Klostret  Klostret Klostret Klostret Klostret Klostret Klostret 
B33 Åter-

hämt-
ning 

Komp 
OP 

HF/Hkp C-coy  Joint, 
Snap 

QRF 

B30
A 

 Komp 
OP 

 C-coy Teamb    

B30
B 

  OP 
Härföra-
re 

 Teamb   

 
Excelarket medger genom sin grafiska form inte några större utsvävningar om vad som 
ska hända, utan visar översiktligt mest rubriker för olika dagsaktiviteter, t.ex. som ovan 
att en grupp genomför Joint patrol i grupp-/plutonsområdet under en viss dag, att de ska 
understödja ett grannkompani (C-coy) eller att de avser vara på campen för återhämt-
ning, d.v.s. för att vila. De excelarksbaserade informationen om vad plutonens personal 
planerade eller planerades att göra blev därför knapphändig åt båda håll, och fick 
kompletteras med andra kanaler. Plutoncheferna använde för sin information ”nedåt” en 
kanal i linje med chefers ordergivning så som det traditionellt sker i svensk militär verk-
samhet. Samme plutonchef som ovan får fortsätta: 

MG: Och du använder det här excelarket? B40A: Ja, ja men det har man ju översikten på...när vi 
har de, det är de fasta uppgifterna, sen så utöver, som nästa vecka då går jag, då kommer vi be-
manna, eller nu ikväll då, bemanna maingaten, då vet jag, då är det en grupp som är borta hela näs-
ta vecka, så då får jag ju rådda runt med de andra på kompanioperationer eller utbildningar och så. 
MG: Men brukar ni samlas och snacka om veckan, innan eller ser du vad de har lagt och så läg-
ger du in där det är lämpligt då? B40A: Njaae, jag har...vi, på min pluton så har vi, jag har ju 
kompanibrief [Kompanichefens ordergivning] på onsdag och på lördagar, och i princip på fredan 
då har jag, torsdag eller fredag då har jag hela ordern för nästa vecka, är den klar för plutonen, och 
sen på lördag har jag sista kompbriefen, brukar jag lägga in det sista på, direkt efter den, så har jag 
en ordergivning med plutonen på...lördagkvällarna vid, direkt efter middan, då går vi igenom hela 
fasta uppgiften, vad vi ska göra, och vad som kommer veckan därpå, så de kan ställa in sig bara 
psy, eller mentalt på det, sen så går jag igenom alla, om det är några utbildningar, möten, ja, där får 
de sina order då. (Plutonchef B40A, april)  

 
Denne plutonchef lade innan ordergivningen till plutonen in i excelarket alla aktiviteter 
som kom från kompaniledningen så fort han kände till dem, liksom de han själv plane-
rade, och spärrade på så sätt vissa tider för gruppchefernas egna aktiviteter innan dessa 
sett veckoschemat. Samtliga plutonchefer gjorde på liknande sätt, d.v.s. veckoschemat 
användes för överblick och plutonchefernas tidiga anvisning om plutons- och kompani-
operationer till grupperna, och kompletterades sedan med mer ”normal” genomgång av 
kommande uppgifter och order inför kommande vecka. Detta skedde många gånger utan 
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dialog med gruppcheferna som återkommande nämnde att de ständigt var i efterhand 
med sin planering. Hade någon grupp planerat och skrivit in något den dag plutonchefen 
ville ha tiden brukade denne dock föra en dialog med gruppchefen.  

Förfaringssättet kan ses som en balans mellan ett gruppautonomt sätt att arbeta och 
ett befälshierarkiskt sätt att leda, där plutonsordergivning sker en gång i veckan och att 
grupperna arbetar självständigt däremellan i de tidsluckor som finns i veckoschemat. I 
ett befälshierarkiskt sätt att organisera verksamheten är det emellertid överordnade che-
fer som har företräde i att ”fylla veckoschemat”, och att börja göra detta allt mer utan att 
konsultera gruppcheferna var ytterligare steg mot att reducera dessas bestämmande över 
veckans arbetsinnehåll. Och i ett fall som jag observerade där en gruppchef inte ville 
genomföra det plutonchefen hade lagt in (en joint patrol) med hänsyn till gruppens vilo-
behov, beordrade plutonchefen helt enkelt gruppchefen att genomföra patrullen. 

Denna balans mellan organiseringsformer innebar emellertid också att plutonchefer-
na under veckorna inte alltid hade den kontroll över grupperna som de var vana vid 
”hemifrån”. I dessa lägen reducerades plutoncheferna till att vara adminstratörer och 
samordnare på håll, mer än att i händelsernas mitt leda och samordna plutonen så som 
en truppförande plutonchefsbefattning innebär i svensk, militär utbildningsverksamhet. 
En gruppchef berättar om det gruppautonoma sättet att initiera och samordna arbetet, 
där gruppcheferna tar initiativ och genomför och plutoncheferna informeras mer än ger 
order: 

MG: Tycker du att du har inflytande över plutoncheferna? Ett inflytande i vissa frågor kanske? 
B32A: Enskilda saker är det inga problem att komma med förslag på lösningar, enskilda operatio-
ner eller om man själv vill genomföra någonting, då är det inga problem. MG: Det är bara att be-
skriva vad man gör och få…godkänt? B32A: Ja, absolut, det har inte hänt någon gång att de sagt 
nej, det här får ni inte göra, det är bara mer att orientera än att få godkänt.  MG: Just det, mer att 
informera om att "det här tänker vi göra så att du vet" [ja], B32A: Mer så än att...får vi göra så 
här? Det går tillbaka på att vi har väldigt stor frihet själva, men de vill veta vad vi gör, så att det 
inte är något som stör, det är mer att de kan kontrollera, att vi ska, vi vill genomföra en VCP på 
den och den platsen, mer att kolla med de andra plutoncheferna så att det inte är någon annan ope-
ration vi stör. MG: Jag har fått intrycket ibland av att de inte har jättekoll, pga den här friheten så 
vet de inte alltid vad grupperna gör. B32A: Näe, det kan nog stämma. MG: Är de beroende av den 
här informationen, att gruppcheferna kommer och informerar...för att ha koll på vad som händer? 
B32A. Ja, för den dagliga verksamheten tror jag inte att de vet vad vi, den senaste veckan när vi 
går [som larmstyrka] är det ganska uppstyrt så, men får man en hel vecka så, bara framework, 
då....vi har börjat med, på ordergivningarna på söndagarna att sammanfatta veckorna, det är väl där 
de får...sen, brukar vi bara, möta dem i korridoren och säga att vi genomför VCP här och här, bara 
för att, jag tycker de ska veta vad vi gör och var vi är, ungefär, ifall det skulle vara nånting. (Inter-
vju B32A, april)  

 
Gruppchefen i citatet informerar plutonchefen ”i korridoren” om vad de tänker göra, 
inte för att det är en formell skyldighet, som i ett befälshierarkiskt sätt att arbeta, utan 
för att han ”tycker de ska veta vad vi gör och var vi är”. En del gruppchefer var dock 
inte lika meddelsamma, och vissa gruppchefer talade om för mig att de ibland ”mörka-
de” vad gruppen egentligen skulle göra, d.v.s. de angav andra verksamheter till pluton-
chefen än vad de tänkte genomföra, eller så sa de inget alls.  

Detta gruppautonoma sätt att organisera verksamheten var som sagt nytt för pluton-
cheferna som mer var vana att själva eller tillsammans med officerskolleger vara de som 
stod för vilka aktiviteter en pluton – deras underställda – ägnar sig åt. Men helt nytt 
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framstod det inte för dem. Plutoncheferna menade genomgående att det gruppautonoma 
sättet att organisera arbetet låg helt inom ”uppdragstaktikens ram”. Inom svenskt mili-
tärt tänkande är ”uppdragstaktik” ett ofta refererat synsätt vars andemening bland annat 
är att underställda inom ramen för ett verksamhetssyfte ska ges uppgifter och resurser, 
men har stor frihet angående hur de genomför uppgiften. Inom ramen för verksamhets-
syftet kan underställda chefer enligt uppdragstaktiken också ta sig nya uppgifter om de 
inte fått några, om den tidigare uppgiften är löst eller om den blivit inaktuell. Då gäller 
det emellertid att orientera överordnad chef om vad man gör. Uppdragstaktik kräver 
emellertid självständiga och välutbildade chefer, och detta försökte plutoncheferna 
åstadkomma genom att rekrytera ett antal tidigare utlandserfarna gruppchefer till sina 
plutoner. Det resulterade i en till tre tidigare erfarna gruppchefer per pluton. 

Under militär grundutbildning i Sverige är det emellertid instruktörer och chefer (läs: 
officerare) som fyller veckorna med aktiviteter och övningar, och gruppchefer och sol-
dater är såsom utbildningsdeltagare mer mottagare av detta än vad de är underställda 
chefer inom uppdragstaktikens ramar. Gruppchefer under grundutbildning har inte hel-
ler, så som gruppchefer har i Kosovo, något långsiktigt uppdrag att utföra, t.ex. utbilda 
sig själva inom ramen för en typgrupp. I den svenska militärprofessionella traditionen så 
som den kommer till uttryck på grundutbildningsförband, är officerarna därför de som i 
helt dominerande grad står för initiativ och planering av verksamhet, och är de som be-
ordrar sina underställda gruppchefer och soldater till aktivitet. Om truppen inte gör nå-
got, inte har något för händerna, anses det vanligen inom ramen för denna militärprofes-
sionella kontext ofta vara officerarna som brustit i planering och sysselsättande av sol-
daterna.69  

I Kosovo har gruppcheferna dock så pass stort eget ansvar för att ta sig arbetsuppgif-
ter och sysselsätta soldaterna, att plutonchefernas ledningsarbete lätt kan reduceras till 
en ganska passiv ledningsfunktion och en administrativ schemaläggningsfunktion som 
”likaväl kunde göras genom e-post från Sverige”, som en plutonchef (B10B) uttryckte 
det. Gruppchefer med tidigare erfarenhet vittnade om att det i vissa fall, under tidigare 
kontingenter också hade förekommit plutonchefer som ”abdikerat” från plutonchefsrol-
len och mestadels ägnat sin tid åt annat, medan arbetet i plutonens AOR fortsatt under 
gruppchefernas ledning (samtal B23, B11, B31). 

I det följda kompaniet var något sådant långt ifrån aktuellt, utan plutoncheferna be-
mötte den möjliga reduceringen av plutonchefsrollen huvudsakligen på två sätt, båda 
meningsfulla aktiviteter inom ramen för arbetet som befälsledd verksamhet: För det 
första genom att, som berördes i förra avsnittet, i gruppernas arbetsveckor skjuta in ef-
terhand allt fler plutonsoperationer under sin egen ledning. För detta nyttjade de vecko-
schemat genom att helt sonika använda det som ett ”vanligt” veckoschema för plutonen 
utan att konsultera sina ”kolleger” gruppcheferna, såväl som de använde sig av vanliga 
former av ordergivning enligt ett befälshierarkiskt sätt att arbeta. Båda dessa sätt var 

                                                 
69 Det ska dock inflikas att ett sådant synsätt har en bakgrund i krigserfarenheter, där ständig sysselsättning och und-
vikande av sysslolös väntan är ett sätt att hantera oro och psykiska reaktioner inför strid. Detta vittnar många krigsve-
teraner om. Att ”aktivera truppen” blir i detta ett honnörsord för officerare. I en svensk militärprofessionell tradition, 
som burits fram inom en utbildningsorganisation, har det också handlat om att utnyttja den relativt korta värnpliktsut-
bildningstiden effektivt. 
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gruppchefer och soldater införstådda med sedan värnpliktsutbildningen (GU). För det 
andra höll sig plutoncheferna aktiva genom att vara ute mycket och följa grupper och 
omgångar i deras arbete, och på så sätt få chansen att vara coach, handledare och ”för-
bandsinstruktör” för sina underställda gruppchefer. Detta skedde på ett sätt som liknar 
hur officerare utbildar underställda chefer under slutet av värnpliktsutbildningen och 
kommer att beröras närmare nedan.  

En gruppchef konstaterade med en suck efter att plutonchefernas allt tätare initiativ 
till plutonchefsledda aktiviteter kommit på tal: 

B22: Det är svårt för ett befäl att släppa GU. En annan som har varit civil ett par år, det är ganska 
enkelt att se folk som kolleger än som underställda. (Intervju gruppchef B22, april).   

 
En annan gruppchef med erfarenhet från fyra tidigare utlandsinsatser nämnde i ett sam-
tal angående detta att ”du vet ju hur det är med svenska officerare. De kan aldrig slapp-
na av, det ska hända saker hela tiden” (Samtal B11, april).  

Ovanpå detta kom sedan initiativ till kompanioperationer, och uppgifter i andra 
kompaniers områden, från kompaniledningen som tog på sig saker bland annat för att 
vara ”bästa kompani” inom Task Force Central. Alla intitativ till arbete och nya uppgif-
ter ”landade” också på utförarnivå, d.v.s. hos gruppcheferna som under den andra må-
naden i Kosovo fick en totalt sett ganska stor del av sin tid uppbunden mot olika, upp-
ifrån beordrade aktiviteter. Hur gruppcheferna reagerade vidare över kompani- och plu-
tonsledningarnas ökade initiativ i arbetet kommer att belysas i nästa kapitel.   

6.5.3 Officerarna som handledare och coacher 
En svensk militärprofessionell förståelse av militär verksamhet, speciellt så som den ter 
sig bland yngre officerare, har i dominerande grad formats i en utbildningsorganisation. 
Svenska, lägre yrkesofficerare från markstridsförband har oftast gjort en stor del av sina 
yrkeserfarenheter i någon form av utbildarroll, och den dominerande huvuddelen av de 
svenska yrkesofficerarna har i början av sin karriär passerat denna del av militäryrket. 
Denna utbildningsverksamhet kan röra utbildning av värnpliktiga såväl som utbildning 
av officerskolleger. Det senare sker både inom ramen för olika officersskolor, och inom 
ramen för förbandens övningsverksamhet där officerare ofta går i truppförande befatt-
ningar medan andra agerar övningsledare och instruktörer. Gruppchefer och soldater ska 
i detta göras skickliga i det instrumentella arbetet i sina specifika befattningar, medan 
officerare som truppför ofta också ska få utveckla sitt ledarskap och utvecklas som befäl 
i en mer allmän mening, ofta som en förberedelse för nästa karriärsteg.  

När arbetet ses som svensk, militär befälsledd verksamhet finns därför ett stort mått 
utbildnings- och handledningstänkande med i bilden, även när det gäller relationer mel-
lan chefer högre upp i befälskedjan. Utbildarrollen leder till att officerarna vill öva och 
träna sitt förband, och högre chefer också sina underställda chefer. Aktiviteter inom 
ramen för en utbildarroll kan därför ses som centrala för den svenska officersidentiteten, 
och ett ”pedagogiskt ledarskap” ligger nära till hands för många yrkesofficerare. Kom-
panichefen berättar:    
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MG: När du ger uppgifter till plutonerna, på kompanirapport och det här, tänker du mycket på 
vem det är som leder, alltså vilken person det är som leder, eller blir det att man ser...en skytteplu-
ton? Jag tänker på verktyget alltså, det rent formella...B1: Du menar...? MG: Ja om man ger dem 
en massa uppgifter som man kan ge till skytteplutoner så är det att...ja, just den här är lite lättare, 
så den kanske det oerfarna befälet får? B1: Mm, ja, jag förstår...så tänker jag, ibland, precis så 
tänker jag ibland...okej den här uppgiften är lite enklare, den ska den få, det har jag gjort, eller jag 
har inte gjort det, jag har tänkt det, men jag har agerat precis tvärt om...faktiskt, och resonerat att 
den här uppgiften vet jag redan att den här plutonen klarar av, men det är de här som behöver tes-
tas och dra erfarenheter så jag har verkligen...jag har faktiskt gjort så medvetet, mot min egen, mot 
mitt inre (skratt), så att säga, det har tagit emot invändigt men jag har liksom, de behöver den här 
utmaningen nu i sin pluton /…/ jag tänker på vilka styrkor och svagheter olika individer och enhe-
ter har och försöker, när det är läge, faktiskt att utsätta dem för det litegranna. (Kompanichef B1, 
juli) 

 
Oerfarna enheter och befäl ska tränas i sådana uppgifter och situationer de saknar erfa-
renhet av, och detta sker genom att kompanichefen ger dem sådana uppgifter och själv 
håller sig i bakgrunden som ”bollplank” och handledare. Att kompanichefen gav sina 
plutonchefer ledningsuppgifter ovanför plutonsnivån var inte heller ovanligt på B-coy, 
utan ägde regelmässigt rum de första två månaderna. Kompanichefen var fast förankrad 
i detta handledartänkande. T.ex. utsågs en plutonchef till operationsledare för en kom-
pani-VCP-operation där fyra plutoner var involverade, en annan plutonchef ledde en 
kompani-VCP-operation med två plutoner involverade, och som visades i avsnitt 9.3 
ovan var en ställföreträdande plutonchef hela tiden operationsledare för en operation 
som växte till en kompanioperation i byn Ugljare. När jag frågade varför kompaniche-
fen inte tog befälet över Ugljare-operationen i och med att den växte svarade han: “jag 
är där som observatör. Det blir litegrann att som handledare gå in och ta över kadet-
tens skjutning” (Intervju Kompanichef B1, april).  

Detta tänkande återfanns även på plutonsnivån. Plutoncheferna följde återkommande 
med grupperna ut på deras patruller, ibland i rollen som soldat i ledet, för att finnas till 
hands som observatör, ”bollplank” och stöd mer än styrande och beslutande chef. Det 
ligger också i linje med svenska, lägre officerares arbete i slutet av värnpliktsutbild-
ningen, där soldater och gruppchefer under övningar börjar få utföra uppgifter mer 
självständigt, och där officerarna/instruktörerna går bredvid, beredda att handleda, ge 
tips och utvärdera gruppernas insatser. Detta prioriterade plutoncheferna ofta högre än 
att ta itu med ”pappersarbete” på campen, och sågs som en mer självklar del av pluton-
chefsskapet än att administrativa chefsuppgifter skulle klaras av snabbt. Jag uppfattade 
vid mina besök i plutonchefernas arbetsrum det också som att plutoncheferna tillskrev 
hög status och ”officersduglighet” till att ofta vara ute i fält med grupperna.   

Att observera, stötta och handleda plutonchefer respektive gruppchefer och soldater 
var därför en av de roller där en inramning av arbetet som svensk, befälsledd verksam-
het gick väl ihop med arbetet som gruppautonomt arbete inom ramen för en insatstradi-
tion. Det var också denna plutonchefsroll som gruppcheferna, speciellt de oerfarna 
gruppcheferna, var mest nöjda med och ville se mer av. De erfarna gruppcheferna såg 
också gärna plutoncheferna som ”bollplank”, men var inte riktigt lika förtjusta i att ha 
dem med i gruppen/omgången under patrullering eller andra aktiviteter utanför campen. 
Genom att plutoncheferna följde alla sina grupper kunde plutoncheferna också genom 
eget deltagande dra lärdom av händelser vid en grupp att förmedla till en annan, och 
utgjorde sålunda en organisatorisk ”lärandelänk” mellan olika grupper. Detta erfaren-
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hetsöverspridande hade grupperna själv svårt med då de sällan kunde direktobservera 
varandras arbete, och så gott som aldrig bytlånades folk mellan grupperna. Detta ökade 
betydelsen av plutonchefens roll som coach och handledare såväl ”i fält” som på cam-
pen, och stärkte plutonchefernas hierarkiska position som en central befattningshavare 
som kan ge råd och anvisningar till sina underställda.  

6.5.4 Kollegialitet, hårt arbete och tävlingsanda  
Som nämnts hade plutoncheferna redan under insatsutbildningen bemött soldaters och 
gruppchefers anspråk på kollegialitet med officerarna med att kollegialitet och att vara 
anställd handlade om att arbeta minst lika hårt som dem, och att vara så militärdisci-
plinärt självgående att några ”uppsträckningar” eller anmärkningar om bristande militär 
ordning inte skulle behövas från officerarnas sida. Detta anammade soldater och grupp-
chefer, och det blev en tydlig del av deras självbild att vara professionella soldater som 
inte ryggade tillbaka för ett ständigt frameworkarbete ute i området.  

Detta blev mycket tydligt klockan nio en söndagkväll, när jag observerade en ”pluto-
nens timme”70 i en pluton (B10) som föreföll rätt sliten efter att ha arbetat hårt med om-
fattande uppgifter och lite sömn de senaste dygnen:  
 
Plutonchefen avslutar samlingen med ordergivning inför en ny, av plutonchefen initie-
rad patrulleringsuppgift som ska påbörjas omedelbart och kommer att ta hela den 
kommande natten i anspråk. Plutonen får order att under gruppchefernas ledning kon-
tinuerligt patrullera plutonsområdet under natten. Plutonen har emellertid sett fram 
mot att äntligen få sova och ta igen sig efter de senaste dygnen, och börjar knorra över 
att utan förvarning plötsligt få ytterligare en natts arbete. Plutonchefen bemötet knorret 
med att, märkbart irriterad, säga:”Men vadå? Vi är ju här för att jobba. Ni är ju an-
ställda! Ni är ju professionella!” Det blir alldeles tyst ett kort ögonblick, sedan försvin-
ner personalen utan några vidare åthävor iväg för att förbereda den nya uppgiften, och 
kommer snabbt in i den sedvanliga, positiva och energiska gå-på-anda som känneteck-
nar plutonen. Gruppcheferna samlas och samordnar snabbt patrulleringen i plutonsom-
rådet genom att dela upp natten i arbetspass för varje grupp. (Obs B10 9-10/4) 
 
Det som slog mig var att plutonchefen hade, medvetet eller omedvetet, spelat på den 
självbild som soldater och gruppchefer själva, kollektivt hade skapat under missionsut-
bildningen i Sverige för att markera både för sig själva, för officerarna (och även för 
mig som forskare) att nu var de inte längre några ”beväringar” – värnpliktiga, och som 
plutoncheferna ytterligare hade definierat. Nu var de anställda, professionella soldater 
som var kollegor med officerarna och inte skulle ”köras” med. Och till Kosovo åker de 
inte som ett gäng ”beväringar” på övning, utan som ett professionellt gäng avlönade 
yrkessoldater som åker för att göra ett jobb. De var där för att arbeta. Detta – bilden av 
sig själva som de frivilliga, professionella, aktiva soldaterna som inte ryggar för an-
                                                 
70 Plutonens timme är ett vedertaget begrepp inom Försvarsmakten för det tillfälle när plutonens förtroendemän och 
skyddsombud – de fackliga företrädarna, så att säga – får schemalagd tid med hela plutonen för information, frågor 
och diskussioner. 
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strängningar – var en av soldaterna och gruppcheferna ofta refererad social identitet som 
plutonchefen vid detta tillfälle uppenbarligen med relativ lätthet lyckades uppfordra i 
konkurrens med soldaternas bild av sig själva som de som jobbat hårt och nu förtjänade 
lite vila.  

Denna självbild av aktiva och hårt arbetande svenskar var välspridd och välförankrad 
i kompaniet, och handlade också om hur svenskarna såg på sig själva i förhållande till 
andra nationers förband i Kosovo. En plutonchef, som ofta och hurtigt svängde sig med 
devisen ”tjänst är bra för kropp och själ”, berättar:  

B20A: Det känns ju som att det är vissa andra nationer, ja, nu är det som vanligt att tittar man på 
andra förband ser man bara... man ser ju bara när de sitter och dricker kaffe, man ser ju aldrig när 
de jobbar... men jag tror många, de sitter ju och väntar på att nåt ska hända liksom... vi försöker ju 
hela tiden sysselsätta oss, vi utmärker oss, svenska mentaliteten, det ska ju arbetas hela tiden. MG: 
Ja, ibland brukar man ju säga att andra enheter, de är så lata, och sånt där, och gör ingenting och 
sånt där, men det kan ju ha att göra med deras uppfattning om vad deras uppgift är mot samhället 
[mja]... ...B20A: Ja, näe alltså jag tycker ju många av de här nationerna verkar ju helt, värdelösa 
(Plutonchef B20A, juli).  

 
Inriktningen att arbeta hårt, att ständigt sysselsätta sig och att det ska hända något hela 
tiden är en instrumentell inramning av arbetspraktiken som har en tydlig koppling till de 
värden som aktualiseras av en kontext av svensk, militär befälsledd verksamhet. Det var 
också officerarna som fyllde gruppchefers och soldaters eftersträvade kollegialitet med 
konkreta innebörder, och bibehöll på detta sätt den hegemoni som befälshierarkin gav 
dem men som soldaternas krav på kollegialitet hotade. Befälen, plutoncheferna, såg sig 
själva som aktiva, hårt arbetande och initiativrika, och kollegialitet med befälen innebar 
att soldaterna också skulle vara aktiva, hårt arbetande och intitativrika. Gruppcheferna, 
som fick utföra allt arbete, hade ofta en annan uppfattning om det höga arbetstempot, 
vilket behandlas vidare nedan i avsnitt 6.5 och i nästa kapitel.  

Inriktningen att jobba stod också i tydlig samklang med inriktningen att hitta vapen 
och att tävla i såväl vapenfynd som prestation. Den pluton som var ”hårdast” var i plu-
tonchefernas tävlingsgnabb lika med den pluton som arbetade mest och längst, och de 
blanka siffror om antal genomförda patruller etc., som rapporterades av varje plutonchef 
vid kompanichefens ordergivningar var ofta direkta inlägg i gnabbet.   

6.5.5 Kompanichefen: från coach och handledare till Chef 
Hittills har diskussionen huvudsakligen rört hur plutoncheferna har velat se säkerhetsar-
betet som en svensk, militär befälsledd verksamhet med en huvudroll för sig själva i 
plutonernas arbete, och några exempel har givits på hur de förändrat arbetets organisa-
tion och utförande i enlighet med detta synsätt. Kompanichefen, å sin sida, var inte lika 
involverad i det dagliga säkerhetsarbetets utformning, utan fokuserade mer på kompani-
ets arbete och uppgifter i stort. Han försökte ”sälja in kompaniet” hos Task Force-
ledningen i enlighet med strävan efter att vara bästa kompani, och ledde mer genom 
inriktningar och delegerade uppdrag än genom detaljerade order. Detta är också i linje 
med de förståelsetyngdpunkter för kompanichefen som formulerades efter intervjun på 
Livgardet, där de konkurrerande sätten att organisera arbetet inte var framträdande i 
kompanichefens utsagor, men däremot en inramning av arbetet som en säkerhetspolitisk 
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insats i ett vapentätt område, som tävling i arbete och prestation, och som rutinartad och 
tröttande verksamhet i utlandstjänst. Det senare knyter an till kompanichefens upplevda 
ansvar för motivation och förbandsanda, och kommer att beröras i nästa avsnitt. 

Som avhandlats ovan var kompanichefen fast förankrad i ett handledartänkade gent-
emot sina plutonchefer. Detta ledde till att större operationer organiserades så att de 
leddes av en plutonchef medan kompanichefen och hans ställföreträdare var mer fria 
och kunde cirkulera runt i förbandet. Samband hade kompanichefen genom sin radio-
mobiltelefon och andra resurser för ledning i form av t.ex. sambandspersonal eller andra 
assistenter behövde han inte i sin handledarroll. Kompaniet hade organisatoriskt en s.k. 
”stridledningsgrupp”(strigrp) – några soldater och fordon som fungerade som kompani-
chefens transport- och sambandsresurs vid behov av ledning av större operationer eller 
under längre tid – men den hade aldrig använts så. Sådana resurser har normalt inte hel-
ler svenska officerare när de är förbandsinstruktörer/handledare i Sverige.  

När jag under Ugljare-operationen frågade kompanichefen om varför han inte tog 
över då den vuxit svarade han, förutom att han inte ville ”ta över kadettens skjutning”, 
att han inte heller hade någon karta, sambandstablå eller översikt över var plutoner, 
grupper och omgångar befann sig, och därför hade svårt att ta över ledningen. Detta 
fanns dock tillgängligt på platsen, hos operationsledaren B30B, och det kompanichefen 
dock hade och som operationsledaren B30B saknade var den formella chefsbefogenhe-
ten att såväl bryta andra plutoners verksamhet, som att beordra underavdelningar till 
någon uppgift. B30B fick snarare övertala sina sidoordnade chefer och hade svårt att 
med klar auktoritet föra befäl över allt som borde föras befäl över. Under Ugljare-
operationens dag 2 tog dock kompanichefen befälet redan från början, och under dag 2 
leddes kompaniet, med hjälp av strigruppen, i enlighet med en befälshierarkisk ordning 
där kompanichefen har sina egna ledningsresurser och huvudsakligen själv fattar beslu-
ten.  

Under efterföljande utvärdering efter Ugljare-operationen poängterade flera av plu-
tonchefer att kompanichefen måste vara chef mer, och handledartänkandet fick en klar 
törn under utvärderingen. En ställföreträdande plutonchef säger om detta: 

B20B: Jag tycker att kompch och stf kunde vara chef lite oftare. Han är....det känns som om han 
inte riktigt vill, han tar inte på sig sin roll som kompanichef, när det behövs utan, delegerar nedåt, 
en plutonchef blir både kompanichef och plutonchef under vissa moment ....en stor VCP-operation 
med fyra plutoner, då blev B10A chef på platsen, för att kompch och stf skulle kunna flänga runt 
själv och titta på saker, det tycker jag är fel. /…/ Strigruppen har de inte riktigt använt än...och det 
tror jag beror på att kompaniledningen är rätt oerfaren på...det här med...vanligt skyttekompani, att 
utnyttja resursen, men nu, sista gången i och med Ugljare-grejen, när de fick sin stora aha-
upplevelse och insåg vad bra det är med framskjuten ledningsplats, som man har använt hur länge 
som helst [i Försvarsmakten], men när man själva fick komma på det. MG: Men har ni sagt det ti-
digare till dem, har ni tagit upp det här med strigrupp och ledning? B20B: Ja, men de har tyckt att 
det inte har behövts och... det blir bara bökigt, men de har nog inte känt sig mogna att ta tag i det 
bara. (Plutonchef B20B, april) 

 
Ugljare-operationen ledde till att kompaniledningen, med stöd av plutonchefernas upp-
fattningar påmindes om normala, hierarkiska militära ledningsmetoder för utförandet av 
olika operationer, och sedan använde sig av dem. Och även om plutoncheferna var vana 
från svensk militär verksamhet att truppföra i närvaro av förbandsinstruktörer eller 
andra handledare var det inom ramen för en normal befälshierarkisk organisering av 
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verksamheten de värderade kompaniledningen. Plutoncheferna gav tydliga signaler om 
att även om de var operationsledare från början, inte hade några problem med att ”ställa 
in sig i ledet” om kompanichefen ville ta befälet. Ett tänkande som kan sägas vara själva 
kärnan i en befälshierarkisk organisering av arbetet.  

Kompanichefen gjorde under Ugljare-operationen därmed erfarenheter som stärkte 
inramningen av arbetet som en hierarkiskt befälsledd verksamhet. Denna inramning låg 
därför i fortsättningen nära till hands även i nya situationer: 

MG: Har det varit några situationer som har krävt väldigt mycket mer stridsledning från dig, allt-
så när det har varit de här, frameworkarbetet, då du måst rulla ut som kompanichef och ta över 
ledningen helt enkelt? B1: Ja, vid ett tillfälle, då vart det en...favorit i repris från Ugljare...fast med 
alla de erfarenheterna i ryggen då så...var det sökplutonen som var ute och genomförde ett litet...ja, 
ett sök med en grupp bara, skulle gå över ett gammalt område som...de hade gjort tidigare en gång 
men inte riktigt hade gjort det klart, och sprang på en....mängd med vapen där, och...i sann [Plutch 
B10A]-anda så, började han på samma sätt som i Ugljare här då, med att knacka dörr och det bör-
jade då....men då hade vi en situation då, och då blev det ju, så att, nämen nu, nu har det här växt, 
nu åker vi ut med ledningsplatsen, och då drog vi på rejält, så det var, då blir det ju stridsledning, 
EOD skulle ju in och...röja OXA som vi påträffade, några granater och sånt där va, så att...då blev 
det lite sånt, och samverkan med polis och Task Force-centerstab kom ut till delar och så där , så 
att... MG: Men det gick att falla tillbaka på erfarenheter från tidigare operationer? B1: Jaje, ja-
men, helt klart och...ja, men då vart det mer ett... klassiskt ledningsövertagande, att jag tar befälet, 
och...samma där, de som var inne och gav dem nya uppgifter, utifrån det de hade haft tidigare, så 
då blev det liksom upphör med det vi har gjort nu, nu är det det här som gäller,...och rapportering 
till, anropssignal och...ett mer tydligt övertagande än....nånting annat då, så det kändes bra, det 
blev jättelugnt och så där då, inga konstigheter, nae, Ugljare är nog en av de bättre erfarenheterna 
jag bär med mig tror jag i...från den här missionen, just när det gäller den biten,...den gav mycket 
erfarenhet och...betänkvärda...slutsatser. (Kompanichef B1, juli).  

 
Ett ”klassiskt ledningsövertagande” där kompanichefen åker ut och ”tar befälet” över de 
närvarande enheterna är något helt annat än den mer tillbakadragna handledarroll på 
både plutons- och kompaninivå som ”gruppchefernas mission” erbjöd officerarna. 
Handledarrollen är, som vi sett, en del av svenska officerares normaluppgifter och låg 
därför nära till hands när det gruppautonoma sättet att organisera verksamheten reduce-
rade deras befälshierarkiska chefsroll. Genom de ledningserfarenheter som gjordes, ge-
nom att händelserna i bl.a. Ugljare tolkades inom ramen för ett befälshierarkiskt synsätt, 
stärktes emellertid denna chefsroll. Denna roll är inte någon nyhet för svenska officerare 
– de övar den ofta under övningar i Sverige – men i Kosovo hade den tonats ned genom 
att arbetet förstods inom ramen för insatstraditionen av mer självständigt arbetande 
grupper och plutoner. Nu återerövrades befälsrollen genom att arbetshändelserna tolka-
des inom ramen för ett befälshierarkiskt synsätt.  

6.5.6 Beordrade kompanioperationer och släppta uppdrag 
Som avhandlades i kapitel 3, avsnitt 3.1.7 bygger ”gruppchefernas mission” på att det 
formella, övergripande uppdrag att bedriva säkerhetsarbete i det egna området som 
kompaniet har fått, delegerats ned till plutons- och gruppnivån att utföras i eget område. 
Därigenom skapas förutsättningar för att samtliga plutoner och grupper under egentli-
gen hela missionen utan vidare order kan ta sig arbetsuppgifter och självständigt utföra 
säkerhetsarbete. Utöver detta stående, delegerade uppdrag tilldelades kompaniet under 
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april några tillfälliga uppgifter som kompanichefen till stor del eftersökte och tog på sig 
i enlighet med hans strävan efter att vara ”Task Force-chefens naturliga val” (intervju 
B1, april). Detta rörde bland annat att understödja det irländska kompaniet med patrulle-
ring under deras rotationsvecka, att en kort tid ansvara för frameworkarbete i det finska 
kompaniområdet och att understödja det tjeckiska kompaniet med patrullering under en 
längre tidsperiod (månader). Dessa patrulleringsuppgifter utfördes av olika plutoner 
som beordrades att utföra dem enligt ett schema.  

I och med dessa olika uppdrag i andra kompaniers områden verkade plutoncheferna 
mer eller mindre släppa det delegerade uppdraget att bedriva säkerhetsarbete i eget om-
råde, och fokuserade helt på de nya, berordrade uppgifterna. Man kan säga att de börja-
de lyda kompanichefens order mer än att fullgöra det delegerade uppdraget. Men detta 
skedde också med kompaniledningens goda minne. En ställföreträdande plutonchef be-
rättar: 

[I] och med att vi fick finnarnas AOR [Area of responsibility], och fick styrning uppifrån att i stort 
sett släppa all fokus på vårt ordinarie AOR, så har ju vi dålig koll på vårt ordinarie AOR, men det 
är ju väldigt lugnt där. (Plutonchef stf, B30B, april) 

 
Att plutoncheferna, och många gruppchefer med dem kom att mer intressera sig för 
”nya jaktmarker” i andra kompaniers område och snabbt lydde order har till stor också 
att göra med deras strävan att hitta vapen. De egna områdena sågs, som citatet visar, 
som lugna och med låg sannolikhet att erbjuda vapenbeslag. Några av de erfarna grupp-
cheferna reagerade emellertid starkt mot att inte få tid till att arbeta i eget område, vilket 
kommer att avhandlas närmare i nästa kapitel.  

