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ABSTRACT:                                            
In 2010, full-time soldiers and NCOs were implemented as a new service category in the Swedish 

Armed Forces. The purpose was to fulfil the 2009 government white paper with requirements of 

immediately accessible, usable and flexible force. Five years later, with 5800 active soldiers and NCOs 

the focus for the armed forces has shifted towards deterrence and national defence. Consequently 

the need for active soldiers and NCOs in international deployments is declining. 

This paper examines the professional role of soldiers and NCOs at Life Regiments Hussars during 

2015. With the support of H.J. Leavitt´s system theoretical model for organisational transformation, 

the effects of implementing the new category is analysed. The results show that an overwhelming 

majority of the soldiers and NCOs are experiencing that they operate within an operational oriented 

role, just in line with the government’s original intension. At the same time soldiers and NCOs are 

successively assigned an increasing responsibility within the support and instructor role. The NCOs 

uses one third of their working hours in other roles than the operational oriented. There are also 

individual soldiers who work full-time in an administration-, support- or instructing role. 

Furthermore the results show that Swedish Armed Forces protocols contain few limitations for 

soldiers and NCOs to operate outside the operational oriented role. Even the largest limitation, the 

organisational structure, with requirements expressed in category and rank, has recently seen an 

adjustment towards a wider professional role for soldiers and NCO. Despite these developments, 

sixty percent of the soldiers and NCOs in the study, replies that there are even more areas were 

soldiers and NCOs can overtake tasks from commissioned officers.  

 

Nyckelord: arbetsuppgifter, yrkesroll, insatsroll, stödroll, utbildarroll, GSS/K, soldat, gruppbefäl 
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1. Inledning 
 

Som arméofficer har jag på nära håll följt utvecklingen från värnplikts- till frivilligförsvaret. 

Sedan anställda soldater införts har jag noterat att yrkesrollen för dem successivt förändrats. 

Inledningsvis betraktades och hanterades de i stort sett som värnpliktiga. Efterhand vann de, inte 

minst genom att visa sin duglighet i krävande internationella insatser, en respekt och ställning 

som professionella yrkessoldater. På senare tid har de även i allt större omfattning börjat 

ianspråktas för uppgifter och befattningar som tidigare varit förbehållna yrkesofficerare och 

civilanställda, till exempel instruktörer, idrottslärare, adjutanter mm. Förändringen har även 

uppmärksammats av försvarsberedningen: 

 

I takt med att Försvarsmakten anställer professionella gruppbefäl, soldater och sjömän utför dessa till del 

arbetsuppgifter som tidigare utfördes av yrkesofficerare och värnpliktiga.
1
 

 

Förändringen har inte skett över en natt eller i tydliga steg, utan successivt och överlappande. 

Det förefaller dock som att yrkesrollen för GSS/K, efter fullföljd grundutbildning, sakta närmar 

sig den för juniora yrkesofficerare.  

 

1.1   Bakgrund  

Innan 2010 

Anställda soldater i svenska statens tjänst är ur ett historiskt perspektiv ingen nyhet år 2010. Allt 

sedan tiden efter Gustav Vasa har soldater med olika avlöningsmodeller utgjort majoriteten av 

manskapet i den svenska krigsmakten. Under indelningsverkets tid bestod hären av indelt och 

anställt manskap. 1848 beslöt riksdagen att bemanningen skulle bestå av stamanställda i förening 

med beväringar. I och med värnpliktens införande 1901 övergick de stamanställda i ett 

volontärsystem. Systemet fanns kvar parallellt med värnplikten fram till 1952, då det avskaffades 

på grund av rekryteringssvårigheter. 
2
 

 

                                                                 
1
 Ds 2014:20. Försvarsberedningen, Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid, 2014, 73 

2
 Bergström, Claes. Frivillig personalförsörjning, Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift nr 3 

(2011), 22-34 
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I modern tid har tidsbegränsade anställningar varit grunden för bemanningen av utlandsstyrkan. 

Även utbildningsorganisationen har kunnat förstärkas med tidigare utbildade värnpliktiga genom 

exempelvis befälsförstärkningsavtal, avtal om anställning av förstärkningssoldater till 

utbildningsorganisationen och beredskapssoldater till förband med hög beredskap. 

Förändringarna i lagen om anställningsskydd medgav att Försvarsmakten från 2008 kunnat 

tidsbegränsat anställa soldater och sjömän upp till två år.
3
 

 

Förarbetet 

Innan regeringen la fram inriktningspropositionen 2009 hade försvarsberedningen i rapporten 

Försvar i användning 2008 konstaterat att det dåvarande personalförsörjningssystemet i stora 

delar var oanvändbart för dagens och morgondagens behov.
4
  

 

För de mest krävande uppgifterna erfordras heltidsanställd personal. Dessa organiseras i stående 

förband som har en hög kvalitet och en hög tillgänglighet. 
5
 

   

En särskild utredning om totalförsvarsplikten redovisade i sitt delbetänkande 2009 ett antal 

tillkortakommanden i totalförsvarspliktssystemet. Dessa var bland annat brister i tillgänglighet; 

effektivitet och resursallokering; ledtider; bristande genomslag för den enskildes vilja; andelen 

soldater som kunde rekryteras efter fullföljd grundutbildning och andelen kvinnor i försvaret.
6
 

Utifrån dessa brister drogs slutsatserna att Försvarsmaktens militära personal måste kunna utföra 

Försvarsmaktens samtliga uppgifter. Personalförsörjningssystemet ska vara anpassningsbart mot 

förändrade personalbehov och att samma insatsförband ska användas nationellt som 

internationellt.
7
 Regeringens personalförsörjningsproposition anslöt sig senare till utredningens 

beskrivning och slutsatser i denna del. 8 

 

 

                                                                 
3
 SOU2009:63. Utredningen om Totalförsvarsplikten. Slutbetänkande Totalförsvarsplikt och frivillighet, 147-148 

4
 Ds 2008:48. Försvarsberedningen, Försvar i användning, 2008, 70 

5
 Ibid. 72 

6
 SOU 2008:98. Utredningen om Totalförsvarsplikten. Delbetänkande Totalförsvarsplikten i framtiden. 61-77 

7
 Ibid. 77-79 

8
 Proposition 2009/10:160. Modern personalförsörjning för ett användbart försvar – vissa frågor om 

Försvarsmaktens personal, 74-76 
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2010 - GSS införs 

2010 gjordes följaktligen, genom riksdagsbeslut, värnplikten vilande i fred och en ny 

personalkategori med anställda kontinuerligt respektive tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater 

och sjömän (GSS/K respektive GSS/T) skapas.
9
 

 

Syftet var att kunna uppnå målet i 2009 års försvarinriktningsbeslut om ökad användbarhet, 

flexibilitet och tillgänglighet på insatsförbanden, inte minst för att försörja de internationella 

insatserna.  Beslutet angav att alla delar av insatsorganisationen, utan föregående beslut om höjd 

beredskap eller mobilisering, skulle vara tillgängliga för Försvarsmaktens samtliga uppgifter.
10

 

En delmängd i beslutet var att den militära personalen skulle se sin roll i insatsorganisationen 

som sin huvuduppgift.
11

  

 

Efter ytterligare utredningar antogs en lag för den nya personalkategorin vilken bland annat 

medger längre tidsbegränsade anställningar.
12

 De sista värnpliktiga utbildades 2010 och på 

förbanden anställdes successivt både kontinuerligt och tidvis tjänstgörande GSS. Inledningsvis 

kom många av dessa från tidigare utbildade värnpliktiga och beredskapssoldater vid exempelvis 

NBG08.
13

 Efterhand avklingade dock möjligheten att rekrytera ur detta magasin och en ny 

grundläggande militär utbildning (GMU) blev och är alltjämt inkörsporten till yrket. 

 

För arméns del avvecklas tidigare grundutbildningsbataljoner och insatsförbanden fick en mer 

framträdande roll i vardagen på regementena. Inte bara GSS, utan även huvuddelen av alla 

officerare grundplaceras vid insatsförbanden. En mindre del placeras i en basorganisation. 