Senare, i juli, hade kompanichefen dock insett att plutonerna inte arbetade parallellt 
med tillfälliga, beordrade uppgifter och det stående uppdraget i eget plutonsområde: 

MG: Om man ser det som jag kallar decentraliserad verksamhet, alltså frameworkarbetet i 
AOR:erna med...hur pass självgående är den här tycker du som [kompanichef], skulle du kunna 
lämna kompaniet ett tag? B1: Nae, det kan jag inte, den måste… styras, och inriktas...det är 
så....om man vill nå....nå resultat, så är det, och...det är ju därför att...plutonerna sitter med en väl-
digt, liten del, de har inte så jäkla bra koll vad de andra grupperna håller på och pysslar med men, 
det vi har identifierat det är ju...under våran tid uppe i Pudojevo här när vi har vart uppe och stöttat 
[tjeckerna] så har det ju....ja det är stora delar av vårt område som inte har fått, riktigt den upp-
märksamhet den förtjänar egentligen då, därför så, ja, men så gör vi en tyngdpunktsförskjutning 
så...fokuserar vi där nu då, så...visst är det så, men i den bästa av världar, så skulle ju plutonerna 
själva känna av det här, men det gör de inte (Kompanichef B1, juli) 

 
De tillfälliga uppgifter som kompanichefen tog på sig och beordrade plutonerna att utfö-
ra skedde helt inom ramen för en normal, militär ledningsmodell där högre chefer ger 
underställda chefer uppgifter inom ramen för ett uppdrag. De tillfälliga uppgifterna i 
andra kompaniers områden satte hela den långsiktiga kontakten med lokalbefolkningen 
i det egna gruppområdet ur spel, vilket blev speciellt tydligt på gruppnivå. De tillfälliga 
uppgifterna handlade för gruppcheferna mer om att utföra det som plutoncheferna pla-
nerade och beordrade, än att själva ta initiativ till dessa patruller. Det ska dock tilläggas 
att inom grupperna såg man också dessa tillfälliga uppgifter som en möjlighet att se sig 
omkring mer i Kosovo, vilket kommer att behandlas närmare nedan, i avsnitt 6.5. 
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6.5.7 Summering: befälshierarkins förstärkning 
Den balans mellan ett gruppautonomt och ett befälshierarkiskt sätt att organisera kom-
paniets arbete som kunde skönjas i början av insatsen, kom alltmer att luta mot ett be-
fälshierarkiskt sätt att arbeta. Detta skedde inte genom någon order eller genom någon 
tydlig händelse där det gruppautonoma arbetssättet tydligt begränsades, utan genom 
flera små och subtila förändringar och intiativ från plutoncheferna i takt med att deras 
erfarenhet av säkerhetsarbetet i Kosovo ökade. Det fanns ingen vilja att beskära grupp-
chefernas självständighet eller”bakslughet” från plutoncheferna i detta, utan dessa gjor-
de alla små förändringar i enlighet med deras mer eller mindre omedvetna inriktning 
mot ett meningsfullt plutonchefsarbete. Balansförskjutningen understöddes också av 
kompanichefens initiativ till olika kompanioperationer som innebar en högre grad av 
aktiviteter direkt planerade och beordrade av plutonsbefälen, än av gruppchefernas full-
görande av ett stående uppdrag i eget ansvarsområde – själva grunden för ett gruppau-
tonomt arbetssätt.  

Även kompanichefen klev, från den första månadens mer tillbakadragna handledar-
skap och delegerande av uppgifter, fram mer som chef, och ledde sedan huvudsakligen 
själv alla större operationer. 

6.6 Gruppcheferna och insatstraditionen ”gruppchefernas mission” 
I kapitel 5 avhandlades hur såväl plutonchefer som gruppchefer förstod att säkerhetsar-
betet i Kovoso av tradition organiserades på ett sätt som gav gruppcheferna större frihet 
och ansvar i arbetet och plutoncheferna en mer tillbakadragen roll än vad som är bruk-
ligt i militär verksamhet i Sverige. Den delegering av ett stående uppdrag som möjlig-
gör den gruppautonoma organiseringen ger emellertid också plutoncheferna stor frihet, 
självständighet och ansvar för att arbetet genomförs. Hur plutoncheferna sedan i Koso-
vo kom att hantera detta genom att steg för steg stärka sin egen roll har berörts i förra 
avsnittet.  

Inramningen och utförandet av säkerhetsarbetet som ett traderat, gruppautonomt ar-
bete var något främst gruppcheferna och soldaterna stod för. I denna mentala kontextua-
lisering framstår det som viktigt för dem att lära känna sitt eget gruppområde, att regel-
bundet få arbeta, patrullera och besöka lokalbefolkningen i området, och att få planera 
och göra detta efter eget huvud. Likaså blir en viktig inriktning att samordna arbetet 
med alla andra aktiviteter grupperna vill hinna med, som t.ex. sömn, fysisk träning, be-
sök på andra camper, ”sightseeing” i Kosovo eller mer otvungen samvaro i förlägg-
ningsbarackerna. Plutoncheferna var medvetna om denna strävan hos gruppcheferna, 
men mer så att de hade kännedom om det än att de också inramade arbetet på samma 
sätt som gruppcheferna.  

Gruppchefernas inriktning av arbetet mot sådant som framstår som relevant inom 
ramen för ett gruppautonomt arbete fick också, som berörts ovan, konkurrens av plu-
tons- och kompanichefens behov av gruppernas arbete inom ramen för olika officers-
ledda plutons- och kompanioperationer. ”Gruppchefernas mission” fick ske i luckorna 
mellan dessa operationer och andra befälsinitierade aktiviteter, och dessa luckor blev 
tidvis både färre och svårare för gruppcheferna att planera. Hur gruppcheferna reagerade 
på detta kommer att avhandlas i nästa kapitel. Nedan ges några exempel på hur grupp-
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cheferna inriktade arbetet efter en syn på arbetet som ett gruppautonomt organiserat 
säkerhetsarbete. 

6.6.1 Underrättelsetjänsten sätter gruppcheferna i centrum 
Som avhandlats ovan är den gruppautonoma organiseringen av säkerhetsarbetet något 
som verkar ha uppkommit över flera kontingenter under insatsens gång. Organiserings-
formen har vidareförts i kedjan av kontingenter främst genom insatsutbildningen på 
Livgardet och genom erfarenhetsöverlämningen vid bytet av kontingenter i Kosovo. 
Den instrumentella organisationsform som fanns ”på papperet” har dock alltid varit den 
normala militära befälshierarkiska organisationsformen, och huruvida gruppcheferna 
kunnat arbeta mer självständigt eller inte tycks vara en fråga om hur befälslaget i varje 
kontingent har bemött och hanterat en gruppautonom organisering av det dagliga arbe-
tet.  

Som behandlades i avsnitt 3.1.7, har organiseringen av förbanden i Kosovo skett på 
två plan, där den formella organisationen beslutas av Försvarsmakten, men organise-
ringen av den konkreta arbetspraktiken kunnat ske lokalt vid varje kontingent. Samtal 
med de gruppchefer och officerare som gjort tidigare insatser i Kosovo gav indikation 
om att utvecklingen och användningen av en gruppautonom ordning kunde ha göra både 
med vilken förbandstyp som ansvarat för en kontingent, där jägarförband är mer vana 
vid och inriktade mot gruppautonom organisering än pansarförband, och med behovet 
att hantera tristess och ”för mycket trupp i förhållande till uppgifterna” (Intervju 
kompch Livgardet).   

Som visats i föregående avsnitt förstärktes i det studerade kompaniet den normala 
befälshierarkiska ordningen på bekostnad av den gruppautonoma organisationsordning-
en. Detta kunde också ske med stöd av den normala svenska befälshierarkiska organisa-
tionsformen och de lednings- och lydnadstraditioner den medför. I Kosovo fanns i det 
studerade kompaniet, utöver den befälshierarkiska ordningen med grupp-, plutons- och 
kompanichef, emellertid en över tid uppkommen, instrumentell, fastlagd organisering-
form som direkt stödde det gruppautonoma arbetet: organiseringen av underrättelse-
tjänsten. 

Underrättelsearbetet planeras främst av de fyra IO/LO-officerarna71, som är kompa-
niets specialenhet för detta (”IO/LO-cellen”). De ansvarar för analys och sammanställ-
ning av den övergripande lägesbilden över säkerhetssituationen i kompaniets område, 
och informerar regelbundet såväl kompaniledning som övriga kompaniet vilka en gång i 
veckan får en underrättelsebriefning av IO/LO. De ansvarar också för att hålla reda på 
och informera kompaniets personal och ledning om läget i Kosovo i stort, och har till-
gång till olika former av information och briefningar för detta, bland annat genom det 
KFOR-underrättelsenätverk som finns i Kosovo. Deras analyser ligger också till grund 
för särskilda informationsbehov inom kompaniets område, för vilket de främst nyttjar 
skyttegrupperna. Dessa förses därför regelmässigt med olika spaningsfrågor, d.v.s. frå-
gor att samla information om, inför sina patruller i sitt AOR. På kompaniets datanätverk 
                                                 
71 IO – Information officer, d.v.s. underrättelseofficer. LO – Liasion Officer, d.v.s. officer för samverkan med andra 
enheter, KPS, det kosovariska samhället, etc. IO och LO delar dock på varandras tjänsteområden. 
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kan gruppcheferna se vilka frågor som är aktuella och också om det är speciella frågor 
för något speciellt plutons- eller gruppområde.   

IO/LO-officerarnas analysarbete sker sedan bland annat utifrån de patrullrapporter 
varje grupp/omgång skriver efter genomförd patrull och sparar i kompaniets datanät-
verk. Patrullrapporterna tar bl.a. upp information om spaningsfrågorna och andra saker 
grupperna har fått reda på under sina patruller och som kan vara av underrättelsevärde. 
Dessa patrullrapporter läses sedan av IO/LO och utgör underlag för analys, liksom för 
nya spaningsfrågor. Även plutons- och kompanichefer har tillgång till dessa patrullrap-
porter och kan läsa dem, men dessa chefer har ingen tilldelad roll i underrättelseinhämt-
ningen utan står huvudsakligen vid sidan av och läser rapporterna i mån av tillfälle och 
intresse. Det var främst plutoncheferna som ibland gjorde detta då kompanichefen ansåg 
sig ha för lite tid till detta.  

IO/LO informerar emellertid löpande kompanichefen om läget och aktuella händel-
ser, och även plutoncheferna när något som rör en speciell plutons område är aktuellt. 
Efter samverkan med IO/LO planerar sedan kompani- och plutoncheferna insatser med 
sin enhet inom sitt område. Varje lördag samlas också hela kompaniet (d.v.s. de soldater 
och befäl som inte är upptagna) för en underrättelsebriefning av IO/LO om det aktuella 
läget i Kosovo, olika händelser av intresse, och effekter av större operationer, t.ex. reak-
tioner från lokalbefolkningen om man känner till dessa. 

”Grundorganiseringen” av underrättelsearbetet sker dock främst som ett samarbete mel-
lan gruppernas inhämtning och IO/LO-cellens analys, vilket stödjer den gruppautonoma 
organiseringen av säkerhetsarbetet i Kosovo där det främst är gruppcheferna som gör 
jobbet i samverkan med IO/LO-cellen. En gruppchef säger om detta: 

MG: Är det mycket samverkan, förutom att skriva patrullrapporter, samverkan med IO/LO direkt 
som gruppchef, alltså att du går in dit eller att de kallar upp? B22: Ja, det gör vi ganska mycket, 
men det är framförallt de som tar kontakt med oss, de jobbar väldigt bra så, vi har ju indelade om-
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råden så, då är det ju onödigt att det ska gå genom plutonchefen, det som händer i vårat AOR, så 
då kan de komma om de hittat nånting de tycker är intressant, då går de direkt på oss då. (Grupp-
chef B22, april) 

 
Plutoncheferna var som sagt ställda vid sidan av i detta etablerade arbetssätt, vilket de 
kom att värdera det utifrån ett befälshierarkiskt synsätt. En plutonchefs ställföreträdare 
berättar om IO/LO-cellens ställande av uppgifter till grupperna: 

IO/LO ställer uppgifter, det har de gjort vid något tillfälle, men det känner vi till. ...Vi hade ett un-
derrättelsemöte för ett tag sedan IO/LO och B30... där det blev ett första steg på en underrättelse-
inhämtningsplan i vårt ordinarie AOR /…/ då gav IO/LO, som jag uppfattade det, mina soldater 
specifika uppgifter och som jag sa, ge plutoncheferna SIR [Site Information Request – en begäran 
om underrättelseinhämtning rörande en plats], istället för till gruppcheferna, sedan ger plutonche-
ferna uppgifter till gruppcheferna.  Nu hoppade IO över plutoncheferna och gav uppgifter till varje 
grupp med hänsyn till deras AOR. IO diskuterade med gruppcheferna hur uppgiften kan lösas. 
Grupperna tycker att det är spännande. (B30B, april) 

 
Plutoncheferna menade att det var de som skulle planera och ge uppgifter till grupperna 
för underrättelsetjänsten – att det var genom plutoncheferna som även underrättelseupp-
gifterna till grupperna skulle gå, och inte direkt mellan IO/LO och grupperna. Detta är i 
linje med plutonchefernas mentala inramning av arbetet i Kosovo som befälshierarkiskt 
organiserad verksamhet. 

Gruppcheferna ville dock se arbetet som (av tradition) organiserat som mer själv-
ständigt arbete på gruppnivå, vilket fick stöd av hur underrättelsearbetet organiserades. 
Flera av gruppcheferna såg också till att just underrättelsearbetet blev en fråga främst 
för dem och IO/LO-cellen, utan att nämnvärt dra in plutoncheferna. En gruppchef berät-
tar: 

MG: Den här spaningsuppgiften ni har nu, är det något ni har fått bestämma själv? B13: Vi har 
mörkat rätt mycket där... det kommer av att vi gick in och gjorde en barcheck på ett stäl-
le...verkligen skumma människor, riktigt....nu är det nåt som inte stämmer, så vi...bestämde oss 
helt enkelt för att köra lite spaning (mot stället)...och man bollar uppåt att vi hade tänkt köra lite 
spaning mot ett ställe, men ger inte mer detaljer än så för att...ju mer detaljer man ger till en chef 
desto mer orolig blir han över vad som ska hända och vad som kommer att ske, om de vet, om de 
har koll på grejerna, om man ställer för mycket frågor blir det att "vet du inte det själv”, och så blir 
det toppstyrt, och det vill vi inte. MG: Samverkar ni med IO/LO? B13: Vi har gjort det, men vi får 
ingen information av dem, det är som att de inte vill berätta vad som pågår i området, och det är 
lite tråkigt för att det är ändå vi på skytte som är "foots on the ground", det är vi som går där, vi 
kan ju gå som sitting ducks rakt in i en maffiauppgörelse om vi inte...alltså vi vet ju inte vad som 
pågår i vårt område, det är bara...skumt, och då tänkte jag att då tar vi reda på det, det är inte mer 
än så, om vi inte får nåt från dem (IO/LO) så får vi skaffa våra egna underrättelser, och det är inte 
säkert att de vet heller. (Gruppchef B13, april) 

 
Gruppcheferna såg underrättelsearbetet som betydelsefullt för deras gruppautonoma 
arbete, då det kunde innebära ”spaning för eget behov” i stället för ”spaning för högre 
chefs behov”. Det var också ett verksamhetsområde där den traditionella gruppautono-
ma organiseringen gjorde det lättare att hålla plutoncheferna utanför. Efterhand skapade 
dock IO/LO-cellen i samverkan med plutoncheferna - de var i de flesta fall kolleger från 
samma förband - s.k. underrättelseinhämtningsplaner för varje plutonsområde, där plu-
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toncheferna fick en tydligare roll som planerare och ledare av gruppernas spaningsverk-
samhet.  

6.6.2 Att arbeta efter eget huvud i det egna gruppområdet 
Det gruppautonoma arbetet innebar också att det var gruppchefen som utifrån det ståen-
de, delegerade uppdraget bar huvudansvaret för vilket frameworkarbete som utfördes i 
det egna gruppområdet. En gruppchef berättar om sitt arbete: 

MG: Var får du lägga största kraften som gruppchef? B13: På planering, att få verksamheten att 
hålla tidsmässigt, killarna är inga problem så länge de får ett gympass om dagen och tre mål mat, 
då är det inga problem, vi har inte fått några styrningar om ”så här många timmar ska ni vara ute i 
AOR:et och så här många VCP:er”, utan det är upp till oss gruppchefer, och vi tänker inte fråga 
om styrningar heller, utan vi kör, och när de inte är nöjda så säger de till, det är det som tar mest 
kraft. att sätta sig ned och tänka igenom vad vi ska göra och varför...sätta upp mål för...arbetet. 
(Gruppchef B13, april) 

 
Men denna frihet under ansvar innebär också möjlighet att göra andra saker än att bara 
patrullera och ägna sig åt säkerhetsarbete. Ett exempel på hur det gruppautonoma arbe-
tet innehåller, och också ger friheter till annat än säkerhetsarbete ges nedan (av anony-
miseringsskäl anges ej vilken grupp): 
 
Jag följer med en skyttegrupp på en fordonspatrull i deras AOR. Först besöker de ett 
litet daghem i en nedgången stadsdel i utkanten av Pristina. Daghemmet är ett lokalt 
initiativ av de boende i området för att ta hand om barn bl.a. till utländska kvinnor som 
kommit och blivit kvar i Kosovo p.g.a. trafficking. Daghemmet består av några större 
rum i något som ser ut som f.d. affärslokaler i ett hyreshus, och har dåligt med resurser 
för sin verksamhet. Gruppen väntar utanför vid bilarna och jag följer med gruppchefen 
och tolken in, presenteras för kvinnan som förestår daghemmet som forskare från Sve-
rige och att jag ska se vad svenska KFOR arbetar med.  

Gruppchefen och daghemsföreståndaren sätter sig vid ett litet bord och börjar ett 
samtal via tolken. Gruppchefen frågar om det är något de behöver, om det är något de 
kan hjälpa till med. Daghemsföreståndaren kan lite engelska men vänder sig till tolken 
och förklarar vad de saknar, en del leksaker, lite extra kläder vore bra, men det stora 
problemet är pengar, till bättre mat till barnen, till personal, till bättre möbler. Grupp-
chefen skriver, säger sedan att han ska se vad de kan göra och kvinnan säger ”okey” 
med en suck. Tolken, som har arbetat i flera år vid den svenska kontingenten, lutar sig 
tillbaka och tittar (uppgivet?) till mot mig. De tar avsked och vi går tillbaka till ter-
rängbilen. Mötet tog knappt femton minuter. (Detta daghem blev sedan gruppens egna 
”humanitära projekt” som de lade mycket tid på.)  

Efter detta vidtar en fordonspatrull i den nära landsbygden väster om Pristina. 
Hårdrocken dånar i bilen när vi kör dit och sedan ägnar soldaterna lång tid åt att leta 
rätt på var en byledare bor. Efter många förfrågningar hos olika ”locals” och felkör-
ningar på dammiga små grusvägar och i hjulspår mellan byarna hittar de huset, men 
byledaren är inte hemma. Bilförarna vill sedan rekognoscera och ”provköra” lite vägar 
i området - det syns att de gillar att köra terrängbil - och vi kör med musik i bilen om-
kring på olika småvägar bland byar, kullar och öppna fält ett tag innan gruppchefen 
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beslutar att åka och äta på KFOR MAIN, d.v.s. den camp där KFOR:s huvudstab lig-
ger. Där finns det också en mängd olika PX, d.v.s. personalbutiker för KFOR-personal. 
Flera i gruppen inklusive gruppchefen styrketränar en hel del och vill till KFOR MAIN 
för att köpa proteinpulver som finns på den tyska PX:n där.”Det är mitt mål med den 
här missionen att vi ska bli den starkaste gruppen” säger gruppchefen leende. 

Väl framme får jag en besöksbricka och får lova vaktbefälet att inte avvika från min 
utsedda KFOR-eskort – gruppchefen – inne på campen. Vi går in, äter hamburgare på 
ett litet utekök och sedan besöker gruppen olika PX medan jag får vänta utanför – som 
besökare får jag inte gå in på något PX. Minst tre gånger blir jag tillfrågad av militär-
poliser från olika länder var min eskort är, och varje gång pekar jag på något PX, var-
efter militärpoliserna går iväg med ett trött ”OK”. Efter ca 1½ timme på KFOR MAIN 
och olika PX bär så soldaterna påsar med inhandlade varor och stora hinkar med pro-
teinpulver till bilarna, och vi åker tillbaka till Camp Victoria. På vägen därifrån pekar 
en av soldaterna ut en stor, kosovarisk sportbutik som vi kör förbi. ”Där är skitbra att 
köpa skor och kläder”, säger han. Patrullen avrapporteras sedan som en fyratimmars 
fordonspatrull i ”statistikarket” på det interna datanätverket. (Obs, april) 
 
Även under andra patruller jag följde under båda fältstudieperioderna (april och 
juli/aug) användes tid t.ex. till hinderkörning med terrängbilarna för att det var roligt 
och gav förarna övning, till ”sightseeing” och fotografering av olika platser i Kosovo, 
till undersökningar av tidigare KFOR-campområden och observationsplatser, eller till 
att besöka PX på olika camper. Detta skedde oftast i samband med patruller för att ”visa 
närvaro” eller för att rekognoscera ett område eller en väg. Andra patruller innebar be-
sök hos olika familjer, fotografering av olika spaningsobjekt, och samtal med olika bar-, 
restaurang- och caféägare. Flera av dessa aktiviteter var infogade i gruppernas mer lång-
siktiga arbetsplaner för sina områden, t.ex. att besöka en viss by för att det var länge 
sedan man var där eller för att bygga upp kunskap om aktiviteter vid ett visst hus. 

Generellt var de äldre gruppcheferna med utlandserfarenhet mer benägna att nyttja 
patrullarbetet för olika egna påhitt utanför frameworkarbetet, medan de yngre gruppche-
ferna var mer benägna att göra som plutoncheferna ville och visade färre initiativ till 
olika avvikelser från frameworkarbete under patrullering. De äldre gruppcheferna gav 
återkommande intryck av att vilja ha en tämligen självständig roll gentemot plutonsled-
ningen, något som också verkade smitta av sig på gruppmedlemmarna. De yngre, oer-
farna gruppcheferna, som genomgående också hade de yngsta soldaterna, framstod ofta-
re som mer osjälvständiga gentemot plutoncheferna, som de i många fall hade haft som 
instruktörer eller motsvarande under grundutbildningen. 

För att kunna utföra ett självständigt, långsiktigt arbete inom ett eget, geografiskt an-
svarsområde behövde grupperna, utöver den stående delegeringen av uppdraget att be-
driva frameworkarbete, en hel del egen tid. Under fältstudieperioden i april kom kom-
paniet att utföra en hel del tillfälligt frameworkarbete i angränsande kompaniers områ-
den, vilket inte gav samma förutsättningar för att lära känna sitt geografiska gruppom-
råde och grupperna hade inte riktigt ”kommit in” i sina områden än. Flera av grupperna 
försökte lösa denna tidsbrist för arbete i eget område med att i möjligaste mån försöka ta 
en sväng genom sitt gruppområde på väg till eller från uppgifter i andra kompaniområ-
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den. Andra grupper släppte mer eller mindre helt det egna gruppområdet under de peri-
oder när de beordrades iväg till andra kompaniområden. 

6.7 Chefernas kunnande i en rutinartad och tröttande verksamhet i ut-
landstjänst  

En annan kontext som cheferna på samtliga nivåer orienterade sig mot i samtal och in-
tervjuer under insatsutbildningen var den efter många svenska utlandsinsatser väl eta-
blerade erfarenheten i Försvarsmakten att utlandstjänst kunde vara väldigt tröttande, 
rutinartad, händelselös och tråkig, och kräver att soldaternas motivation hålls uppe ge-
nom olika åtgärder. Det var även en erfarenhet som föregående kompani hade förmedlat 
till cheferna i det här följda kompaniet. När säkerhetsarbetet i Kosovo kontextualisera-
des som sådant framstod det för cheferna som värdefullt att på olika sätt hålla motiva-
tionen uppe hos soldater och befäl, och att det främsta medlet för detta var ett gott ”le-
darskap”. Andra medel som nämndes under intervjuerna på Livgardet var (kompaniche-
fen) att ”gasa” eller ”bromsa” i kompaniets vardagliga arbete, (plutoncheferna) utbild-
ning, multinationellt samarbete, och (gruppcheferna) att hålla soldaterna på gott humör 
och att växla arbetsuppgifter inom grupperna.  

Under fältstudieperioden i april hade ingen just hunnit bli less på arbetet, utan det 
mesta var nytt och spännande, även om vissa uppgifter redan efter en månad i Kosovo 
framstod som tråkigare än andra. Eller som en gruppchef uttryckte det: 

Det är ingen som längtar efter att sitta sex timmar i luckan i vakten /… / [men] får man QRF-larm 
[Quick Reaction Force, d.v.s. larmstyrka] då är alla jättetaggade och då tycker alla det är jätteroligt 
och vill ut, oavsett vad det blir. (Gruppchef B32, april)  

 
Det rutinartade och tröttande arbetet omtalas ofta som en av huvudorsakerna till perso-
nalkonflikter och alkoholproblem i utlandstjänst, och har i flera studier, avhandlingar 
och C-uppsatser på Försvarshögskolan utpekats som ett av de främsta sammanhangen 
för att förstå och tala om ledarskap i utlandstjänst. (Andersson 2001, Andersson & Jo-
hansson 1999, Niklasson 2004, Svensson 2005, Wallenius 2001). När utlandstjänst för-
stås på detta sätt blir ett chefskunnande i att skapa god sammanhållning, god förbands-
anda och spännande, omväxlande och motiverande inslag i utlandstjänsten centralt, för 
att undvika många av de kända problemen.  

6.7.1 Kompanichefen och förbandsandan 
Som nämndes i kapitel 8 utgörs en central del av den svenska militärprofessionella för-
ståelsen av synsättet att det är förbandscheferna som är ansvariga för att skapa god anda 
(förbandsanda) i sitt förband. Detta menas som sagt ofta ska ske genom chefernas ledar-
skap. De i denna studie följda cheferna omnämde ofta förbandsanda och motivation när 
jag frågade dem om vad ledarskap innebar, och konflikter med och mellan personal i 
plutoner och grupper omnämndes genomgående som ”ledarskapscase”, d.v.s. ett pro-
blem för chefen att hantera medelst ”ledarskap”. 

För kompanichefen var strategin klar när det gällde att skapa förbandsanda. Dels 
hade han förbjudit alla former av särskiljande plutonsmärken, avviknade utrustning 
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o.dyl., så att alla på kompaniet bar samma, yttre utseende vad gäller uniform och utrust-
ning. Sedan använde han säkerhetsarbetet som ett medel i syfte att skapa förbandsanda: 

MG: Vad är det som binder ihop kompaniet till en enhet, anser du? B1: Kompanioperationerna. 
MG: Det är där, liksom, där samlas man runt nånting. B1: Ja, det har vi haft som…en…så att 
säga…det har vi haft som våran teori att, det ska vara sättet att skapa förbandsanda, tillhörigheten, 
att vi går ut och gör saker i kompanis ram, och där har vi sagt att där skiter vi i stridsekonomin i 
vissa avseenden, en operation som kanske kräver två plutoner, där smäller vi på med det vi har. 
(Kompanichef B1, april) 

 
Kompanichefen ser i detta fall inte säkerhetsarbetet som ett medel för att lösa uppgifter 
med god ”stridsekonomi”, d.v.s. att inte använda mer resurser i form av t.ex. personal 
än vad som krävas för att lösa uppgiften, vilket ter sig naturligt om arbetet helt ses med 
instrumentellt mål-medelrationella ögon, utan som ett medel att skapa tillhörighet inom 
kompaniet. Alla är med och delar gemensamma upplevelser. Flera av gruppcheferna 
framhöll också att kompani- och plutonsoperationer ofta var roliga. 

Inom ramen för arbetet som en rutinartad och tröttande verksamhet är denna inrikt-
ning mot fullt deltagande hos kompanichefen dock ett dubbeleggat svärd. Genom att 
kompaniledningen ”smäller på med det vi har” dras grupperna in i arbete som upplevs 
som både spännande och tillhörighetsskapande, men samtidigt bidrar ytterligare till de-
ras höga arbetsbelastning och tar tid från deras eget gruppautonoma arbete. En effekt av 
att kompanioperationerna genomförs med mer personal än vad uppgiften egentligen 
kräver är att gruppernas möjlighet att själva planera och genomföra säkerhetsarbete yt-
terligare kringskärs, till förmån för en mer centraliserad ledningsmodell där uppgifterna 
utgår från kompaniledningen.   

6.7.2 Plutoncheferna: dagsledighet, stridsskjutning och ”plutonsmys” 
Kompanichefen hade generellt inte sådan direktkontakt med kompaniets personal att 
han snabbt blev varse trötthet och leda i förbandet. Däremot hade plutoncheferna både 
den direkta kontakten och ansvaret för att hantera trötthet och leda hos sina underställda. 
Detta bemötte plutoncheferna dock ofta genom att, som berörts ovan, ge tröttheten me-
ning inom ramen för en befälshierarkisk förståelse och då betona att man var i Kosovo 
för att arbeta, hårt, och att vila sig fick man göra när det var leave, d.v.s. ledighet i Sve-
rige. Gruppchefernas reaktioner på detta berörs i nästa kapitel. 

Men när även plutoncheferna emellanåt ramade in arbetet som en rutinartad och tröt-
tande verkamhet i utlandstjänst, var tre åtgärder som plutoncheferna rutinmässigt nämn-
de för att ”bryta av” mot vardagens rutinarbete dels att ibland ge grupperna ledigt någon 
dag för att kunna göra en ”baccisresa”72, d.v.s. en nöjesresa till någon annan camp eller 

                                                 
72 ”Baccis” [back-sis] är ett vanligt uttryck i utlandsjargongen om sådant som är nöjesartat, lättfångat eller utan krav 
på större arbetsinsats. Uttrycket förekommer ofta i olika kombinationer, t.ex. i ”baccisresa” som i citatet, som i ”bac-
cisgrad” om tillfälliga befordringar till högre tjänstgrad under utlandstjänst, eller som i ”baccisgeneral”, d.v.s. den 
som tar på sig att ordna med olika resor, fester m.m. Ordet har funnits i den svenska FN-jargongen sedan 50-talet 
(Agrell 2000) och härrör sig troligen från de första svenska FN-insatserna i Sinai, där ”bakshish/baksheesh” före-
kommer. Bakshish eller Baksheesh betyder ”dusör” eller ”liten gåva” och är i arabvärlden en kulturell institution att 
ge små gåvor till tjänstemän av olika slag i utbyte mot tjänster.   
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plats i Kosovo, dels att genomföra stridsskjutningar, dels att ha ”plutonsmys” på radio-
relästationen C2 som var ett undandraget, lugnt bevakningsobjekt uppe i bergen en bra 
bit från Camp Victoria. ”Plutonsmys” innebar att hela eller större delen av plutonen 
gjorde något mer festartat tillsammans.  

Dessa åtgärder, speciellt ”plutonsmys” på C2, verkar plutoncheferna snarast ha tagit 
över som en del av insatstraditionen i Kosovo då det fanns väletablerade rutiner för att 
arrangera detta med god mat, lite öl och till och med att någon kock från underhålls-
kompaniet på Camp Victoria följde med upp och lagade maten på C2. Plutonsmys är 
inte heller någon ovanlig företeelse i svensk militär verksamhet för att skapa bra sam-
manhållning inom plutoner (även om företeelsen har olika benämning på olika enheter). 
Inom de grupper där jag frågade om detta uttryckte de flesta att det var roligt att med ett 
par veckors mellanrum kunna samlas hela plutonen och ta en öl under ”ofarliga former” 
som en soldat benämnde avskildheten på C2. Ett fåtal tyckte sisådär om att samla pluto-
nen runt mat och öl utan en klar uppgift. Det gav utrymme för folk att ”flippa ur” som 
en gruppchef benämnde det (samtal B13 juli). 

Stridsskjutningar, d.v.s. skjut- och stridsövningar där chefer, soldater och grupper 
övar sig på att inom grupper och plutoner ge order, samarbeta, förflytta sig och skjuta 
skarpt med olika vapensystem, skedde i en nedlagd gruva, ett dagbrott ca 30-40 minu-
ters körning söder om Camp Victoria. De tre stridsskjutningar jag kunde observera pla-
nerades och utfördes som vanliga stridsskjutningar med en grupp i taget med sådana 
övningsmoment som är typiska när man övar strid på gruppnivå. Stridsskjutningarna var 
också begränsade i skjutterräng och målspel (skjutmålsuppställning) och ibland också 
begränsade av de jämförelsevis unga officerarnas kompetens och erfarenhet av att pla-
nera och leda stridsskjutning. 

Plutoncheferna gav inte stridsskjutningarna mening enbart som åtgärd för att bryta av 
mot vardagens rutinarbete, utan också mening som rationella aktiviteter inom ramen för 
en befälshierarkisk, militärprofessionell förståelse där det är meningsfullt att plutonen 
blir så bra i strid som möjligt och att skjutövningar av olika slag sker i enlighet med 
gällande säkerhetsbestämmelser. Viljan att öva sin pluton gav plutoncheferna uttryck 
för redan under insatsutbildningen, men väl i Kosovo insåg de begränsningarna för stör-
re stridsövningar. De gav under skjutningarna uttryck både för åsikterna att skjutningar-
na var till för att vidmakthålla gruppernas kompetens i strid, liksom de var till för att 
soldaterna skulle ”få skjuta av sig lite”. Samtliga plutonchefer angav för grupperna i 
enlighet med detta att ett mål med stridsskjutningarna var att ”skjuta med alla vapens-
system” på plutonen och vid ingen pluton lades t.ex. tid på att kontrollera skottställning-
en (d.v.s. vapnens träffsäkerhet) vilket många soldater och gruppchefer reagerade över. 

Reaktionerna på dessa stridsskjutningar var genomgående blandade i grupperna. Ett 
exempel ges av en gruppchef.   

MG: Hur var reaktionerna nu inför stridsskjutningarna i måndags, vad sa killarna på gruppen? 
B23: Vissa tycker att det är skitkul och andra att näe, usch... vissa tycker att det är skitkul att få 
skjuta och andra att ska vi bara? ja okej då. Det är en nödvändighet, men det är inte så jättekul, det 
är bra att vi vidmakthåller, men så kul att skjuta tycker jag inte det är och det är inte därför vi är 
här... jag åker ju hellre och jobbar än skjuter en hel dag. (Gruppchef B23, april) 
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De stridsskjutningar jag bevittnade var helt militära till sin karaktär med massiv insats 
av gruppernas alla vapenssystem, och kan knappast beskrivas som kompetensskapande i 
direkt relation till ett polisiärt, säkerhetsrelaterat arbete. Som motiverande åtgärd för att 
”bryta av” från vardagsarbetet och ”få skjuta av sig lite” verkade det mer gå hem hos de 
yngre, relativt nyutryckta soldaterna och gruppcheferna, medan de äldre gruppcheferna 
gärna ville ha skjutningar som var direkt relaterade till situationer de menade kunde 
hända i det dagliga arbetet.   

6.7.3 Att göra arbetet roligt och spännande i grupperna 
När det gäller att hantera trötthet och leda hos personalen var det gruppcheferna som bar 
den största bördan, samtidigt som de själva också skulle utföra det rutinartade och tröt-
tande arbetet. En strategi var att försöka göra arbetet i sig spännande. En gruppchef be-
rättade t.ex. om hur han genomfört ”operation Viking” med sin grupp under ett dygn, 
där de med en del av gruppen legat och spanat med bildförstärkare mot en misstänkt 
plats för ”dumpning av stöldgods” med andra delar av gruppen grupperade en bit bort 
beredda att köra fram och ”ta” dem som eventuellt dumpade stöldgods. Hela syftet med 
operationen, berättade gruppchefen, var att göra något spännande, både för honom som 
f.d. jägargruppchef och för gruppen.  

En annan gruppchef berättar hur säkerhetsarbetet anpassas till soldaternas intressen 
för att bibehålla deras motivation:  

MG: Planeringen bygger på de här veckoschemana som ligger i datorn...? B13: Man kollar vad 
plutonchefen lagt in och sen har man i huvudet vad man själv vill och vad killarna vill, nån gillar 
att gå fotpatrull, och nån gillar att köra VCP:er, och köra snap-VCP, en del gillar dolda OP:n och 
ligga i skogen och gömma sig och sånt där...ja, de har ju åsikter, men man försöker ju lägga ett va-
rierande schema, så att det inte blir rutin och tråkigt för dem, samtidigt som man måste lösa den 
uppgift man har. (Gruppchef B13, april) 

 
Ännu en annan gruppchef berättar om hur arbetet kompletteras med andra, mer ”civila” 
eller turistiska inslag: 

Ja, vi är kända som ”baccisgruppen”, mitt mål är, att komma ut och se så mycket som möjligt lan-
det, så därför tar jag initiativ till...  som för några veckor sedan var vi med den här bussutflykten 
till den danska campen, käka brunch och åkte till Mitrovica och kollade där, sen kan det vara initi-
ativ till att spela innebandy och, boka nån filmsal och kolla på hockey. MG: Hänger gruppen på? 
B33: Ja, de flesta, de är införstådda med det, de vill också se så mvcket som möjligt. (Gruppchef 
B33, april) 

 
En hel del av gruppchefernas hantering av rutinartat och tröttande arbete handlade dock 
inte om att ha kul eller att göra arbetet spännande, utan om åtgärder för att kunna hålla 
långsiktigt:  

Förra veckans arbete var ju inte sådär jättemotiverande, varken för mig eller de andra, och då krä-
ver det ju...när man för tredje gången ska ut på ett 24-timmars arbetspass så kräver det liksom 
att...hitta nåt sätt att motivera soldaterna. MG: Vad gör du då? B23: Jag brukar sätta, jag har ju 
bara två förare, och de brukar ju få gå runt... de får sova i baksätet, det finns inga sätt, annars. 
(Gruppchef B23, april) 
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Föreskrifterna för fordonspatruller var att de skulle utföras av minst fyra soldater, men 
flera av gruppcheferna berättade att en vanlig åtgärd var att låta två av de fyra sova i 
baksätet på terrängbilen så fort läget medgav för att något minska den sömnbrist de fles-
ta grupper led av. Likaså genomfördes många patruller med enbart tre man i fordonet, 
då någon lämnades kvar på campen för att sova eller p.g.a. sjukdom.  

När det gällde mer spännande och farliga inslag var inte detta något som alltid låg i 
gruppchefens hand att åstadkomma, utan det var i de större, plutons- och kompaniopera-
tionerna de flesta mer farliga lägena skapades, d.v.s. mer riskabla och farliga insatser 
föranledde ofta en större operation, över gruppnivå. En enstaka grupp kunde inte hur 
som helst medvetet försätta sig i farliga situationer i sitt gruppautonoma arbete då det 
inte medgav insats av förstärkningar såsom vid t.ex. plutons- eller kompanioperationer 
där plutons- eller kompanichef snabbare kunde dirigera delar av sitt förband för att för-
stärka någon annan del. Chansen till mer riskabla och lagom farliga insatser var också 
en stark motivator för arbete. Två gruppchefer berättar: 

MG: Vill folk vara med om saker, i din grupp och om man ser till dig själv? Vill man vara med om 
nånting skarpt? B32: Man vill ju vara med om saker, sen, jag vet inte, man vill ju vara med om 
spännande saker, men man vill ju inte vara med om direkt farliga saker, man vill inte utsätta sig för 
jättestor fara, men det är klart, man vill stoppa bilar, och man vill hitta vapen, men man vill ju inte 
att nån ska dra vapen mot en. (Gruppchef B32, april) 

MG: Vill folk vara med om nånting? B33: Ja, definitivt, i vår grupp kände jag att alla var på, det 
ska vara lite spännande att åka hit också, det ska inte bara vara att man gör sina patrulldagar och 
sitter på C2, utan det ska hända nåt, fräckt som man kan berätta för sina kamrater hemma, det ska 
vara lagom fräckt också, det ska inte vara... jag känner aldrig att det är nån som [säger] naae, nu 
vill jag inte vara med riktigt, det är för farligt utan alla är på. (Gruppchef B33, april)  

 
Att soldater och gruppchefer även i detta kompani vill ”vara med om saker”, nåt ”fräckt 
som man kan berätta för sina kamrater hemma” ligger väl i linje med de undersökningar 
av soldaters motiv för utlandstjänst som gjorts. Hedlund (2011) rapporterar för svenska 
soldater i Liberia och Kosovo att dessas motiv för att frivilligt söka tjänstgöring i Libe-
ria eller Kosovo starkt handlade om personlighetsutvecklande, ”postmoderna” motiv 
som att vara med om starka och spännande upplevelser eller att få vara med om äventyr 
i exotiska, främmande länder, mer än om ”moderna” motiv att tjäna pengar eller skaffa 
sig meriter.  

6.8 Avslutning: ”How peacekeeping is performed by soldiers” 
Som visats i detta kapitel hänger de olika chefernas inriktning och utförande av det poli-
siära säkerhetsarbetet nära samman med hur de förstår insatsen och arbetet, och hur de 
utifrån detta mentalt inramar arbetet när de utför det. De sätt att förstå arbetet som är de 
mest framträdande, och därmed de mest ”aktiva” i chefernas mentala inramning av ar-
betet är emellertid inte de som tydligast går att knyta till insatsutbildningen. Istället är 
det de sätt att förstå arbetet som är nära knutna till deras tidigare erfarenheter från Ko-
sovo (gruppcheferna) och från sin officersyrkesutövning (officerarna) som utgör de 
främsta mentala inramningarna för respektive chefsnivå.  
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Att förstå och inrama säkerhetsarbetet som en säkerhetspolitisk insats, så som det 
orienterades i insatsutbildningens föreläsningar, sker mer på en teoretisk och abstrakt 
nivå, och cheferna hade svårt att direkt peka på hur olika moment i arbetet utgjorde me-
del för att uppnå ”safe and secure environment (SASE)”. Den tydligaste kopplingen 
mellan deras eget arbete och det övergripande uppdraget beskrevs som att de helt enkelt 
fanns på plats och visade närvaro som militärt hot mot eventuella fredsstörare.  

Det beordrade polisiära arbetet att upprätthålla SASE kom därmed att utföras med en 
abstrakt koppling till de övergripande politiska målen att åstadkomma en fredlig utveck-
ling i Kosovo, men med betydligt mer konkreta kopplingar till för cheferna mer näralig-
gande mål att t.ex. få vara med om spännande händelser och kontakter med andra natio-
ners militära förband, att få utvecklas som befäl som ett steg i karriären, eller att få fort-
sätta ett gruppautonomt arbete som tidigare, med långa, obrutna perioder i deet egna 
gruppområdet. Det står emellertid också helt klart att det polisiära säkerhetsarbetets 
konkreta utförande mer formats av hur kompani- och plutonchefer uppfattar och förstår 
det, än av hur gruppcheferna förstår det. Detta innebär att arbetet organiseras och utförs 
så att främst officerarnas målsättning om att vara ”bästa kompani” och att hitta flest 
vapen tillgodoses, liksom främst plutonchefernas strävan efter tydligt plutonchefsledd 
verksamhet. Gruppchefernas målsättningar att få arbeta enligt ”gruppchefernas mission” 
blir i detta något som få ske i mellanrummet mellan de olika officersnivåernas initiativ 
till arbete. I nästa kapitel kommer att fokuseras hur cheferna genom olika former av 
reflektion dels utvecklade en kollektiv handlingsstrategi, dels ifrågasatte och reagerade 
över denna. 
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7. Reflektion och erfarenhetslärande i säkerhetsarbetet  
Som framhölls i förra kapitlet möjliggör mentala inramningar inte bara ett visst kunnan-
de i arbetet, utan inramningarna utgör också grund för reflektion och begreppsbildning 
om det som upplevs i arbetet. Detta kapitel avser belysa hur cheferna kom att förändra 
arbetets utförande genom reflektioner inom olika mentala inramningar, men även hur de 
utifrån andra mentala inramningar kom att reagera över och ifrågasätta arbetet så som 
det utfördes. 

7.1 Mentala inramningar, reflektion och lärande i arbetet 
Schön (1983, 1987) skriver om hur mentala inramningar växer fram i ”konversation 
med situationen” men framhåller också ett reflektivt tänkande i arbetet som centralt för 
professionsutövares utveckling av yrkeskunskap och yrkeskunnande. Det reflektiva tän-
kandet åtskiljs i de två formerna reflektion-i-handling (reflection-in-action) och reflek-
tion-över-handling (reflection-on-action). Reflektion-i-handling är Schöns huvudbe-
grepp och som han skapat för att bryta med den dåvarande (1980-talet) uppfattningen 
om reflektion som ett analytiskt tänkande undandraget från det konkreta handlandet. 
Reflektion-i-handling är dock enligt Schön alltid bunden till ”the action-present”, d.v.s. 
ett tidsavsnitt där handling fortfarande kan göra skillnad i en situation och att det sker 
utan att hejda sig nämnvärt i arbetet. Reflektion-över-handling kännetecknas i Schöns 
skrivningar däremot av just en handlingshejdande tänkepaus i arbetet, av retrospektivitet 
och ett större avstånd till och objektifiering av praktiken, men kan ske såväl undandra-
get från praktiken som (i en paus) mitt i den (Schön 1987).  

Reflektion-i-handling kan ses som att utifrån en viss förståelse och den mentala in-
ramning och det kunnande den möjliggör, i nära anslutning till arbetets händelser förfi-
na denna förståelse. Reflektion-över-handling handlar, i sin tur, om att skapa eller befäs-
ta en fördjupad subjektiv förståelse med hjälp av andra eller vidare kontexter och de 
mentala inramningar de kan erbjuda. Detta kan kräva att man vid reflektion utifrån 
andra inramningar får dra sig undan från ett direkt arbetsutförande och de inramningar 
som underbygger detta för att få ”tankeutrymme” för andra sätt att förstå arbetet. Re-
flektion-över-handling kan också innebära att de händelser som reflekteras ges mening 
inom t.ex. en mer långsiktigt identitetsanknuten kontext (den egna livshistorien och 
egna önskningar och förhoppningar).  

Reflektion som sker inom samma mentala inramning som ligger till grund för hand-
landet i arbetet och främst påverkar utvecklingen av en instrumentell förståelse kallas 
här assimilativ reflektion. När det gäller reflektion över arbetet kan en åtskillnad göras 
mellan två former. Dels ackommodativ reflektion som innebär att den orienterande för-
ståelsen för arbetet blir djupare och/eller vidare, vilket i sin tur påverkar den instrumen-
tella förståelsen, dels abduktiv reflektion som innebär att alternativa praktikexterna kon-
texter än de som normalt underbygger arbetet används för att förstå arbetet, med resultat 
att en bredare subjektiv förståelse kan bildas och att alternativa mål och inriktningar kan 
formuleras.  

Ser man arbetet inte bara som ett antal isolerade moment, som enskilda arbetssitua-
tioner eller enskilda operationer, utan som ett antal mer eller mindre sammanhängande 
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arbetssituationer och operationer över tid är det befogat att tala om en verksamhet. På 
ett kollektivt och organisatoriskt verksamhetsplan kan de båda formerna av reflektion 
emellertid också förstås utifrån logiken om reflektion inom ramen för samma mentala 
inramning som underbygger kunnandet, och reflektion inom ramen för vidgade eller 
andra inramningar, speciellt som en gräns mellan individuella och sociala reflektions-
processer inte enkelt kan dras.  

Detta kan förstås som reflektion-inom-verksamhet där ”the action-present” får en nå-
got vidare utsträckning i tid och rum p.g.a. inblandningen av flera människor som kan 
vidmakthålla verksamheten över tid. När denna anpassning inte längre räcker till på 
grund av omvärldsförändringar eller andra förändringar i eller runt systemet, måste sy-
stemet/organisationen genom ett ”högre ordningens lärande” antingen nå en ny form av 
anpassning genom feed-back om vad som är fel i den rådande ordnande principen, eller 
kollapsa. Detta kan förstås som reflektion-över-verksamhet (för en närmare genomgång 
av dessa begrepp, se Granberg 2013, kapitel 10). 

 
 

 
 

Reflektion-i-arbetet,       
d.v.s. assimilativ reflektion i 
mental närhet till arbetet – 
inom kunnandets mentala 
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reflektion)  

Kollektivt och 
organisatoriskt 
plan 

Reflektion-inom-verksamhet 
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Figur 7-01. Olika former av reflektion 

 
I de följande avsnitten kommer de teoretiskt definierade reflektionerna att ges en empi-
risk belysning genom hur cheferna utifrån olika inramningar funderat och resonerat om 
arbetet. Först genom att belysa hur officerarna assimilativt reflekterade-i-
handling/inom-verksamhet i huvudsak utifrån de ovan presenterade praktikexterna kon-
texterna och de instrumentella inramningar av arbetspraktiken de medförde. Dessa in-
ramningar underbyggde, som visats i förra kapitlet, deras kunnande i arbetet, och genom 
reflektion inom samma inramningar kom den bakomliggande orienterande förståelse 
som de praktikexterna kontexterna medförde att förstärkas och integreras. Detta gav en 
grund för utvecklingen av en instrumentell förståelse av arbetet och en kollektiv hand-
lingsstrategi där, med ett efterhandsperspektiv, vissa element har kunnat skönjas redan 
under insatsutbildningen.  

Sedan kommer att belysas hur gruppcheferna kom att reflektera över arbetet och of-
ficerarnas kollektiva handlingsstrategi utifrån de praktikexterna kontexter genom vilka 
de som gruppchefer främst förstod och ville utföra sitt arbete. Detta innebar en ”motför-
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ståelse” hos gruppcheferna om hur arbetet borde genomföras, främst uttryckt genom de 
inramningar av arbetet som ”gruppchefernas mission” och som tröttande och rutinartat 
verksamhet som gruppcheferna gjorde, och som de också gav uttryck för redan på Liv-
gardet. I förhållande till hur arbetet genomfördes innebär detta snarast en abduktiv re-
flektionsform, d.v.s. gruppcheferna reflekterar över det genomförda inom ramen för ett 
annat meningssammanhang än det som underbygger det genomförda arbetet. Men även 
gruppcheferna drogs med i vapenjakten och gjorde reflektioner inom och över arbetet 
utifrån denna kontextualisering av arbetet.  

Sist belyses hur några av cheferna inom en mer vidgad mental inramning än vad de 
hade inledningsvis kom att förändra sin uppfattning dels om säkerhetsarbetets politiska 
dimensioner, dels om hur multinationell militär organisering fungerade, d.v.s. de fick en 
vidgad och fördjupad syn på sitt arbete genom vad som här kallas ackommodativ reflek-
tion. Belysas kommer också hur kompanichefen utifrån nya kunskaper om lokalpolisens 
arbetsförhållanden i Kosovo och genom ackommodativ reflektion fick ett så pass vidgat 
perspektiv på säkerhetsarbetet i Kosovo att han fick en ”synvända”. Detta fick honom 
att delvis omvärdera det svenska säkerhetsarbetet och hela den svenska insatsen i Koso-
vo.  

7.2 Officerarnas reflektion-i-arbetet 
I detta avsnitt belyses genom några exempel hur officerarna reflekterade inom ramarna 
för samma praktikexterna kontexter som underbyggde deras kunnande i arbetet. Belyses 
gör också hur reflektion-i-handling ledde till en assimilativ förstärkning av deras menta-
la inramningar av arbetet, vilket ofta fick en fortsättning i organiserad reflektion-inom-
verksamhet under de ”after-action reviews” som genomfördes, där mer explicita, kollek-
tiva begrepp och diskussioner ofta kom att ytterligare förstärka inramningen.  

7.2.1 Reflektion inom inramningen av arbetet som en säkerhetspolitisk insats  
Under den första fältstudieperioden, när cheferna varit i Kosovo i drygt en månad, var 
de, utöver vapenjakten, i huvudsak upptagna med att lära sig att hitta, att få en bild av 
sitt plutons/gruppområde, att gå igenom den materiel de tagit över från föregående 
kompani, och att få igång arbetet enligt den arbetspraktik de övertagit från föregående 
kompani och genom insatsutbildningen. När det gällde hur de förstod arbetet som en 
säkerhetspolitiskt motiverad insats gjorde cheferna, främst gruppcheferna, som visades i 
förra kapitlet, flera reflektioner under patruller att det konkreta arbetet mest handlade 
om att ”vara där ute”, ”hålla ordning” och ”visa militär närvaro”, och att ”vara beredd” 
om det händer något i konflikten mellan parterna.  

Detta kan ses som reflektioner-i-handling utifrån den officiella bakgrunden till varför 
de var i Kosovo vilket jag ledde in dem på genom frågor om varför de patrullerade. Pat-
rullerandet gavs mening inom den ”teoretiskt” förstådda, säkerhetspolitiska kontext för 
arbetet som de uppfattat genom insatsutbildningen och där deeskalation, militär närvaro 
och opartiskhet var viktiga inriktningar. Dessa reflektioner-i-handling verkade dock 
vare sig förstärka eller försvaga förståelsen för det säkerhetspolitiskt motiverade patrul-
lerandets inriktning eller utförande. Snarare vidmakthölls de ganska vaga uppfattningar-
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na insatsutbildningen gett om vad som bör göras, liksom de mer konkreta om hur det 
bör göras inom ramen för arbetet som en säkerhetspolitisk insats i ett vapentätt konflikt-
område. Efter konstaterandena om att ”visa militär närvaro” fortsätter man att patrullera 
som förut.  

Det kan tolkas som att den förståelse för konflikten och det politiska reformarbetet i 
Kosovo som insatsutbildningen gav är ganska grund, och att när cheferna väl är på plats 
i Kosovo saknar de djupare kunskaper och verktyg för att värdera sitt eget patrullarbete 
som konkret, säkerhetspolitisk insats. De gör vad insatsutbildningen visat dem och vad 
föregående kontingenter gjort, och ger detta arbete, inom ramen för förståelsen av arbe-
tet som en säkerhetspolitisk insats, en mer ”teoretiskt” definierad än praktiskt påvisbar 
mening som bidrag till en politisk reform av Kosovo.   

I officerskollektivet gjordes inom ramen för arbetet som en säkerhetspolitisk insats 
dock en tidig reflektion-inom-verksamhet rörande hur kompaniområdet fördelats på 
plutonerna i relation till den övergripande uppgift de hade i sitt kompaniområde. Före-
gående kompani hade delat upp kompaniområdet i på kartan lika stora plutonsområden, 
och några plutoner fick med denna områdesindelning ett betydligt större antal byar och 
människor i sitt område än andra. Detta hade en av plutoncheferna (B10A) lyft upp till 
allmän diskussion med en efterföljande, gemensam förändring. En annan plutonchef 
berättar om detta:   

[V]i ändrade ju plutonsområdena t.ex. för det såg vi inget som helst logiskt i hur [föregående kom-
pani] hade gjort det. /…/ MG: Men det var flytta gränser egentligen? B40A: Ja, för det de hade 
gjort, de hade delat upp det så att alla skulle få lika mycket, mer eller mindre, lagom-lagom. MG: 
På kartan? B40A: Ja. Nu har vi gjort att... ja, två plutoner har jättestora, typ östra och norra områ-
det. MG: Just det, 20 och 30 har mot gränsen där, bergen. B40A: Sen så är det jag och ...B10 som 
har mer de byarna som hänger ihop som har... liksom, byherrarna snackar med varandra, det är 
bara korkat att dela upp dem på fjorton olika plutoner, det är bättre att en pluton har helheten för 
då får man ju samma bild. (Plutonchef B40A, april) 

 
Då verksamheten och säkerhetsarbetet enligt cheferna gick ut på att ”hålla koll” på lo-
kalbefolkningen mer än på geografiska områden, att få en ”bild” av de olika byarna och 
byområdena, och att visa närvaro bland människor mer än i terrängen, blev en slutsats 
att de skulle förändra områdesindelningen utifrån demografin mer än geografin. Arbetet 
att visa militär närvaro förstods mer som att visa närvaro bland lokalbefolkningen, där 
dem befinner sig, än att visa närvaro i ett geografiskt område oberoende av dess befolk-
ningstäthet.  

Här kom också chefernas förståelse av konflikten i Kosovo som en etnisk konflikt att 
få betydelse. De mer tätbefolkade västra delarna av kompaniområdet där också de ser-
biska byarna fanns fick två små plutonsområden som täckte den serbiska enklaven, och 
de östra, mer glesbefolkade kosovoalbanska delarna av kompaniområdet två stora plu-
tonsområden. Kompaniområdet delades in i olika, etniskt och demografiskt samman-
hållna ”befolkningsceller” till grund för fördelningen av plutonsområden, mer än att 
dela upp området i lika stora ytor på kartan eller att t.ex. ge plutonerna områden med 
både kosovoserber och kosovoalbaner och arbeta för kontakter dem emellan.  
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7.2.2 Reflektion inom inramningen av arbetet som en befälshierarkiskt 
organiserad verksamhet   

En annan effekt av den arbetsordning som övertagits från föregående kompani var att 
plutonerna ständigt hade ansvar för en fast bevakningsuppgift, och bytte dessa mellan 
varandra varje veckoslut enligt ett fastställt schema. De fasta bevakningsuppgifterna – 
att vakta camp Victoria, att vakta klostret i Gracanica och att vakta radiorelästation C2 i 
bergen – hade sedan tidigare kontingenter noga fastställda rutiner och uppgiftsbeskriv-
ningar, och var inget någon chef behövde planera eller fastställa i någon större utsträck-
ning. Grupperna lärde sig snabbt hur arbetet i dessa uppgifter gick till. Plutonchefens 
roll i det hela blev mest att upprätta schema över vilken av plutonens grupper som tog 
veckans fasta uppgift, att skriva in det i excelarket och ta upp det på plutonsordergiv-
ningen. Sedan sköttes genomförandet så gott som helt av grupperna själva, utanför plu-
tonchefernas direkta ledning. 

De fasta uppgifterna band emellertid alltid upp en grupp, så av plutonens tre grupper 
hade plutoncheferna aldrig mer än två grupper fritt tillgängliga för plutonsoperationer 
o.dyl. En plutonchefs ställföreträdare säger om detta: 

MG: Men pga. fasta uppgifter verkar det som om en pluton aldrig kan vara en samlad helhet utan 
max två grupper? B20B: Ja, och det är skitjobbigt. Framförallt för mig som materielansvarig, det 
är så mycket enklare att genomföra såna här, alltså dela ut materiel, hålla koll på materiel och vår-
da materiel och man kan hålla koll på hela plutonen....och det har snackats om att vi ska göra om 
det där så att [alla fasta uppgifter samlas till en pluton en vecka], det kan bli en riktig helvetes-
vecka, men man får ju mycket plus de andra veckorna. Jag vet inte om det är bättre eller sämre. 
(Intervju B20B, april) 

 
Den förändring som det talas om i citatet ovan initierades av en av plutoncheferna 
(B10A) och kom som en pendang till plutonchefernas ”vita vecka”, av denne plutonchef 
skämtsamt att benämnas ”bruna veckan” – ett uttryck som snabbt anammades av perso-
nalen på kompaniet. Vita veckan var en vecka som var ”vit”, d.v.s. tom i planeringska-
lendern och innehöll inga bestämda arbetsuppgifter utan var plutonchefernas egen pa-
trull- och utbildningsvecka med plutonerna. Den inföll ungefär var femte vecka. Bruna 
veckan å sin sida innebar att tre händelselösa och monotona ”skituppgifter”, d.v.s. att 
vakta campen, att vakta klostret i Gracanica och att vakta relästationen C2 som förut 
fördelats på plutonerna alla ”icke-vita” veckor nu samlades till en pluton under en 
vecka. Denna skulle också infalla med ett femveckorsintervall. En av de fasta 
gruppuppgifterna – campvakt – innebar också en fast uppgift för plutoncheferna att vara 
vakthavande befäl (Watchkeeper) vilket innebar att också de själva var bundna till cam-
pen.  

Att kalla vissa arbetsuppgifter för ”bruna” får sin mening främst inom kontexten av 
arbetet som rutinartat och tröttande verksamhet i utlandstjänst – det är de tråkiga och 
rutinartade uppgifterna som blir ”bruna”. Huvudanledningen till förändringen fanns 
dock inte att söka i uppgifternas karaktär, utan för att de splittrade ”hela” plutoner. Plu-
toncheferna ville ha hela sin pluton tillgänglig vid plutons- och kompanioperationer 
vilket de genom förändringen nu hade under tre av fem veckor, istället för som tidigare 
under endast en vecka (vita veckan, femte veckan var en ledighetsvecka).  
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Gruppcheferna hade inget inflytande över denna förändring. De utförde de fasta upp-
gifterna i vilket fall och hade också skiftande åsikter om förändringen, en del tyckte att 
det var bra och andra inte. En del gruppchefer och soldater jag talade med såg det som 
en chans till mer patrullering och plutonsoperationer de ”icke-bruna” veckorna vilket de 
menade under alla omständigheter var intressantare än att sitta campvakt eller vakta 
klostret. 

Som reflektion-inom-verksamhet skedde förändringen, initerad av en av plutonche-
ferna, helt inom kontexten av befälshierarkiskt ledd verksamhet. Den reella förändring 
av arbetet reflektionen innebar var ännu ett steg i att förstärka arbetets organisering mer 
i linje med befälsledd verksamhet. Officerarnas kollektiva reflektion över arbetet, ofta 
initierad av någon plutonchef, innebar flera sådana förstärkningar, så som t.ex. visats i 
ovan angående underrättelsetjänsten och plutonchefernas roll i denna. 

7.2.3 Reflektion-i-handling som att förstärka en inriktning mot vapenjakt  
Hur utförandet av en operation efterhand förändras som en följd av reflektioner och 
idéer cheferna får under operationens gång, men likväl inom den inramning på vilken 
operationen byggde, erbjuder operationen i Ugljare ett exempel på (se avsnitt 6.2.2). I 
exemplet kan också visas hur enskilda chefers reflektion-i-handling underbygger en 
kollektiv begreppsbildning och reflektion-inom-verksamhet. 

Ett begrepp som under operationen i Ugljare kom att formuleras och utvecklas av 
cheferna rörde hur byinnevånarna skulle kunna utsättas för ett psykologiskt tryck att 
lämna ifrån sig eventuella vapen. Detta skedde både i diskussioner mellan cheferna och 
som enskilda idéer hos dem, men inom ramen för samma mentala inramning av arbetet 
som underbyggde igångsättandet av operationen, nämligen att få fram så mycket vapen 
som möjligt. Att utsätta befolkningen för en psykologisk press blir i detta ytterligare ett 
medel för målet att få fram vapen, vid sidan av redan använda medel som VCP:er och 
husgenomsökningar.   

Under operationens gång diskuterade operationsledaren B30B med de båda kompa-
nicheferna om möjligheten att kalla in ytterligare en pluton för att upprätta VCP:er vid 
byns in- och utfarter. Så blir gjort, och pluton B10 anländer på förmiddagen. Ställföre-
trädande kompanichefen, som följt med som kontaktperson gentemot Task Force-staben 
(kompaniets närmast överordnade ledningsnivå) och operationsledaren B30B, börjar 
med kompanichefen bredvid sig tala om detta som att ”öka trycket” på byn (obs 13/4). 
Detta att ”öka trycket” blir en idé som tar formen av ett huvudbegrepp för operationens 
utökade genomförande och som kommer att omfattas av flera av cheferna, bland annat 
kompanichefen: 
 
Ugljare 13/4. Jag följer med kompanichefen ut till en av sökplatserna som ligger på en 
ödetomt. Vi står i gräset och snackar lite om sökoperationen och att sätta press på byn 
genom att ha tillkallat ytterligare en pluton (B10). ”Nu gäller det att hålla trycket uppe, 
att inte tappa greppet om byn” säger kompanichefen när vi hör helikoptrar närma sig. 
”Augusta Bell” säger jag innan vi ser dem. Augusta Bell är en vanlig, amerikanskbyggd 
militär helikoptertyp och den amerikanska ”vietnamhelikoptern” framför andra. Den 
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finns även i det svenska Försvaret som ”Hkp 3” och har ett karakteristiskt ”flopp-flopp-
flopp-ljud” som jag känner igen väl sedan min officerstid i Arvidsjaur.  

Och mycket riktigt är det tre tyska Augusta Bell-helikoptrar som flyger över oss. Vi 
tittar på helikoptrarna när de flyger förbi och talar om detta en stund – hur det ger ett 
typiskt ”soundtrack” till krigsfilmer och jag berättar om skämtet under min officerstid 
att när någon talade i kommunikationsradio, stå bredvid och skaka händerna i försva-
rets vinterhandskar av den gamla klassiska, helvita hellädersmodellen vilket gav ett 
liknande”flopp-flopp-flopp-ljud” som en ljudkuliss bakom den som talade. Detta för att 
ge intrycket av helikopterverksamhet och ”action” för personen i andra änden av ra-
dioförbindelsen.   

Kompanichefen skrattar lite åt detta, men med blicken och tankarna på annat håll, 
går sedan åt sidan och tar fram mobiltelefonen och ringer ett samtal. När han kommer 
tillbaka berättar han: ”Nu har jag talat med helikoptersamordnaren i Task Force-
staben. Vi får hit en tjeckisk Mi-17-helikopter som fått till uppgift att cirkla över byn. 
Då kan vi snacka om press”. (Obs B1 13/4) 

 
De helikopterljud jag gav mening som något som såsom ljudeffekt skapade känsla av 
”action” och att det händer saker, såg kompanichefen direkt och inom ramen för opera-
tionens syfte att få fram vapen, som ett medel att skapa ytterligare psykologisk press på 
bybefolkningen. Någon halvtimme senare dånande också en enorm helikopter i cirklar 
över hustaken i byn, och tillsammans med anblicken av soldater och KFOR-fordon 
”överallt” i byn infann sig lätt en känsla av att något stort var på gång.  

Det är, enligt tolkarna, välkänt i Kosovo att illegalt vapeninnehav kan leda till fäng-
else, och en stor sökoperation kan därför upplevas som ett hot för den som gömmer va-
pen. När väl helikoptern var i luften ovanför byn berättade kompanichefen för mig att 
han gett plutonerna i uppdrag att med hjälp av kompaniets tolkar gå runt i byn och 
knacka dörr och erbjuda ”vapenamnesti” till innevånarna, d.v.s. att de får lämna ifrån 
sig vapen under straffrihet. Båda dessa åtgärder – att kalla in en helikopter med det enda 
syftet att skapa psykologisk press och att gå runt och erbjuda vapenamnesti – sker som 
medel för målet att få in så mycket vapen som möjligt.  

Som medel får dessa åtgärder viss mening inom den tolkning och konkretisering av 
det säkerhetspolitiska uppdraget kompanichefen gjort, men framförallt inom kontexten 
av tävling i vapenfynd. Hade kontexten av säkerhetspolitisk insats och polisiärt arbete 
varit det som huvudsakligen inramade operationen hade knappast någon vapenamnesti 
alls kommit på tal, utan lika viktigt hade blivit att lagföra alla illegala vapeninnehavare. 
Det stod emellertid inte helt klart att kompanichefen hade mandat att utfärda vapenam-
nestier, utan detta var något endast Task Force-befälhavaren, eventuellt endast KFOR-
befälhavaren hade mandat att besluta om. Vapenamnestin fick också ett efterspel genom 
att lokalpolisen KPS ändå försökte lagföra några av dem som lämnat in vapen och som 
de kunnat identifiera (samtal B2, juli).  

Under operationens första dag gick kompanichefens handlande i huvudsak ut på att 
hjälpa operationsledaren B30B att bygga upp operationen inom ramen för den opera-
tionsplan och den kollektiva mentala inramning cheferna hade av operationen. Att kom-
panichefen såg helikoptrar som ytterligare ett medel i sin strävan att få fram vapen är ett 
exempel på hur något ”nytt” (de tyska helikoptrarnas ljudliga överflygning) ges mening 
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inom denna mentala inramning. Det är ett exempel på reflektion-i-handling där idén om 
helikoptrar som medel för psykologisk press direkt kan omsättas i handling under ope-
rationen genom kompanichefens kontakt med Task Force-staben. Likaså gavs idén om 
vapenamnesti mening som medel för att öka antalet vapenbeslag. Vapenamnestier har 
förekommit i Sverige 1993 och 2007, där vid den senaste nästan 14 000 illegala vapen 
och vapendelar lämnades in utan att inlämnaren registrerades. Dessa framgångsrika 
svenska amnestier var en inspirationskälla för kompanichefens beslut, berättade han 
senare, men det var ingenting som var planerat eller beordrat i operationsordern, utan 
något han kom på under operationen och passade som medel väl in i den inramning av 
och syfte med operationen han och övriga officerare hade.  

7.2.4 Reflektion-inom-verksamhet som att förstärka inriktningen och att 
utveckla kollektiva begrepp  

Ser man arbetet inte bara som ett antal isolerade moment, som enskilda arbetssituationer 
eller enskilda operationer, utan som ett antal mer eller mindre sammanhängande arbets-
situationer och operationer över tid är det befogat att tala om en verksamhet. Denna 
verksamhet kan, på samma sätt som en enskild människas arbete, förändras eller förfi-
nas genom olika former av reflektion som då tar en kollektiv form och också kan ha en 
planerad, organiserad form som t.ex. operationsutvärdering eller ”after-action-review 
(AAR)”. Detta blev synligt i efterspelet av Ugljare-operationen. De reflektioner-i-
handling hos olika chefer som ledde till förstärkningar och nya medel i under operatio-
nens genomförande fortsatte sedan på kollektiv nivå – som reflektion-inom-verksamhet 
– vid den AAR officerslaget efteråt genomförde.  

De olika cheferna lyfte under denna utvärdering fram vad de tyckte var nyttiga lär-
domar från operationen, mycket handlade om ledningsmetoden, men ställföreträdande 
kompanichefen lyfte fram att: Uppgiften löstes på ett bra sätt, framgångsfaktorer var: 
Egna observationer, ”Hålla trycket uppe metoden” på objekten/byn. (Ställföreträdande 
kompanichef B2:s powerpointbild under AAR av Operation Polje Purge). Det arbetssätt 
som efterhand uppstod i Ugljare-operationen fick med detta en benämning, en term 
inom officerskollektivet. Genom detta blev ”hålla trycket uppe-metoden” och dess 
(både redan använda och dess möjliga) element i form av t.ex. dörrknackning, tät patrul-
lering och kontroll av all in- och utgående trafik i en by ett etablerat kollektivt och term-
satt begrepp för säkerhetsarbete bland officerarna. Det hade också en tydlig mening 
inom ramen för arbetet som en tävling i vapenjakt och arbete, mer än inom någon annan 
kontext för arbetet. Efter detta var officerarna beredda att i vapenjaktens tecken och med 
hjälp av den etablerade ”hålla trycket uppe-metoden” ta nästa by i besittning.  

Genom sådana reflektioner-inom-verksamhet förfinades den instrumentella förståel-
sen för arbetet, d.v.s. de mål-medelrationaliteter som de kollektiva inramningarna av 
arbetet dels som en säkerhetsmässig fokusering på vapen, dels som en tävling i vapen-
fynd och prestation medförde. Men den mening som vapensök och beslagtagna vapen i 
Ugljare fick i en kontext av arbetet som en tävling, medförde också en rejäl horisontin-
skränkning i kontexten av arbetet som en säkerhetspolitisk insats då kompanichefen 
valde bort att också betona lagföring av innehavarna av illegala vapen till förmån för 
fler beslagtagna vapen. Att nå eftersträvansvärda mål i en kontext av tävling, medförde 
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därmed en inskränkning i vilka mål som kunde, och kanske också borde nås i en kontext 
av säkerhetspolitisk insats.  

Eftersom innehav av illegala vapen är förbjudet i Kosovo, kan det inom ramen för en 
säkerhetspolitisk, polisiär insats sägas vara lika viktigt att lagföra individer som visat sig 
beredda att bryta mot innehavsförbudet, som att beslagta vapnen i sig. Likaså sattes det 
inom kompaniet normalt omhuldade skapandet av goda relationer till bybefolkningen åt 
sidan till förmån för en mer psykologiskt pressande relation för att förmå dem att lämna 
ifrån sig eventuella illegala vapen. Att kompanichefen under Ugljare-operationen var 
medveten om också dessa andra aspekter på det svenska säkerhetsarbetet var tydligt då 
han i slutet av operationens första dag reflekterade över vad de gjorde och emellanåt 
luftade sin oro för att det kanske inte var helt rätt. Men det var inga reflektioner som 
sedan begränsade operationens genomförande.   

Senare kom en motsvarande utveckling att ske runt s.k. ”bröllopsskjutningar”, efter 
att en skyttegrupp under patrull kunnat överraska en bröllopsfest där skjutning i luften 
just förekommit. Denna metod utvecklades till att medvetet leta efter och ”lurpassa” på 
bröllop, spreds på kompaniet och blev under en tid en eftersträvad metod för att försöka 
beslagta vapen, framförallt i det tjeciska kompaniområdet där svenskarna understödde 
med patrullering. Strävan efter vapenbeslag innebar även här en horisontinskränkning i 
kontexten av arbetet som en säkerhetspolitisk insats då de goda relationerna till lokalbe-
folkningen sattes åt sidan. Kompaniet fick dock upphöra med lurpassandet på bröllop, 
denna gång efter förbud från Task Force-staben (Samtal B1, aug).  

När det gäller reflektion-inom-verksamhet är gränsen mellan individers olika reflek-
tioner och chefskollektivets reflektion-inom-verksamhet inte tydlig i. Utifrån materialet 
framstår vissa individers reflektioner som viktigare än andras för bildandet av begrepp 
och erfarenheter på en kollektiv reflektionsnivå. T.ex. verkar kompanichefen och hans 
ställföreträdare lättare kunna låta sina reflektioner ta formen av kollektiva begrepp, och 
plutonchefen B10A var i jämförelse med övriga synnerligen initiativrik för att för att 
förändra arbetet mer i riktning mot en mer tydligt plutonchefsledd verksamhet, mycket 
för att han ofta hade kompanichefens öra. Kollektiv reflektion-inom-verksamhet synes 
därmed kunna ta formen av att någon enskilds reflektioner lyfts upp till allmän diskus-
sion i ett arbetskollektiv. Huruvida detta sker synes också bero av vilka möjligheter en 
enskild medlem av kollektivet har att få gehör för sina reflektioner.  

7.2.5 Summering och avslutning 
Chefernas reflektioner-i-handling och deras reflektioner-inom-verksamhet är, som ex-
emplen ovan visat, intimt sammanflätade med deras kunnande i arbetet. Genom att 
handla i enlighet med en mental inramning, och genom ständiga, större eller mindre 
reflektioner inom samma inramning utvecklas och förstärks och förfinas kunnandet i 
relation till de mål och värden den mentala inramningen påbjuder. På så vis förstärks 
inramningen av arbetet som en befälsledd verksamhet genom ”bruna veckan” vars ef-
fekt är att plutonerna oftare kan samlas för plutonsoperationer i sin helhet, och pluton-
cheferna därigenom kan förfina sitt kunnande i att leda plutoner. Likaså förfinar kom-
paniets chefer sina metoder i att få fram som mycket vapen som möjligt genom att vär-
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dera olika företeelser (helikoptrar, vapenamnesti, ”lurpassande” på bröllop) inom ramen 
för en inramning av arbetet som en tävling i vapeninsamling.  