Insatsen i Afghanistan pågick för fullt och bemannades i likhet med BG 11, BG 15 och senare 

Mali-insatsen med stående förband, helt i linje med försvarsbeslutet. Samma förband i insats som 

hemma. 

                                                                 
9
 Proposition 2009/10:160.  

10
 Proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar 

11
 Proposition 2008/09:140. 51 

12
 Proposition 2011/12:115. Soldatanställningar i Försvarsmakten 

13
 Nordic Battle group 2008. Sveriges första stridsgrupp inom ramen för EU:s snabbinsatsstyrkor.(Följs senare av 

BG11 och BG15.) Den korta inställelsetiden ställde krav på att all personal var anställda med ett särskilt 
beredskapstillägg.  
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Tänkta arbetsuppgifter och yrkesroller för GSS 

I likhet med utredningen om totalförsvarsplikten specificerar regeringen inte i 

inriktningspropositionen närmare vilka arbetsuppgifter GSS/K ska utföra. Utifrån nedan tre 

blockcitat kan vi ändå förstå att regeringen anser att den militära personalen i första hand ska 

ägna sig åt insatser med mellanliggande beredskap. Stödverksamheten ska lämnas till 

civilanställda i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Försvarsmakten måste genomsyras av ett förhållningssätt där insatser, nationellt och 

internationellt, ses som normalverksamhet. Den militära personalen ska se sin roll i 

insatsorganisationen som sin huvuduppgift. 
14

 

 

För soldaterna i de stående förbanden bör tjänstgöringstiden som soldat göra det möjligt att 

genomföra två-tre insatser med mellanliggande perioder av beredskap, återhämtning och 

utbildning.
15

 

 

Enligt regeringens uppfattning finns det ett betydande antal befattningar i den stödjande 

verksamheten där kunskap och kompetens som erhållits från civil utbildning är det primära och 

som inte kräver den militära kompetens som en officer har erhållit genom utbildning och 

tjänstgöring.
16

 

 

2014 - Nya utredningar 

Utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning föreslår 2014 en rad åtgärder inom ramen 

för det beslutade personalförsörjningssystemet. För GSS föreslås bland annat införande av livs- 

och karriärutvecklingssystem, åtgärder för att öka andelen kvinnor, längre anställningstider (upp 

till 15 år som GSS/K och 20 år som GSS/T) samt att arbetsuppgifterna för de 195 GSS-

befattningarna klarläggs.
17

 

 

Försvarsberedningen uppmärksammar i sin rapport 2014 att en förskjutning av arbetsuppgifterna 

från officerare till GSS har påbörjats. Försvarsberedningen anser att detta inte bara är bra, utan 

                                                                 
14

 Proposition 2008/09:140. 51 
15

 Ibid. 80 
16

 Ibid. 82 
17

 SOU 2014:73. Utredningen om försvarsmaktens militära personalförsörjning, Försvarsmakten i samhället – en 
långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret, 21-40. Betänkandet från 
utredningen har remitterats men har ännu inte (2016-06-10) blivit föremål för någon proposition från regeringen. 
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centralt för att ekonomiska medel ska frigöras. Medel som försvarsberedningen i sin tur anser 

kan användas för att anställa fler GSS.
 18

 

 

2015 - Personalreformen fullföljs och kompletteras 

Sveriges säkerhetspolitiska läge förändras och 2015 fattar regeringen ett nytt inriktningsbeslut. I 

beslutet får försvaret ett mer nationellt fokus och kraven på krigsförbandens operativa förmåga 

förtydligas ytterligare.
19

 

 

 

Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den 

operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.
20

 

 

 

Inom personalområdet sker ett antal förändringar, främst syftande till att fullfölja, men även 

komplettera personalreformen. Förändringarna avser bland annat åtgärder för att GSS/K ska 

stanna längre i yrket, att all personal krigsplaceras, att grundutbildningen för rekryter förlängs så 

att de är krigsplaceringsbara redan vid anställningstillfället samt att den återuppväckta plikten 

ska användas som komplement till anställda GSS. Den nya personalkategorin benämns GSS/P 

och avser icke-anställda gruppbefäl, soldater och sjömän.
21

  

 

För armén innebär beslutet delvis en förstärkning av antalet krigsförband samtidigt som de 

internationella insatserna minskar i volym. Därmed minskar behovet av personal till de 

internationella förbandsinsatserna.
22

 Regeringen pekar ut några stående arméförband som ska 

bemannas med enkom anställda, medan huvuddelen nu ska bemannas med anställda i 

kombination med pliktpersonal. Armén återgår delvis till en utbildningsrationell organisation, 

som syftar till att stärka den operativa förmågan.
23

 

 

                                                                 
18

 Ds 2014:20. 73 
19

 Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, 50-54 
    Det som tidigare benämnt insatsorganisation med insatsförband heter nu krigsorganisation med krigsförband. 
20

 Ibid. 7 
21

 Ibid. 86-94 
22

 Försvarsmaktens årsredovisning 2015, bilaga 2, 37. 
   Försvarsmaktens budgetunderlag 2017, bilaga 1, 9-10.  FM har inte planerat för eller avsatt några ekonomisk 
medel för insatser tom 2019 utöver 2016 års nivå. 
23

 Proposition 2014/15:109. 73-76, 89 
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Andra förändringar 

Parallellt har under åren sedan förvarsinriktningsbeslutet 2009 en rad andra förändringar 

genomförts i Försvarsmakten.  Exempelvis har officerskåren har delats upp i officerare och 

specialistofficerare, en mer decentraliserad arbetsgivarroll med influenser från New Public 

Management har införts tillsammans med ett nytt resurs- och ekonomiledningssystem. Internt har 

kraven på hög kvalité och professionalism i verksamheten även på lägre nivå medfört att antalet 

instruktörer vid exempelvis GMU och hemvärnsövningar ökat samtidigt som mängden formella 

utbildningscertifikat och behörigheter också tilltagit.  

 

2015 har GSS/K börjat hittat sina former på förbanden. De som var tidigt ute med att ta 

anställning, först kanske som beredskapssoldat och därefter övergått till en GSS anställning, har 

vid det här laget hunnit tjänstgöra närmare tio år. Totalt fanns det vid årsskiftet 2015/16 i 

Försvarsmakten 5807 anställda GSS/K med en medelanställningstid på 2,5 år.
 24

 

 

1.2 Problemformulering 

Sammanfattningsvis skapades GSS som ett medel för att uppnå användbarhet och flexibilitet 

med insatsförbanden, inte minst för att kunna genomföra internationella insatser. Regeringens 

avsikt var att den militära personalens huvuduppgift är att verka i insatsorganisationen. 

Försvarsmakten har efterhand påbörjat en anpassning till den nya personalkategorin. 

Förvarsinriktningsbeslutet 2015 ändrar fokus till försvaret av Sverige, men grundavsikten för 

tillkomsten av GSS kvarstår. Frågan som då uppstår är: om endast ett fåtal GSS behövs för 

internationella insatser och beredskapsförband, vad gör då resten av alla soldater hela dagarna? 

Har det hittat en annan roll? 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att bidra med kunskap om vad GSS/K lägger sin arbetstid på och undersöka 

om regeringens avsikt med införandet har uppnåtts. 

 

                                                                 
24

 Försvarsmaktens årsredovisning 2015, bilaga 2, 16, 25 
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Forskningsfråga 

Hur ser yrkesrollen ut för GSS/K vid ett arméregemente 2015? 

 

Delfrågor 

1. Vilka arbetsuppgifter utför GSS/K? 

2. Hur uppfattar GSS/K själva sin yrkesroll? 

3. Hur har Försvarsmakten anpassat sig till den nya personalkategorin?  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka ett arméregemente. Idealiskt hade varit att undersöka ett 

par olika förband, skolor och centra i de olika stridskrafterna, men i en uppsats av denna storlek 

måste man begränsa sig. Försvarsmakten är när det kommer till förvaltning en relativt 

centraliserad myndighet där cheferna för förband, skolor och centra inte medges något större 

svängrum. Genom att undersöka såväl krigsförbanden som depån vid ett arméregemente skapas 

en bild över yrkesroller för GSS/K, som även om den inte går att generalisera, inte heller 

kommer avvika fullständigt från andra delar av armén. 