Vad kompanichefen och plutoncheferna arbetar mot, d.v.s. för plutoncheferna en tyd-
ligare plutonchefsledd verksamhet och för alla officerare många beslagtagna vapen för 
den egna enheten, ges av de olika kontexterna och ter sig självklara för dem till den grad 
att de inte diskuterar dem, utan enbart påminner sig om dem emellanåt. Varför man ar-
betar mot de mål man gör är därför inget som cheferna verkar reflektera över, utan mer 
hur de ska nå de olika mål som har sitt värde i främst kontexterna av tävling/vapenjakt 
och befälshierarki. Det är vad Schön (1983, s. 282) kallar ”reflections within…systems 
of understanding”.  

7.3 En framvuxen kollektiv handlingsstrategi bland officerarna 
En effekt av att officerarna dels började utföra arbetet enligt de mentala inramningar de 
hade, dels, som visats ovan, assimilativt reflekterade inom dessa inramningar var att en 
kollektiv handlingsstrategi började ta form inom officerslaget. Argyris & Schön (1974, 
1996) behandlar också mental inramning och baserar sin diskussion om arbetsrelaterad 
kognition i organisationer på begreppet handlingsstrategi (”theory of action”), som de 
menar är en term i släktskap med ”mental modell” (Argyris & Schön 1996, s xix), men 
som också kan ses som arbetsutövares ”praktikerteori” eller ”subjektiva teori” om arbe-
tet och dess sammanhang. Argyris & Schön definierar en ”theory of action” som:  

A action strategy, A, for obtaining consequence C in situation S. The general form of a theory of 
action is: If you intend to produce consequence C in situation S, then do A. Two further elements 
enter into the general schema of a theory of action: the values attributed to C that make it seem de-
sirable as an end-in-view and the underlying assumptions, or model of the world, that make it 
plausible that action A will produce consequence C in situation S. (Argyris & Schön 1996, s 13) 

 
Utifrån denna definition kan en ”action strategy, A, for obtaining consequence C in si-
tuation S” närmast motsvara det som här kallas en instrumentell inramning, d.v.s. en syn 
på vilka medel som bäst används för att nå vissa inriktningar, mål och eftersträvade 
konsekvenser. ”The values attributed to C that make it seem desirable as an end-in-view 
and the underlying assumptions, or model of the world” motsvarar en orientering mot 
en praktikextern kontext där ett visst mål eller inriktning av arbetet blir värdefull. I den 
instrumentella inramning av arbetet som med start redan på Livgardet växte fram inom 
officerslaget, utgjorde säkerhetsarbetet och dess olika inslag och möjligheter medel för 
flera olika inriktningar av arbetet så som det kunde förstås genom officerarnas olika 
kontextorienteringar. 

”Theories of action” kan enligt Argyris & Schön (1996) också ta två huvudsakliga 
former med olika förståelse- eller inramningshorisonter: en av arbetsutövare uttalad 
handlingsstrategi för att förklara eller rättfärdiga aktiviteter i arbetet - ”espoused theory 
of action” - och en outtalad men använd handlingsstrategi som visar sig i arbetsaktivite-
ternas mönster - ”theory-in-use”. På en ”officiell” nivå – espoused theory – är det bland 
de här följda cheferna oftast den säkerhetspolitiska insatsen som av samtliga chefer an-
ges som meningsgivande kontext. Denna kontext har mer eller mindre alltid funnits i 
bakgrunden vid mina samtal med cheferna om andra aspekter på arbetet. Speciellt fram-
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håller de att det är ett opolitiskt uppdrag de utför, där en opartisk hållning gentemot oli-
ka grupperingar och gentemot den internationella politiska diskussionen om Kosovo är 
central. Det är som om de alltid ville nämna den ”officiella” och opolitiska anledningen 
till att de var i Kosovo när de också nämnde andra saker de gjorde i och ansåg om arbe-
tet.  

Argyris & Schön (1996) framhåller också att en ”espoused theory of action” är viktig 
för att upprätthålla en professionell identitet. Utifrån detta kan det flitiga nämnandet av 
opartiskhet och ett opolitiskt arbete ses som viktiga delar i den militära identitet de ville 
ha; självbilden att i Kosovo befann de sig främst som professionella, opolitiska, opartis-
ka, deeskalerande militärer, och inte främst som tävlingsdeltagare, officerare i karriären, 
äventyrssoldater, kosovoturister, förbättrare av sin privatekonomi eller någon annan 
möjlig roll som kan ges dem inom ramen för andra praktikexterna kontexter än den ”of-
ficiella”, säkerhetspolitiska kontexten.  

På en utförandenivå i arbetet innebar emellertid den kontextintegrerande kollektiva 
handlingsstrategi som växte fram genom kunnigt utförande och reflektion att säkerhets-
arbetet kan ses som vad som här sammanfattningsvis kallas en befälshierarkiskt organi-
serad tävling i vapenjakt. Denna behövde inte nödvändigtvis ske i deras eget kompani- 
eller plutonsområde. Handlingsstrategin har sedan sin främsta bakgrund i den förståelse 
av säkerhetsarbetet som officerarna konstruerat dels utifrån sin militärprofessionella 
förförståelse och strävan efter befälshierarkisk organisering, dels utifrån den inom offi-
cerslaget skapade fokuseringen mot att vara bättre än andra motsvarande kompanier när 
det gäller att arbeta och att hitta vapen. Endast till mindre del baserar sig handlingsstra-
tegin på de ganska begränsade ”teoretiska” kunskaper som de fått genom insatsutbild-
ningen och då, som berörts ovan, som officiella skäl till varför de är i Kosovo.  

Genom att utföra säkerhetsarbetet som en befälshierarkiskt organiserad tävling i va-
penjakt kan officerarna sträva mot ett flertal samtidiga värden i de kontexter de oriente-
rar sig mot. Genom de tillfälliga uppgifterna, den intensiva patrulleringen och vapenjak-
ten tillgodoses officerarnas strävan efter att vara bästa kompani i Task Force Central 
och de som jobbar hårdast och hittar flest vapen, vilket ger dem status och självkänsla i 
sin jämförelse med andra kompanier. Denna arbets- och vapenfokusering i tävlandets 
tecken samverkar också med och kan legitimeras av ett ”officiellt” mål att ”ta in så 
mycket vapen som möjligt från gatan” och att ”visa närvaro” i enlighet med ett säker-
hetspolitiskt syfte för insatsen i Kosovo. Vidare, genom att arbetet genom många små 
förändringar och många plutons- och kompanioperationer blir återkommande befälshie-
rarkiskt organiserat tillgodoses officerarnas vilja att hålla sig själva i centrum för att 
utvecklas som plutonchefer och kunna se sig som dugliga i enlighet med sina hemför-
bands traditioner.  

Upprätthållandet av befälens hegemoni underlättar också deras strävan efter att upp-
rätthålla ”normal” militär ordning, förbandsanda och disciplin där de inte drabbas av 
alltför många ”ledarskapscase”, d.v.s. regelbrott hos och konflikter med och mellan un-
derställd personal. Denna strävan efter befälsledd verksamhet och militär disciplin en-
ligt deras hemförbands traditioner samverkar med de mål och inriktningar som arbetet 
som en verksamhet inom Försvarsmakens organisation och regelverk innebär, t.ex. att 
följa regler och anvisningar, att överordnade har befälsrätt över underordnade, och att 
alla chefer har ett arbetsgivaransvar för sina underställda.  
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I figuren nedan visas några av de främsta målen och inriktningarna i officerarnas kollek-
tiva handlingsstrategi (fet, kursiv text utanför cirklarna) och vilka praktikexterna kon-
texter som ger dem mening (skuggade). I denna strategi hamnar den officiella inrikt-
ningen att visa militär närvaro och bedriva frameworkarbete bland annat i form av pa-
trullering och underrättelsetjänst något i skymundan, och det säkerhetspolitiska målet att 
hitta vapen tolkas av cheferna främst inom kontexten av tävling i arbete och prestation. 

Detta kan ses som att vissa av de praktikexterna kontexter som jag analytiskt särskiljt 
utifrån kontextorienteringar i intervjuerna på Livgardet innebär ett antal mål, värden och 
inriktningar av arbetet som lätt kan samexistera utan interna spänningar. I den kontext-
grupp som främst officerarna bär upp, kan de värden, mål och inriktningar som kontex-
terna framhåller samverka och bilda en sammansatt men samtidigt mer horisontin-
skränkt bakgrund för en instrumentell inramning av arbetet. Allt detta – det av olika, 
samverkande praktikexterna kontexter sammansatta meningssammanhanget för arbetet 
och den vidhängande instrumentella inramningen av arbetet – bildar tillsammans vad 
som kan begripliggöras som en kollektiv handlingsstrategi för arbetet och utifrån den 
utvecklas en praxis. 
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Figur 7-02.  En kollektiv handlingsstrategi bland officerarna och 
dess främsta bakgrund i kontexter som de själva till-
fört eller konstruerat i sin inramning av arbetet. 
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I utvecklingen av denna kollektiva handlingsstrategi involverades inte gruppchefer-
na, men dessa kom att beröras av den genom att den blev deras överordnade chefers 
handlingsstrategi, och därigenom underbyggde vad också de som gruppchefer kom att 
ägna sig åt inom arbetets praxis. I det kommande avsnittet fokuseras hur en del av 
gruppcheferna kom att förhålla sig till och reflektera över denna officersinitierade in-
riktning av arbetet. I ett senare avsnitt (7.5) fokuseras hur också några av officerarna, 
speciellt kompanichefen, utifrån händelser och kunskaper som erhölls senare under in-
satsen kom att reflektera över verksamheten på ett sätt som satte den utvecklade kollek-
tiva handlingsstrategin och även hela den svenska insatstraditionen i ett nytt ljus. 

7.4 Gruppchefernas abduktiva reflektioner i form av alternativa inram-
ningar 

Gruppcheferna reflekterade i intervjuer och samtal också utifrån de olika mentala in-
ramningar om arbetet de hade, ibland spontant och ibland för att samtalet/intervjun ex-
plicit kom att handla om vad de gjorde i arbetet, hur de gjorde det och vad de ansåg om 
det. De hade som gruppchefskader på kompaniet dock ingen organiserad reflektion-
inom-verksamhet så som plutoncheferna hade genom sina återkommande ordergivning-
ar och utvärderingar med kompanichefen. En gruppchef (B11) med tidigare erfarenhet 
av insatser i Kosovo beklagade detta och saknade de ”gruppchefsmöten” som förekom-
mit på vissa kontingenter, och där kompanichefen ofta hade deltagit för att få en direkt-
kontakt med gruppcheferna.  

Av intervjumaterialet framgår ofta också att gruppcheferna inte alltid var medvetna 
om hur plutoncheferna och kompaniledning talade om och inramade arbetet, vilket jag 
som forskare ibland verkade veta mer om efter observationer, samtal och intervjuer med 
plutonchefer och kompaniledning. Den handlingsstrategi som tog form bland officerar-
na framstod därför aldrig klart för gruppcheferna (och i många stycken inte för office-
rarna heller då en sådan handlingsstrategi inte är helt medveten utan först i en text som 
denna får en analyserad och explicit framskriven form). Däremot anade gruppcheferna 
hur officerarna tänkte, och fick uppleva handlingsstrategins konsekvenser i form av vad 
arbetet kom att inriktas mot av officerarna. Detta reagerade gruppcheferna på, och re-
flekterade över. 

7.4.1 Gruppchefernas informella kollektiva reflektioner och diskussioner 
Gruppcheferna saknade som sagt ett kompaniövergripande forum där gemensamma 
diskussioner om säkerhetsarbetet skulle kunna ske. Inom varje pluton genomfördes 
ibland dock utvärderingar och ”after-action-reviews (AAR)” efter olika plutonsopera-
tioner. I dessa kunde gruppcheferna inom samma pluton reflektera och diskutera erfa-
renheter av verksamheten. Dessa samlingar leddes dock alltid av plutoncheferna, och 
framstod inte som ett forum där gruppchefernas erfarenheter och reflektioner fritt kunde 
diskuteras. Vid de två plutons-AAR jag kunde observera själv var det plutonchefens 
operationsplan och instrumentella inramning av arbetet som låg till grund för utvärde-
ringen, och ”befälshierarkiska” saker som samordning, samband och internkommunika-
tion, och missförstånd i genomförandet diskuterades. Inga diskussioner ägde rum om 
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vad uppgiften i stort innebar eller om plutonen hade gjort rätt saker för att utföra sin 
uppgift, utan plutonchefens tolkning av arbetets vad var grundläggande och man utvär-
derade hur det hade gått till.  

Emellertid hade framförallt de äldre, tidigare utlandserfarna gruppcheferna en del 
avvikande uppfattningar om hur säkerhetsarbetet borde genomföras och vad man borde 
inrikta det mot, men upplevde att de inte ofta fick gehör för sina åsikter hos plutonche-
ferna. Ibland mötte jag också mer eller mindre uttalade antydningar från såväl officerare 
som andra gruppchefer om att en anställd gruppchef som har avvikande åsikter än plu-
ton- och kompanicheferna om arbetets varför, vad och hur är ”illojal” och ett ”ledars-
kapscase” och borde som den professionella befälskedjans nedersta del rätta in sig och 
vara lojal med de överordnades beslut och inriktningar. Soldater och värnpliktiga 
gruppchefer kunde möjligtvis få gnälla, men inte en frivillig, anställd gruppchef i Ut-
landsstyrkan. Detta är en åsikt helt i linje med ett militärprofessionellt tänkande där lyd-
nad och lojalitet är viktiga värden, vilket också lyftes fram som tecken på professiona-
lism av flera av plutoncheferna.  

Det fanns också en förtroendemannaorganisation vid kompaniet, där varje pluton 
hade en utsedd förtroendeman och ett skyddsombud. På kompaniet fanns också en hu-
vudförtroendeman. Dessa olika förtroendemän och skyddsombud genomförde varje 
månad kompaninämnd med kompanichefen, d.v.s. ett möte där de frågor som förtroen-
demännen förde med sig från sina plutoner behandlades. Dessa rörde dock mest fritids-
aktiviteter och mässen, och inte frågor om arbetets inriktning och utförande. I relation 
till den formella, rationella organisatoriska ordningen är förtroendemannaorganisationen 
ett klart bihang, dit de frågor om t.ex. fritidsaktiviteter och förläggning som inte är di-
rekt rörande arbetet men som organisationen har ett visst ansvar för hänförs. Gruppche-
fernas, speciellt de äldre och mer erfarnas avvikande åsikter och reflektioner över verk-
samheten var därför något som föreföll falla mellan den rationella, hierarkiska informa-
tions- och orderkedjan och dess instrumentella arbetsfokus, och förtroendemannaorga-
nisationen och dess icke-arbetsorienterade ”fritidsfokus”. Dessa reflektioner och åsikter 
förekom därför främst i informella samtal gruppcheferna emellan och inom grupperna, 
samt i intervjuer och samtal med mig som forskare. 

Plutonernas AAR:s var också kopplade till konkreta, enskilda operationer och gav 
inte utrymme för diskussioner om arbetets inriktning i stort, vilket var det gruppchefer-
na främst hade åsikter om. Till detta kommer bristen på formella arrangemang för kol-
lektiva reflektioner och diskussioner om arbetet mer allmänt mellan chefer på olika 
nivå. Gruppchefen B11 berättar: 

B11: Plutonchefen skriver in nya uppgifter i excelarket/veckoschemat utan att konsultera grupp-
cheferna, vi har aldrig några sittningar, längre, med plutonchef och gruppchefer, inför nya uppgif-
ter, där vi kan bolla idéer och synka saker, och titta på uppgifters lösande, utan på ett sätt är det bra 
eftersom han (B10A) har ett sånt jättehögt förtroende för vår ålder och vår erfarenhet, men jag kan 
sakna det lite det där, att sätta sig ner alla chefer på plutonen och diskutera uppgifter. MG: Har ni 
gjort det nån gång härnere? B11: Ja, vid nåt enstaka tillfälle, och vi började men höll inte på så 
mycket med det på [Livgardet] heller, vi hade några enstaka tillfällen, sen har det bara blivit så. 
MG: Men hur samordnar ni er? B11: Rent praktiskt går det till så att man får titta på schemat, och 
sen, t.ex. jag och B12, vi delar samma AOR, och så ser vi när han planerar sina patruller och jag 
mina, sen så gör vi så att vi överlappar varandra...som förra veckan tog han helgen, och jag övriga 
veckan...men det sker ju inte på plutonchefens initiativ, utan vi får söka upp varandra. /…/ MG: 
När räcker inte excelarket som styrmedel? B11: Excelarket, det är bra för tid, plats, utrustning, 
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men sen för att beskriva en uppgift, då räcker inte det till. MG: Men hur ni ska göra för att lösa 
uppgiften, hur gör ni det? Möten? B11: Oftast har man det ganska klart för sig, jag har inga pro-
blem med hur jag ska lösa det, för mig är det solklart, men det kan ju alltid vara intressant...att ta 
del av andras synpunkter, när man jobbar i samma område, oavsett hur bra man känner att man är 
så...så är det alltid viktigt, bra att få en annans perspektiv på det hela. (Gruppchef B11, april)  

 
Gruppchefer på varje följd pluton gav liknande berättelser om bristen på djupare dialog 
om arbetets mer långsiktiga hur och varför mellan de olika chefsnivåerna inom sin plu-
ton. Däremot fanns en viss, om än begränsad dialog om vad, d.v.s. vilka uppgifter grup-
perna kunde ta på sig med hänsyn till sömnläge och dylikt. De uppgifter grupperna i 
denna dialog ansåg sig kunna eller inte kunna genomföra låg dock helt inom ramen för 
de uppgifter som insatstraditionen, det formella uppdraget och officerarnas uttolkning 
av detta medförde, t.ex. att genomföra ”joint patrols” med lokalpolisen eller att patrulle-
ra ofta för att visa hög närvaro i plutonsområdet (och i patrullstatistiken). Inga diskus-
sioner eller någon dialog ägde rum om olika alternativa vad – alternativa uppgifters – 
relevans för det övergripande uppdraget att upprätthålla ”safe and secure environment”, 
som i sig är ett rätt otydligt uppdrag med utrymme också för alternativa uppgifter. Om 
de varande uppgifternas relevans hade gruppcheferna dock en del synpunkter utifrån 
andra inramningar än officerarna. Några av dessa reflektioner-över-verksamheten 
kommer att belysas i det följande.   

7.4.2 Gruppchefernas reflektioner-över-verksamheten som en 
säkerhetspolitisk insats 

Om plutoncheferna, och många yngre gruppchefer lojalt med dem, kom att se säker-
hetsarbetet som hårt arbete för att beslagta så många vapen som möjligt, hade andra 
gruppchefer och främst de med tidigare erfarenhet en syn på att säkerhetsarbete främst 
borde innebära en nära kontakt med lokalbefolkningen i det egna området. En grupp-
chef med flera insatser i Kosovo bakom sig berättar: 

MG: Det som också slår mig är att det har varit väldigt högt tempo, att många befäl tycks driva 
på, både från kompaniledning och plutoner, tycks driva på att det ska hända så mycket hela tiden, 
att det är plutonsoperationer, kompanioperationer, och jag undrar...vad har den underförstådda 
huvuduppgiften blivit, alltså det finns ju uppgifter för kompaniet, men vad är det man förstår, vad 
är det man vill lösa för uppgift? B21: Vi [gruppcheferna] tror att det är en tävling mellan pluton-
cheferna. MG: Jo, det är det, det har de sagt, skämtsamt. B21: Ja, men det är inte roligt tycker vi 
därför att vi är här för att hjälpa människorna, och då läggs det ned mycket tid på att söka fordon, 
och vi anser att på sättet det görs så ger det inte så mycket, och då är det fel, vi har tappat kontak-
ten med lokalbefolkningen helt i vår pluton nu, vi har inte varit hos våra människor på flera veck-
or, och de undrar ju varför vi inte är där, de undrar ju, de frågar rakt ut: vi ser er aldrig, särskilt 
som de berättat att KPS aldrig är här och tjeckerna aldrig är här, och finnarna aldrig är här, och så 
får vi höra hur våra officerare raljerar om tjeckerna och finnarna att de åker bara omkring i sina 
fordon och  vinkar, och vad gör vi nu, vi [svenskar] är inte ens där. (Gruppchef B21, april)  

 
Det flera av de erfarna gruppcheferna uttryckte redan på Livgardet, var att insatsen i 
Kosovo handlade om att hjälpa människorna. Dessa åsikter återkom, som i citatet ovan, 
också i Kosovo där att ”hjälpa civilbefolkningen” i det egna gruppområdet snarast blev 
ett övergripande motbegrepp till inriktningarna att vara bästa kompani med uppgifter 
över hela Task Force-området, och att beslagta så mycket vapen som möjligt.  
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När jag frågade vad det konkret innebär att hjälpa civilbefolkningen beskrev några av 
gruppcheferna (B21, B22, B31) det som att genomföra ”social patrols” där man besökte 
olika familjer, hjälpte dem med ved eller annat, spelade fotboll med ungarna, drack kaf-
fe, talade med lokala café-, bar- och butiksägare om det var några problem i området, 
eller var närvarande i sina gruppområden i största allmänhet så att lokalbefolkningen 
såg att KFOR var på plats. En gruppchef (B13) hade ett mer konkret och långsiktigt 
projekt att hjälpa ett lokalt, privat daghem i en fattig förort till Pristina, och en annan 
gruppchef (B31) hjälpte en romsk familj i Pristina med lite mat och kläder. B31 med 
soldater hade åkt genom en ytterdel av Pristina och nästan kört på familjens barn, som 
var smutsiga med trasiga kläder. De hade knackat på hos familjen och mött två uppgiv-
na, arbetslösa föräldrar och bestämde sig för att hjälpa dem lite trots att familjen inte 
bodde i B-coys kompaniområde utan inom den ”Low Profile Box” som Pristina utgjor-
de och där B-coy egentligen inte fick göra annat än att åka igenom (Obs B31, aug).     

Om fokuseringen på att skapa ett säkrare Kosovo genom att beslagta så mycket va-
pen som möjligt var en officerstolkning av uppdraget att upprätthålla ”safe and secure 
environment (SASE)”, kan inriktningen mot att hålla kontakt med och hjälpa civilbe-
folkningen sägas vara en tolkning av SASE bland främst de erfarna gruppcheferna. 
Denna inriktning är också i linje med gruppchefernas strävan efter att arbeta gruppauto-
nomt i sina egna gruppområden, och att hjälpa civilbefolkningen och att arbeta själv-
ständigt i eget gruppområde kan ses som samverkande inriktningar.  

Som gruppchefernas reflektion-över-verksamhet är detta ett exempel på hur det kon-
kreta, genomförda arbetet med dess officersinitierade inriktning mot vapenbeslag och 
att vara Task Force-chefens bästa kompani som sänds till olika områden, värderas inom 
ramen för en praktikextern kontext för arbetet som gruppcheferna men just inte office-
rarna bär upp i sina samtal och diskussioner. Denna kontext lyfter fram andra vad och 
hur för arbetet än att försöka beslagta vapen ”var som helst” i Kosovo. Det säkerhetspo-
litiska uppdraget att upprätthålla SASE inramas och tolkas av gruppcheferna på ett sätt - 
hjälpa civilbefolkningen - som ställs i motsats till det vapenfokuserade arbete de i prak-
tiken genomför. Iriktningen att hjälpa civilbefolkningen samverkar emellertid med en 
strävan efter att i ”gruppchefernas mission” få arbeta nära lokalbefolkningen i de egna 
gruppområdena och detta företrädelsevis med underrättelsetjänst och humanitära och 
andra projekt.   

7.4.3 Befälshierarkisk organisering och gruppchefernas mission 
Insatstraditionen av gruppchefernas mission och organiseringen i gruppautonomt arbete 
tonades, som visats i kapitel 6, i det praktiska genomförandet av arbetet ned till förmån 
för en förstärkt befälshierarkisk organisering av verksamheten. Gruppcheferna upplevde 
en befälshierarki som naturlig - de var ju trots allt ett militärt förband - men såg inom 
ramen för insatstraditionen av ”gruppchefernas mission” hela tiden också det egna 
gruppautonoma arbetet som ett huvudspår i säkerhetsarbetet.  

Med gruppchefen B11 som genomfört tre tidigare missioner på Balkan hade jag ett 
längre samtal om hur detta hade sett ut på tidigare kontingenter. Han menade att för-
bandskulturer vad gäller ledning och organisering tydligt kunde ses hos olika kompanier 
beroende på vilka förband som satt upp dem. Pansarförband hade en ”hård” linjeorgani-
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sation som man hela tiden följer, kontakter går steg för steg upp genom hierarkin mena-
de B11 och berättade att hans kompanichef på KS09 (från ett pansarförband) knappt 
hälsade på gruppcheferna. Likaså bemöttes förslag om att då och då samla gruppchefer-
na med avog, och endast en gruppchefssamling genomfördes. Även under en mission i 
Bosnien (BA12) var officerslaget huvudsakligen från ett pansarförband, med en enligt 
B11 ”strikt” linjeorganisation.   

På en annan tidigare mission (KS04) var B11:s kompanichef från ett jägarförband, 
och det förekom mycket mer gruppchefsverksamhet. Gruppcheferna gavs ”koll på verk-
samheten två snäpp upp”, d.v.s. på kompaninivå, och det var normalt med formellt ar-
rangerade kontakter och möten inte bara mellan gruppchefer och plutonchefer, utan 
också mellan soldater-plutonchef och gruppchef-kompanichef. Den nu pågående mis-
sionen tyckte B11 till stor del påminde om hur jägarförband genomförde utlandsinsatser 
då ”uppgiften går före linjeorganisationen” och ”det är lättare att tala med kompaniche-
fen än på andra missioner”. Samtidigt tyckte han att det var för lite dialog mellan chefs-
nivåerna och att vad som beordrades genom linjeorganisationen fick för stort genomslag 
när det gällde vilka uppgifter de skulle ägna sig åt. (Samtal B11 26/7) Han menade att: 

När linjeorganisationen är hårt strypt så blir uppgiften hämmad, när man jobbar i utlandstjänst, det 
måste vara lite friare, och man måste ha förmåga att bolla idéer fram och tillbaka, givetvis ska man 
ha en förståelse för systemet. (Gruppchef B11, juli) 

 
Detta kan ses som en reflektion-över-verksamheten utifrån en bred orienterande förstå-
else baserad på förtrogenhet och erfarenhet från ett flertal olika arbetspraktiker och sätt 
att organisera och leda arbetet i utlandstjänst. De två organisatoriska ordningarna - 
gruppautonomi och befälshierarki – där den förra efterhand framträtt i Kosovo och vida-
reförts genom bl.a. insatsutbildningen, verkar också delvis kunna hänföras till olika 
kontingenters hemförbandskulturer med jägarförband och pansarförband som två typis-
ka företrädare för de olika organisatoriska ordningarna.73 I det följda kompaniet före-
kom båda sätten att organisera och leda arbetet även om den befälshierarkiska ordning-
en stärktes på bekostnad av det helt gruppautonoma arbetet som grupperna ibland fick 
bedriva på ”fritiden” mellan olika plutons- och kompaniaktiviteter.   

Gruppcheferna tycks dock kunna hantera förekomsten av de två sätten att organisera 
och leda och utan större problem växla mellan dem. Detta då, i relation till det ”lilla” 
gruppautonoma arbetet, ”stora” plutonsoperationer och kompanioperationer då grupper-
na rättade in sig i ledet och utförde sin del kunde erbjuda spännande inslag och arbets-
uppgifter som var svåra att åstadkomma i ett gruppautonomt arbete.  

Men gruppcheferna ser också problem med en alltför stor emfas på ”stora operatio-
ner” i relation till gruppautonomt arbete i sina gruppområden. Det blir ibland mycket 
lite tid för det egna gruppautonoma arbetet och svårigheter med kontinuiteten främst i 
kontakten med lokalbefolkningen. Detta bland annat p.g.a. att kompaniet i enlighet med 
kompanichefens strävan att vara det bästa och mest efterfrågade kompaniet får flera 
                                                 
73 Kompanichefen B1 angav också ”tristess” och ”för mycket trupp i förhållande till uppgifterna” som skäl till varför 
den gruppautonoma organiseringsformen uppstått i Kosovo. Under dessa förutsättningar har även förband som nor-
malt vill upprätthålla en strikt befälshierarkisk organisering incitament att utveckla eller fortsätta med ”gruppchefer-
nas mission”. 
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uppdrag utanför kompaniområdet, ibland med mycket kort varsel. En gruppchef berät-
tar: 

B31: Jag tycker det har varit så mycket kontraorder hela tiden och det är att flänga och fara, det 
blir aldrig som vi [i gruppen] har tänkt det och då...blir man bara trött på att höra och lyssna på all-
ting och då, man har lärt sig att det är ingen mening jag planerar nån verksamhet för det skiter sig 
ändå, liksom, ...kontraordernas mission... men de [plutoncheferna] vet ju om det och vi vet likaväl 
att det är inte upp till dem heller, det ligger sällan på deras bord utan det ligger ovanför, ...de frågar 
ju vad vi har planerat och hit och dit, men du vet i slutändan, det spelar ingen roll vad vi har plane-
rat för det får ändå stryka på foten, liksom. (Gruppchef B31, juli) 

 
I den gruppautonoma inramningen av arbetet såg gruppcheferna framför sig att vara 
proaktiva och kunna planera och arbeta långsiktigt i sina gruppområden. I och med de 
många plutons- och kompanioperationerna kom de periodvis istället att bli reaktiva i 
förhållande till arbetet, även sitt eget gruppautonoma och fick, när tiden för eget arbete 
fanns, ofta ge sig ut i sina gruppområden med små till obefintliga förberedelser.74 Inten-
siteten i aktiviteterna på kompani- och plutonsnivå varierade dock, och vissa perioder 
var lugnare med mer tid för arbete i det egna gruppområdet. Att delta i ”stora” operatio-
ner och operationer i andra kompaniområden sågs dock genomgående som spännande 
och som att det hände något och var inget gruppchefer och soldater ville vara utan.  

De kompaniledningsinitierade operationerna kom av gruppcheferna emellertid också 
att ges mening inom ramen för en förståelse av arbetet som gruppchefernas mission. En 
gruppchef reflekterar över de många operationerna utanför sitt eget gruppområde med 
hjälp av en bostadsmetafor: 

B23: Vi har inte fått gått in oss i... vårt eget område, det är som att ha köpt en ny lägenhet och pre-
cis flyttat in grejorna, och så kommer hyresvärden och säger nä du får inte bo i din lägenhet, du 
ska bo i den här killens lägenhet, för han ska flytta iväg en stund. MG: Ja, soldaterna sa att det var 
två veckor sedan ni var där sist. B23: Ja vi åkte igenom där i lördags, men då åkte vi vägen upp 
tillsammans med KPS, och så åkte vi tillbaka, vi har inte hunnit, varit in och hälsat på folk och va-
rit in och sådär. (Gruppchef B23, april)  

 
Den egna lägenheten – det egna gruppområdet – var något som de inte kunnat bekanta 
sig med då de hela tiden fick utföra arbete i ”andras lägenheter”. Detta senare – kompa-
nioperationerna och uppdragen att stödja andra kompanier – ställs i citatet ovan i ett 
motsatsförhållande till arbetet i det egna gruppområdet. Detta var, när ”gruppchefernas 
mission” kom på tal i intervjuer och samtal, ett bland gruppcheferna genomgående syn-
sätt på det säkerhetsarbete som de facto genomförde. Var man, som med metaforen från 
citatet ovan, mycket i andras lägenheter hann man inte vara alls i sin egen. Även de yng-
re gruppcheferna kunde tala om denna motsats i arbetet, men accepterade det oftare och 
utan vidare åsikter mer än de äldre, mer erfarna gruppcheferna som oftare såg det som 
ett problem. Längre fram i insatsen, under fältstudieperioden i juli/aug, hade samtliga 
grupper arbetat mer i sina gruppområden men beskrev dem i gengäld genomgående som 

                                                 
74 Detta kan också vara en orsak till att många i grupperna menade att säkerhetsarbetet i praktiken handlade om att 
”visa militär närvaro” och att ”vara där ute och patrullera” mer än några mer specificerade uppgifter. De hann helt 
enkelt inte med något mer avancerat arbete. 
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lugna, att ingenting händer där och det nu faktiskt var mer spännande och intressant att 
se andra platser och camper i Kosovo.  

7.4.4 Gruppcheferna, arbetets tempo och behovet av vila 
Den inriktning mot att jobba hårt och intensivt som inramningen av arbetet som en täv-
ling poängterade kom, som berörts ovan, att samverka med plutonchefernas definition 
av soldaternas (och sin egen) professionalitet inom ramen för en befälshierarkisk inram-
ning av arbetet. Huvuddelen av de uppgifter som skapades inom och ställdes till förban-
det utfördes också i slutändan av gruppchefer och soldater som vanligtvis arbetade ock-
så nattetid. Effekten blev att gruppernas arbetstidsuttag var mycket högt, vilket av plu-
toncheferna gavs mening som något som var helt i sin ordning för professionella solda-
ter i den bästa plutonen, d.v.s. deras respektive pluton.  

Att se och värdera det höga arbetstidsuttaget inom ramen för arbetet som en tröttande 
och rutinartad verksamhet verkade inte vara vanligt bland plutonchefena. Vid ett flertal 
tillfällen hörde jag plutonchefer säga till sin pluton att vila fick de göra hemma i Sverige 
sedan när det var leave – i Kosovo var de för att arbeta. Frasen ”tjänst är bra för kropp 
och själ” kom med ett hurtigt tonfall ofta ur plutonchefen B20A:s mun. Som berörts 
ovan hanterade plutoncheferna också befarad eller konstaterad trötthet och leda inom 
plutonen med, enligt plutoncheferna, motiverande dagsledigheter, stridsskjutningar och 
”plutonsmys”, snarare än att försöka minska gruppernas arbetsbelastning. 

Ett längre utdrag från en intervju med en av de erfarna gruppcheferna med tre tidiga-
re missioner i Kosovo bakom sig, belyser en hel del av gruppchefernas (och gruppernas) 
olika problem med plutonchefernas syn på professionalitet och officerarnas kollektiva 
handlingsstrategi. Officerarnas handlingsstrategi och hur de sinsemellan resonerade var 
inte tydligt för gruppcheferna. De konkreta inriktningar av arbetet som denna hand-
lingsstrategi ledde till märkte de dock av, vilket denne gruppchef värderade inom ra-
marna för en förståelse av arbetet dels som en annan inriktning i den säkerhetspolitiska 
insatsen, dels som en rutinartad, tröttande verksamhet som kräver att andra inriktningar 
än att jobba hårt lyfts fram:     

MG: Hur är det att vara skyttegruppchef på den här kontingenten? B21: Hetsigt, stressigt, [MG: 
Högt tempo?] det ska jobbas hela tiden, när man får höra att vi är inte här för att vila, jo, det är vi 
visst säger jag, vi är inte här för att jobba 24 timmar om dygnet, varför då, vad finns det för ända-
mål med det, det är vansinne, vi har inte varit lediga en enda dag hittills, och det vet ju alla om för 
det känner alla, och så kommer det sen små antydningar om att här ska inte vilas, här ska jobbas, 
men det är ju ingen som är lat. MG: Ja, det har varit rätt högt tempo, de här tre veckorna som jag 
har varit nere, jag har förvånats av det, att det är väldigt, slag i slag hela tiden. B21: Ja, och jag 
ser ingen mening i det jag ser inte att det fyller nån funktion mer än att det, jag misstänker ju näs-
tan att det är, nu ska jag, det här kompaniet vara bäst då, och så... ska vi jobba hårdare än andra 
plutoner, söka fler fordon än andra plutoner och... vi är inte här för det, vi är här för att hjälpa 
människorna och...jag känner på mig att till slut kommer det här inte att funka, inte om det ska 
fortsätta, men nu har vi leave också, men jag har förvarnat soldaterna om att leave är ingen vilope-
riod, det är jättestressigt att komma hem en vecka, och hinna träffa alla och, gå ut på krogen och 
träffa flickvännen, föräldrar, vänner... du är inte utvilad när du kommer tillbaks hit, tvärtom...det är 
psykologiskt jättejobbigt att ha leave, även om det är kul. MG: Är det plutonsledningen eller kom-
paniledningen som driver på? B21: Vet inte. MG: Är det från befälen, så att säga uppifrån? B21: 
Ja det är det, vi får ju bara vårt, vad vi ska göra. MG: Har gruppen sagt nåt om det här? B21: Inte 
uppåt. MG: Men har ni snackat om det? B21: Ja, det är på hela kompaniet, ja det, till och med 
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Signal [Camp Victorias radio- och ledningsrum] börjar anmärka på det, de ser ju alla våra färdpla-
ner hela tiden, till och med de har börjat anmärka att det här funkar inte, ni är aldrig lediga.75 MG: 
Jag har nu varit på ganska många grupper och jag har noterat en sak, det blir tillräckligt med 
sömn för att inte somna på post, folk får tillräckligt med mat och sådär, men samtidigt kan det 
märkas en mental förslitning- B21: Alltså det där med att sova på post, jag säger åt mina soldater 
när vi är ute att, är vi fyra personer i bilen, och ska stå still, sov två stycken, då säger plutonchefen 
det får ni inte, och det får de inte, men varför inte? Det räcker med två vakna, vi får så lite sömn 
ändå, jag har snittat fyra timmar per dygn ofta, sen har resten varit jobb, det är inte bra, det måste, 
jag fattar inte… MG: Men har ni haft en diskussion om just det? B21: Jag tror att våran grupp är 
den enda som sagt till: nej, den här patrullen kan vi inte göra, och då köpte chefen det, men man 
ska inte behöva gå så långt. (Intervju B21 april) 

 
Citatet belyser också flera av de i avsnitten ovan berörda problemen med bristande dia-
log mellan chefsnivåer, och med förstärkningen av den befälshierarkiska organiseringen 
där uppgifterna kommer ”uppifrån” och grupperna har ett reaktivt förhållande till arbe-
tet mer än att själva, proaktivt och i dialog med överordnade planera arbetet. Gruppche-
fen i citatet ovan var också den av de äldre gruppcheferna som befann sig mest på kolli-
sionskurs med sina plutonchefer, och jag fick intrycket av att intervjun kom att fungera 
som utlopp för en del frustation.  

Det var inte alla gruppchefer som var lika frispråkiga om vad de tyckte om officerar-
nas sätt att leda och utföra arbetet, speciellt inte bland de yngre som var mer försiktiga 
att uttala sig under inspelade intervjuer. De uppfattningar om illojalitet som berördes 
ovan angavs ibland direkt som skäl till att inte säga något, t.ex. att ”jag vill inte vara 
illojal och snacka skit om mina chefer” (Gruppchef B13, april). Det synes vara viktigt 
att som gruppchef ha en stämpel av att vara lojal, speciellt för de som genomfört värn-
plikt på samma förband som huvuddelen av officerarna kom ifrån. Till saken hör att 
plutoncheferna också sätter tjänstgöringsbetyg på soldater och gruppchefer, vilket för en 
del var viktigt inför nya utlandstjänstgöringar eller för ansökan till olika utbildningar i 
Sverige (t.ex. polisutbildning). När inte inspelningen var på, liksom under olika patrul-
ler med grupperna kunde emellertid också de mer försiktiga gruppcheferna ge utlopp för 
liknande tankar om och reflektera över arbetets intensitet på samma sätt, om än inte lika 
koncentrerat, som gruppchefen i citatet ovan. Det är också betecknande att frågor om 
hur de upplevde plutonchefernas ledning och sätt att organisera av flera gruppchefer 
direkt tolkades som en förfrågan om att ”snacka skit”. Det frågade jag aldrig efter. 

Vid två tillfällen under juli/aug blev jag också tillfrågad av två olika gruppchefer, 
båda äldre och med tidigare erfarenhet, om jag visste, eller hade tillgång till Försvars-
maktens arbetstidsbestämmelser för Utlandsstyrkan (vilket jag inte hade utan hänvisade 
dem till deras förtroendemän). Bakgrunden var att de visste att det fanns försvarsmakts-
regler om att fordonsförare måste sova minst sex timmar per trettiosextimmarsperiod, 
och de undrade om det fanns andra formella regler för vilken vila de hade rätt till för att 
kunna balansera plutonchefernas formella rätt att som överordnade beordra verksamhet. 
I Sverige finns t.ex. arbetstidsregler om personalens dygns- resp. helgvila vilket grupp-
cheferna hade en vag uppfattning om och talat om sinsemellan.  

                                                 
75 Stabsgruppen och stridsledningsgruppen som bemannade Signal Center och Ops Room (ledningsrummen på Camp 
Victoria), hade genomgående stor tidigare erfarenhet av utlandsinsatser på Balkan. 
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Detta kan tolkas som ett försök av gruppcheferna att ge arbetet en inramning inom 
delar av den kontext som här kallats verksamhet i enlighet med Försvarsmaktens orga-
nisation och regelverk som är det meningssammanhang som plutoncheferna, utöver sina 
hemförbands traditioner, lutar sig mot när de betonar orderlydnad och sin rätt att beord-
ra arbete. Att hänvisa till formella arbetstidsbestämmelser skulle kunna innebära en 
möjlighet för gruppcheferna till formella begränsningar av plutonchefernas formella 
befogenheter. Gruppcheferna hade dock inte tillräcklig kunskap om denna formella kon-
text för arbetet för att kunna inse vad de kan göra och inte göra gentemot plutonchefer-
na.76 

7.4.5 Reflektion-inom-vapenjakt hos gruppcheferna  
De målsättningar om mesta möjliga vapeninsamling samt att vara bästa kompani, som 
kompanichefen fastställt, och som underbyggde officerarnas handlingsstrategi, blev i 
kraft av kompanichefsbeslut styrande för hela kompaniet. Officerarnas kollektiva hand-
lingsstrategi att utföra arbetet som en befälshierarkiskt organiserad tävling i vapenjakt 
hade därför stor inverkan på gruppchefernas inriktning av arbetet oavsett vad de till sist 
tyckte om det.  

Inriktningen mot att hitta vapen var därmed något som alla chefer oavsett nivå var 
tvunga att förhålla sig till. Det som gentemot kompani- och plutonschefernas uppfatt-
ningar skilde i många gruppchefers uppfattning om detta var vilka metoder som till-
greps för att nå målet. Inom kompaniledningen var en instrumentell åtgärd bland annat 
att genomföra sökoperationer vid vilka kompaniets sökgrupper undersökte ödehus och 
andra misstänkta platser med hjälp av sin specialutrustning. I dessa sökoperationer fick 
skytteplutoner och grupper ofta mer understödjande bevaknings- och vaktuppgifter, och 
det var främst sökplutonen som kunde räkna in vapenfynd i sin statistik även om det 
ibland också fördelades på närvarande skyttegrupper. Skytteplutoncheferna hade sämre 
möjligheter att själva ordna sådana sökoperationer, och en huvudmetod blev för dem 
istället att genomföra många och stora VCP: er då det var i sådana flera av officerarna 
menade att möjligheten att beslagta vapen var störst för skytteplutonerna. Detta trots att 
statistiken från de senaste kontingenterna talade om ett beslagtaget vapen per 1000 ge-
nomsökta fordon.   

Gruppcheferna, speciellt de som också i tidigare kontingenter stått och genomsökt 
mängder med fordon i stora VCP-operationer hade reflekterat över detta och hade en 
annan uppfattning om relevanta metoder. Gruppchefen B21 får exemplifiera: 

MG: Jag får intrycket av verksamheten här att..kanske officerarna främst när förhoppningen om 
det stora [vapen]fyndet? B21: Mmm, sen vet ju vi då vad statistiken är för att hitta stora fynd i 
VCP:er, inte stora, så jag kör ju mer på att vi ska stoppa bilar som är intressanta, rakt av, pang, 

                                                 
76 Jag hörde inte heller om någon fortsättning av detta inom kompaniet. När jag sedan frågade kontingentens perso-
nalofficerare om eventuella arbetstidsbestämmelser fick jag veta att inom Utlandsstyrkan förekommer inga arbets-
tidsbegränsningar på samma sätt som vid t.ex. svensk militär verksamhet i Sverige. Denna frånvaro av arbetstidsbe-
gränsning angavs både av den här följda kompanichefen och av andra utandserfarna officerare jag talat med som en 
av de stora fördelarna med chefsskapet i utlandstjänst – man ”äger all tid” och slipper förhandla om arbetstid och 
betala ut dyra övertids- och övningstillägg. 
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dyra fina bilar med unga män, inte ställa upp trettio soldater och ha stor VCP i två timmar, det är 
ingen som åker in i den. (Gruppchef B21, april) 

 
Detta att ”stoppa bilar som är intressanta, rakt av, pang” benämndes ”snap-VCP” inom 
kompaniet och blev ett mer föredraget sätt för grupperna än mer statiska VCP:er om det 
gällde att försöka beslagta vapen. Grupperna talade med varandra om detta och hörde 
sig gärna för hos en grupp som gjort ett vapenfynd i en snap-VCP om hur de gjorde och 
vad som hände.  

Snap-VCP gick oftast till så att soldater eller gruppchefer under fordonspatrullering 
såg en bil som de tyckte såg misstänkt ut, och de därför signalerade till den att stanna, 
ibland efter att ha kört ikapp eller till och med prejat den. Om något illegalt (vapen, dro-
ger. etc.) påträffades tillkallades via watchkeeper (vakthavande befäl) på campen lokal-
polis som fick omhänderta de anhållna. Det kan ses som att den inriktning mot att hitta 
vapen som kompanichefen fastställt, av gruppcheferna sattes i samband med en metod 
som låg mer i linje med deras arbete som självständigt patrullerande grupper, istället för 
den mer plutonchefsledda metoden att utföra en större, mer svårmanövrerbar plutons-
VCP:operationer. Officerarna verkade inte vara lika entusiastiska över snap-VCP som 
gruppcheferna, utan såg det mer som en metod som framförallt var genomförbar på 
grupp- och omgångsnivå i samband med att de var ute och patrullerade enskilt. Det var 
med andra ord en metod som underlättade målet att beslagta vapen liksom gruppernas 
strävan efter spännande händelser, men inte tillgodosåg plutonchefernas strävan efter att 
plutonen arbetar under plutonchefens ledning.  

”Snap-VCP” bygger dock inte bara på gruppernas möjlighet att patrullera självstän-
digt i omgång och grupp, utan också på en förståelse av vilka det är värt att stoppa för 
att eventuellt beslagta illegala vapen. Av gruppernas berättelser att döma handlade det 
dock mest om just det gruppchefen i förra citatet talade om: dyra, fina bilar med unga 
män, vilket gruppchefer och soldater ofta satte i samband med organiserad brottslighet. 
Ett ofta upprepat argument var att dessa, ofta officiellt arbetslösa unga män hade råd 
med dyra bilar p.g.a. kriminalitet, och att de p.g.a. kopplingar till kriminalitet också 
hade vapen. Inom ramen för denna syn på det kosovariska samhället och dess unga män 
utvecklade soldater och gruppchefer ett visst mått av intuition och ”tyst kunnande” när 
det gällde vilka bilar och människor som stoppades. 

”Snap-VCP” innebar ofta snabba situationer och sekundsnabba beslut, där vad Eraut 
(2004) kallar ”instant/reactive” och ”rapid/intuitive thinking” i arbetet var centralt. En 
gruppchef berättar: 

[D]et har visat sig att magkänslor stämmer otroligt ofta, vi stoppade en bil på magkänsla förra 
veckan, och föraren var beväpnad och hade en mantlad niomillimeters pistol på sig. (Gruppchef 
B31, april)  

 
Magkänslan kan i detta ses som ett tyst kunnande som utvecklats genom reflektioner 
inom den mentala inramning av samhället och säkerheten i Kosovo som förståelsen av 
kosovariska ”dyra, fina bilar med unga män” medförde. Dessa reflektioner skedde av 
berättelser och obsvervationer att döma på alla plan – som reflektion-i-handling när en 
dyr, fin bil med unga män dök upp för första gången i en ”vanlig” VCP, som reflektion-
över-handling när de funderade över dagens arbete efteråt, som reflektion-inom-
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verksamhet när grupperna informellt talade om framgångsrika snap-VCP:s på campen, 
och som informell reflektion-över-verksamhet när gruppcheferna sinsemellan och inför 
mig jämförde snap-VCP med plutons-VCP:er.  

Anammandet och spridningen av snap-VCP-metoden bland grupperna kan ses som 
en förfinad, kollektiv anpassning till lokalmiljön i Kosovo, baserad bland annat på flera 
gruppchefers reflektioner över hur plutons-VCP:er genomfördes och vilka resultat de 
fick, och på en syn på unga män med dyra bilar i Kosovo. Anammandet skedde mot en 
vagt angiven bakgrund av den säkerhetspolitiska insatsen och det konkreta målet att 
beslagta så mycket vapen som möjligt, men sågs som ett bättre sätt att höja sin egen 
vapenfyndstatisitik än plutonchefernas metoder. Dessutom tillgodosåg som sagt meto-
den, som alltid var en pulshöjare, gruppernas strävan efter en ”spännande” mission. 
Spridningen av metodens finesser och erfarenheter därav skedde snarast genom infor-
mella samtal grupperna emellan, som informell reflektion-inom-verksamhet, mer än 
genom sådana formella, kollektiva utvärderingar och ”after-action-reviews” som office-
rarna genomförde.  

7.4.6 Avslutning: spänningar mellan olika sätt att förstå arbetet 
Ett av huvudresultaten från fallstudien är att chefernas kunnande och reflekterande i det 
säkerhetsrelaterade arbetet i Kosovo har skett utifrån två icke-slumpmässiga grupper av 
de praktikexterna kontexter cheferna orienterade sig mot under insatsutbildningen och 
som bildade grunden för olika förståelsetyngdpunkter för de olika chefsnivåerna (se 
Granberg 2013, avsnitt 7.5.1). Ett av de mer framträdande resultaten i detta är att det 
formella uppdrag att upprätthålla ”safe and secure environment (SASE)” som cheferna 
informerats om under insatsutbildningen och som gavs ”officiell” mening inom en 
ganska vag kontext av opartisk säkerhetspolitisk insats, sedan av olika chefsnivåer tol-
kats olika och getts mer konkret mening beroende på vilka andra praktikexterna kontex-
ter för arbetet de orienterat sig mot. Här kom de olika förståelsetyngdpunkterna från 
insatsutbildningen att bli vägledande för vilka tolkningar de olika cheferna gjorde, och 
vilka inriktningar av arbetet de strävade efter. 

Officerarnas tolkning av kompaniets uppdrag i Kosovo kom under kompanichefens 
ledning att handla om vapeninsamling och att vara bästa kompani inom Task Force 
Central. Denna inriktning kom att samverka med främst plutonchefernas kontextualise-
ring av arbetet som en tävling i vapenjakt och arbete och som en befälshierarkiskt orga-
niserad verksamhet i enlighet med deras hemförbands traditioner. Den befälshierarkiska 
organiseringen samverkade också med meningsgörandet av arbetet som en verksamhet 
inom Försvarsmaktens organisation och regelverk, där arbetsgivaransvar, befälsrätt och 
följande av formella regler och anvisningar är grundläggande delar. Tillsammans bilda-
de dessa olika meningsgivande kontexter grunden för en sammansatt handlingsstrategi 
för arbetet bland officerarna, främst plutoncheferna. Denna handlingsstrategi - som här 
benämns en befälshierarkiskt organiserad tävling i vapenjakt - angav vilka inriktningar 
arbetet bör ha och hur det bör utföras för att göras till medel för de olika mål och inrikt-
ningar de olika kontexterna ger värde. Sålunda inriktade officerarna arbetet mot att hitta 
vapen, mot att vara bästa pluton/kompani som arbetade hårdast, mot plutons- och kom-
panioperationer, och mot att visa militär disciplin och förbandsanda.  
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Dessa inriktningar av arbetet fick dock effekter bland grupperna genom bl.a. ett 
mycket högt arbetstidsuttag och att de periodvis inte fick möjlighet att arbeta i sina 
gruppområden så som insatstraditionen i Kosovo hade utvecklats vid tiden för studien, 
och så som gruppcheferna förväntat sig. Bland gruppcheferna fanns också orienteringar 
mot andra meningsgivande kontexter för arbetet – kontexter som betonade traditionen 
av gruppautonomt arbete i egna gruppområden, och som betonade arbetet som en tröt-
tande och rutinartad verksamhet som krävde åtgärder för att bibehålla personalens moti-
vation och för att motverka trötthet och leda. Även kompanichefen gjorde denna senare 
inramning av arbetet, och försökte skapa god sammanhållning och förbandsanda för att 
motverka tristess och leda genom att genomföra kompanioperationer med all tillgänglig 
personal. Detta lyckades ge en ”vi-känsla” på kompaniet, men bidrog i praktiken också 
till den höga arbetsbelastningen och svårigheterna att arbeta gruppautonomt.  

De kontexter för arbetet som gruppcheferna, främst de äldre, mer erfarna orienterade 
sig mot, och de inramningar de understödjer, föranledde dem att ifrågasätta officerarnas 
inriktningar och istället efterfråga mer arbete i eget gruppområde, samt större möjlighe-
ter till vila och fritid. Samverkande med dessa sammanhang för arbetet, inramades den 
säkerhetspolitiska insatsen vidare som en fråga om att hjälpa civilbefolkningen mer än 
att hitta vapen, och inom ramen för en förståelse av arbetet som en verksamhet inom 
Försvarsmaktens organisation och regelverk gjordes försök att hitta formella arbetstids-
regler som stödde kravet på vila och fritid. Den ”motförståelse” av arbetet som grupp-
cheferna därvid visade fick dock aldrig uttryck som konflikter mellan gruppchefer och 
plutonchefer, utan höll sig som spänningar under ytan och kom endast i några fall fram 
och tolkades i de två fall jag kunde observera av de runtomkring ofta som personkon-
flikter mellan cheferna.   

En orsak till att gruppcheferna inte i någon större grad samlades i opposition mot of-
ficerarna var att de saknade forum där en sådan opposition skulle kunna bildas. En hel 
del av de yngre gruppcheferna och soldaterna som hade värnplikten nära inpå betonade, 
i kontrast till sin förutvarande militära roll som värnpliktiga, också ofta sin nya militära 
roll som professionella, anställda soldater och kolleger med officerarna, vilket de fick 
kalla sig på de senares villkor att jobba hårt, vara disciplinerad och inte slarva. Många 
yngre chefer och soldater kom därmed själva att betona hårt arbete och att i Kosovo var 
man inte för att vila. Men som gruppchefer var dessa yngre chefer också en del av ar-
betsmanskapet och de var lika hårt ianspråktagna som sina soldater. De yngre gruppche-
ferna kunde därför emellanåt vackla mellan vad de äldre gruppcheferna ansåg, och vad 
plutoncheferna, som de många gånger haft som utbildningsbefäl i Sverige, ansåg om 
arbetet. Det verkade vara lika lätt för de äldre gruppcheferna att utifrån arbetsbelast-
ningen rekrytera dem för sin sak, som det var för plutoncheferna att utifrån den efter-
strävade självbilden hos soldater och yngre gruppchefer rekrytera dem för sin.  

Den spänning mellan olika sätt att förstå och inrama säkerhetsarbetet som ovan be-
skrivits som chefsnivårelaterad, fanns därmed också ofta hos den yngre personalen. Det-
ta framkom ytterst tydligt vid en intervju med en yngre gruppchef, som haft sin pluton-
chef som befäl under grundutbildningen i Sverige och som innan utlandstjänsten också 
var god vän med plutonchefen. På väg till intervjulokalen talade vi om det pressade 
schemat, och han gav uttryck för vad hans plutonchef ofta sade:  
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”Vi är ju här för att jobba, man kan ju liksom inte ligga och löka på campen” (Samtal Gruppchef 
B22, april) 

 
Tio minuter senare, under intervjun, kom samtalet att handla om vad plutoncheferna inte 
riktigt förstår om utlandstjänsten:  

[T]empot i arbetet /…/ här är det liksom, 24 timmar om dygnet i åtta veckor, och då kan man inte 
vara i tjänst hela tiden, man måste ha tiden då man kan ligga och, kolla på en film eller nånting. 
(Intervju, Gruppchef B22, april) 

 
Citaten är ett koncentrerat exempel på en av de motsatser i sätten att förstå och inrama 
arbetet som förekom inom de följda plutonerna på kompaniet, och som ledde till spän-
ningar och några mindre konflikter p.g.a. hur säkerhetsarbetet genomfördes. Vid flera 
andra tillfällen kunde jag höra soldater och gruppchefer inför mig och ofta med pluton-
cheferna i närheten betona att de var där för att jobba, för att sedan, i sin grupp, klaga på 
att de fick sova för lite, inte hann träna eller att någon uppgift var tråkig. 

Figuren nedan sammanfattar de spänningar som uppkom p.g.a. de olika sätten att in-
rama arbetet. Vad gruppcheferna talade om som alternativa inriktningar i säkerhetsarbe-
tet som motvikt till de inriktningar officerarnas kollektiva handlingsstrategi medförde 
anges (fet, kursiv text), liksom de praktikexterna kontexter de orienterade sig mot 
(skuggade). En av dessa spänningar - mellan arbetet som en säkerhetspolitisk insats och 
som en verksamhet inom Försvarsmaktens organisation och regelverk - har inte ritats in, 
utan berördes ovan. Andra spänningar rörde de olika sätten att inrama det höga arbets-
tidsuttaget, olika sätt att inrama organiseringen av arbetet, och olika sätt att inrama det 
formella uppdraget att upprätthålla SASE. En spänning som började uppstå men för-
svann var frågan om arbetstidsbestämmelser och hur arbetet på olika sätt kunde inramas 
som en verksamhet inom Försvarsmaktens organisation och regelverk.  
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Reflektion kan, som i exemplen i avsnitt 7.3 ovan, således handla om att genom assimi-
lativ reflektion förstärka en viss förståelse och därmed ett visst kunnande i arbetet. Det 
kan också, som i fallet med gruppchefernas ”motförståelse”, handla om att ifrågasätta 
det arbete som genomförs genom att abduktivt inrama det inom alternativa praktikex-
terna kontexter som lyfter fram andra värden och inriktningar och ett annat kunnande i 
arbetet. Detta kan, som figuren ovan sammanfattar, underbygga spänningar och konflik-
ter i en organisation. Men reflektion handlar också om att fördjupa och förändra den 
förståelse som underbygger ett visst kunnande genom ackommodativa reflektionspro-
cesser. I dessa kan förståelsen av något utökas och fördjupas genom utveckling av be-
grepp som pekar på troliga eller konstaterade bakomliggande orsaker eller övergripande 
sammanhang för det förstådda. Detta kan sedan underbygga mer komplexa mentala in-
ramningar i olika situationer. Detta kommer att ges en empirisk belysning i följande 
avsnitt. 
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Figur 7-03.  Gruppchefernas ”motförståelse” av arbetet utifrån 
sina kontextorienteringar, och spänningar inom 
kompaniet i förståelsen av arbetet.  
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7.5 Reflektion som ackommodativ horisontfördjupning 
I det följande ges tre exempel på hur främst kompanichefen genom ackommodativa, 
horisontfördjupande reflektioner fick en djupare förståelse för vissa aspekter av säker-
hetsarbetet. Dessa reflektioner rör militär organisation och hur den multinationella 
KFOR-insatsen leddes (avsnitt 7.5.1), säkerhetsarbetets ”opolitiskhet” (avsnitt 7.5.2), 
och samarbetet med lokalpolisen (avsnitt 7.5.3). När det gäller den förståelse kompani-
chefen och de andra officerarna i början av insatsen hade av dessa områden ledde den 
till mentala inramningar och ett utförande av arbetet vilket berörts i föregående kapitel.  

7.5.1 Kompanichefen och interndiplomatin i Task Force Central. 
Kompanichefen upplevde en tidvis stark frustration över att Task Force Central inte 
verkade fungera enligt ”normala” militära organisationsprinciper, utan att det var myck-
et ryggdunkande, tassande runt chefer och enheter med låg kompetens och att ”allt god-
känns” även om insatser och stödinsatser från en del förband varit instrumentellt un-
dermåliga i förhållande till mål och uppgifter. Vid ett tillfälle - en operationsutvärdering 
på Task Force-lednings-nivå där kompanicheferna också deltog - hade kompanichefen 
gett enligt honom rak och ärlig kritik till sido- och överordnade chefer om deras insatser 
på ett sätt som inte är ovanligt bland svenska officerare, men för vilket han fick en upp-
sträckning av en Task Force-befälhavare. (Samtal B1, aug)  

Inom det egna kompaniet kunde normala, svenska befälshierarkiska sätt att arbeta 
upprätthållas, men uppåt mot stora delar av Task Force-staben fick andra, mer indirekta 
och sonderande samverkans- och befälsföringsprinciper användas. Ställföreträdande 
kompanichefen (B2), en f.d. yrkesofficer som nu arbetade inom näringslivet, beskrev 
detta som att de hade en ”affärsrelation” till Task Force-staben inom vilken man gav 
och tog. Genom att ta på sig tillfälliga uppgifter och visa sig allmänt snabba, dugliga 
och tillgängliga ökade de sitt inflytande i Task Force-staben och därmed möjligheterna 
att få igenom olika begäranden från kompaniet, t.ex. i samband med sökoperationer. 
(Samtal B2, aug) 

Inom Task Force Central fanns också två s.k. manöverkompanier (OPCOY) som bil-
dades genom att plocka ihop två multinationella skyttekompanier av tillgängliga pluto-
ner i de nationella kompanierna, samt av en kompaniledning från något nationellt kom-
pani. Tjecker och slovaker bildade OPCOY1, och svenskar, irländare och finnar OP-
COY2. Uppgiften att leda OPCOY2 roterade enligt ett treveckorsschema mellan de tre 
senare nationerna. OPCOY2 drogs ibland samman för övning, varvid den svenska kom-
panichefen hade varit OPCOY-chef.  

Erfarenheter från detta gjorde, tillsammans med erfarenheterna från Task Force-
staben, att till förståelsen av militär organisation som befälshierarkiskt organiserad kun-
de nu kompanichefen foga insikten om att multinationell militär organisering också in-
nebar ett stort mått av diplomati, att väga sina ord och försök att övertyga, även på 
ganska låg förbandsnivå: 

MG: Militära organisationer världen över, de brukar ju berömma sig att vara, hierarkiska, det är 
ordning och reda, det är raka bud, raka besked, man ger order, man lyder, och även i det svenska 
försvaret jämfört med andra typer av organisationer, att det finns en hög förmåga att leda och 
lyda, att man hänvisar ofta till striden, stridens krav, men när man möter andra nationers förband 
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då, går det att agera på samma militära sätt eller blir det diplomati där också? B1: Ja, jag har ju 
testat båda (skratt)... nä men visst är det mer åt diplomatihållet, när man ska hantera andra nationa-
liteter... för det blir just det här att, [för mina underställda] chefer kan jag säga, nä men du ska inte 
ha en annan utrustning på dig, du ska ha samma som alla andra, men där [i det multinationella 
samarbetet] får ju man liksom leva med, okej, det, de har den här kulturen och det är okej för dem 
att göra på ett sånt här sätt, även om jag nu råkar vara chef, och ska leda det här förbandet, med 
tillförda resurser från finnarna, irländarna, tjeckerna eller vad fan det nu är, så visst får man väl ha 
en viss diplomati och försöka övertyga dem om, istället för att bara ge dem en rak order, gå och 
raka dig eller nåt sånt där. (Kompanichef B1, juli) 

 
”Diplomati” bör i detta snarast förstås som att vara försiktig, indirekt, lite listig, att nytt-
ja sin prestige och att ge för att kunna kräva, istället för att vara rak, öppen och krävande 
på basis av sin chefsposition. OPCOY 1 och 2 var avsedda för snabba och kraftfulla 
insatser inom Task Force:n, och problemen med att snabbt samla och effektivt leda ett 
multinationellt kompani ledde så småningom till en förändring. Istället för att plocka 
ihop ett svårlett multinationellt kompani fick enligt ett schema huvuddelarna av ett na-
tionellt kompani i taget utgöra Task Force chefens manöverkompani.   

Omfattningen av den ”diplomatiska” dimensionen av kompanichefsskapet i Kosovo 
var lite av en överraskning för kompanichefen, berättade han också, speciellt när det 
gällde relationerna till andra kompanichefer inom Task Force Central, och till Task For-
ce-staben. Som ackommodativ reflektion innebar insikterna om hur Task Force Central 
leddes och fungerade, att begrepp om kompanichefsskapets ”diplomatiska” dimensioner 
i relationerna till sido- och överordnade lades till förståelsen för hur militära organisa-
tioner leds och hur cheferna samarbetar. Inåt i det egna kompaniet och gentemot den 
svenska kontingentsledningen gällde ett sätt att samarbeta mellan cheferna, och utåt mot 
den övriga KFOR-organisationen gällde delvis andra sätt.  

7.5.2 Insikten om arbetets politiska dimension  
Sökoperationen i Ugljare hade utförts främst som ett försök att hitta illegala vapen. De 
motiverande bakgrunderna fanns, som berörts ovan, i officerarnas förståelse av den et-
niska konflikten i Kosovo och uttolkningen av SASE-uppdraget som att ta in så mycket 
vapen som möjligt. Men operationen fick sedan sin främsta mening som en möjlighet 
att öka vapenfyndstatistiken. Som också berörts ovan lämnades därvid andra aspekter på 
säkerhetsarbetet därhän, som att lagföra illegala vapeninnehavare och att odla goda rela-
tioner till lokalbefolkningen. Fokuseringen på vapenbeslag tog överhanden.  

Under operationen dök ett serbiskt TV-team upp och intervjuade bland annat kompa-
nichefen. Han berättade senare i ett samtal att serbiska media hade slagit upp operatio-
nen stort och gjort en politisk sak av den. Ugljare-operationen blev också omnämnd i 
flera serbiska media. Operationen jämfördes bland annat med en sökoperation i den 
serbiska byn Babin Most i norra Kosovo några månader tidigare, där lokalpolisen KPS 
hade genomfört en ganska brysk sökoperation efter mordet på en KPS-polis, och efter 
vilken en hög kosovarisk KPS-befälhavare fick be bybefolkningen om ursäkt för poli-
sens agerande. Denna operation framställdes i vissa media som en trakassering av den 
serbiska bybefolkningen och ett försök att få dem att flytta, och nu jämfördes alltså Ugl-
jare-operationen med detta. B-coy och KFOR hade därmed hamnat i en efterhandssitua-
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tion gällande främst den serbiska allmänhetens bild av vad som händer med kosovoser-
berna i Kosovo.  

Serbiska medias politisering av Ugljare-operationen hade tillsammans med andra 
händelser fått kompanichefen att reflektera över säkerhetsarbetet utifrån en mer politisk 
syn som uppmärksammar hur kompaniets säkerhetsarbete inverkar på det kosovariska 
samhället sätt att fungera och utvecklas:  

[D]et är mer politik i det här än vad jag trodde från början, det är väl det... samtidigt så tycker inte 
jag att det är till några, alltså jag tycker det är lite...nä, jag tycker det är jädrigt spännande, alltså, 
börjar man se sig själv i ett lite större perspektiv, så märker man det att det vi gör här, det är ju po-
litik, allt är politik... MG: Hur yttrar det sig då, kan du ge några exempel på liksom när din chefs-
roll då, när det blir mer politiskt? B1: (tystnad) valet av sammanhang man vill synas i med sitt 
förband, helt klart,...vill man, bli förknippad med...att vara den som...ställer sig och söker besökare 
till klostret i Gracanica under Durdevdan [serbisk-ortodox vårhögtid], inför tjugo tevebolag, vad 
skickar det för signaler, vilka signaler vill man skicka med media med våran närvaro där, äh, det 
gör vi inte, utan det får, det sköter vi på ett annat sätt...vill vi bli hågkomna som de här 
som...arresterade människorna på ett bröllop för att det sköts därinne, eller....väljer vi en annan 
lösning...vad får det för konsekvenser det är, långtgående konsekvenser om vi gör det här, vi är 
ju...strategiska korpraler77 allihopa här ju. (Kompanichef B1, juli) 

 
Säkerhetsarbetet blir i ljuset av detta inte ett opartiskt, opolitiskt arbete att hålla ordning 
och ta in vapen från gatan som ett villkor för annat, politiskt arbete, utan ett direkt, poli-
tiskt medel för att visa det omgivande samhället bland annat vilken syn på medborgarna 
säkerhetsinstitutionerna i samhället har. Likaså kan, i en politisk kontext, säkerhetsarbe-
tet användas som medel för att signalera hur elimineringen av vissa hot värderas gent-
emot värdet av att människor, speciellt utsatta minoriteter slipper ordningsmaktens in-
grepp och begränsningar i sina liv. I ljuset av detta värderade kompanichefen också Ugl-
jare-operationen, där inriktningen mot att hitta vapen ställdes mot bybefolkningens be-
hov av en ”normal” vardag: 

Ugljare är ett bra exempel att… där vann vi slaget men förlorade kriget kanske… vann vi populari-
tet i Ugljare? Knappast, vi är mäkta impopulära i den byn skulle jag tro, och efter att, det blev ett 
så pass stort ingrepp där i deras vardag, men så till vilket pris… kan man bekämpa brottslighet och 
hur mycket ingrepp i en människas vardag kan man göra… för att få tag på en… kalasjnikov… jag 
menar på att, hade vi nog gjort lite, lite annorlunda så hade det där blivit, perfekt, nu blev det lite, 
lite, det slog över lite vid framförallt VCP:erna, det blev väldigt noggrant och det drog ut på tiden 
och folk blev irriterade för att de blev… ja, försenade till jobb och allt sånt där va, men hade det 
inte vart för det, då tror jag nog att då hade vi vunnit kriget där, om jag uttrycker mig så, nu vann 
vi bara slaget (B1, juli) 

 
Att ”vinna kriget” kan i detta fall ses som en metafor för att etablera en tillit till KFOR 
och de kosovariska säkerhetsinstitutionerna hos kosovoserberna, vilket i förlängningen 
kan leda till att de självmant gör sig av med sina illegala vapen (som operationen visade 
också fanns i byn).  Nu togs några av dessa vapen – ”slaget vanns” – men någon tillit till 
KFOR eller KPS skapades nog inte i byn.  

                                                 
77 Uttrycket ”The Strategic Corporal” myntades 1999 av den amerikanske marinkårsgeneralen Charles C. Krulak 
(1999). Bakgrunden var att beslut på lägsta chefsnivå (korpral) lätt kan få strategiska konsekvenser i den efter det 
kalla krigets slut nya typen av konflikter (”second generation peacekeeping”) där marinkåren ofta sätts in. 
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Även plutonchefen B20A hade insett att säkerhetsarbetet, den vapenjakt de ägnade 
sig åt och de befogenheter de hade inte var opolitiska, utan hade direkt betydelse för 
samhällsutvecklingen i Kosovo. Vidare att han i jämförelse med tidigare kontingenter 
har mindre, men i jämförelse med svensk militär i Sverige stora, befogenheter att utöva 
tvång mot civilbefolkningen: 

B20A: [Ö]ver det stora hela, politiskt så ser jag väl det som att vi är Kosovos försvarsmakt, ...i 
brist på annan försvarsmakt, ett land måste ju ha en försvarsmakt. /…/ MG: Försvarsmakt säger 
du, men en försvarsmakt sysslar ju inte med inre arbete i ett land, oftast....det blir oftast nån form 
av inrikestrupper som gör det [ja] det beror ju på konstitutionen, vissa länder använder ju sina 
försvarsmakter- B20A: Ja, jo, alltså där blir man ju jädrigt förbannad, varför får inte vi sparka in 
några dörrar och, de har ju säkert vapen de där, men samtidigt måste man ju förstå att, en hållbar 
väg mot demokrati, då kan inte soldater bara gå in i vilket hus de vill, det är inte rätt väg att gå, 
utan ska man, sakta bygga upp en demokrati vilket jag tror kommer ta mer än ett par månader här, 
det kommer ta tio, tjugo, trettio år, om man nu lyckas överhuvudtaget, ja, då måste ju våra befo-
genheter hela tiden minska, så att, jag har nog det, förståelse i det stora perspektivet, även om jag 
tycker det är frustrerande att, typ åka runt och spela sheriff här då, precis som jag vill, så har jag, 
tycker jag har en större insikt i alla fall, förståelse för att, det funkar ju inte att vi åker runt och gör 
som vi gör, även alltså om vi har små befogenheter nu så har vi ju ändå…stora. (Plutonchef B20A, 
augusti) 

 
Plutonchefen ger uttryck för att deras befogenheter vid vapenjakt inte är tillräckligt stora 
och han blir frustrerad av att inte kunna göra mer. Men han uttrycker också en insikt om 
att säkerhetsarbetet måste ses, begränsas och inriktas inom ramen för en politisk reform 
mot demokrati, och inom detta sammanhang har han insett att befogenheterna ändå är 
stora och att de i långa loppet inte kan fokusera på vapenbeslag, ”gå in i vilket hus de 
vill” och arbeta som de gör just nu.  

Som ackommodativa reflektioner innebär alla exemplen ovan att chefernas säker-
hetspolitiska förståelse för arbetet – som tidigare lett till inramningar av arbetet som 
opolitiskt och opartiskt och långt från de ”stora” reformpolitiska insatserna i Kosovo – 
nu också omfattar en politisk dimension där de börjar få begrepp om säkerhetsarbetets 
relation till samhällets grundläggande sätt att fungera och utvecklas. Med denna politis-
ka insikt blir inte säkerhetsarbetet något som sker ”härnere” för att underlätta för politi-
ken ”där uppe”, utan en politisk påverkan av samhället i en viss riktning blir direkt 
sammankopplat med det konkreta säkerhetsarbetet. Den säkerhetspolitiska reformen 
sker ”här nere” – i den successiva minskningen av det konkreta patrullerandet och sä-
kerhetsarbetet.  

Med utveckling av en sådan politisk insikt blir det möjligt att värdera varje enskild 
patrull eller VCP utifrån vilket ingrepp i människors liv den inneburit i relation till vil-
ken säkerhet den skapat. Vidare kan en utvecklad säkerhetspolitiskt inramning av arbe-
tet innebära att nya ”hotobjekt” mot lokalbefolkningen, denna gång mot deras utveck-
ling mot demokrati och samhällssäkerhet mer än mot deras direkta fysiska säkerhet, 
uppmärksammas och göras till objekt för säkerhetsskapande arbete.   
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7.5.3 Kompanichefens synvända: svenskarnas säkerhetsarbete och 
utvecklingen av lokalpolisen 

Som berörts i inledningskapitlet innebär en subjektiv förståelse att människor kognitivt 
knyter samman olika begreppsliga element - t.ex. förtrogenhet, faktavetande och fanta-
sier - till mer sammanhängande bilder eller gestalter av något. I förståelsebildningspro-
cessen tillförs mer eller mindre abstrakta begrepp som kan knyta ihop de informationer 
och begreppsliga element som mer direkt pekar på direkt erfarbara företeelser i verklig-
heten, och också utpeka underliggande orsaker och sammanhang för det erfarna. Sådana 
begrepp kan t.ex. vara föreställningar om en viss logik i det inträffade, eller föreställ-
ningar om drivkrafter och orsak-verkansförhållanden i verkligheten. Förståelse av något 
kan därmed stöttas av t.ex. metaforer, teorier och sakkunskaper om något men att förstå 
är i en mening också att vara kreativ och nyskapande (se vidare Granberg 2013, avsnitt 
5.4).   