 

Endast kontinuerligt tjänstgörande undersöks. Tidvis tjänstgörande väljs bort då de antas kunna 

fokusera på sin insatsroll den tid de tjänstgör i Försvarsmakten. Det finns enstaka GSS/T som i 

likhet med reservofficerare kan tjänstgöra under längre perioder. Dessa är dock ett undantag och 

föranleder inte att alla tidvis tjänstgörande måste undersökas.  

 

Uppsatsen avgränsas avslutningsvis till att studera hur yrkesrollerna ser ut och inte dess 

bakomliggande orsaker. Orsakerna kommer delvis beröras i bakgrundsmaterialet, empirin och 

slutdiskussionen men ryms inte i sin helhet i uppsatsen. 
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1.5 Begrepp 

OR Engelsk förkortning för other ranks. Militär befattningsnivå där OR 1-3 avser 

soldater/sjömän och OR 4-5 gruppbefäl. (OR 6-9 används för 

specialistofficerare.) 

 

Yrkesroll Roll återfinns i litteraturen med olika innebörder, både som en synonym till 

befattning/yrke och som individens förhållningssätt till arbetsuppgifterna. I denna 

uppsats används begreppet yrkesroll i den mer övergripande bemärkelsen och 

avser en undergruppering till själva yrket. För undersökningen av yrkesroller för 

GSS/K har insatsroll, utbildarroll och stödroll nyttjats. 

 

1.6 Disposition 

Efter detta inledande kapitel där bakgrund, syfte och problemformulering presenterats följer ett 

kapitel som redogör för studiens teoretiska referensram och operationalisering samt redovisar 

dess metoder, urval och giltighet. Resultatet av undersökningarna redovisas i kapitel tre och dess 

innebörd diskuteras slutligen i kapitel fyra tillsammans med förslag på vidare forskning. Som 

bilaga återfinns formuläret för enkätundersökningen. 
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2. Teori och metod 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis tidigare forskning följt av studiens teori och 

operationalisering. Därefter redogörs för hur undersökningen har planerats och genomförts för att 

besvara forskningsfrågorna. Urvalens etik, reliabilitet och validitet kommenteras löpande i 

kapitlet. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Om GSS 

Trots sin relativa nymodighet finns flera studier kring personalkategorin GSS. Studierna omfattar 

exempelvis områdena drivkrafter, attraktion, yrkesidentitet och rekryteringsunderlag.
 25

  Både det 

relativt stora antalet och studiernas inriktning är, med stor sannolikhet, resultatet av den interna 

och offentliga debatten kring Försvarsmaktens möjlighet att rekrytera och behålla GSS i en 

tillräckligt stor omfattning. Förutom forskning beställd av Försvarsmakten och uppsatser vid 

Försvarshögskolan har även regeringen de senaste åren tillsatt två utredningar inom 

personalförsörjningsområdet. Den första presenterades 2014 och dess innehåll redovisas i 

bakgrundskapitlet.
26

 Den andra ska presenteras under hösten 2016.
27

 

 

Om yrkesroller  

Ingen tidigare forskning på vad avser yrkesroller och arbetsuppgifter för GSS/K har återfunnits. 

Detta är väntat och kan logiskt härledas till den begränsade tid systemet funnit på plats. Kring 

officerarnas yrkesroller har dock en del skrivits. 

 

                                                                 
25

 Lövkvist, Staffan. Intresset för soldatanställning lokalt: En studie på gymnasieungdomar boende i en 
garnisonsort, Försvarshögskolan, 2011 
    Stenberg, Oscar. Försvarsmaktens professionalisering: Påverkande faktorer för soldatrekryteringen. 2010 
    Berggren, Anders W, Weibull, Louise, Hedlund, Erik, Granberg, Magnus, Hyllegren, Peder och Gustavsson, Björn. 
Makt, pedagogik, ledarskap och organisation – en studie av ett mekaniserat skyttekompani, Försvarshögskolan, 
2011 
    Jonsson, Emma, Lindgren, Rose-Marie och Larsson, Gerry. Rekryteringsunderlaget 2011: Det första året med ett 
frivilligbaserat försvar, Försvarshögskolan, 2011 
26

 SOU 2014:73. 
27

 Dir. 2015:98. Kommittédirektiv, En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret, 2015 
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Riksrevisionsverket gav 1998 ut rapporten Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och 

kompetens – vilken syftar till att granska kostnadseffektiviteten och flexibiliteten i 

Försvarsmaktens dåvarande system för officersutbildning och personalförsörjning av 

krigsorganisationen. I en del av rapporten undersöks hur officerarna används i rollerna 

specialister, utbildare och chefer. Rapporten härleder också de tre rollerna utbildare, chef och 

fackman från 1983 års nya befälsordning. Rapporten visar att officerarnas tid fördelas ganska 

jämt mellan dessa roller. Rapporten konstaterar att fördelning sannolikt är ett resultat av en 

felaktig prioritering mellan rollerna. Chefsrollen får för mycket fokus på bekostnad av 

utbildningsrollen. Detta leder så småningom till rekommendationer om hur officersutbildningen 

ska anpassas.
 28

 

 

2001 presenterade personalförsörjningsutredning betänkandet Personal för ett nytt försvar varuti 

ett avsnitt ägnas åt officersrollen. Här beskrivs rollerna som krigaren, ledaren och teknikern. 

Utredningen argumenterar för att officersrollen är i förändring och måste breddas för att 

inrymma tillkommande uppgifter med anledning av nya krav på Försvarsmakten. Utredningen 

slår fast att det inte finns någon författningsreglerad roll för officerare, bortom den som militär 

tjänsteman, med vissa rättigheter och skyldigheter.
29

 

 

Båda dessa rapporter är skrivna innan den aktuella personalreformen och har bäring på 

officersrekrytering och dess utbildningsystem. De har varit användbara i förarbetet till denna 

uppsats som en startpunkt för hur yrkesrollerna kan indelas.  

 

Stefan Hedmark har skrivit en magisteruppsats med titeln: Plutonchefen - administratör och 

krigare? Uppsatsen studerar officerare, plutonchefer, med fokus på ledarskap och avvägningar 

mellan två olika yrkesroller, administratör eller utövare av direkt ledarskap. Uppsatsen har ett 

liknade inhämtningsupplägg som föreliggande uppsats i form av enkätundersökning med 

                                                                 
28

 Riksrevisionsverket. Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och kompetens, RRV 1998:471, 1998 
29

 SOU 2001:23. Personalförsörjningsutredningen. Personal för ett nytt försvars. 71-74, 79-89 
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utgångspunkt i olika yrkesroller. Uppsatsen kommer fram till att det finns antydan till en skillnad 

i rollförväntningarna mellan Försvarsmakten och plutoncheferna. 
30

 

 

Hedmarks rapport är den första som studerar hur officerarnas yrkesroller påverkats av anställda 

GSS. Här knyter föreliggande uppsats an och tillför kunskap om yrkesrollerna för GSS. 

 

2.2 Organisationsteori 

Organisationsteori är ett vitt begrepp som inte har någon entydig definition. Vad en organisation 

är och hur den kan beskrivas beror i många stycken på betraktningsvinkel och syftet med studien. 