Ackommodativ reflektion kan ses som en sådan begreppsbildningsprocess där, med 
eller utan stöd av olika kunskapsartefakter, nya sammanknytande, mer helhetliga förstå-
elsebegrepp bildas. För kompanichefen kom, efter närmare fem månaders vapenjakt i 
insatsområdet, nya sakkunskaper om lokalpolisen KPS’ finansieringssystem att bidra till 
en utökad syn på det svenska säkerhetsarbetet i Kosovo:  

 
”Egentligen gör vi helt fel. Sverige har ingen exit strategy i Kosovo” säger kompani-
chefen till mig där vi sitter i skuggan bakom det lilla kapellet på Camp Victoria. Vi vän-
tar på att kompaniet ska samlas efter lunch för en förövning av kvällens kompaniopera-
tion mot ett större nöjesställe. Kompanichefen tog upp detta i en intervju för någon dag 
sedan, och jag får intrycket av att han är angelägen om att få berätta detta för mig, att 
få fram budskapet. ”Nu vet jag hur KPS’ finansieringssystem fungerar” fortsätter han. 
”Polisstationerna får pengar utifrån hur mycket brottslighet det finns i deras område. 
Ta t.ex. polisen i A-coy:s område uppe i Pudojevo där det är ganska stor brottslighet: 
stor station, unga ambitiösa poliser, många poliser och nya, bra bilar. Vi [B-Coy] far 
som skållade katter i vårt område och håller brottsligheten nere, och polisen nere i 
Gracanica [i B-Coy:s område] är följaktligen ett fåtal trötta, gamla poliser utan peng-
ar.” (samtal B1, 3.augusti) 
 
Den utökade syn på säkerhetsarbetet som kompanichefen fick innebär att relationen 
mellan lokalpolisens aktivitetsnivå och de olika KFOR-förbandens aktivitetsnivå kom 
att komma i ny dager. Tidigare hade det svenska säkerhetsarbetet i Kosovo i stor ut-
sträckning setts som de svenska förbandens eget utförande av lokalt säkerhetsarbete och 
där uppdraget att utveckla lokalpolisen omnämndes på ett ”officiellt” plan men i prakti-
ken utfördes som att KPS fick hänga på KFOR, eller att utvecklingsuppdraget hänfördes 
till UNMIK (United Nations Mission in Kosovo, d.v.s. FN-förvaltningen i Kosovo).  

B-coys säkerhetsarbete utfördes i enlighet med denna syn där, som visats i kapitlen 
ovan, inriktningen mot hög aktivitet och hårt arbete var något som ytterligare under-
stöddes av de meningssammanhang för arbetet som främst officerarna konstruerade 
utifrån sin militärprofessionella förförståelse och sina diskussioner på Livgardet. Men 
det var också något som motiverades inom ramen av en svensk tradition av ”excellens i 
peacekeeping”. Svenska förband var av tradition inte, som tjecker och irländare utpeka-
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des vara, lata ”campdwellers”, utan ständigt ute på patrull i sitt (eller andras) kompani-
område med låg brottslighet som följd. Svenska peacekeepers var aktiva och med god 
kontakt med lokalbefolkningen. Inom den svenska kontingenten, liksom på Internatio-
nella Utbildningsenheten på Livgardet utanför Stockholm, berömde man sig för att 
svenska KFOR-enheter genom detta var bättre än andra nationers förband på att utföra 
”peacekeeping” och säkerhetsarbete i Kosovo (obs och samtal Livgardet).78  

Kompanichefens insikt ställde allt detta på huvudet. Under intervjun några dagar ti-
digare sa han: 

B1: [J]ag tror nog att det är det viktigaste vi gör här, alla vapen vi har hittat inkluderat så, det vik-
tigaste vi gör och det som är... nånting bestående, det är ju inte, visst, att ha plockat bort, att ha av-
väpnat [motsvarande] två plutoner här, det är ju ett mätbart resultat, men... en bestående säkerhet 
och en känsla av funktionalitet i rättsstaten här alltså, det är ju ett fungerande polisväsende, och jag 
menar nu, har ju vi ställt till det kan man väl nästan säga eller jag ska inte säga [vårt] skyttekom-
pani, utan... Sverige har ställt till det...genom att vi är såpass aktiva som vi är, så har... polisdistrik-
tet i Gracanica exempelvis, de har för låg brottslighet, för att få de resurserna, tillförda, så där har 
vi gjort dem en björntjänst egentligen, genom att vara så aktiva, de har jättelåg kriminalitet jämfört 
med de andra, men så fort vi bara...backar ur planteringen så bara växer de upp som maskrosor de 
här små...tjuvarna, igen, då vågar de ge sig ut igen och...då märks det direkt, men...deras argumen-
tation då för att få fler grejor då, fler konstaplar, fler bilar, etc, då säger de bara, men ni har så låg 
statistik så ni behöver fördubbla, antalet brott för att få de resurser ni begär, så där har ju jag via 
[COM TASKFORCE (C)] börjat trycka på att nu ska vi fan ha fram de här resurserna, för vi ska ju 
inte vara kvar här i tid och evighet. Men det är det som är problematiskt, vadå är inte tjeckerna lika 
aktiva då menar ni, ja, då måste man ju säga det, nä de är inte det, för att i Pudojevo har man ju 
djävulska resurser. (Kompanichef B1, juli).  

 
Det svenska KFOR-säkerhetsarbetets relation till den lokala polisens utveckling synes 
tidigare ha förståtts utifrån en ganska ”enkel” relation där svenskarna genom hög aktivi-
tet menar sig visa inspirerande föregångsexempel för hur lokalpolisen borde arbeta, 
även om röster höjts om att det kan bli ”fel” när de utbildas av soldater (se t.ex. citaten 
på s.  i denna avhandling). Kompanichefens synvända innebär att relationen till lokalpo-
lisen blir mer komplex, där den höga svenska aktiviteten inte främst förhöjer lokalpoli-
sens förmåga, utan tvärtom minskar denna förmåga genom att minska medelstilldel-
ningen till lokalpolisen i det svenska kompaniområdet. Den eftersträvade och framhåll-
na höga svenska aktivitetsnivån blir – som kompanichefen nämner i citatet ovan – då 
snarast att göra lokalpolisen en björntjänst.   

Detta exempel på ackommodativ reflektion belyser i sin fortsättning också att en för-
djupad insikt om varför ett arbete utförs, också påverkar vilket kunnande som är rele-
vant. I en kompaniordergivning någon dag efter vårt samtal tar kompanichefen upp sin 
insikt med officerarna, och fortsätter: ”Nu gäller det att få poliserna nere i Gracanica 
att börja jobba som en svensk skyttepluton” (B1, vid kompaniordergivning, aug). Ett av 
B-coys främsta objekt för arbete förändras därmed från ett genomförandeuppdrag att 
själva utföra säkerhetsarbete till ett utvecklingsuppdrag att få den lokala polisen att kun-

                                                 
78 Att förstå arbetet inom en kontext av ”svensk excellens i peacekeeping” utgör ytterligare en praktikextern kontext 
för säkerhetsarbetet. Denna kontextorientering förekommer av och an i det empiriska materialet, men har inte berörts 
i denna avhandling. 
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na sköta samhällssäkerheten, dock som en svensk skyttepluton då det är så man kan 
säkerhetsarbetet i Kosovo.  

Detta utvecklingsuppdrag hade, som påtalats vid flera tillfällen ovan, cheferna för-
stått på ett teoretiskt plan när de skulle ge ”officiella” motiv till sitt samarbete med poli-
sen. Genom kompanichefens synvända framstår detta motiv inte längre som något man 
säger på ett officiellt legitimerande plan, utan det blir ett reellt drivande motiv för att 
utveckla en jämfört med nu annan praxis att få polisen att arbeta. Som situationen i det 
tjeckiska kompaniområdet visar, med en stor, aktiv polisstation och förhållandevis pas-
sivt tjeckiskt KFOR-förband kan en ”huvudmetod” i en sådan praxis vara just – inakti-
vitet. Kompanichefen uttryckte senare denna förändring i de svenska KFOR-förbandens 
förhållningssätt till lokalpolisen med en metafor: de hade som ”föräldrar” länge gått 
före, sedan gått bredvid, och skulle nu gå efter den lokala polisen som ska börja gå på 
egna ben.  

7.6 Avslutning: kompetensutveckling genom reflektion 
Kompetens beskrevs i inledningskapitlet som en handlingspotential i relation till en 
viss, specifik uppgift, och att kompetens har en subjektiv såväl som en materiell aspekt. 
Vidare har handling och kunnande i arbetet beskrivit som att de har en bakgrund bland 
annat i hur arbetet och uppgifterna förstås, och att denna förståelse har en orienterande 
del som ger värde och sammanhang åt uppgifterna, och en instrumentell del som under-
bygger hur något kan göras, och att (delar av) denna förståelse underbygger mentala 
inramningar i arbetets olika situationer. En viktig del av en arbetsutövares kompetens är 
därför den förståelse arbetsutövaren har, och hur den vägleder arbetsutövarens nyttjande 
av olika kunskaper och färdigheter.  

Som avhandlats ovan innebär olika former av reflektion att olika delar av förståelsen 
påverkas; assimilativ reflektion innebär att en instrumentell förståelse för hur något kan 
göras förbättras, medan dess bakgrund i ett visst sammanhang för arbetet inte ifrågasätts 
eller berörs, utan detta sammanhang tas för givet. Ackommodativ reflektion innebär att 
det orienterade sammanhanget blir vidare och/eller djupare, med eventuella följder för 
den instrumentella förståelsen. Abduktiv reflektion innebär att arbetet kan värderas ut-
ifrån helt andra sammanhang än de först rådande, och lyfta fram helt andra handlings-
strategier och färdigheter.  

För utveckling av en direkt handlingsrelevant kompetens synes därmed en assimila-
tiv reflektionsform vara den som ger det tydligaste resultatet i form av en förbättrad 
handlingspotential. Men det förutsätter att den kontext som arbetet orienteras inom ock-
så är relevant. I relation till kompetensutveckling genom assimilativ reflektion synes de 
andra reflektionsformerna mer leda till en ökad förmåga att kunna se hur arbetet leder 
till måluppfyllnad inom även andra kontexter, eller inom en fördjupad kontext, men i 
mindre grad leda till en direkt handlingsorienterad handlingspotential. Snarare riskerar 
ackommodativa förståelsevidgningar och abduktiva omorienteringar att leda till ett be-
hov av att finna nya handlingsstrategier och färdigheter – kanske genom ett trial-and-
error-förfarande som kan leda till en kortsiktigt försämrad handlingsförmåga, men en 
förbättrad kompetens i längden.  
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8. Polisiärt arbete och militär kompetens 
I detta kapitel kommer några aspekter på de traditionellt icke-militära och snarast polisi-
ära uppgifter cheferna utförde att fokuseras och diskuteras, liksom chefernas generella 
kompetens i relation till dessa uppgifter.  

8.1 De polisiära gråzonsuppgifterna i fallstudien 
Huvuddelen av de aktiviteter som sker inom ramen för säkerhetsarbetet är tydligt av-
hängiga det övergripande uppdraget att ansvara för ordning och säkerhet och är snarast 
av polisiär art. Utöver detta finns också inslag av socialt arbete vilket sker i de egna 
gruppområdena och främst på gruppchefernas initiativ. Jämfört med polisarbete i Sveri-
ge spänner aktiviteterna över hela spektrat av svenskt ordningspolisarbete från närpolis-
tjänst och närpolisens samarbete med socialtjänst, över patrullerande ordningspolistjänst 
till ”piketpolisuppgifter” som kravallhantering, hus- och fordonsgenomsökningar och 
oskadliggörande av sprängmedel och ammunition. Men tjänsten har även tydliga inslag 
av kriminalunderrättelsetjänst och kriminalspaning.  

Skillnaden mellan dessa typer av aktiviteter ligger i vad de syftar till, d.v.s. vad som 
direkt avses åstadkommas eller ”produceras” med aktiviteten. Nedan listas de uppgifter 
som kunnat identifieras genom fallstudien och som cheferna menar har direkt relation 
till uppgiften att upprätthålla ”safe and secure environment” i det kosovariska samhället. 
Grovt går de olika aktiviteterna att ordna in på en skala från ”hårdare” piketpolisuppgif-
ter som insats mot folkmassa (IMF) och hantering av våldsbrottslighet, över patrulle-
rande ordningspolistjänst, till rent humanitärt socialarbete och närpolisarbete. Uppgifter 
som att t.ex. bevaka den egna campen, bevaka olika KFOR-installationer eller att eskor-
tera KFOR- eller Försvarsmaktspersonal är inte medtagna då det inte är uppgifter som 
riktar sig mot säkerheten i det kosovariska samhället.  
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Tabell 8-01. Olika polisiära uppgifter i Kosovo i relation till polisarbete i Sverige 
 
 
”Piketpolisuppgifter” 

 
 Övervakning och spaning mot, och störning av, organiserad kriminell 

och subversiv verksamhet. Eventuella tillslag sker sedan i samarbete 
med lokal polis (KPS). Detta sker både genom patrullering men ock-
så genom att återkommande visa sig vid byggnader och platser där 
man misstänker kriminell verksamhet, t.ex. trafficking eller droghan-
del. Inslag av dold spaning mot platser, gränser och misstänkta 
smuggelstråk förekommer också.  

 Övning och beredskap för insats mot folkmassa (IMF), d.v.s. kravall- 
och upploppshantering. Detta sker både inom kompaniet och i sam-
övningar med andra skyttekompanier och internationella polisenhe-
ter.  

 Vidmakthållande av strids- och skjutfärdigheter genom olika typer av 
strids- och skjutövningar. 

 Utryckning som larmkompani till olika platser i Task Force-området. 
 Större sökoperationer mot fasta objekt, och omhändertagande av va-

pen, ammunition och sprängmedel. 

 
”Ordningspolis- 
/bevakningsuppgifter” 

 
 Fasta vakt- och bevakningsaktiviteter runt olika civila konstbyggnader 

och objekt med högt symbolvärde, t.ex. kyrkor, kloster och monu-
ment, med beredskap att förstärka bevakningen. För B-COY:s del 
handlar det främst om det serbiska klostret i Gracanica som även ska 
kunna skyddas från angrepp och åverkan vid upploppssituationer, 
men uppgiften att tillfälligt bevaka eller kontrollera även andra objekt 
kan förekomma.  

 Reaktiv och händelsestyrd ”ordningspolistjänst”, d.v.s. fot- och for-
donspatrullering, beredskap att ingripa vid ordningsstörning och att 
visa KFOR:s närvaro i det kosovanska samhället, ofta tillsammans 
med lokal polis (KPS). Detta sker främst i form av plutonsoperatio-
ner med samordnade grupp- och omgångsinsatser inom ett område 
och kompaniinsatser inom kompaniets område i stort, liksom med 
grupp, pluton eller kompani inom andra kompaniers områden för att 
täcka upp för dessa när de är upptagna med annat, eller som förstärk-
ning. Till denna aktivitetstyp kan också hänföras de två olika larm-
grupper - ”Quick Reaction Forces (QRF)” - som med 5 respektive 40 
minuters larmberedskap finns på campen.  

 Eftersök och insamling av illegala vapen och droger, också i samver-
kan med KPS och ofta med stöd av narkotikahundenheter från andra 
nationer. Detta kan ske genom fordonskontroller - ”vehicle check 
point - VCP” - eller genom s.k. ”barchecks” där besökarna på en bar 
eller ett nöjesställe kroppsvisiteras efter vapen, droger eller annat 
förbjudet. En populär variant hos vissa grupper är s.k. ”snap-VCP”, 
d.v.s. att med sina terrängbilar snabbt och oväntat stoppa ett miss-
tänkt fordon för kontroll, utan att först kliva ur fordonen och upprätta 
en fordonscheckpoint. KFOR-förbanden har också tillgång till olika 
brottsregister och register över stulna bilar, mot vilka de ständigt 
kontrollerar stoppade fordon. 
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Dessa olika uppgifter kräver olika förmågor – och utrustning. Här kan inflikas att kom-
petens inte bara är en fråga om rent subjektiva kunskaper och färdigheter, utan också en 
fråga om tillgång till rätt materiel för ett arbete. Dessa uppgifter ligger också mer eller 
mindre nära traditionell militär verksamhet, vilket kommer att diskuteras närmare i av-
snitt 8.3. 

8.2 Chefsgruppernas varierande intresse av uppgifterna 
Bemanningen av kompaniet innebar, som behandlades i avsnitt 4.2.1, att pluton- och 
kompanichefer inte har någon annan professionell bakgrund än sin officersutbildning 
och yrkeserfarenhet inom främst markstridsområdet, och att chefer med annan bakgrund 
huvudsakligen fanns bland gruppcheferna. De olika chefsnivåerna visade också upp 
skillnader i vilka slags polisiära uppgifter de inriktade sig mot (se figur nedan). Grupp-
cheferna visade emellertid stort intresse för även andra polisiära uppgifter än ”närpolis-
uppgifter”.  

Vad man kommer att inrikta den egna planeringen mot handlar till stor del inte om 
intresse för olika typer av polisiärt arbete, utan vad man har mandat och möjlighet att 
åstadkomma på den egna chefsnivån. Här har t.ex. gruppcheferna små möjligheter att 
åstadkomma annat än ”närpolisarbete” i det egna området, och plutoncheferna har, ut-
över strids-, skjut- och IMF-övningar på plutonsnivå, små möjligheter att åstadkomma 
annat än ordningspolisarbete för den egna plutonen.  

 
”Närpolisuppgifter/ 
Socialtjänst” 

 
 Proaktiv och problemförebyggande ”närpolistjänst”, d.v.s. patrulle-

ring, hembesök och närkontakt med lokalbefolkning i ett eget an-
svarsområde, ofta i syfte att få en bild av ”normalläget” i de olika by-
arna och områdena och för att få personlig kontakt med olika invåna-
re i byarna, främst s.k. byledare. Detta sker främst grupp- och om-
gånsgvis inom eget grupp- och plutonsområde som en följd av att 
kompaniområdet delats upp på plutonerna, och vidare på grupperna. 
Gruppchefer med erfarenhet från tidigare insatser har berättat att un-
der vissa kontingenter har detta varit den huvudsakliga uppgiften och 
större plutons- och kompaniinsatser då varit ovanliga och inte så ofta 
förekommande som under denna kontingent.  

 Kontakt med och stöd till lokala verksamheter och humanitära projekt 
inom det egna grupp- eller plutonsområdet. Kontakt med och besök 
vid skolor. Stöd med mat, kläder och husgeråd till utsatta familjer 
och personer. För detta finns en ”hum-container” på campen, d.v.s. 
en container med skänkta kläder och annat som grupperna kan nyttja 
som hjälp till utsatta.  

 Informationsinhämtning, opinionsövervakning och ”social underrättel-
setjänst” för både eget och högre chefers behov inom eget område. 
Detta kan röra den allmänna attityden gentemot olika politiska frågor 
och spörsmål i det kosovanska samhället, men även information om 
befolkningens missnöjesyttringar och åsikter om rent lokala frågor. 
Informations- och samverkansofficerarna vid kompaniet strävar efter 
att grupperna alltid ska ha en ”spaningsfråga”, d.v.s. något att skapa 
information om, med sig varje gång de åker ut från campen.  
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Att åstadkomma ”piketpolisarbete” ligger snarast på kompanichefsnivån och de möj-
ligheter att planera, beordra och leda större operationer som denna nivå har, liksom det 
är denna chefsnivå som ytterst har satt ramen för plutonernas egna initiativ till övningar 
inom ramen för den egna ”piketpolisiära” specialinriktningen – Två plutoner (B10, 
B20) inriktas mot insats mot folkmassa, en pluton (B30) mot eskortverksamhet, en plu-
ton (B40) mot spaningstjänst, och en pluton (B50) var sedan tidigare inriktad, utbildad 
och utrustad för olika former av materiel-, min- och ammunitionseftersökning. Dessa 
specialinriktningar är, utöver för sökplutonen, avsedda att ge plutonerna ett specialom-
råde utöver det ordinarie säkerhetsarbetet som i stor utsträckning utfördes som fasta 
bevakningsuppgifter eller som ett patrullerande ordningspolisiärt arbete. Det är även på 
kompaniledningsnivå som underrättelsetjänsten – såväl ”kriminalunderrättelsetjänsten” 
som den ”sociala underrättelsetjänsten” – initieras och leds, även om grupperna tog en 
del egna initiativ i detta.  

Sammantaget finns en skillnad mellan vad som skulle kunna kallas ett militärprofessio-
nellt intresse för och inriktning mot sådana uppgifter som ligger nära den militära pro-
fessionens kärnverksamheter i form av väpnad strid, organisering och ledning av strid, 
och träning och förövning av strid, och vad som skulle kunna kallas ett insatserfaren-
hetsgrundat intresse för och inriktning mot uppgifter av mer förebyggande närpolisiära 
och socialhjälpande karaktär. Det militärprofessionella intresset finns, som avhandlades 
i kapitel 5, hos alla chefer men har sina främsta företrädare bland officerarna, främst de 
yngre. Det socialt inriktade intresset för att hjälpa lokalbefolkningen finns mer hos de 
erfarna gruppcheferna, och omfattas inte i någon större grad av yrkesofficerarna även 
om kompanichefen i intervjuer och samtal visar stor medvetenhet om att befolkningens 
levnadsomständigheter är en bidragande faktor för säkerheten.  
 

Verksamhet som ”bevakningspersonal” eller som ”patrulle-
rande ordningspolis”. Plutons- och kompanioperationer och 
tillfälliga insatser i andra kompaniers områden. Plutonsvisa 
VCP-operationer och patrulloperationer.

Organisering för och ofta strävan efter områdesbundet ”närpolisar-
bete”, och humprojekt. ”Social underrättelsetjänst” i eget plutons-
/gruppområde. 

Plutonsspecialisering mot ”piketpolisuppgif-
ter” som grund för viljan att vara Task Force  
Centrals insatskompani. ”Kriminalunderrät-
telsetjänst” inom kompaniets, plutonernas 
och gruppernas AOR. Strids- och IMF-
övningar. Kompanioperationer och larm-
kompaniuppgifter.
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Figur 8-01.  Chefsnivåernas olika huvudinriktningar avseende polisiära uppgifter 
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8.3 Hur långt räcker traditionell militär kompetens för de olika polisiära 
uppgifterna? 

Arbete i fredsfrämjande insatser beskrivs av militär personal i olika studier ofta som att 
det måste baseras på en förmåga till väpnad strid som anses vara det svåraste ett ut-
landsförband kan ägna sig åt. Med kompetensen för väpnad strid som bas används se-
dan de delförmågor, t.ex. runt underhållstjänst eller ledning, som är användbara i även 
ett ”lugnare” läge. Kan ett förband väl utföra organiserad, väpnad strid anses det kunna 
utföra också de andra uppgifterna i fredsfrämjande insatser (se t.ex. Blomgren 2007, 
Blomgren & Johansson 2004, Brännström 2000, Henricsson 1994, 1997, Kernic 1999, 
LaRose-Edwards et al. 1997, Sion 2006, Tillberg & Tillberg 2011, Tillberg et al. 2007). 

Kompetens för väpnad strid är emellertid inte bara ett kunskapsområde bland andra. 
Det är ett kunskapsområde som formas inom ramen för en speciell form av handlings- 
eller verksamhetslogik, d.v.s. de underliggande och ofta omedvetna antaganden om hur 
olika målsättningar, aktiviteter och resultat hänger ihop som ofta underbygger en kol-
lektiv verksamhet (Ekonomistyrningsverket 2001). Militära organisationer har enligt 
Böene (2000) två sådana verksamhetslogiker (logics of action) att ta hänsyn till. Dels en 
på ekonomiska och rationella antaganden om verksamhet grundad samordnings- eller 
samverkanslogik som militära organisationer delar med andra hierarkiska organisatio-
ner. Detta rör t.ex. hur arbetet ska fördelas, organiseras och samordnas inom organisa-
tionen. Dels en militärt unik och på förindustriella och ”förmoderna” värden grundad 
konflikt-, eller våldslogik där fenomen som hjältemod, lojalitet, uppoffring, samman-
hållning och ledarskap betonas.  

I den senare logiken, som Boëne menar är den som har högst status inom militära or-
ganisationer, är närvaron av en fiende, verklig eller bedömd, ett definierande inslag. 
Samordningslogiken dominerar på högre förbandsnivåer och för förband vars huvud-
uppdrag är att stödja stridande förband, och den för militära organisationer unika vålds-
logiken dominerar på lägre förbandsnivåer och inom stridande enheter. Lägre infante-
ri/skytteförband uppvisar därför de mest arketypiskt militära dragen genom sin uppgift 
att (träna för att) strida i fiendens direkta närhet och inom synhåll för fienden, vilket ger 
våldslogiken en dominerande ställning. (Boëne 2000)  

Ser man till vad de militära cheferna i de refererade studierna ovan talar om när det 
gäller vad av den militära kompetensen för strid som blir användbar i fredsfrämjande 
uppgifter, så är det påfallande ofta också den ”samverkanslogiska” militära kompeten-
sen att leda och underhålla förband som anges, och att deras kompetens runt detta ut-
vecklats under långa och stora övningar i Sverige. De militära chefer som intervjuas och 
ges utrymme för sina åsikter är ofta också chefer på tämligen hög organisatorisk nivå 
(bataljon/brigad) där, enligt Böene (2000) just samverkanslogiken dominerar.  

När det kommer till det polisiära arbete det här studerade skyttekompaniet utför i 
Kosovo kan inte ett kunnande som har en tydlig mening inom en konflikt-/våldslogik 
användas, även om mycket av insatsutbildningen och ”vidmakthållandträningen” i Ko-
sovo kretsar just runt detta. Användning av detta kunnande begränsas dels av den 
svenska kontingentens egna bestämmelser där en ”shoot to wound-policy” gäller fram-
för en ”shoot to kill-policy” (se avsnitt 3.2.4), dels av uppgifterna i sig som sällan, näst 
intill aldrig kräver denna form av militär kompetens. Insikter om detta gavs också av de 
intervjuade cheferna (se avsnitt 3.2.4), men samtidigt är den enda, kollektivt omfattade 
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professionella kunskapsgrunden en militär sådan, och ett ”militärt säkerhetstänkande” 
dominerar bland cheferna. Detta kännetecknas snarast av en inriktning mot vapen och 
våld som säkerhetshot - säkerhet och stabilitet blir då lika med frånvaron av synligt 
våld. Andra våldsbegrepp - t.ex. symboliskt våld är inte närvarande. Att bekämpa en 
konflikt blir inom ramen för detta tänkande snarast att bekämpa konfliktens synliga 
våldsverktyg. ”Fienden” besegras genom att fiendens vapen konfiskeras. Hur detta kan 
ta sig uttryck i arbetet har berörts i kapitlen ovan, och Friesendorf (2010) rapporterar om 
samma vapeninriktning hos andra KFOR-förband. 

Den samverkanslogik som underbygger militär kompetens synes därmed vara an-
vändbar för alla typer av polisiära gråzonsuppgifter, men den konflikt-/våldslogik som 
underbygger främst lägre förbands kompetens för väpnad strid synes behövas i mer eller 
mindre liten grad i de andra typerna av uppgifter, och då i form av en anpassad form av 
konfliktlogik som kanske kan kallas en ”säkerhetslogik”. Inom ramen för denna senare 
handlingslogik är det centralt att förhindra brott och eliminera hot mot samhällssäkerhe-
ten, och att våldsinsatser ständigt måste avvägas mot riskerna för civilbefolkning och 
”tredje part”, liksom att våldinsatser måste infogas i en rad åtgärder för att bekämpa 
vardagsbrottslighet och organiserad kriminalitet. Den kompetens som erfordras för detta 
är kanske inte den som utvecklas genom träning för strid, utan den som t.ex. militärpo-
lisförband, gendarmerienheter eller andra enheter med inriktning mer mot säkerhets-
uppgifter än mot strid normalt utvecklar. Att militärpoliskompetens är en tillgång i mer 
polisiära uppgifter rapporterar också Westerdahl (2006) om från Afghanistan, där det 
beredskaps-militärpoliskompani han var chef över gavs uppgiften att förstärka ett brit-
tiskt PRT (Provincial Reconstruction Team) och dess uppgift att stödja afghansk polis. 

I relation till de polisiära uppgifter som ovan rapporteras från föreliggande fallstudie, 
kan en på en säkerhetslogik baserad militärpoliskompetens vara användbar i de olika 
”piketpolisuppgifterna”, liksom i de ”ordningspolisiära” uppgifterna. Försvarsmaktens 
Kavallerireglemente för Militärpoliskompani (Försvarsmakten 1999), ter sig i stora de-
lar också vara direkt tillämplig för det polisiära arbete som kunnat följas i Kosovo. När 
det gäller vad som ovan kallats ”närpolisuppgifter/socialtjänst” och som präglade 
mycket av gruppernas eget arbete i sina gruppområden verkar dock även en säkerhets-
logik och en med denna sammanhängande militärpoliskompetens nå en gräns. Istället 
krävs en mer allmänmänsklig social kontaktförmåga och vilja att förbättra livet för de 
människor man har att göra med. Några av cheferna i fallstudien nämnde detta som att 
många uppgifter löser man med ”sunt förnuft”. Holsting & Nörgaard (2006) framhåller i 
en dansk kontext att de soldater och befäl som genomför internationella insatser ska 
försöka leda utvecklingen i ett konfliktområde mot en bestående fred, och att ett av de 
främsta medlen för detta är att soldater och befäl representerar västerländska demokra-
tiska värderingar och idéer om ett civiliserat samhälle som de ska försöka ”lära” lokal-
befolkningen i konfliktområdet.   

Det ”sunda förnuft” man då använder sig av i säkerhetsarbetet är detsamma som sol-
dater och befäl skulle använda sig av för att orientera ett säkerhetsarbete i det egna sam-
hället, och bgger kanske till stor del på värderingar om t.ex. individens rättigheter och 
ett egalitärt välfärdsamhälle där fattigdom och utsatthet bekämpas. Frågan är om ett 
”svenskt soldatförnuft” i internationella insatser på samma sätt baserar sig på demokra-
tiska värderingar och sociala normer som underbygger det svenska välfärdssamhället, 
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och vilka begreppsstrukturer detta svenska sunda förnuft innebär. Den kompetens som 
krävs för att kunna utföra närpolisuppgifter/socialtjänst skulle för de militära utlands-
förbanden då snarast bygga på soldaters och chefers sunda förnuft och västerländska, 
demokratiska värderingar och arbetet utföras på basis av vad som preliminärt skulle 
kunna kallas en ”egalitär välfärdslogik” där insatser för utsatta människor i längden me-
nas bidra till ett säkrare samhälle. Figuren nedan sammanfattar resonemanget. 

I relation till de traditionellt icke-militära, ofta polisiära uppgifter som identifierats ge-
nom denna fallstudie kan militär professionell kompetens runt väpnad strid därför sägas 
inte räcka hela vägen, utan måste kompletteras med en utveckling av ett annat säker-
hetstänkande och en militärpoliskompetens, formell och/eller faktisk, liksom med en 
handlingslogik om hur lokala humanitära och sociala insatser förbättra människors liv, 
baserat på soldaters och chefers ”sunda förnuft” och ”västerländska, demokratiska upp-
fostran”.  
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9. Militär insatsutbildning och polisiärt arbete 
I detta diskussionskapitel kommer insatsutbildningen och hur den bidrar till militär 
kompetens för polisiärt arbete i fredsfrämjande insatser att diskuteras.  

9.1 Vilka förutsättningar ger insatsutbildningen för förståelse av utlands-
insatser av polisiär art? 

Ett centralt tema i diskussionen i kapitel 2 och för utvecklingen av militär kompetens 
för polisiärt och säkerhetsrelaterat arbete i fredsfrämjande insatser, är att ”second gene-
ration peacekeeping” ställer större krav än den tidigare generationen av fredsfrämjande 
uppdrag på att förstå insatsers och konflikters karaktär, liksom det innebär att fler typer 
av uppgifter löses av militära förband jämfört med tidigare. Detta dels för att insatserna 
som helhet blivit mer komplicerande med ”peace- and societybuildning amongst the 
people” istället för ”peacekeeping between armies” som ofta var fallet tidigare, dels för 
de polisiära uppgifter och andra traditionellt icke-militära uppgifter som militära inter-
nationella förband på grund av de mer komplicerade insatserna i allt högre grad kommit 
att få. Detta har blivit speciellt tydligt i Kosovo där FN upprättade ett FN-protektorat 
och de NATO-markförband som hållits i beredskap för en markoffensiv mot serbiska 
styrkor sattes in med polisiära och säkerhetsrelaterade uppgifter från första början (Frie-
sendorf 2010, Kaldor 1999). 

Dagens fredsfrämjande insatser ställer med andra ord större krav än tidigare på en 
djupare och vidgad orienterande förståelse för insatsernas olika kontexter såväl som på 
en djupare och vidgad instrumentell förståelse för att kunna hantera även andra slags 
uppgifter än traditionella peacekeepinguppgifter eller strid. En fråga som ställdes utifrån 
denna diskussion var därför vilka förutsättningar för en övergripande, djupare förståelse 
av utlandsinsatser, dess sammanhang, villkor och metoder som svensk militär insatsut-
bildning ger de truppenheter som genomför insatserna. Detta var också något som den 
teoretiska modellen skapades för att belysa genom att bl.a. begripliggöra insatsutbild-
ning som ett erbjudande av läranderesurser för förståelse, begripliggöra förståelsen som 
en orienterande förståelse och en med denna sammankopplad instrumentell förståelse, 
och vidare begripliggöra hur dessa förståelseformer underbyggde mental inramning, 
kunnande, reflektion och kompetensutveckling i arbetet.  

Genom fallstudien har också närvaron och vikten av olika läranderesurser för denna 
förståelse belysts, där en militärprofessionellt förankrad förförståelse tillsammans med 
en förförståelse baserad på tidigare kosovoerfarenheter kommit att utgöra de mest cen-
trala resurserna för chefernas orientering mot meningsgivande kontexter för insatsen 
och säkerhetsarbetet. Utifrån dessa två ”huvudkällor” till förförståelse har de formella 
läranderesurser som insatsutbildningen medfört sedan tolkats och använts av cheferna 
för att upprätta olika kontextorienteringar. För officerarnas del ledde detta under kom-
panichefens ledning till en fokusering på vapeninsamling och till en begynnande kollek-
tiv handlingsstrategi för detta. I denna process släpper inte officerarna riktigt in de er-
farna gruppcheferna helt för att kunna bibehålla ett eget tolkningsföreträde om arbetet 
och dess genomförande. För gruppcheferna kom emellertid insatsen i Kosovo att hu-
vudsakligen ses som att hjälpa människorna inom ramen för ”gruppchefernas mission”. 
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Som diskuterats ovan är det genom den insatsspecifika utbildningen inför en utlands-
insats som de militära cheferna formellt får närmare kännedom om bakgrunden till kon-
flikten, insatsen, dess mandat och det arbete och arbetsuppgifter som genomförs. Och 
som visats i kapitel 3 består denna utbildning huvudsakligen av en repetitionsutbildning 
runt vapenhantering och väpnad strid, och till en mindre del av en praktiskt inriktad 
förberedelse för det polisiära säkerhetsarbetet (rubricerat som ”fredsbevarande arbete”) 
och detta främst för gruppchefer och soldater. För samtliga personalkategorier ges också 
två orienterande och förståelseinriktade föreläsningar: en av personal från IntUtbE och 
en av föregående kontingents kompanichef som gick mer specifikt in på vad det svenska 
skyttekompaniet i Kosovo mer konkret gjorde. För officerarna sker ytterligare en före-
läsning av en områdesspecialist, och ett informellt samtalstillfälle med föregående kom-
panichef.  

Detta att chefer och soldater inför nya eller förändrade situationer och uppgifter ori-
enteras av chefer eller specialister om läge, bakgrund etc., istället för att de själva behö-
ver ta reda på detta är en vanligt förekommande militär, rationell ledningsrutin. Det är 
ett sätt att i en krigsmiljö hantera övergripande läges- och bakgrundsinformation som, 
liksom information om den egna organisationens verksamhet i stort, har sådan karaktär 
att det helt enkelt inte går att ta reda på eller ”läsa in sig” på framförallt lägre chefsnivå-
er som dels är upptagna med lokala uppgifter, dels inte har tillgång till uppdaterad in-
formation. Av psykiska orsaker (stress, rädsla, obeslutsamhet, osäkerhet, etc.) kan de 
också ha svårt att skapa övergripande bilder av läget. Detta har i det svenska militära 
yrkesspråket konceptualiseras som ”krigets dimma” eller ”stridens dimma” där den har 
en fördel som med olika slag av relevant information kan skingra eller se bortom denna 
dimma (Cedergren & Mattson (red.) 2003). 

Lokalt ser man dock inte långt i denna dimma, och den övergripande lägesinforma-
tionen måste istället, utifrån underrättelsearbete och rapportering från lokal nivå skapas 
genom sammanställning och analys på högre organisationsnivåer där det finns stabsre-
surser för sådant, och sedan orienteras utåt-uppåt-nedåt i organisationen till de som be-
höver den. Rutinen nyttjar de fördelar som finns i funktionsspecialisering genom att de 
olika stabsspecialisterna kan fördjupa sig inom ett informationsområde. Ju högre upp i 
organisationshierarkin man kommer desto mer större blir inslaget av orienteringar från 
specialister, och desto mer omfattande blir vanligen dessa organisatoriska läges- och 
bakgrundsorienteringar liksom att de i ökande grad stöds av olika artefakter som sam-
manfattande rapporter eller orienteringsdelar i skrivna ordrar. En sådan sammanfattande 
artefakt för Kosovoinsatsen är en ”handbok Kosovo” - ett häfte med information om 
olika delar av insatskontexten. Denna rutin eller organisatoriska vana kan emellertid 
skapa ännu en organisatorisk vana hos personalen – nämligen att man inte läser in sig på 
ett nytt kunskapsområde när man står inför det, utan förlitar sig på att ”uppifrån” få den 
information som behövs.  

I stort innebär utbildningsarrangemanget att gruppchefer och soldater främst tränas 
praktiskt inför det säkerhetsrelaterade arbetet, med en liten del formellt informerande, 
orienterande inslag. Officerarnas tid i utbildningen kännetecknas av administrativa för-
beredelser och personaltjänst, av att de själva ansvarar för vissa utbildningsmoment, 
främst kring vapen- och stridsövningar och att de genomför möten såväl inom officers-
laget som, till en mindre del, med plutonerna. De formellt informerande, orienterande 
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inslagen är fler än för grupperna, men likafullt av mycket liten omfattning. Vidare är det 
i stort sett endast när det gäller utbildning i IMF (Insats Mot Folkmassa, d.v.s. kravall-
hantering) som officerarna också ges praktisk träning. Några aspekter på utbildningens 
arrangemang och de förutsättningar för formande av subjektiv förståelse utbildningen 
ger kommer att diskuteras i det följande.  

9.2 Ett tätt insatsanknutet, reaktivt utbildningsarrangemang för freds-
främjande arbete 

De praktiska och teoretiska kunskaper för fredsbevarande som förmedlas i insatsutbild-
ningen finns där för att komplettera ett militärt kunnande med kunnande för det freds-
främjande arbetet i Kosovo. Arrangemanget innebär ingen bred utbildning för freds-
främjande insatser eller för polisiärt arbete, utan en ”minsta möjliga utbildning” och en 
starkt befattningsinriktad utbildning baserad på personalens tidigare militära kunskaper 
för att kunna göra insatsen. Tid till annat finns inte främst p.g.a. höga kostnader som 
bland annat sätter tidsramar för insatsutbildningstidens längd. I komplement till utbild-
ningen utgör en från tidigare militärtjänstgöring (yrkesverksamhet eller värnplikt) 
gemensam militärprofessionell förståelse för hur verksamhet kan organiseras, samord-
nas och ledas, en viktig gemensam grund för att åstadkomma ett kollektivt arbete. 

Insatsutbildningens relevans för det arbete som genomförs uppdateras genom de ut-
bildningsrekognosceringar och uppföljningar av utbildningen som IntUtbE gör inför 
varje ny utbildningsomgång. Utbildningen knyts därmed nära till det aktuella läget i 
Kosovo, samt till tidigare händelser som starkt påverkat synen på vad förbandet bör 
kunna, t.ex. förbättrad utbildning i IMF efter kravallerna i mars 2004. Detta innebär att 
utbildningen är reaktiv till sin karaktär, d.v.s. utbildningens innehåll är i huvudsak en 
reaktion på upplevda behov under tidigare kontingenters insatser. De kunskaper om 
Kosovo och säkerhetsarbete som tillförs utifrån, genom t.ex. externa föreläsare om kon-
flikten och historien, kan också ses som en del av detta reaktiva förhållningssätt. Detta 
mot bakgrund av att insatserna i Balkan under 1990-talet ledde till en större efterfrågan 
på kunskaper och verktyg för att förstå insatskontexten (Johansson 2001). En ytlig ori-
entering om konfliktområdet och läget i stort ses som nödvändig för att personalen ska 
få en bakgrund till det arbete de ska utföra.  

Resultatet blir att den kunskapsuppbyggnad som sker inom insatsutbildningen blir 
snävt avgränsad och tätt knuten till insatsen i Kosovo, och inte för fredsfrämjande insat-
ser överlag, även om de arbetsmetoder som utvecklas i Kosovo kan bidra till en bred 
instrumentell förståelse för fredsfrämjande arbete om de kan infogas i ett ”organisato-
riskt minne”.79 Vidare sker kunskapsuppbyggnaden av IntUtbE främst i syfte att kunna 
                                                 
79 Detta kräver att arbetsmetoderna och dess utveckling på något sätt kan stanna kvar i Försvarsmakten även sedan 
insatserna avslutats. Detta kan t.ex. ske genom medveten metod/innovationsdokumentation, genom att försvars-
maktspersonal kommer ihåg dem vid nästa insats, eller genom att metoderna blir en del av rutiner och kultur för 
utlandsförband, varvid det dock generellt är svårare att förstå dess ursprung och tillkomst. Ett exempel på en fram-
gångsrik sådan metodutveckling är tillkomsten av sökplutoner för vapen- och ammunitionssök vilket skedde efter 
kännedom i Kosovo om britternas motsvarande förband. Konceptet och dess delar har sedan vidareutvecklats i Sveri-
ge och blivit ett välförankrat koncept med vid kännedom i Försvarsmakten, och en ”hemmainstitution” för dess for-
satta existens – Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscenter (SWEDEC). 
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ge en relevant och uppdaterad utbildning och inte för att utveckla verksamheten i Koso-
vo vilket inte är deras uppdrag. Selmeski (2007) framhåller att militära organisationer, 
åtminstone i industrialiserade länder, är duktiga på att skapa en begränsad teoretisk och 
praktisk kunskap om andra kulturer och länder när det ses som viktigt för framgång i 
insatsen, vilket också har gett positiva kortsiktiga resultat.  

Denna kunskapsuppbyggnad är dock oftast smala, ytliga och kortsiktiga responser på 
uppkomna behov i de militära organisationernas utlandsinsatser. Selmeski diskuterar 
främst vilken kulturkunskap militära insatsutbildningar omfattar, men den observation 
han gör äger giltighet även för hur hela den specifikt Kosovoanknutna delen av insats-
utbildningen arrangeras där utbildningens emfas ligger på att introducera ett förband i 
just den praxis för arbetet som gäller i den aktuella insatsen. Denna praxis ges genom de 
få föreläsningarna om konfliktens bakgrund etc. också en orienterande inramning, men 
knappt mer. Soldater och befäl får veta just så mycket de anses behöva för att kunna 
lösa sin uppgift i Kosovo, men inte mer.  

Över detta verkar svenska militära chefer under utbildningsfasen vara nöjda, både i 
denna fallstudie80 och i en annan intervjustudie av svenska officerare (Alvinius et al. 
2008). Men denna studie visar också att missnöje och önskan om mer omfattande for-
mell utbildning om t.ex. kulturella förhållanden i insatsområdet uttrycks av cheferna, 
och att försök gjorts att åstadkomma sådan utbildning under insatsen (ibid.). I såväl 
denna studie som i min fallstudie framkommer också att ”den information man får i 
dagsläget är i hög grad informell och erhålls till största delen från personer med mis-
sionserfarenhet samt egen informationssökning på bibliotek och Internet” (Alvinius et 
al. 2008, s 18), där min fallstudie har visat att cheferna sökt sig till erfarenhetsberättelser 
på det anonyma internetforumet på SoldF.com men också att detta är något man talar 
tyst om. Tidigare erfarenheter är också en läranderesurs som av militär personal verkar 
föredras framför akademiska kunskaper, och det är inte generella erfarenheter som efter-
frågas, utan erfarenheter från det specifika insatsområdet (Alvinius et al. 2008).  

Personer med tidigare kosovoerfarenhet kan utifrån detta sägas ha en stor roll i vilken 
bild av insatsen i Kosovo som skapas under utbildningen, bl.a. genom att de i förbandet 
kan vara centrala i vad som här kallats konstruerande läraktiviteter där information från 
olika källor knyts ihop och ges mening inom en grupp. I denna fallstudie har emellertid 
en politisk maktaspekt på dessa konstruerande aktiviteter visats, där de tidigare utlands-
erfarna gruppchefernas erfarenheter gavs utrymme när det gällde arbetets rent färdig-
hetsmässiga utförande, men begränsades och kontrollerades av de oerfarna plutonche-
ferna när det gällde arbetets huvudsakliga inriktning och förståelsen av varför man var i 
Kosovo. Plutoncheferna ville snarast bygga upp sin egen erfarenhetsbaserade bild, och 
de erfarna gruppcheferna är så pass militärkulturellt socialiserade att de vet att inte allt-
för hårt ifrågasätta befälshierarkin, utan tänker att det ”ger sig” när de kommer på plats i 
insatsområdet. Däremot kunde soldater och gruppchefer med tidigare erfarenhet under 
insatsutbildningen ge erfarenhetsberättelser om hur det var i Kosovo till sina egna och 
näraliggande grupper, och på så sätt utifrån sina personliga upplevelser och begrepp 
komplettera och bygga vidare på den bild av insatsområdet som insatsutbildningen ger.  
                                                 
80 Som en plutonchef uttryckte det: ”jag tycker att vi har fått god insikt i... konflikten och historien, och lite politiska 
förhållanden, det upplever jag” (Plutonchef B10A, Livgardet). 
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Sion (2008) skriver efter studier av holländsk peacekeepingutbildning om hur militä-
ra organisationer både under insatsutbildning och insats skapar en bild av insatsområde-
na som ger en meningsgivande inramning för en traditionell militär identitet, på samma 
sätt som turistföretag ger en bild av ett turistmål för att ge en meningsgivande inram-
ning för en ”semester- ” eller ”ledighetsidentitet” hos presumtiva kunder. I båda fallen 
innebär det ett val av vad i området man presenterar och hur det begripliggörs – något 
Sion (2008) kallar att upprätta ett ”peacekeeping space” som motiverar de militära för-
bandens insats. Sion (2006) ger exempel på hur simuleringar av insatsmiljön under hol-
ländsk peacekeepingutbildning snarast framställer arbetet som en rad dramatiska hän-
delser och lokalbefolkningen som alltid innebärande ett större eller mindre hot, eller 
som ”a bunch of annoying teenagers” (ibid., s 463). Hon menar också att i militära in-
satsutbildningar är det ofta företeelser relaterade till krig, konflikt och hot som betonas 
hos insatsområdet och lokalbefolkningen. Andra, alternativa bilder av och företeelser i 
insatsområdet blir inte intressanta i denna kontextualisering av insatsen.    

De orienteringar och bilder av Kosovo som ges under den här studerade insatsutbild-
ningen följer, av de intervjuade chefernas uppfattningar att döma, också detta mönster. 
Som arrangemang för utlandsinsatser innebär detta att Kosovo såsom ”peacekeeping 
space” gestaltas främst som en konfliktzon med en konflikt längs tydliga etniska linjer, 
ibland uppblossande mer eller mindre öppet våld mellan parterna och en hög tillgång på 
illegala vapen. Men även andra budskap förekommer, t.ex. att Kosovo är ett mycket 
lugnt område och den största faran är trafiken. Detta ”peacekeeping space” byggs sedan 
vidare av tidigare kosovoerfarnas berättelser om hur saker och ting ”är” i Kosovo, vilket 
främst erbjuder en bild av livet i en ”expatriate community” och hur lokalbefolkningen 
”är” i förhållande till dessa ”KFOR-expatriates”. Som Sion (2008) skriver innebär ”ex-
patriate stories” ofta ett fokus på hur annorlunda från en själv lokalbefolkningen är, och 
ofta också ett fokus på vilka risker lokalbefolkningen innebär. En fråga i detta som 
kommer att behandlas närmare nedan, är i vilken grad olika ”peacekeeping spaces” så 
som de framställs i informationer, utbildningar och erfarenhetsberättelser, appellerar till 
olika självbilder hos de unga män och kvinnor – soldater, gruppchefer och officerare – 
som söker sig till utlandsinsatser.81  

Som arrangemang för lärande ger insatsutbildningen således förutsättningar för att 
förstå Kosovo som ett visst ”peacekeeping space” där vissa företeelser ges tydligare 
figur än andra. Detta ”peacekeeping space” byggs också huvudsakligen upp av vad som 
kan kallas erfarenhetsbaserade, kontextualiserade begreppsstrukturer - erfarenhetsbase-
rade praktikinramningar - om insatskontexten och säkerhetsarbetet, t.ex. hur andra na-
tioners förband eller befolkningen i ett visst område ”är” i relation till svenska förband 
och deras arbetssätt. Kontextualiserade begrepp som skapas genom kännedom och erfa-
renheter från insatsområdet kan således upplevas ha stor relevans som kunskaper för 
insatser - upplevas som ”praktiska” kunskaper - genom att de mer direkt pekar på före-
teelser i insatsens ”empiriska yta”, d.v.s. sådant som direkt kan uppfattas. De pekar, som 
                                                 
81 Bl.a. har Kernic (1999) visat att soldater med stark respektive svag militär orientering dras till olika insatser bero-
ende på hur ”farliga” de upplevs vara. Sion (2006, 2008) har visat hur infanteriförband med stark militär orientering 
också vill förstå sin insats som farligare än vad den egentligen är, vilket ledde till frustration och missnöje under 
insatsen.    
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de praktikinramningar de är, på vad man kan möta och hur det kan eller har hanterats, 
och är således direkt förståeliga begreppsliga medel för ett seende i arbetet.  

Som arrangemang för att förstå och förberedas för fredsfrämjande arbete av polisiär 
art innebär insatsutbildningen därmed ett huvudsakligt fokus på samhällssäkerhetens yta 
och synliga störningar av ett ”safe and secure environment” och där aktiviteter som pa-
trullering, vakt- och bevakningsuppgifter och beredskap för kravaller blir meningsfulla 
inslag. Men som framförts ovan har en mer instrumentell, ”praktisk” praktikinramning 
alltid en bakomliggande, explicit eller implicit, orienterande praktikextern kontext som 
ger värde och mening åt det praktikinramningen medvetandegör. I insatsutbildningen är 
det den etniska konflikten, vapentillgången och den organiserade brottsligheten som 
utpekas som det som finns ”under ytan” som ett hot mot säkerheten, vilket gör aktivite-
ter som sökoperationer, fordonscheckpoints och kriminalunderrättelsetjänst meningsful-
la.   

Utöver ett synsätt på fattigdom som orsak till kriminalitet verkar inte några andra 
synsätt på vad som finns ”under ytan” som hot mot säkerheten i Kosovo diskuteras eller 
behandlas i utbildningen. Likaså verkar - utöver historieinriktade föreläsningar - få för-
utsättningar erbjudas för en bredare och djupare förståelse för konflikten, det samhälle 
och de samhällskulturer där man ska arbeta i och gentemot – något som kan kallas kon-
textualiserande begreppsstrukturer för att sätta det som upplevs i (alternativa) menings-
givande kontexter. En bredare och djupare förståelse bygger på begrepp som söker gå 
under den empiriska ytan för att försöka begripliggöra orsaker till de händelser som är 
vanliga och kan upplevas, eller som försöker gestalta mer övergripande mönster i in-
satsmiljön. De erbjuder därvid fler, och andra kontextorienteringar som kan ge mening 
åt en förändrad praxis. Sådana begreppsstrukturer som kan fördjupa förståelsen för poli-
siärt arbete i fredsfrämjande insatser kan hämtas från t.ex. kriminologi, turismvetenskap 
eller polisforskning där problemet med ”händelsestyrt” polisarbete och förebyggande 
närpolisarbete behandlas.  

När det gäller erfarenhetsöverföringen mellan kontingenter är en av de största be-
gränsningarna beroendet av den erfarenhetsöverlämnande personalens förmåga att göra, 
formulera och förmedla kunskaper och erfarenheter på ett sådant sätt att de är användba-
ra även för efterkommande förband. En viktig aspekt på detta är inom vilken mental 
inramning erfarenheterna görs – om en kontingent gör och formulerar nog så centrala 
och betydelsefulla erfarenheter inom en mental inramning som efterkommande kontin-
genter inte förstår, är risken stor att erfarenheterna inte förstås och blir användbara då 
meningen med dem inte framgår med de efterkommandes inramning. Möjligheterna att 
förstå tidigare kontingenters och befattningshavares erfarenheter ökar med möjligheten 
till personmöten och erfarenhetsöverlämning ansikte mot ansikte i insatsområdet, så 
som nu sker vid ”hand-over”, men en gemensam förståelse är inte självklar och ”hand-
overprocessen” sker ibland under stor tidspress och ibland med en ”vi-dom-attityd” hos 
båda parter.  

9.3 Ett utbildningsarrangemang för reproduktivt lärande 
Insatsutbildningen innebär att en ny personalkontingent ska bemanna en redan befintlig 
organisation. Denna organisation är, som diskuterats i kapitel 3, redan utformad avseen-
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de uppgifter, organisationsstruktur och arbetsrutiner på såväl ett övergripande som ett 
lokalt plan. Den aktuella organisationen och arbetsrutinerna ”hämtas hem” av Interna-
tionella Utbildningsenheten (IntUtbE) genom ”utbildningsrek” i Kosovo, och utgör un-
derlag för insatsutbildningen. Under insatsutbildningen är skyttekompaniet uppsplittrat 
på olika övningsaktiviteter enligt IntUtbE:s schema, med endast mindre tid för helt egna 
aktiviteter. Först när utbildningen är över och kompaniet samlats och börjat arbetet i 
Kosovo kan chefernas arbetspraktik börja utvecklas fullt ut och förändringar i arbetet 
göras.  

En effekt av detta förfarande är att insatsutbildningen i huvudsak fungerar som en re-
produktion av föregående skyttekompanis organisation, med undantag för övergripande 
förändringar som Försvarshögkvarteret gör i förbandet, och av föregående skytte-
kompanis arbetsrutiner. Detta borgar för viss kontinuitet i arbetet över tid. Arbetets mål 
och uppgifter är i detta givna genom det formella uppdrag Försvarsmakten har i Koso-
vo. Även arbetsmetoderna är till stor del givna dels genom att föregående förbands sätt 
att organisera arbetet till stor del övertas, dels genom att ”metodarsenalen” för denna typ 
av utlandstjänst generellt utgörs av ett antal standardmetoder som bibringas grupperna i 
insatsutbildningen. Detta kommer att diskuteras vidare i ett senare avsnitt.  

Några av de mer erfarna gruppcheferna i denna studie menar också att den totalt 
ganska korta insatsutbildningstiden innebar att stridsutbildning sker på bekostnad av 
peacekeepingutbildning, och att det skulle behövts mer av det senare för att bli bra på 
det. Detta innebär också att färdigheterna och rutinerna för det fredsfrämjande arbetet är 
något som måste utvecklas vidare på plats i insatsen. Utbildningen för fredsbevarande 
arbete, så som den nu arrangeras och balanseras mellan strids- och annan utbildning, 
kan därmed sägas nödvändiggöra ett erfarenhetsbaserat lärande om och förfinande av 
olika metoder för att lösa huvuduppgifterna under insatsen. Ett erfarenhetsbaserat läran-
de innebär dock ett visst mått av ”trial and error”, och de långtidsanställda lokala tol-
karna vittnade också om att varje ny kontingent gjorde samma ”nybörjarmisstag” i arbe-
tet.  

Något som dock inte presenteras eller diskuteras i utbildningen är referensramar, 
koncept och metoder för att utvärdera säkerhetsarbetet och dess resultat, vilket skulle 
kunna stödja det erfarenhetsbaserade lärandet, utan detta blir upp till olika betraktare av 
verksamheten att göra. Inom olika sammanhang runt säkerhetsarbetet, t.ex. Försvars-
högkvarteret i Sverige, KFOR-organisationen i Kosovo, Internationella Utbildningsen-
heten vid Livgardet, Stockholm, den insatta kontingenten och dess andra enheter, efter-
kommande kontingent, och det arbetsutförande förbandet självt uppstår lätt olika värde-
ringsgrunder för säkerhetsarbetet och dess resultat, beroende på den lokala verksamhets-
logik som råder. Likaså värderas arbetet i olika försvarsmaktsexterna sammanhang som 
t.ex. massmedia.82 I fallstudien kunde en viss samstämmighet skönjas för värderings-
grunderna för föregående skyttekompani, det studerade kompaniet, och KFOR-
organisationen genom fokuseringen på vapeninsamling och avrapportering av verksam-
het i ”hårda siffror” i statistiken, d.v.s. hur många patruller som genomförts, hur många 

                                                 
82 Se t.ex. Maceij Zarembas artikelserie om Kosovo i DN under 2007, eller Johanne Hildebrandts artiklar från Afgha-
nistan i Aftonbladet. 
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vapen av olika slag som beslagtas, etc. Men på detta sätt värderas arbetets resultat mer i 
termer av produktion mätt genom några nyckeltal, än i termer av måluppfyllelse. 

Genom KFOR-uppdraget och insatsutbildningen är målet och metoderna mer eller 
mindre fastlagda, om än målet att upprätthålla ”safe and secure environment” är vagt 
och inte diskuteras nämnvärt inom förbandet. Det som inte är fastlagt är referensramar 
för värdering av arbetet och dess resultat, utan detta blir upp till det genomförande för-
bandet att mer eller mindre själv bestämma utifrån de orienteringar mot värden och me-
ningsgivande sammanhang som görs inom förbandet. Mot bakgrund av detta kan in-
satsutbildningen beskrivas som vad Ellström (1992, 2001) inom ramen för en vidare 
typologi (tabell 9-01 nedan) kallar ett anpassningsinriktat, produktivt lärande typ 1. I 
denna form av lärande är det upp till de lärande själva att utvärdera resultatet och göra 
mindre förändringar och förbättringar av de mer eller mindre formaliserade och stan-
dardiserade arbetsmetoder och medel som tillhandahållits i insatsutbildningen. Som 
denna fallstudie visar dominerar detta förändrande och förbättrande av standardiserade 
arbetsmetoder också det erfarenhetsbaserade lärandet i det studerade kompaniet.  
 
Tabell 9-01. Nivåer av lärande som funktion av frihetsgrader i arbetet (efter Ellström 
2001, s 423) 
 Nivåer av lärande 
Aspekter på 
arbets/lärande-
situationen 

Anpassningsinriktat lärande Utvecklingsinriktat lärande 
Reproduktivt 
lärande 

Produktivt lä-
rande, typ I 

Produktivt lä-
rande, typ II 

Kreativt    lä-
rande 

Mål/uppgifter 
Metoder 
Resultatvärd-
eringskriterier 

Givet 
Givet 
Givet 

Givet 
Givet 
Ej givet 

Givet 
Ej givet 
Ej givet 

Ej givet 
Ej givet 
Ej givet 

 
Kriterier för vad som är framgångsrikt arbete och bra resultat lämnas till stor del till 
cheferna själva att avgöra. Detta gör officerarna vid kompaniet genom att ”bryta ned 
uppgiften...ensure safe and secure environment, främst för att försöka tydliggöra det för 
oss” (Kompanichef B1, Livgardet) och välja ett fokus för arbetet - insamling av vapen, 
sprängmedel o.dyl. - vilket underlättar utvecklingen av kriterier för resultat. ”Produk-
tivt” arbete kan då lätt relateras till målsättningen att samla in så mycket vapen som 
möjligt vilket kan uttryckas i mätbara kvantiteter och som också stöds av KFOR:s rap-
porteringsrutiner och interna statistiksystem. Detta var också det fokus föregående 
kompani hade. 

Andra utvärderingskriterier är inte tydligt närvarande. Cheferna nämner dock åter-
kommande att arbetet och dess olika inslag är ett viktigt medel för att hålla uppe moti-
vation och intresse för utlandstjänsten i skyttegrupperna, som annars riskerar att ”slöa 
till” och ha tråkigt och börja tappa rutiner och uppträdande. Argyris & Schön (1996) 
benämner detta ”deterioration” (urartning, förfall) och är något de menar uppkommer 
genom t.ex. minskade krav från omgivningen och minskad efterfrågan på tjänster. I Ko-
sovo kan det ses som att det kosovariska samhällets behov av internationella förbands 
säkerhetsarbete de facto har blivit mindre än vad förbanden förmår leverera. I detta ska-
par förbandens chefer själva arbete för att hålla igång truppen. Svensk militär ledar-
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skapsutbildning och den militära yrkesutövningens utbildarroll lägger också ett stort 
ansvar på cheferna, främst officerarna för deras förbands anda och att truppen trivs och 
är motiverad. En god anda och motivation hos truppen menas ofta vara ett viktigt krite-
rium på gott ledarskap. 

Säkerhetsarbetet och dess metoder kan på ett övergripande plan därför värderas ut-
ifrån hur väl det motiverar grupperna och håller tristess och rutin och ”deterioration” 
borta. Detta synsätt är genom dess förankring i ett svenskt, militärprofessionellt förhåll-
ningssätt också ett utvärderingskriterium som även andra svenska officerare kan använ-
da sig av för att värdera sina kollegers arbete i Kosovo. Frånvaro av interna bråk, moti-
vationsproblem, ”snedsteg” och personalproblem överlag blir då ett mått på utlandsin-
satsens framgång mer än vad insatsen lyckas åstadkomma i värdlandet, för vilket ett 
svenskt militärprofessionellt kunnande inte synes ha några mer utvecklade värderings-
verktyg. Om många problem genomgående relaterade till motivations- och sysselsätt-
ningslöshet och dålig stämning hos truppen uppdagas i det insatta förbandet kan dess 
officerares ledarskap lätt ifrågasättas och nedvärderas utifrån en militärprofessionell 
ledarskapssyn. Det innebär också ett visst tryck att utföra sådant arbete som truppen 
tycker är motiverande. 

Arbetsresultatet kan således värderas utifrån dels ett mätbart ”yttre” effektivitetsmått 
mätt i hur mycket vapen som samlas in och som motiveras av det övergripande uppdra-
get, dels ett implicit ”inre” effektivitetsmått avseende frånvaro av konflikter, tristess och 
låg motivation hos grupperna som motiveras av ledarskapstraditioner i Försvarsmakten. 
Båda dessa effektivitetsmått kan sedan användas för att utvärdera arbetsmetoderna och 
huruvida man når målen – att samla in så mycket vapen som möjligt och att hålla ihop 
förbandet. Det som är slående är i vilken låg grad cheferna bibringas kunskaper om hur 
framgång kan ses i relation till det kosovariska samhällets och polisens utveckling, utan 
detta blev en synvändande upptäckt för kompanichefen under insatsen när han insåg hur 
KFOR:s säkerhetsarbete och de olika strategier olika förband hade påverkade den lokala 
polisens utveckling.  

9.4 Stridsutbildning som orientering mot ett militärdisciplinärt program 
och förankring av en militär identitet 

Huvuddelen av insatsutbildningen ägnas åt materiel-, vapen- , skjut- och stridsövningar. 
Det senare menar flera av cheferna är ett bra tillfälle att ”sammansvetsa gruppen” som 
en gruppchef (B21) uttryckte det, och att ”känna gruppcheferna på pulsen” som en plu-
tonchef (B10A) uttryckte det. Flera av yrkesofficerarna gav också uttryck för att förmå-
gan till strid är grundläggande för fredsbevarande arbete, men att utbildningstiden för att 
bli ett samövat förband för strid var för kort under insatsutbildningen. Några av de ut-
landserfarna gruppcheferna (B11, B21, B12) menade däremot att den totalt ganska korta 
insatsutbildningstiden innebar att stridsutbildning sker på bekostnad av peacekeepingut-
bildning, och att det skulle behövts mer av det senare för att bli bra på det.  

Att huvuddelen av insatsutbildningen ägnas åt vapen- och stridsövningar är inget iso-
lerat svenskt fenomen. T.ex. skriver den israeliska antropologen Liora Sion (2006) efter 
en studie av ett holländskt infanterikompanis respektive ett artillerikompanis åtta veckor 
långa utbildningar inför insatser i Bosnien år 2000 respektive Kosovo år 1999 att:  
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The most striking thing about this training is not its rather short length but the level to which it 
emphasizes infantry combat core expertise. Most of the training, which is similar for infantry and 
artillery soldiers, is engaged with shooting, assaulting, and marching exercises. Even when the 
trainees are artillery soldiers, the main model and the core expertise are those of the infantry. Only 
the last two and a half weeks are actually devoted to peacekeeping training, but even then, the 
drills sometimes take the shape of combat exercise. /…/ When asked why they train for combat, 
[a] commander explains, “To be a good policeman one must be a good soldier. A soldier can be-
come a policeman but a policeman cannot become a soldier.” (Sion 2006, s 462) 

 
Sion (2006) lyfter fram tre möjliga förklaringar till varför stridsutbildning har en så do-
minerande del av den holländska insatsutbildningen. Först att det finns en ovilja eller 
oförståelse i militära organisationer att på allvar ”accept its new role and to shift its fo-
cus from combat to peace preparations” (s 464) och man därför hänger kvar vid strids-
utbildning även inför en insats där militärt organiserad strid inte är att vänta. Fredsfräm-
jande uppgifter ses som ”feminina” och inte något för ”maskulina”, stridsberedda mili-
tärer, och stridsutbildningen blir ett sätt att hänga fast vid en traditionell militär självbild 
(ibid.). Denna inställning rapporteras också under 1990-talet från den österrikiska armén 
av Kernic (1999) och från den kanadensiska armén av LaRose-Edwards et al. (1997).  

Den andra förklaringen Sion framhåller är att insatskontexten i de flesta fredsfräm-
jande insatser är mycket komplicerad, där ”the simplicity of the peace-war dichotomy is 
replaced by a complexity of variables” (s 464) och därför är svårbegriplig utifrån en 
militär kompetens för nationellt försvarskrig. En militär respons på detta blir då att fo-
kusera på möjliga stridsliknande ”worst case-scenarion” i konfliktområdet och träna för 
dem då sådana situationer är enklare att förstå utifrån ett traditionellt militärt tänkande. 
Den tredje förklaringen är att insatserna helt enkelt har inneburit eller kan innebära strid 
i större eller mindre omfattning och att detta därför är en sannolik uppgift för vilken 
man helt enkelt måste förbereda sig.   

Den första förklaringen – en ovilja att skifta fokus från väpnad strid till de nya, freds-
främjande uppgifterna – synes vara giltig för även den svenska Försvarsmakten som nu 
har internationella insatser som en formell huvuduppgift (bland flera), men mer som en 
svårighet eller oförmåga att skifta fokus än en ovilja eller ett genuint ointresse. För För-
svarsmakten finns också organisationshistoriska orsaker till svårigheten att som organi-
sation, och för officerskåren som profession, skifta fokus till vad de nya huvuduppgif-
terna innebär. Fredsfrämjande utlandsinsatser har, som diskuterats ovan i kapitel 2, un-
der tiden från FN:s bildande till 1996 inte varit en huvuduppgift för den svenska För-
svarsmakten, utan en marginaliserad verksamhet där personalens erforderliga kunskaper 
för denna verksamhet på samma sätt som idag baserats på deras militära kunnande, och 
för specifikt fredsarbete varit något som tränats av den tillfälligt rekryterade personalen 
kort innan de utför verksamheten. Ansvaret för ”peacekeepingkompetens” försköts till 
en samnordisk arbetsgrupp (NordSamFN), en speciell avdelning på Högkvarteret (Ar-
méstabens FN-avdelning), och en liten, specialiserad utbildningsenhet 
(FNS/SWEDINT83) som skötte insatsutbildning och ledning av insatserna. 

                                                 
83 SWEDINT (Försvarsmaktens Internationella Centrum) bildades 1993 genom en sammanslagning av FN-skolan 
(FNS) och arméstabens FN-avdelning. 
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FN-tjänst sågs under 70- och 80-talen när Cypernmissionen var den mest omfattande 
insatsen också ibland raljant som ”solsemester” i medelhavsområdet och inte som riktig 
militär verksamhet, och kunskaperna såväl som intresset var därför lågt inom officerskå-
ren för vad som egentligen skedde under internationella insatser. Att ha genomfört FN-
tjänst var inget som direkt gav status bland officerare på hemmaförbandet. Övriga För-
svarsmaktens fokus låg på invasionsförsvar och väpnad strid. Uppmärksamheten mot 
utlandsinsatser ökade markant inför den första bosnienbataljonen, BA01, men inte så 
mycket för själva de fredsfrämjande uppgifterna som den krigsliknande miljön och be-
skjutningarna.84    

I dagsläget är medvetenheten och intresset för utlandsinsatser betydligt större, och 
det har gjorts till en obligatorisk del av militäryrket. Fokuseringen på utlandsinsatser 
blev också tydlig under värnpliktsförsvarets gradvisa nedmontering under 1990- och 00-
talen med allt mindre värnpliktskullar, där ett av uttagskriterierna för värnplikt om man 
kunde tänka sig göra internationell tjänst. Någon genomgående krigsplacering av de 
färdigutbildade värnpliktiga gjordes inte. Den militära värnpliktsutbildningen kom där-
vid att i praktiken fungera främst som utbildning av en personalpool av värnpliktiga 
gruppchefer och soldater för internationella uppdrag, och Försvarsmaktens verksam-
hetsfokus har under åren runt millennieskiftet periodvis riktats helt mot internationella 
insatser.  

I samtal och intervjuer med yngre officerare, både i denna fallstudie och i andra 
sammanhang, framgår det också att utlandstjänst under 00-talet alltmer kommit att för-
knippas med en viss status och duglighetsstämpel inom officerskåren, samtidigt som det 
börjar bli allt vanligare och ”allmänna erfarenheter” av utlandstjänst därmed blir mindre 
exklusiva och en statushierarki kan skönjas mellan olika insatsområden och kontingen-
ter.85 I en studie av bl.a. hur internationella erfarenheter påverkade utbildningen av ett 
insatskompani i Sverige, formulerades slutsatsen att erfarenheter från Afghanistan slår 
erfarenheter från Kosovo, och erfarenheter från de Afghanistankontingenter som upp-
levt strid slår de som inte gjort det (Berggren et al. 2011). Officerskårens allmänna in-
tresse för utlandsinsatser är i ett professionshistoriskt perspektiv dock tämligen nytt, och 
har inte hunnit ge några djupare avtryck i Försvarsmaktens och officerskårens institu-
tionaliserade professionella kunnande.86  

En del författare (t.ex. Barry & Jefferys 2002, Bessler & Seki 2006, Faltas & Paes 
2007) vill härleda detta ökade militärorganisatoriska intresse för fredsfrämjande insatser 
till den minskade risken för mellanstatliga krig vilket lett till att militära organisationer 
                                                 
84 Jag genomförde som yrkesfänrik själv en bosnieninsats (BA05) som pansarskyttegruppchef/ställföreträdande plu-
tonchef hösten/vintern 1995/96, vilket bemöttes med ett genomgående ointresse på mitt hemmaförband där jag av 
flera högre chefer fick höra att ”fänrikar ska inte åka på FN-tjänst, de ska vara hemma och arbeta”. Jag minns också 
att bland FN-pansarskyttekompaniets yrkes- och reservbefäl bestod en stor del av intresset för insatsen av möjligheten 
att nu få pröva oss själva och den svenska krigsorganisationens personal och materiel i ett ”skarpt” läge, mer än att 
försöka förändra livet för folk i Bosnien. 
85 Min personliga erfarenhet och tolkning är att den status som numera knyts till genomförda utlandsuppdrag, inom 
lokala officerskårer fungerar på samma sätt som den status som förut knöts till antalet genomförda krigsförbandsöv-
ningar, vilka i stort sett inte genomförts under det senaste decenniet. 
86 T.ex. behandlar utbildningsexempel och fältövningar vid Försvarshögskolans Militärvetenskapliga institution 
främst situationer från potentiella eller historiska ”stora krig”, och inte från de reella fredsbevarande operationer 
Försvarsmakten genomfört i närmare sextiofem år. 
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söker nya legitimitetsgrunder för sin existens – något som skulle kunna understödja ett 
mer genomgående fokusskifte mot traditionellt icke-militära uppgifter i militära organi-
sationer. Som Kernic (1999) framhåller kan det ökande intresset för internationella upp-
drag inom militära organisationer dock också förklaras av att insatserna ändrat karaktär 
från den första generationens insatser till de mer ”muskulära” insatserna av andragene-
rationstyp. Detta menar Kernic (1999) appellerar mer till den militära självbilden:  

The two faces of peacekeeping - as we might call this gap between those two major concepts of 
peacekeeping - correlate with two different ideas of the 'type of soldier' needed to accomplish the 
mission successfully. The first concept, which we already described as traditional UN peacekeep-
ing (no use of force, only self-defence, general agreement of conflicting parties about the peace-
keeping operation), favours an understanding of the soldier's task as that of a 'diplomat in uniform' 
who negotiates between conflicting parties without using force. The second concept (peace en-
forcement or peace support operations) responds more to the traditional 'military image' of a sol-
dier and sees peacekeeping primarily as an 'enforcement' task carried out by an international mili-
tary force. This military task can be compared with a police force's task at state level. It requires 
men who are willing to use force when necessary. We described this type of soldier either as a 
'global policeman' or as a 'warrior for peace'. (Kernic 1999, s 124).  

 
Under insatsutbildningen uttrycks bland officerarna också en önskan om möjlighet till 
mer stridsutbildning – något man sedan under insatsen också försöker göra verklighet 
av genom olika stridsövningar i det gamla dagbrott utanför Kisnica som man fått avde-
lat som skjut- och stridsövningsområde. Stridsutbildningen under insatsutbildningen kan 
ses som ett sätt att göra den fredsfrämjande insatsen militärt meningsfull och i enlighet 
med en militär självbild, åtminstone i ett inledningsskede. Känslan av att vara ett ”mili-
tärt förband” och inte någon slags halvcivilt polis- eller väktarförband förstärks genom 
stridsutbildningen, speciellt genom att det är förbandets ordinarie befäl som får genom-
föra delar av den.  