Organisationer kan exempelvis betraktas ur ett kulturellt, strukturellt eller ett processperspektiv, 

men det finns flera andra. Det finns därmed många konkurrerande organisationsteorier och 

modeller. Att jämka ihop dessa i en definition kan vara svårt utan att bli allt för generell. Några 

komponenter som dock ofta återkommer är grupp, formalisering, kultur, komplexitet och mål, 

även om det finns invändningar mot var och en av dem.
31

  

 

Ett sätt att indela organisationsteori är i ett rationalistisk eller systemteoretisk perspektiv.  Det 

rationalistiska synsättet betraktar organisationer som ett slags linjärt verktyg för att nå dess 

tilldelade mål. Efter att logiskt analyserat fram ett effektivt sätt att lösa uppgiften, utformas eller 

välj en strategi, vilken därefter följsamt implementeras genom auktoritet.
32

 

 

Systemperspektivet utgår ifrån att uppgifter eller mål inte är adekvat som underlag för att studera 

organisationer. Istället betraktar systemteorin organisationer som en helhet vilken består av 

sammanhängande delsystem vilka måste fungera tillsammans. Organisationen är till för att 

                                                                 
30

 Hedmark, Stefan. Plutonchefen - administratör och krigare?: En enkätstudie om hur plutonchefen upplever att 
arbetsinnehållet påverkats av arbetsgivarrollen. Försvarshögskolan, 2012 
31

 Lindkvist, Lars, Bakka, Jørgen F och Fivelsdal, Egil. Organisationsteori Struktur Kultur Processer, Liber, 2014-16-25 
32

 Hatch Mary Jo, Organisationsteori Moderna, symboliska och postmodernistiska perspektiv, 2:a svenska utgåvan, 
Studentlitteratur, (2000), 2002, 130-132 
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uppfylla vissa intressenters behov och anpassar sig till krav från såväl omgivningen som de vilka 

uppkommer inom systemet.
33

 

 

Det behöver inte finnas någon styrande hand bakom en förändring, utan den kan utveckla sig i en 

organisation på grund av interna och externa krafter. Det är exempelvis många strömningar i samhället 

(mode, opinion, konsumtionsvanor) som påverkar livet i en organisation utan att denna process styrs på 

ett medvetet sätt.
34

 

 

Val av teori 

För att studera hur yrkesrollerna för GSS/K format sig i Försvarsmakten har valet fallit på ett 

systemteoretiskt perspektiv med inriktning mot organisationsförändringar. Systemperspektivet 

väljs därför att studien fokuserar på vad människor faktiskt gör, snarare än vad de borde göra. 

Inriktningen mot organisationsförändringar faller sig naturligt då det handlar om hur den nya 

personalkategorin funnit sina roller. 

 

Även inom denna relativt snäva avgränsning finns flera tänkbara modeller. Många av dem är 

inriktade på att stödja förändringsledning genom att tillhandahålla verktyg för att utveckla 

organisationer. Denna studies behov är dock en övergripande modell för att förstå hur 

förändringar påverkar organisationen och som kan användas vid analys av insamlad empiri.  

 

Leavitts modell 

Harold J. Leavitts öppna systemteoretiska modell kring förändringar tillkom redan 1965 och har 

haft ett stort litterärt genomslag och praktisk betydelse. Modellen är relativ gammal men är i sin 

enkla form alltjämt aktuell.
 35

 Modellen har utvecklats av Nielsen och Ry 2002 men för denna 

studie har den ursprungliga modellen valts.
 36

 

 

 
                                                                 
33

 Abrahamsson, Bengt och Aarum Andersen, Jon. Organisation – att beskriva och förstå organisationer, 4:e 
upplagan, Liber, (2005) 2010, 18-22 
34

 Lindkvist, Bakka, Fivelsdal. 281 
35

 Lindkvist, Bakka, Fivelsdal. 283, 286 
36

 Nielsen, J.C. Ry och Ry, Morten. Anderledes tanker om Leavitt – en klassiker i ny belysning. Fredriksberg, Nyt fra 
Samfundsvidenskaperne, 4:e tryckningen, (2002) 2014 
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Modellen innehåller två delar. Den första är att med hjälp av fyra komponenter, på ett 

överskådligt sätt, beskriva och avgränsa möjligheterna att jobba med organisationsförändringar. 

För det andra visar pilarna i modellen att det finns ett inbördes, dynamiskt sammanhang mellan 

komponenterna. 

 
Figur 1 – Leavitts systemmodell (återgiven översatt av författaren)

37
 

 

Komponenterna i modellen har följande kännetecken: Uppgifter baseras på organisationens 

målsättningar och är mångfacetterade.  I en stor organisation pågår många olika uppgifter 

parallellt. Några är lätta att beskriva medan andra är mer oprecisa. Uppgifter kan också läsas som 

mål för organisationen. Med struktur avses i denna modell robusta delar av organisationen såsom 

hierarki, arbetsflöden och kommunikationsmönster. I teknologikomponenten som också kan 

beskrivas som verktyg ingår såväl hårdvara, såsom maskiner och utrustning, som mjukvara i 

form av administrativa processer, regler och kunskap.  Aktörerna är de människor som är 

anställda i organisationen och utför handling för att lösa organisationen uppgifter. Aktörerna 

bildar formella och informella grupper och nätverk. 
38

 

 

Den andra delen av modellen handlar om komponenternas ömsesidiga beroende. Organisationen 

är komplex och måste hela tiden betraktas som en helhet. Konsekvenserna av detta blir att det 

inte går att isolera en enskild komponent. Påverkas en komponent kommer den obönhörligen att 

smitta av sig och i sin tur påverka de andra.
 39

   

                                                                 
37

 Leavitt, Harold J. Applied organizational change in industry: structural, technological and humanistic approaches, 
J D March (red.), Handbook of Organizations. Rand McNally, Chicago, 1965, 1145 
38

 Lindkvist, Bakka, Fivelsdal. 283-284 
39

 Alvesson, Mats och Svenningsson, Stefan. Förändringsarbete i organisationer Om att utveckla företagskulturer, 
Liber, 2014, 33-37 
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Styrkan i modellen är dess enkelhet, överblickbarhet och pedagogik.  Samtidigt måste man vara 

medveten om att modellen inte utgör ett verktyg, vars komponenter representerar knappar med 

förprogrammerade funktioner. Kombinationen av modellens enkelhet och komponenternas 

bundenhet till varandra resulterar i en förutsägelse att det är svårt att förutse och härleda 

konsekvenser av förändringar.
 40

 

 

Det finns kritik mot att modellen inte har med omgivningen som en av de centrala 

komponenterna. Denna kritik är i sig riktig samtidigt som omgivningen indirekt omhändertas av 

de andra komponenterna. Mål och uppgifter tilldelas eller påverkas i regel alltid av omgivningen 

och teknikutvecklingen är likaså indirekt beroende av omgivningens påverkan. På samma sätt 

påverkas människorna, aktörerna, i organisationen av sin omgivning. 
41

 I en senare version av 

modellen tillförs också omgivningen i cirkel runt komponenterna. Den tillförda 

omgivningskomponenten kommer 2008 att kläs på ytterligare av Ry,
42

 

 

2.3 Operationalisering 

Arbetssättet i studien är huvudsakligen induktivt, vilket betyder att det är empirin som genererar 

teori. Ändamålet med operationaliseringen är att ta fram ett mätinstrument för att kunna 

genomföra datainsamlingen och en tillämpning av Leavitts modell för att understödja analysen 

av insamlad data. 

 

Studien tar sin utgångspunkt i den syn på yrkesroll för GSS som regeringen angav när 

personalkategorin infördes. Denna roll behöver dock konkretiseras för att bli mätbar, vilket görs i 

nästa avsnitt. 

 

Som teoretisk ram och stöd till analysarbetet nyttjas Leavitts öppna systemmodell. Den 

teoretiska modellen visar på behovet av att undersöka fler komponenter än bara aktörerna för att 

förstå hur Försvarsmakten påverkats. Längre fram i kapitlet (2.4) redogörs för detaljerna inom 

respektive delundersökningsområde, medan nedan uppräkning tjänar som en översiktlig 

                                                                 
40

 Lindkvist, Bakka, Fivelsdal. 287, 301-312 
41

 Ibid. 287 
42

 Nielsen, Ry.15-17 och 20-31 
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beskrivning av kopplingen mellan den teoretiska ramen och valda undersöknings- och 

analysområden. 