Känslan av att vara ett militärt förband kan till stor del bero på möjligheterna att 
vidmakthålla vad Borell (2004) kallar ett militärdisciplinärt program, d.v.s. mer eller 
mindre omfattande strategier eller planer för kontroll över en stor organisation och dess 
underställda medlemmar. De disciplinära programmen har varierat genom tiderna, men 
deras genomgående huvudfunktion är att ge organisationens chefer – officerarna – möj-
lighet att upparbeta och lagra en kapacitet att kontrollera och samordna sina underställda 
för ett effektivt kollektivt uppträdande i det slags strid man väntar sig (ibid.).  

Ydén (2008) menar att hur svensk stridsutbildning genomförs främst ska förstås 
inom ramen för ett sådant militärdisciplinärt program där soldaterna främst tränas i att 
underordna sig officerarna och göra som de vill och fastställer, ofta med hänvisning till 
säkerhet vid skjut- och stridsövningar eller vad befälen menar att kriget kräver.87 Insla-
gen är få från en reell krigsmiljö med de krav och konsekvenser som då blir aktuella, 
t.ex. att ta initiativ och handla trots stark skräck och rädsla, att drabbas av eller hantera 
psykiska stridsreaktioner och moraliska dilemman eller att behöva omhänderta döda och 
skadade såväl egna som fiendesoldater.  

                                                 
87 För hur detta kan ta sig uttryck vid värnpliktsutbildning vid ett svenskt grundutbildningsförband (AMF4, Göte-
borg): se Ydén (2008), kap. 5. 



237 

Stridsutbildning är alltså inte bara ett område där en specifik militär expertis kan ut-
vecklas, utan också där militär disciplin övas och inskärps främst med hänvisning till 
säkerhetsfrågor och till stridens uppfattade miljö som dock särkopplas från många reella 
konsekvenser av strid. Utveckling av militär expertis och militär disciplinering är tätt 
sammantvinnande i stridsutbildning, och genom att insatsutbildning ger tillfälle till 
skjut- och stridsövningar kan det nuvarande militärdisciplinära programmet och dess 
emfas på inordning i ett befälshierarkiskt system också göras naturligt närvarande i in-
satsutbildningen. Detta är också en form av socialisation i vilken de värnpliktiga solda-
terna kan känna igen sig, vilket erbjuder mötet mellan tidigare obekanta soldater, grupp-
chefer och befäl en igenkännlig, förstrukturerad form under insatsutbildningen.  

Den andra förklaring till militära organisationers emfas på stridsutbildning som Sion 
(2006) framhåller är att insatserna är så pass komplicerade och svårbegripliga att ett sätt 
att bringa klarhet och militär relevans i dem är att i insatserna se möjligheter till ”worst 
case-scenarion” där en traditionell militär kompetens för väpnad strid kommer väl till 
pass. Genom denna fokusering på att ”det värsta kan hända” kan således en brygga ska-
pas mellan insatsen och den militära kompetens man besitter. Denna inriktning mot 
stridsutbildning och ”worst-case-scenarion” i insatsutbildningen har för insatserna i 
Bosnien på 1990-talet kritiserats för att dels ta tid från utbildning inför de uppgifter och 
situationer man i realiteten möter, dels skapa en bild av att det finns ”fiender” i insats-
området - t.ex. någon av parterna i konflikten - mot vilka man eventuellt måste strida 
(Andersson 2001). Med Weicks (1995) begrepp kan detta också förstås som ”sensema-
king” genom ”enactment” och ”manipulation”, d.v.s. genom att inrikta sig mot och öva 
för ”worst case-scenarion” manipulerar man insatskontexten till att utgöra en inramning 
för något militära förband redan kan – strid – än i vad de borde kunna i förhållande till 
de reella uppgifterna och den reella insatsmiljön. Och ju smalare kompetens en organi-
sation eller arbetsutövare besitter desto större kan behovet vara av att manipulera nya 
insatskontexter till att passa denna smala kompetens. 

Svensk militär kompetens beskrivs av olika militära företrädare ofta med ett ensidigt 
fokus på förmåga till väpnad strid.88 En förklaring till att strid är ett så pass ensamt do-
minerande kompetensområde hos den svenska officerskåren kan vara att den svenska 
militärorganisationen, liksom militära organisationer i demokratiska länder, ser sig som 
statlig, opolitisk organisation och därför fokuserar på militära metoder mer än målet 
med militärorganisationen vilket i demokratisk ordning lämnas till den politiska nivån 
att diskutera. Denna uppfattning om militärt arbete som opolitiskt och metodfokuseran-
de finns, som visats i resultatkapitlen, också bland officerarna i det här följda förbandet.   

Den svenska officerskåren har som professionell yrkeskår i detta inte ägnat sig åt – 
och har därmed ingen vana av – diskussioner om mål med militärapparatens existens 
och vilka metoder och kompetenser olika mål kräver. Målet med Försvarsmakten under 
det kalla krigets dagar – att verka avskräckande för militärt angrepp och försvara landet 
vid väpnat angrepp – var vid denna tid något en lättförståelig självklarhet och inget som 
                                                 
88 Under det kalla krigets och invasionsförsvarets dagar omskrevs Försvarsmaktens ”förmåga till väpnad strid” ofta 
som ett medel för att upprätthålla Sveriges neutralitet och oberoende. Efter det kalla krigets slut och det under 1990-
talets slut upplevda försvunna hotet från dåvarande Sovjetuinionen, förekommer ”förmåga till väpnad strid” iställer 
ofta som ett självändamål i många av Försvarsmaktens texter. 
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diskuterades. Försvarsmakten med dess stödorganisationer (t.ex. FMV, FOI) har under 
lång tid istället ägnat sig åt utveckling av professionellt kunnande runt de medel (väp-
nad strid) som krävs för de mål och uppgifter, knutna till förmågan att försvara Sverige, 
som den politiska nivån fastställt för Försvarsmakten. Metoden – storskalig, organise-
rad, väpnad strid – har därmed stått i centrum för svenska officerares yrkeskunnande 
vilket kunnat bidra till att andra kompetensområden inte varit intressanta såtillvida de 
inte utgör ”stödkompetenser” (t.ex. fordonsteknologi eller radiofysik) för kunnandet om 
väpnad strid.  

Detta har kunnat fortgå utan större problem under det kalla kriget då målet med det 
svenska försvaret var tydligare – att verka avskräckande och försvara nationen vid an-
grepp, vilket kräver en fiende. Men med Sovjetunionens fall försvann den tydliga fien-
den och den därmed givna tydligheten i målen, och nya formella uppgifter tillkom – att 
delta i internationella insatser och att stödja samhället vid kriser. Detta implicerade nya, 
inte lika tydliga mål för den svenska militärapparaten. Men eftersom en levande, militärt 
inomprofessionell diskussion om relationen mellan mål och medel inte förekommit 
finns generellt inom officerskåren inte förmågan att diskutera och utveckla metoder för 
dessa nya mål och uppgifter, utan metodfokus ligger traditionellt kvar på väpnad strid.   

Detta institutionella förhållande underbygger lätt uppfattningar och synsätt att den 
militära kompetensen för väpnad strid är grunden och att klarar man strid klarar man allt 
annat. T.ex. fredsbevarande arbete innebär då att plocka ut de moment ur kompetensen 
för väpnad strid som är användbara för de fredsfrämjande uppgifterna. En sådan inställ-
ning bygger således mer på en brist på, eller bristande analys av vad de fredsfrämjande 
uppgifterna, deras mål och deras kontext egentligen innebär, än att väpnad strid verkli-
gen är grunden för allt annat som militära organisationer i realiteten ägnar sig åt.  

Den tredje förklaringen är att stridsutbildning ges utrymme p.g.a. att militära strids-
handlingar är sannolika eller en realitet i insatsen. För svenskt vidkommande har detta 
accentuerats i och med insatsen i Afghanistan där det finns motståndare (”insurgenter”) 
som inte undertecknat något eld upphör- eller fredsfördrag och som angriper de interna-
tionella styrkorna med olika medel. Förbanden i Afghanistan befinner sig således i väp-
nad konflikt med en motståndare (som man dock har svårt att identifiera och isolera). 
Här har Försvarsmakten en fördel i och med att kan utgå från en redan befintlig kompe-
tens för väpnad strid som anpassas till förhållandena i Afghanistan. 

I Kosovo var situationen annorlunda, och NATO-förbanden gick in i och befinner sig 
i Kosovo på grundval av bl.a. avtal och fördrag mellan Serbien och FN, och mellan ko-
sovoserber och kosovoalbaner. Sannolikheten för militära stridshandlingar var mycket 
liten - i realiteten genomfördes aldrig något som kan likna organiserad, modern militär 
strid av svenska förband i Kosovo under de 21 kontingenter då skytteförband fanns på 
plats och mycket få svenska kulor har avlossats under annat än övning i Kosovo. De 
våldshandlingar som kom ifråga i Kosovo faller som kompetensområde sett snarare 
under ett polisiärt våldsutövande än ett militärt. Frågan är då om den stridsutbildning 
som genomförts under insatsutbildningen är anpassad till den aktuella stridsmiljön, 
mandatet och insatsen.  

Den sammantagna tolkningen av förekomsten av stridsutbildning inför Kosovoinsat-
sen är att den får en funktion som identitetsförankrare där främst den ”civilt inlånade” 
personalen i den tillfälliga förbandet, d.v.s. värnpliktiga gruppchefer och soldater, ska 
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återinordnas i en militärdisciplinär kultur – något de erfarna gruppcheferna vet är inte 
riktigt relevant vilket föranleder dem att ”övervintra” utbildningen tills det riktiga arbe-
tet i Kosovo börjar. Det militärdisciplinära programmet har också sina tydligaste uttryck 
i början av en militär grundutbildning där soldaterna ska socialiseras i den militära kul-
turen. De soldater som sökt frivilligt till utlandstjänst ser sig dock som ”professionella” 
och vill inte bli behandlade som nyinryckta värnpliktiga, och är noga med att påtala 
detta under insatsutbildningen.   

Stridsutbildning är dock ett område där närvaron av ett militärdisciplinärt program 
accepteras. Under militär grundutbildning förekommer också de mest avancerande 
stridsövningarna i en fas av utbildningen när de värnpliktiga till stor del har socialiserats 
in i en militär kultur och officerarna kan släppa på socialiserande inslag till förmån för 
mer militärt expertisinriktade. I insatsutbildningen utgör stridsutbildning således en 
möjlighet att bibehålla ett militärdisciplinärt program, så som officerarna är vana att 
hantera det, även för ”professionella” soldater som inte vill bli behandlade som nyin-
ryckta värnpliktiga, men det måste ske med fingertoppskänsla för att inte bli alltför 
grundutbildningsartat för de ”professionella” soldaterna.  

En fråga är om detta fokus på ett identitetsgivande kärnområde i det militära yrkes-
kunnandet hindrar Försvarsmakten och dess chefer från att analysera den eventuella, 
reella stridsmiljö ”amongst the people” som oftast råder i utlandsinsatser, och anpassa 
stridsutbildning och vapenmateriel till det, t.ex. att utforma strids- och skjutövningar i 
relation till det mandat och de ”rules of engagement (ROE)” som råder i ett insatsområ-
de. Den kontingentorder som kontingentchefen utfärdade för det här studerade förban-
det och som i delar citerats ovan i avsnitt 3.2.4 skulle kunna utgöra en tydlig grund för 
ett sådant förändrat yrkeskunnande.  

Detta kräver ofta en betydligt mer omfattande bedömning av situationen och vad som 
bör göras, än vad som tränas under ”normal stridsutbildning” med gröna pappfigurer 
och fallmål på ett i övrigt tomt skjutfält. Tidsfaktorn under insatsutbildningen kan också 
vara avgörande, då det är lättare att arrangera stridsövningar enligt gängse rutin än att 
börja fundera på och arrangera andra former av stridsövningar. Detta var särskilt fram-
trädande under de stridsövningar som genomförs under insatsen. 

Men detta blir bara en ursäkt så länge den militära kompetensen och de därav följan-
de rutinerna för stridsutbildning enbart handlar om strid mot en tydlig motståndare på 
ett stridsfält utan civila. Genom en medvetet skapad kompetens för vapeninsats bland 
civila kan bättre förutsättningar för en snabbt men relevant sammansatt stridsutbildning 
för fredsfrämjande insatser och polisiärt säkerhetsarbete skapas. Detta är att vidga den 
professionellt uppburna instrumentella förståelsen för strid och vapenanvändning, men 
om stridsutbildningen som nu genomförs av det tillfälligt sammandragna befälet i ett 
tillfälligt insatsförband, kräver det att denna vidgade professionella kompetens för strid 
också finns hos dessa befäl redan innan insatsutbildningen. I annat fall måste de också 
tränas före eller tillsammans med sitt förband, vilket förlänger utbildningstiden.  

9.5 Missionsutbildningstradition med fokus på metoder mer än på mål 
Den del av insatsutbildningen som är specifikt inriktad på det praktiska polisiära och 
säkerhetsrelaterade arbetet i Kosovo benämns ”missions-” eller ”peacekeepingutbild-
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ning” av respondenterna och utgörs huvudsakligen av övningar i olika praktiska arbets-
moment som t.ex. insats mot folkmassa, patrullering, fordonskontroller och eskort av 
fordon. ”Teoretisk” utbildning sker om bl.a. det mandat och de ”rules of engagement” 
som gäller, och om samverkan med lokalpolis. Till det tillkommer orienteringar om 
Kosovo, konfliktens bakgrund och de människor och folkgrupper som bor i landet.  

Detta arrangemang är något av ett standardpaket av utbildning för militärt fredsbeva-
rande arbete och som med smärre anpassningar använts inför en rad olika utlandsinsat-
ser på Balkan. Detta standardpaket innehåller mer eller mindre standardiserade metoder 
för fredsfrämjande säkerhetsarbete vilka också kodifierats i handböckerna UN Tactical 
Manual vol. 1 o 289. Dessa handböcker har tagits fram inom ramen för  det militära nor-
diska samarbete som pågått sedan 1964 (NordSamFN/NordCAPS), och de metoder och 
förfaringssätt som beskrivs förekommer även i de andra nordiska ländernas insatsut-
bildningar. Samarbetet underbygger också den internationella kursverksamhet som äger 
rum bl.a. på SWEDINT (Försvarsmaktens internationella centrum) i Kungsängen, och 
den arbetsdelning av olika utbildningar som gjorts mellan de nordiska länderna (t.ex. 
utbildas militärobservatörer i Finland).  

Denna ansats till ”nordic peacekeeping” framhåller vikten av bl.a. opartiskhet, fotpa-
truller och kontakt med lokalbefolkningen, ärlighet och raka besked och att inte lova 
sådant man inte kan hålla i kontakterna med befolkningen. Ansatsen har beskrivits som 
”soft tactics” för fredsfrämjande arbete vilket också kännetecknar ansatsen i länder som 
Nederländerna och Kanada (Fitz Gerald 2000). En viktig möjliggörande faktor bakom 
dessa ”soft tactics” är de fåtaliga nationellt beslutade begränsningar i arbetet – s.k. ”ca-
veats” – som svenska utlandsförband har jämfört med många andra nationers utlands-
förband som t.ex. av sina regeringar kan vara förbjudna att delta i upplopps- och kra-
vallhantering (IMF) eller att använda militärt våld utom annat än i yttersta självförsvar. 
Såväl den legalt objektiva som upplevt subjektiva handlingsfriheten för svenska ut-
landsförband är därigenom stor sett i ett internationellt perspektiv. 

Insatsutbildningen ger utifrån detta förutsättningar för att utföra ett ”standard-
peacekeepingarbete” inom ramen för den kontextorientering mot ett visst ”peacekeeping 
space” som utbildningens orienterande inslag skapar, vilket berörts ovan. Istället för att 
fokusera på en diskussion om målen, dess innebörd, kriterier för måluppfyllnad och 
utifrån det välja metoder, ligger fokus främst på metoderna med mål och värderingskri-
terier i stort sett oavhandlade. Verksamhetstraditionen, d.v.s. det sätt att arbeta som mer 
eller mindre oreflekterat förs över från kontingent till kontingent bl.a. via insatsutbild-
ningen och informella kontakter centreras därmed runt ett visst sätt att utföra arbetet, än 
en ständigt återkommande reflektion (institutionaliserad reflektion) över vilka mål en 
internationell insats har, när de kan anses uppnådda och vilka de lämpliga metoderna 
bör vara. 

Orsakerna till denna metodfokuserande svenska verksamhetstradition för utlandsin-
satser synes vara flera. Den i förra avsnittet diskuterade frånvaron av svenska nationella 
militärprofessionella diskussioner om olika mål med militärapparaten och vilka olika 
                                                 
89 UN Nordic Tactical Manual, volume 1 och 2 är en handbok för befälhavare ”på fältet”. Första utgåvan kom 1992 
och byggde på erfarenheter från främst FN-insatsen i Libanon (UNIFIL) under 1980-talet. Handboken har regelbun-
det uppdaterats (den senaste upplagan är från 2007) men bygger i stort på den första upplagans innehåll. 
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medel som olika mål kräver, verkar ha sin motsvarighet i utlandsinsatser. I de utlandsin-
satser i vilka svenska militära förband deltar har mål och mandat för den internationella 
insatsen beslutats av FN:s säkerhetsråd. Regering och riksdag beslutar sedan, efter för-
frågan från den internationella organisation som genomför insatsen (t.ex. FN, NATO 
eller EU) och i dialog med Försvarsmaktsledningen, om insatser inom ramen för olika 
FN-mandat. Försvarsmakten i övrigt ”lyder sedan order” och utför den insats som beslu-
tats. Mål, mandat och syften för en insats blir därför något av ”odiskutabla” för För-
svarsmakten genom att de beslutats av den politiska nivån, och behöver därmed inte 
diskuteras utan endast informeras om. Den militära insatsen ses sedan som att den inte 
har några politiska mål, utan handlar om att använda anvisade metoder och utföra ett 
arbete. Diskussioner om mål behöver emellertid inte betyda ifrågasättanden, utan kan 
likaväl innebära problematiserande diskussioner för att klargöra målens innebörd och 
möjligheter. 

När målen är vaga och dessutom inte diskuteras kan det dock lätt bli att en etablerad 
metodtradition istället sätter agendan för vad de militära förbanden ska ägna sig åt, för 
att kunna få något gjort. Annorlunda uttryckt: de militära organisationerna åker till kon-
fliktområdet och gör det man brukar göra i internationella insatser, d.v.s. sätter det tradi-
tionella ”standardpaketet” av metoder för fredsbevarande insatser i arbete.90 Det som 
IntUtbE sedan följer upp är detaljer i hur väl utbildningen stämmer med det arbete som 
sedan genomförs, och inte hur väl metoderna bidrar till att nå målen med den internatio-
nella insatsen i Kosovo, då detta inte är deras uppdrag.  

I Kosovo är målen med insatsen dessutom tämligen vaga när det gäller vad de militä-
ra förbanden ska göra och inte göra. Friesendorf (2010) har konstaterat att…  

…the expression ‘safe and secure environment’ offered poor guidance for delineating military 
from policing work, since it could be interpreted narrowly or broadly. For one EULEX [EU:s 
insats i Kosovo] official, the expression meant everything and nothing. Whether the military inter-
preted its mandate narrowly or broadly hinged not least on military perceptions of the scale of se-
rious crime. /… / Critics of KFOR argued, of course, that the military was downplaying crime to 
justify what critics saw as military complacency. (Friesendorf 2010, s 116) 

 
Vilka tolkningar av ”safe and secure environment” svenska officerare och gruppchefer 
gör och den förståelse de har för detta mål visar sig till stor del i vad de väljer att ägna 
sig åt i säkerhetsarbetet, vilket i sin tur stöds av såväl den praxis och metodtradition för 
sådant arbete som de introduceras till genom insatsutbildningen, som militärprofessio-
nella och insatserfarenhetsbaserade uppfattningar om vad de bör ägna sig åt. Dessa 
tolkningar och uppfattningar ger effekter i arbetet, som visats i avhandlingens resultat-
kapitel.  

                                                 
90 Det skall dock inflikas att detta traditionella ”standardpaket” av ”nordic UN-peace-keeping” ofta får ett mycket 
gott omnämnade i internationella sammanhang och framhålls ofta som ett föredömligt exempel på en mjukare form 
av peacekeeping, och att dess emfas på fotpatruller och aktiviteter ”amongst the people” ofta leder till att svenskar får 
god kontakt med lokalbefolkningen på ett sätt som t.ex. amerikanska förband med sin emfas på ”force protection” 
och välbeväpnade fordonspatruller inte får. 
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9.6 Avslutning: hur kan förståelsen fördjupas? 
När det gäller militära utlandsinsatser är det, som diskuterats i avsnitt 2.2.4 mest bland 
forskare och debattörer som rösterna höjs för djupare och vidare teoretiska kunskaper 
för fredsfrämjande arbete. De militära yrkespraktikerna själva visar inte samma intresse, 
utan synes vara eller mindre nöjda med sakernas tillstånd och ägnar mer kraft åt organi-
satoriska system för erfarenhetshantering och ”Lessons learned”. Utlandsinsatserna be-
skrivs av Försvarsmakten i olika interna tidningar allt som oftast som framgångar, och 
med en ideologisk överton mer än en analytisk. 

Men just detta kan vittna om behovet av att utveckla arbetet i utlandsinsatser mot en 
kunskapsbaserad och professionsutvecklande, reflekterande arbetspraktik. Bolin (2008) 
beskriver den svenska militära professionen som i en situation av avklingande militär 
professionalism, och låg men tilltagande professionalism för fredsfrämjande arbete, som 
vid sidan av den traditionella uppgiften att kunna försvara Sverige vid angrepp efter 
försvarsbeslutet 1996 är en av Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter. Att utbildningen 
inför utlandsinsatser kännetecknas av ett fokus på olika metoder för ”nordic peacekee-
ping” och att mer generella, teoretiska kunskaper om fredsfrämjande arbete inte är av 
intresse, samtidigt som utlandsinsatserna genomgående och i en ideologisk ton beskrivs 
som framgångar kan ses som att militäryrket och officerskåren inte har de professionella 
verktyg som krävs för att kunna värdera sitt fredsfrämjande arbete inom ramen för en 
djupare förståelse av fredsfrämjande verksamhet.  

Att i Försvarsmaktens olika tidningar hävda framgångar istället för att utifrån analy-
tiska verktyg kritiskt belysa och diskutera problem i utlandsinsatserna kan vidare ses 
som ett ideologiskt hinder för en professionell utveckling runt en av Försvarsmaktens 
huvuduppgifter. Att de fredsfrämjande insatserna inte alltid är en ren framgångssaga 
visas inte minst av den i denna fallstudie följda kompanichefens insikter om hur det 
svenska säkerhetsarbetet i Kosovo långsiktigt påverkat utvecklingen lokalpolisen i det 
svenska ansvarsområdet. En ny väg i Kosovo eller en ny brunn i Afghanistan beskrivs 
som en framgång (vilket det också är, men på ett ytligt plan), men varför t.ex. lokalpoli-
sen i det egna området förblir outvecklad förbises i beskrivningar och artiklar eller hän-
skjuts till orsaker helt utanför den egna kontrollen eller ansvaret.  

En utveckling av officerskårens professionella förståelse för och förmåga att utföra 
fredsfrämjande insatser, där påverkan och utveckling av samhällsinstitutioner mer än av 
infrastruktur eller tillfällig ordning står i fokus, kan kräva en betydligt högre grad av 
kontakt med och stöd från andra kunskapsområden än de traditionellt militära. Likaså 
kan en erfarenhetsbaserad, yrkesintern utveckling av fördjupad professionell kunskap 
om fredsfrämjande militärt arbete behöva stöd av andra kunskapsområden.  

Men vem i Försvarsmakten har ansvar för att de styrkor som skickas utomlands har 
rätt utbildning? De flesta jag talat med (IntutbE, deskoff) verkar mena att deras uppgift 
är att organisera, utbilda och skicka dit styrkan, sedan är det den lokale förbandschefens 
ansvar för hur arbetet utförs. För detta kan förbandschefen och hans underställda chefer 
emellertid behöva djupare kunskap än vad några korta, orienterande föreläsningar om 
landet kan ge. 
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10. Metodologiska reflektioner  
Huvuddelen av studierna av svenska militära utlandsinsatser undersöker erfarenheter 
genom intervjuer i Sverige efter insatsen, ibland flera år efter hemkomst. Detta medför 
vissa fördelar, men även en del problem. Utlandserfarenheterna formuleras i dessa stu-
dier och forskningsprojekt ofta inom meningsgivande sammanhang som ofta inte finns i 
utlandsinsatsen, t.ex. olika svenska stöd- och ledningsverksamheters syn på insatserna 
eller inom ramen för ett forskningsproblem, och innebär att upplevelser kan formuleras 
som meningsfulla erfarenheter för just dessa kontexter, men ofta med mindre relevans 
för hur arbetet uppfattas och utförs på plats i insatsområdet. Erfarenheter som däremot 
formuleras med insatsens olika kontexter i minne kan omvänt framstå som meningslösa 
i olika svenska kontexter. Generellt, vill jag påstå, sker erfarenhetsformulering i olika 
studieprojekt, t.ex. Holmberg & Eriksson 2006, Holmberg et al. 2007 eller Tillberg et 
al. (2007), inom kontexter som inte är närvarande i insatsområdet, vilket pekar på nöd-
vändigheten av att också dokumentera erfarenheter på plats i insatsen, i den meningsgi-
vande kontext där de först kan bildas. 

Här torde den aktuella fallstudien kunna ge ett betydande bidrag inte bara genom att 
gruppchefer fokuserats utan också genom den partiellt etnografiska forskningsstrategin 
där säkerhetsarbetet har kunnat studeras på plats och ställe, under själva utförandet. Sion 
(2006) skriver angående holländsk insatsutbildning inför insatser i Bosnien och Kosovo 
om vikten av etnografiska studier och deltagande observation:  

About two months before deployment, the [Dutch] soldiers started their peacekeeping training. 
Although this training is fairly standard worldwide, not much has been written on it, and none of 
the existing research was done in a participant observation manner. Yet the training process has 
special dynamics that can be better understood through participant observation, which succeeds al-
so in unfolding the contradictory and paradoxical nature of the training. (Sion 2006, s 462) 

 
Jag skulle utifrån erfarenheterna av min egen fallstudie vilja parafrasera Sion och säga 
att inte bara insatsutbildningen, utan också “the work process in international peace ope-
rations has special dynamics that can be better understood through participant observa-
tion”.  

Detta är speciellt viktigt när det gäller att på ett organisatoriskt plan dra erfarenheter 
av utlandsinsatser – Lessons learned som det har kallats inom Försvarsmakten. Det är i 
den ”grå vardagen” i utlandstjänst en stor del av det erfarenhetsbaserade lärandet med 
stor sannolikhet sker, vilket leder till en form av erfarenheter som ofta inte sticker ut i 
hågkomster av tidigare arbete, som därför förmodligen lätt glöms bort eller svårligen 
återkallas vid berättande i efterhand (Eraut 2000, 2004, Livingstone 2000). Sådana erfa-
renheter bör därför snarast studeras med etnografiska metoder (Eraut 2004, Fessey 
2002a, 2002b, 2002c).  

Fallstudien tog därför karaktären av något av en etnografisk upptäcktsresa i en före-
kommande militär chefspraktik, till stora delar känt av de många som genomfört ut-
landsinsatser i Kosovo, men förvånansvärt okänt för ”kartritare” bland upptäcktsresan-
de, d.v.s forskare och andra som vill förstå en verksamhet genom att sammanfatta, 
överblicka och orientera sig i en verksamhet genom mer eller mindre abstrakta begrepp, 
och som vill publicera dem i texter och dokument.   
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Vidare följde jag under denna studie delar av ett (1) kompani i en (1) utlandskontin-
gent, under totalt fem veckor av insatsens ca 35 veckor. I Kosovo har 21 svenska kon-
tingenter med ”manöverenheter”, d.v.s skyttekompanier, tjänstgjort, varav de första nio 
kontingenterna omfattade ett bataljonsförband med två skyttekompanier. Den partiellt 
etnografiska empiriska studien av chefsarbete i Kosovo medger därför endast punktbe-
lysningar av vad polisiärt och säkerhetsinriktat arbete innebär i en utlandsinsats – om än 
detta gav upphov till ett omfattande empiriskt material genom möjligheterna till samtal, 
intervjuer, observationer, chefsskuggning och händelsebaserade intervjuer. Vidare har 
insatsmiljön och insatsens olika kontexter ständigt förändrats från det första insättandet 
av en mekaniserad, tungt utrustad svensk bataljon i oktober 1999, till hemtagandet av 
det sista skyttekompaniet i november 2010. Några empiriska generaliseringar och ana-
loga överföringar av konkreta erfarenheter från en insats/kontingent till nästa av det slag 
som ofta efterfrågas i militära sammanhang har därför inte kunnat göras och inte heller 
eftersträvats. 

Studien har istället haft en explorativ och övergripande begreppsbildande ambition, 
och här finns de stora möjligheterna i en, i förhållande till det ”empiriska fältet” svenska 
militära utlandsinsatser, tämligen begränsad och empiriskt smal fallstudie som denna. 
Genom de erfarenhetsbaserade, analytiskt generaliserande begrepp om insatsutbildning-
en som här skapats ges en möjlighet att betrakta även andra insatser och insatsutbild-
ningar och därigenom kunna jämföra eller tillföra begrepp om det militära chefsarbetet i 
fredsfrämjande utlandsinsatser. Denna studie har här dragit stor fördel av ett empiriskt 
material som täckt både insatsutbildning och insatsarbete. 

Den kartritning som blev aktuell i denna avhandling skulle med fördel därför kunna 
kompletteras genom fler och mer detaljinriktade ”upptäcktsfärder”. När det gäller Ko-
sovo förekommer denna verksamhet emellertid inte längre då insatsen med skytteför-
band för säkerhetsarbete är avslutad. F.n. (år 2013) sker insatser med markförband en-
bart i Afghanistan, vilket är en insats med en helt annan karaktär än i Kosovo och med 
mindre inslag av polisiärt arbete. Att rita kartor över andra insatser med utgångspunkt i 
det empiriska materialet från Kosovo är därför mindre lämpligt, men fortsatta studier 
och kartritning kan istället ske utifrån de mer generella teoretiska begrepp och modeller 
för relationer mellan insatsutbildning och arbete som upprättats i denna avhandling. 
Speciellt problematiken med ”hand-over” och erfarenhetsöverlämning mellan insats-
kontingenter skulle troligen vara betjänt av empiriska studier med tillhörande kartrit-
ning.  
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Bilaga 1. Respondentförteckning 
 
 
De följda cheferna betecknas med de anropssignaler de har i radio- och telefontrafiken i 
Kosovo. Beteckningarna innebär också spårbarhet till befattning och pluton. De marke-
rade med * är de 17 chefer som löpande följts under insatsen. 
 

 
 
 

  Fas 1 
Jan-feb 

Fas 2 
April 

Fas 3 
Juli-aug 

*B20A Plutonchef 2.plut., 29 år, yrkesof-
ficer/löjtnant vid stridande för-
band, ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B20B Ställföreträdande plutonchef 
2.plut., 25 år, yrkesofficer/fänrik 
(utnämnd till löjtnant under insat-
sen), ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

*B21 Gruppchef 1.grp/2.plut., 36 år, 
militär grundutbildning som skyt-

Intervju Intervju 
 

Intervju 

  Fas 1 
Jan-feb 

Fas 2 
April 

Fas 3 
Juli-aug 

*B1 Kompanichef, 32 år, yrkesoffi-
cer/kapten (major under insatsen) 
vid stridande förband, tidigare 
erfarenhet som plutch från en 
insats i Kosovo. 

Intervju  Intervju x 2 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju x 2 
Observa-
tion/chefs-
skuggning  

*B2 Ställföreträdande kompanichef, 
42 år, reservofficer/ kapten (tidi-
gare yrkesofficer) vid stridande 
förband, arbetar civilt (platschef i 
större affärskedja), ingen tidigare 
erfarenhet av utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

 

 B6 Underrättelseofficer, löjtnant 
(tillfälligt befordrad till kapten 
under insatsen), tidigare erfaren-
het av utlandsinsats i Kosovo. 

Intervju (vill ej 
bli citerad) 

  

*B10A Plutonchef 1.plut., 28 år, yrkesof-
ficer/löjtnant vid stridande för-
band, ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

*B10B Ställföreträdande plutonchef 
1.plut., 27 år, yrkesofficer/löjtnant 
vid stridande förband, ingen 
tidigare erfarenhet av utlandsin-
sats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B11 Gruppchef 1.grp/1.plut.,32 år, 
militär utbildning som jägargrupp-
chef, arbetar civilt med diverse, 
tidigare erfarenhet från tre ut-
landsinsatser i Kosovo. 

 Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B12 Gruppchef 2.grp/1.plut., 33 år, 
militär grundutbildning som skyt-
tegruppchef, arbetar civilt (polis), 
tidigare erfarenhet från en ut-
landsinsats i Kroatien. 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B13 Gruppchef 3.grp/1.plut., 26 år, 
militär grundutbildning som amfi-
biegruppchef, studerar civilt 
(sjuksköterska), tidigare erfaren-
het från en utlandsinsats i Koso-
vo. 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 
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tegruppchef, arbetar civilt (diver-
se), tidigare erfarenhet från tre 
utlandsinsatser i Kosovo. 

 

*B22 Gruppchef 2.grp/2.plut., 23 år  
militär grundutbildning som 
KB/närskydd, nyligen utryckt från 
GU, ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

 Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B23 Gruppchef 3.grp/2.plut., 23 år, 
militär grundutbildning som skyt-
tegruppchef, arbetar civilt (även-
tyrsföretag), tidigare erfarenhet av 
en insats i Kosovo. 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B30A Plutonchef 3.plut., 27 år, yrkesof-
ficer/löjtnant vid stridande för-
band, ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B30B Ställföreträdande plutonchef 
3.plut., 26 år, yrkesofficer/löjtnant 
vid stridande förband, ingen 
tidigare erfarenhet av utlandsin-
sats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B31 Gruppchef 1.grp/3.plut., 27 år, 
militär grundutbildning som KB-
elev/jägarförband, arbetar civilt 
(väktare, elektriker), tidigare 
erfarenhet från två utlandsinsat-
ser i Kosovo. 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

*B32 Gruppchef 2.grp/3.plut., 24 år, 
militär grundutbildning som KB-
elev/militärpolis, studerar civilt 
(juridik), ingen tidigare erfarenhet 
av utlandsinsats 

 Intervju 
 
 

Intervju 

*B33 Gruppchef 3.grp/3.plut., 24 år, 
militär grundutbildning som be-
vakningsgruppchef, ej fullföljda 
studier till yrkesofficer, nyligen 
utexaminerad fastighetsmäklare, 
ingen tidigare erfarenhet av ut-
landsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

B40A Plutonchef 4.plut. Yrkesofficer, 
ingen tidigare erfarenhet av ut-
landsinsats 

Intervju Intervju  

B50A Plutonchef 5.plut. Yrkesofficer, 
ingen tidigare erfarenhet av ut-
landsinsats 

Intervju   
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Hur svenska militära förband används för att inom ramen för fredsfrämjande in-
satser utföra en lång rad uppgifter av vad som kan kallas traditionellt icke-militär 
karaktär uppgifter har inte belysts i någon högre grad i forskningen. Föreliggande 
rapport syftar därför till att genom en fallstudie ge en empirisk belysning av hur 17 
svenska chefer på kompani-, pluton- och gruppchefsnivå utbildas inför, förstår och 
arbetar med traditionellt icke-militära, närmast polisiära uppgifter i en utlandsinsats 
i Kosovo. 
I den insatsutbildning cheferna genomgår innan sin insats finns ett antal lärande-
resurser vilka cheferna använder för att skapa sig förståelse för den internationella 
insats och det säkerhetsrelaterade arbete de står inför. Dessa läranderesurser är av 
varierande slag, t.ex. föreläsningar, olika dokument om Kosovo, praktiska övningar 
i peacekeeping eller samtal med personal som tjänstgör i Kosovo. En stor del av 
läranderesurserna utgörs också av tidigare erfarenheter av militär organisering och 
av arbete i Kosovo som chefena själva för med sig till utbildningen, liksom av sam-
tal, diskussioner och den interna planering cheferna genomför utanför det formella 
schemat. 
Cheferna visar upp olika sätt att förstå arbetet vilket sedan påverkar vad de inriktar 
sig mot och hur de utför säkerhetsarbetet i Kosovo. De olika cheferna reflekterar 
också om arbetet i enlighet med deras olika sätt att förstå säkerhetsarbetet. Här 
har kompani- och plutonchefer betydligt lättare att genomdriva förändringar utifrån 
sina reflektioner, än gruppcheferna. Några av cheferna, speciellt kompanichefen, 
visar också upp en fördjupad förståelse av insatsen utifrån reflektioner som kunnat 
ske efter att ha fått mer information om hur det kosovariska samhället fungerar. 
Avslutningsvis diskuteras hur militär kompetens fungerar i den typ av polisiära 
uppgifter som identifierats i fallstudien, samt hur insatsutbildningen fungerar för att 
skapa förståelse och kompetens för polisiära uppgifter.
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