Aktörer Undersöks och analyseras utifrån beskrivningar i officiella dokument och 

enkätfrågor till GSS/K om egen yrkesroll och arbetsuppgifter. 

Struktur Undersöks genom att granska regementets befattningsstruktur med fokus på 

personalkategorier 2012 respektive 2015. Detta kompletteras med dokument om 

förändringarnas konsekvenser och enkätsvar med tankar om framtiden. 

Teknik Denna komponent undersöks genom granskning av innehåll och antagningskrav 

till internutbildningar samt bestämmelser och regler vilka begränsar användandet 

av GSS/K. 

Uppgifter Undersöks genom att granska formella orderdokument på regementet tillsammans 

med GSS/K:s egna upplevelser av arbetsfördelning och egen kompetens. 

Begreppet Yrkesroll 

Möjligheten att rakt av återanvända de yrkesroller för officerare som presenterats i tidigare 

forskning avfärdades ganska snabbt. Detta på grund av att dessa rollindelningar anpassats för 

officerare som har en lång karriär i Försvarsmakten och förväntas byta roll under karriären. De 

var också framtagna under den tid då utbildning och beredskap fortfarande var en 

huvudsysselsättning på förbanden, tvärtemot det bakomliggande syftet till införandet av GSS. 

Här finns således en risk att gå fel och därför är det nödvändigt att härleda begreppet yrkesroll 

från början.  

 

Utgångspunkt tas i regeringens formulering roll i insatsorganisationen – insatsroll.
43

  Eftersom 

regeringen inte fördjupar sig i begreppet finns ett behov av att konkretisera vad rollen omfattar 

och vilka andra roller som finns. För att göra det används Försvarsmaktens modell för att 

strukturera sin verksamhet. Modellen innehåller sex verksamhetsgrenar och används bland annat 

för att ge uppdrag från Högkvarteret till organisationsenheterna (hädanefter regementet).
44

 

Grenarna är: VG 1 – insatser, VG 2 - uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap; VG 3 - 

                                                                 
43

 Proposition 2008/09:140. 51. Ordet insatsroll är författarens, regeringen använder roll i insatsorganisationen. 
44

 Verksamhetsuppdrag ger årligen ut av HKV PROD till Försvarsmaktens förband, skolor och centrum. 
    Organisationsenhet är det formella namnet för alla Försvarsmaktens förband, skolor och centra. I uppsatsen 
används konsekvent begreppet regemente för att minska risken för sammanblandning med krigs- och 
insatsförband.  
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utveckling; VG 4 - övrig dimensionerande verksamhet; VG 5 - fredsfrämjande verksamhet mm 

och VG 6 - stöd till samhället.
45

 

 

Vid regementet omvandlas uppdragen från Högkvarteret till order för regementets enheter. 

Orderna bryts sedan ner i flera led innan de slutar som uppgifter till bland annat enskilda 

gruppchefer och soldater. Arbetsuppgifterna kan med hjälp av figuren nedan grupperas i tre 

relativt tydliga områden – insats, utbildning och stöd. 

 
Figur 2 - härledning av yrkesroller för GSS/K (författaren). Figuren ska läsas från vänster till höger och syftar till att 

härleda fram en handfull yrkesroller för arméns GSS/K. Därutöver har figuren ett begränsat vetenskapligt värde. 

Längst ut till höger i figuren återfinns kopplingen till frågeformuläret (bilaga 1) där yrkesrollerna uttryckts i fem 

grupper. 

 

 

I härledningen har uppdrag, uppgifter och arbetsuppgifter som inte har bäring på GSS/K skalats 

bort. Därmed kommer insatsrollen att omfatta internationella och nationella insatser, inkl. stöd 

till samhället; bevakning och högvakt; träning och övning av sig själv och sitt krigsförband samt 

fysisk träning. Utbildarrollen omfattar att utbilda andra än sitt eget förband. Tydligast är 

bemanningsuppdrag till andra förband, skolor och centra men även regementets interna 

utbildningsuppdrag omfattas om det rör andra än det egna förbandet. Stödrollen omfattar 

avslutningsvis verksamhet som i huvudsak finns i fredsdrift såsom idrottsavdelningar, 

administration, drift av lokaler och utbildningsanordningar. 

                                                                 
45

 FM ArbO, bilaga 2, 44 
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2.4 Forskningsdesign med reliabilitet och validitet 

Forskningsfrågan kommer att besvaras genom att undersöka delfrågorna utifrån Leavitts modell. 

Delfrågorna ger tillsammans svaret på huvudfrågan. Den centrala delen av studien är en 

enkätundersökning riktad till alla GSS/K vid ett arméregemente. Denna kompletteras med en 

delvis parallell dokumentundersökning för att ge ett heltäckande svar. 

 

Figur 3 – grafisk presentation av forskningsdesignen (författaren). Figuren visar att den teoretiska ramen 

genomsyrar studien men att empirin presenteras utifrån respektive delundersökning.  

 

Motiv till vald design 

Metoden med enkätundersökning direkt till GSS/K har valts för att den med begränsad tid till 

förfogande ger en ofiltrerad empiri om den upplevda verkligheten här och nu. Ett slags nedifrån 

uppåt perspektiv. Intervjuer eller observationer hade kunnat ge samma perspektiv men med 

tillgänglig tid inte den önskvärda volymen informanter nåtts. 

 

Då upplevelser är subjektiva är det relevant att komplettera dessa med officiella beskrivningar 

och fakta där sådana finns - ett slags uppifrån nedåt perspektiv. Detta görs bäst med en delvis 

parallell dokumentanalys. Att enkätundersökningen parallellt undersöker samma frågor gör att 

homogeniteten mellan officiella dokument och upplevelser också kan studeras.  
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Svagheterna i designen är främst de avgränsningar som varit nödvändiga för att fullfölja studien. 

Även om det antas finnas likheter vid andra regementen i armén når undersökningen inte så långt 

att det med säkerhet går att dra generella slutsatser om alla GSS/K i armén eller Försvarsmakten i 

sin helhet.  

 

Valet av population 

För att nå undersökningens ändamål bör ett regemente som har relativt många GSS/K och 

uppdrag inom såväl produktion av krigsförband som stöd och förvaltning väljas. Då kan en 

eventuell spridning av yrkesrollen utanför insatsrollen lättare identifieras och beläggas. 

Livregementets husarer (K 3) är i detta sammanhang representativt för arméns förband såtillvida 

att den innehåller såväl en depå med en garnisonsansvarig stab, en mindre skola, en stödenhet, en 

hemvärnsenhet och två krigsförband. Regementet är vidare en solitär vilket är gynnsamt då det 

minskar mängden inflytelser något.
46

 

 

Delundersökningarnas begränsningar 

Yrkesroller är ett något diffust begrepp. Begreppet är definierat för denna undersökning men det 

betyder inte att källor och undersökningsmaterialet använder och förstår begreppet på samma 

sätt. För att ändå kunna svara på forskningsfrågan har därför ett brett anslag använts. Perspektiv 

om upplevd roll kombineras med förmedlad bild.  

 

När man gör ett brett anslag och har begränsat med tid gäller det emellertid att vara försiktig med 

resultatet från enskilda delundersökningar. Detta då flera av dessa inte är så allomfattande i sitt 

empiriska underlag som om undersökningen syftat till att enkom undersöka delfrågan. Därför 

kommer resultatet baseras på en sammanvägning av delfrågorna.  

 

                                                                 
46

 Depå (före 1 januari 2016: basorganisation) är benämningen på de delar av en organisationsenhet (regemente) 
som inte ingår i krigsförbanden, exempelvis regementsstaben, utbildningsenheter mm. Med solitär avses att det är 
enda regementet på orten. 
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2.5 Enkätundersökning 

Syftet med enkätundersökning är att besvara delfråga ett och två samt bidra med svar till delfråga 

tre. Frågeformuläret återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

 

Urval 

Valet föll på K 3 i Karlsborg då det är representativt enlig ovan och ett tidigare etablerat 

kontaktnätverk bedömdes underlätta möjligheten att nå i mål med enkätundersökningen. Vid K 3 

organiseras GSS/K i huvudsak vid de två krigsförbanden 31. Lätta skyttebataljonen och 32. 

Underrättelsebataljonen. Bevakningsavdelning som också i stor omfattning bemannas av GSS/K 

organiserades vid insamlingstillfället under 32. Underrättelsebataljonen. GSS/K vid 

bevakningsavdelningen tillhör i krigsorganisationen bataljonen, men tjänstgör stadigvarande vid 

bevakningsavdelningen. 

 

Förutom bataljonerna med tillhörande bevakningsavdelning finns enstaka GSS/K vid 

idrottsavdelningen, Försvarets Överlevnadsskola, regementsstabens personalsektion och 

krigsförbandet hoppmästargruppen. De vid personalsektionen valdes bort då dessa är 

projektprojektanställda och hoppmästargruppen valdes bort på grund av kopplingar till 

specialförbanden med tillhörande sekretess. Informanterna kom därmed att tillhöra två olika 

krigsförband samt depån.  

 

Datainsamling 

Frågeformuläret togs fram i samband med utformningen av delfrågorna och 

bearbetningsmodellen. Formuläret innehåller ett antal bakgrundsfrågor och är sedan designat att 

bevara delfråga ett och två samt lämna bidrag till delfråga tre. Utformning av frågeformuläret har 

skett med viss tidspress för att medge någorlunda med tid att samla in och bearbeta data. På 

grund av detta har ingen förstudie genomförts vilket skulle varit bra för att öka validiteten i 

undersökningen.
47

 Huvuddelen av frågorna besvaras genom svarsalternativ, prestrukturerat, 

vilket minskar risken för missförstånd på grund av otydliga eller tvetydliga frågor. Detta 

underlättar också bearbetningen av insamlad data. Några av frågorna är semistrukturerade och 
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 Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, 2003, 159 
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innehåller förutom svarsalternativ en uppmaning att exemplifiera. Detta har nyttjats där det inte 

till fullo kunnat förutses vad svaret kan bli eller där antalet alternativa svar varit omfattande. På 

detta vis utesluts inte möjliga svar på förhand samtidigt som bearbetningen alltjämt underlättas. 

Den sista frågan är öppen i sin karaktär och kommer kunna bidra med levande beskrivningar. 

Svaret på denna fråga är dock inte avgörande för undersökningens fullföljande och skulle utfallet 

vara otydligt kan frågan lämnas därhän. 
48

 

 

I enkätundersökningen har insats-, utbildar- och stödrollen ersatts av soldat, gruppbefäl, 

instruktör, vaktmästare och administratör. Syftet med detta är att minska behovet av tolkning för 

informanterna, då rollbegreppen inte nödvändigtvis betyder samma sak för alla.  

 

För att kunna särskilja de som fortfarande bedriver träning för egen färdighets skull och de som 

är färdigutbildade har begreppet insatsberedd skapats av författaren. Detta är relevant av två skäl: 

dels utifrån syftet med införandet av GSS och dels för att kunna få andra arbetsuppgifter såsom 

instruktörs- eller bemanningsuppdrag, bör man själv ha uppnått en viss duglighet. Insatsberedd 

har likställts med de kunskaper och färdigheter som föregått hemförlovning i det tidigare 

värnpliktssystemet. Informanterna har själva fått uppskatta om de uppfyller denna definition. 

Förutom denna självuppskattning bidrar antalet anställningsår och tjänstegrad till reliabiliteten i 

detta avseende.
49

 

 

Kontakt togs med regementets två krigsförband, överlevnadsskolan och idrottsavdelning för att 

via dem få hjälp med datainsamlingen. Enheter och avdelningar gav sedermera order i sina 

linjeorganisationer för att möjliggöra insamlingen. Datainsamlingen påbörjades den 27 april och 

avslutades den 20 maj. Totalt inkom 125 svar. Fyra av dessa gick inte att statistiskt bearbeta då 

de saknade avgörande data. Sammantaget utgör därmed 121 enkätsvar det empiriska underlaget. 

 

                                                                 
48

 Ibid. 150 
49

 Den nya grundutbildningen, som införs 2016, är 9-12 månader som rekryt. Anställning som GSS kommer vara 
möjligt först därefter. Därmed är bekymret med anställda som inte fullföljt den grundläggande utbildningen 
övergående. 
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K 3 har 275 anställda GSS/K. Av dessa är fjorton tjänstlediga i olika former; åtta genomför 

ASOU och cirka trettioen är engagerade i internationella insatser.  Det ger teoretiskt 222 möjliga 

svar, varvid 125 motsvarar cirka 56 procent, vilket får anses bra för den här typen av 

undersökning. Spridningen på svarande avdelningar är bra, med viss underrepresentation av 

depån, varvid inga jämförelser mellan krigsförbanden och depån görs.
 50

 

 

Dataanalys 

Resultaten av enkätens svarsalternativ bearbetades i Excell där sammanställningar och tabeller 

tog fram. Tendensen hos enskilda variabler har bearbetats var för sig med metoden medelvärde 

(genomsnitt).  Svaren på den öppna frågan och de semistrukturerade frågornas öppna delar har 

inte varit mer omfattande än att även dessa har kunnat grupperas och bearbetas numeriskt.
51

 

 

Etik 

Samhällsforskningen ska utgå från vetenskapsrådets fyra vetenskapsetiska principer. I denna 

undersökning har informationskravet hanterats genom att syftet med datainsamlingen dels 

kommunicerats med de kontaktpersoner som varit behjälpliga med att samla in enkätsvaren. Dels 

har syftet skrivits ut på frågeformuläret för att det inte ska förlorat på vägen. Samtyckes- och 

konfidentialitetskravet har hanterats genom frivillighet och anonymitet vilket också har 

kommunicerats med kontaktpersonerna och uttryckts i inledningen av frågeformuläret. 
52

 

 

Insamlingen av data har varit beroende av mellanhänder. Det får antas att dessa i vissa fall varit 

informanternas närmsta chef eller annan chef i dennes omedelbara närhet. Eftersom 

frågeformuläret i de flesta fallen varit ett fysiskt pappersark finns en möjlighet att mellanhanden 

kunnat ta del av svaren. Samtidigt är frågorna inte av någon direkt känslig natur och avser inte 

relationen mellan informanterna och dennes närmsta chefer, varvid metoden ändå får anses etiskt 

nöjaktig. 

 

                                                                 
50

 Antalet anställda är hämtat från Försvarsmaktens hemsida, siffran 275 GSS/K är daterad 2016-03-31. Antalet 
frånvarande enlig E-mail från K 3 personalavdelning 2016-06-03. 
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De informanter som riskerar att sticka ut mest i undersökningen är de som dagligen verkar inom 

depåorganisationen. Därför redovisas bara aggregerade resultat på regementsnivå. Med det 

pågående jämställdhetsarbetet inom Försvarsmakten skulle det kunna vara intressant att 

undersöka om det är någon skillnad i arbetsuppgifter och yrkesroller för minoritetsgrupper. Men 

med risken att exponera minoriteter och att undersökning glider från ämnet är det inte motiverat 

att ha med denna typ av bakgrundsfrågor, varför dessa har utelämnats. 

 

2.6 Dokumentundersökning 

Den andra delen av studien är en dokumentundersökning. Den omfattar fem områden: 

befattningsstruktur, beskrivningar, bestämmelser, uppgifter och utbildningar. 

Befattningsstrukturen och uppgifter vars empiri består av siffror bearbetas kvantitativt medan de 

tre övriga bearbetas med en kvalitativ metod. 

 

Syftet med dokumentunderökningen är att komplettera enkätundersökningen i delfråga ett och 

två samt utgöra grunden för svaret i delfråga tre. Det är med andra ord ingen fullständig 

kartläggning inom något av dessa fem områden, utan en riktad undersökning för att stödja just 

denna uppsats frågeställningar.  

 

Befattningsstruktur 

Strukturen undersöks genom en granskning av organisationslistor samt ett förändringsdirektiv 

och en personalorientering inför FMOrg16. Varje befattning i Försvarsmakten är behäftad med 

en kategori och nivå. Därmed är det ganska enkelt och tillförlitligt att studera organisationslistor 

och att räkna antalet befattningar. Direktivet och personalorienteringen tillför ett mer målande 

perspektiv och en bild av strukturförändringarnas konsekvenser fram till 2019. 

 

Försvarsmakten ändrar ofta sin organisation. Årligen sker finjusteringar och ungefär i takt med 

försvarsinriktningsbesluten sker ofta större förändringar. För undersökningens ändamål granskas 

beslutade organisationslistor för K 3 vid två tillfällen Det första tillfället är april 2012 och avser 
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FMOrg13 vilken ska enligt försvarsbeslutet ska intas i takt med vad ekonomin tillåter.
53

 Det 

andra tillfället är från september 2015 och avser FMOrg 16 som är en konsekvens av 2015 års 

försvarsbeslut. Rangering till denna organisation påbörjades 1 januari 2016 och ska vara klart 

den 31 dec 2018.
54

  

 

Antalet befattningar för olika personalkategorier i och utanför krigsförbanden är de variabler som 

används för undersökningen. Variablerna säger ingenting om bemanningsläget. Vare sig om det 

finns vakanser eller om det är samma personalkategori på listan som bemannar i verkligheten. 

För denna undersökning har detta ingen betydelse. Genom att studera beslutad struktur får vi en 

bild av hur Försvarsmakten tänker kring användandet av GSS/K i och utanför krigsförbanden. 

 

Beskrivningar 

Hur GSS/K beskrivs, i bemärkelsen vad de löser för arbetsuppgifter och vilken yrkesroll de har, 

undersöks genom att studera dokument på myndighetsnivå. Dokumenten har valts för att fånga in 

en formell bild, nuläge och framtid. Först undersöks den senaste versionen av Försvarsmaktens 

personalinstruktion vilken antas ge en faktatung beskrivning av GSS/K. Årsredovisning 2015 

förväntas ge en nulägesbild och Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015 antas vara 

framåtblickande och säga något om myndighetens nedbrytning av regeringens uppdrag. 

Avslutningsvis undersöks också officersförbundets officiella syn på personalkategorin från 2014. 

 

Beskrivningar på förbandsnivå har valts bort då förbanden inte själva styr över personalfrågor på 

detta övergripande plan. Politiska beskrivningar har valts bort då dessa är själva utgångspunkten 

för undersökningen och återfinns i kapitel två. Man skulle också kunna tänka sig att studera 

medias beskrivningar. Detta är inte irrelevant, men har fått väljas bort på grund av arbetets 

omfattning. 
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 Försvarsmakten. K 3 32.Undbat, Bataljonsinformation 2015-10-15, 10 
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Bestämmelser 

Det finns många bestämmelser i Försvarsmakten. Vissa av dem antas ha en direkt koppling till 

personalkategori. Genom att granska bestämmelser kan svar om huruvida det finns 

begränsningar som hindrar GSS/K från att utföra vissa arbetsuppgifter identifieras. Även 

begränsningar säger något om hur Försvarsmakten ser på användandet av GSS/K.  

 

Två dokument har valts ut, Försvarsmaktens Säkerhetsinstruktion (SäkI) och K 3 Arbetsordning 

(K 3 ArbO). Valet baseras på att K 3 ArbO i stor omfattning, med undantag av SäkI, är ett 

samlingsdokument, där andra bestämmelser och rutiner samlats och sammanfattats för att 

underlätta för medarbetarna i vardagen. K 3 ArbO är i många delar en sekundärkälla, men fyller 

syftet att hitta begränsningar på ett adekvat sätt. SäkI valdes därför att den är mycket omfattande 

och spelar en central roll i vardagen vid förbandet. Det är rimligt att anta att det finns ytterligare 

begränsningar som inte berörs av SäkI eller arbetsordningen. Därför ska empirin inte användas 

för att dra långtgående generella slutsatser utanför syftet med frågeställningen.
55

 

 

Uppgifter 

Regementets uppgifter till sina GSS/K har undersökts utifrån insatsroll, utbildar- och stödroll. 

Undersökningsmaterialet består av K 3 verksamhetsorder med tillhörande fyra kvartalordrar och 

totalt fyrtiofyra veckoordrar för 2015. Undersökningen är kvantitativ i sin karaktär där 

uppgifterna i verksamhetsorden grupperas och beräknas numeriskt i veckoarbetskrafter och 

summeras därefter i årsarbetskrafter. Valet av undersökningsmaterial är motiverat av flera skäl. 

Det främsta skälet är att det är regementsnivån som undersöks. Vidare ger regementet i stor 

omfattning sina order skriftligt, medan man längre ner i organisationen i större omfattning nyttjar 

muntliga order. Genom att undersöka regementsnivån kommer också eventuella omfördelningar 

av resurser från krigsförbanden till stödorganisationen synas.  

 

Dessa motiv hindrar inte att det finns svagheter i undersökningsmaterialet. Exempelvis att även 

lägre organisatoriska enheter och avdelningar sannolikt genererar egna uppgifter till sina 

anställda, att det inte går att veta om orderverken omfattar precis alla uppgifter eller om 
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uppgifterna de facto blivit utförda såsom de ordersätts. Dessa svagheter kompenseras delvis 

genom enkätundersökningen, då GSS/K får uppskatta hur de fördelar sin arbetstid. De olika 

bilderna kan därefter jämföras. Om undersökningen syftat till att skapa detaljerad kunskap om 

arbetsuppgifternas fördelning hade sannolikt undersökningsmaterialet behövt utökas med alla 

ledningsnivåer och kanske kompletteras med arbetstidsredovisningar och intervjuer.  

 

Avslutande kritik kan riktas mot hur data grupperas i bearbetningen. Vissa uppgifter är tvetydiga 

och skulle kunna passa in under flera olika roller eller lösas av såväl GSS/K som officerare. Här 

har principen om att endast tydliga utbildar- eller stöduppgifter till GSS/K, vilka inte avser det 

egna krigsförbandet, sorterats in under utbildar- och stödrollen. Vid tvekan har uppgiften 

betraktats som officersuppgift eller sorterats in under insatsrollen. Med syftet att undersöka ett så 

pass grovt begrepp som yrkesroller är valt undersökningsmaterial och bearbetningsmetod 

acceptabelt.  

 

Utbildningar 

Två typer av utbildningar har undersöks. För det första har kursmålen och innehållet i den enda 

nivåhöjande utbildningen för OR 1-5 undersökts i syfte att granska vilka yrkesroller utbildningen 

omfattar. Därutöver har K 3 kursorder för denna utbildning under 2015 undersökts för att hitta 

eventuella lokala tillämpningar. För det andra har nio icke-nivåhöjande utbildningar med 

inriktning mot utbildar- och stödrollen studerats ur perspektivet antagningsmöjligheter för 

GSS/K. 

 

Urvalet av nivåhöjande utbildning har varit självklart då det är den enda förekommande. För 

instruktörsutbildningar har tre logistik, tre ledningssystem och tre management/idrottskurser 

valts, från olika skolor och centra.  Urvalet av kurser har omfattat såväl grundkurser som 

kvalificerade kurser och med ett innehåll som bär mot utbildar- och stödrollen. Syftet är inte att 

granska alla Försvarsmaktens icke-nivåhöjande kurser utan att få en bild av förutsättningarna för 

GSS/K att antas till dem.  
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3. Empiri 
 

I detta kapitel redovisas resultatet av gjorda undersökningar. Endast delar av datamaterialet 

redovisas. Några delundersökningar sammanfattas för läsbarhetens skull i respektive avsnitt, men 

den totala sammanfattningen med analys och diskussion återfinns i kapitel fyra. 

 

3.1 Enkätresultat 

Grunddata 

Anställningstiden uppges mellan som kortast 0,5 år till som längst 10 år. Medelanställningstiden 

är ungefär 3,5 år. För OR 4-5 ungefär 4,5 år och OR 1-3 ungefär 3 år.  

 

39 procent har genomfört minst en internationell insats. I genomsnitt har de som genomfört 

insats gjort 1,43 insatser. OR 4-5 har i genomsnitt gjort fler än OR 1-3. Den som har gjort flest 

internationella insatser har gjort 4 stycken. 

  

Insatsberedd 

Resultatet visar att 91 procent upplever att de är insatsberedda. Notera är att insatsberedskapen 

upplevs lägre bland gruppbefälen än bland soldaterna och den minskar sakta efter sex års 

anställning. De GSS/K som identifierar sig med stöd- och utbildarrollen upplever att deras 

insatsberedskap är lägre än övrigas.   

 

Diagram 1 – utvisar i procent av enkätsvaren hur många som upplever sig insatsberedda. Längst till vänster ett 

totalsnitt och fördelning på OR 1-3 respektive OR 4-5. Mittengruppen är totalen (OR 1-5) fördelat på anställningsår 

och gruppen till höger totalen (OR 1-5) fördelat på vilken yrkesroll de identifierat sig med.  
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Yrkesroll 

Resultatet visar att av regementets GSS/K identifierar 89 procent sin yrkesroll som insatsroll, 2 

procent som utbildarroll och 9 procent som stödroll.  

  

Diagram 2 - utvisar vilken yrkesroll GSS/K primärt förknippar sig själv med. 

 

Det är en stor skillnad mellan OR 1-3 och OR 4-5, där bara cirka sju av tio gruppbefäl upplever 

att deras primära roll är insatsrollen. Detta kan delvis förklaras med att hälften (3 av 6), av de OR 

4-5 som jobbar i bevakningstjänst betraktar sig själv som vaktmästare snarare än 

gruppbefäl/soldat, men det förklarar inte hela skillnaden. Det finns en parallell till 

insatsberedskap i ovanstående avsnitt, där OR 4-5 anser sig vara mindre insatsberedda än OR 1-

3. 

 

Som en parallellfråga till yrkesroll ställdes också en fråga om vederbörandes upplevda 

huvudtjänst. I detta fall upplever 91 procent att de i huvudsak jobbar i sin krigsbefattning.  Tjänst 

i bevakningsorganisationen sammanfördes i detta svar enligt analysmodellen med 

krigsbefattning. Detta är förklaringen till skillnaden i svaren för OR 4-5 (71 respektive 84 

procent). Slutsatsen av dessa skillnader är att en del av bevakningspersonalen på pappret jobbar 

med insatsroll men upplever själva att de har en stödroll. Motsvarande skillnader kan inte hittas 

hos andra grupper. 
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Diagram 3 - utvisar vilken huvudtjänst GSS/K primärt förknippar sig själv med. 

 

 

Arbetsuppgifter 

 

 

Diagram 4 – utvisar i procent av arbetstiden, hur stor del GSS/K uppskattar att de lagt på respektive område under 

2015. 

 

Resultatet visar även i denna skärning att det i första hand gruppbefälen som kommer ifråga för 

utbildar- och stödrollen. Av soldaternas arbetstid läggs 93 procent på insatser eller egen 

träning/förberedelser. Motsvarande siffra för gruppbefälen är 77 procent. Gruppbefälen lägger 

således nära en fjärdedel av sin arbetstid på annat. Noterbart är också att gruppbefälen trots detta 

lägger mer tid på internationella insatser än soldaterna. 
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Saker som officerare gör, men GSS/K borde kunna göra 

Resultatet visar att hela 60 procent av alla GSS/K anser att det finns arbetsuppgifter som idag 

utförs av officerare som lika gärna, eller effektivare, skulle kunna utföras av GSS istället. Det 

finns ingen nämnvärd skillnad mellan soldater och gruppbefäl i denna syn. 

 

Förslag och exempel på sådana uppgifter är instruktörsuppgifter (11st); ledning av daglig 

verksamhet såsom vapenträning (24st), fysisk träning (5st), materieltjänst (8st) och 

grundläggande soldatträning (10st); samt möjlighet att låsa in/ut vapen (6st) och ammunition 

(3st). Andra exempel är administration (6st), förrådsansvar (4st) och övningsplanering (2st). 
56

 

 

Cirka var tredje (36 procent) OR 4-5 har någon form av instruktörsutbildning (13 procent av OR 

1-3). Var fjärde OR 4-5 har varit kommenderad på bemanningsuppdrag eller varit utlånad till 

andra förband/skola för att hjälpa till med exempelvis träning. Motsvarande siffra för OR 1-3 är 

var tionde. 

 

Konsekvenser av nationellt fokus 

Den avslutande öppna frågan i enkäten berör huruvida informanten tror att Försvarsmaktens 

ökade nationella fokus kommer påverka GSS/K i framtiden. 

 

Cirka hälften har svarat på frågan. Många tror inte att GSS/K kommer påverkas överhuvudtaget 

(20st) eller vet inte (6st). 

 

Flera tror eller uttrycker en förhoppning om större förbandsövningar med sammanhängande 

funktionskedjor mot en kvalificerad motståndare (16st). Några uttrycker en förhoppning om ökad 

myndighetssamverkan (5st). 

 
Jag tror det med stor sannolikhet kommer minska fokus på individuell kompetensutveckling och 

öka fokus på förbandsträning.
57

 

 

                                                                 
56

 I vapenträning ingår att leda skjutning på skjutbana. 
57

 Enkätsvar 8 
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Jag hoppas främst att det skall leda till att vi får öva våran krigsuppgift i större (någon) 

utsträckning samt får relevant utrustning för detta.
58

 

 

Andra tror på förlorad rekryteringskraft och att motivationen för anställningen kommer nedgå 

eller försvinna (10st).  Men de finns även de som anser att motivationen kommer öka (2st) om 

man vet att man inte behöver åka på internationell insats.  

  
Ja, jag tror att personalförsörjningen blir omöjlig och att det i största allmänhet blir ett mycket 

trist jobb!
59

 

 

Ja förhoppningsvis instruera mera samt understödja vid GU NY. Och det kommer vara svårare att 

rekrytera nya och behålla gamla soldater då få insatser genomförs.
60

  

 

Någon tror att GSS/K inte behövs i det nationella försvaret (1st) andra att de kommer styras om 

mot mer bevakning (2st), internationella insatser (2st) och utbildning (3st). Några tror förbanden 

kommer tappa förmåga (4st) eller att lönen kommer sänkas (2st). 

 
Ja, vi blir överflödiga.

61
 

 
Ja mera skarpa bevakningsuppgifter

62
 

 

 

3.2 Beskrivningar 

 

Försvarsmaktens Personalinstruktion 

Försvarsmaktens personalinstruktion 2014 (FM PersI) lägger fast att anställda kontinuerligt 

tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän är militär personal, som har en tidsbegränsad 

anställning i Försvarsmakten. Instruktionen utvecklar inte vilken yrkesroll GSS/K ska ha, annat 

än att det är en militär tjänsteman, som inte är reserv- eller yrkesofficer.
63

 FM PersI speglar i 

detta avseende det som slogs fast om officersrollen i 2001 års personalutredning (beskrivs i 

avsnittet tidigare forskning).
64
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Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015 

Försvarsmaktens strategiska inriktning (FMSI) är i första hand ett framåtblickande dokument där 

läsaren kan få en inblick i hur ÖB ser på Försvarsmaktens utveckling de kommande åren.  

Dokumentet är lite mer målande i sin karaktär än FM PersI och innehåller en hel del skrivningar 

om ÖB:s syn på sin personal. För anställda gruppbefäl, soldater och sjömän kan man bland annat 

uttyda att: 

 De ingår i samlingsbegreppet den militära professionen, vilket beskrivs som ett kollektivt 

agerande med utgångspunkt i den väpnade striden. Här får läsaren veta att alla oavsett 

personalkategori, anställnings- eller avtalsform, såväl civil som militär är en del av 

Försvarsmaktens militära profession.
65

 

 

Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän utgör en kategori med samlat yrkeskunnande som 

utmärks av att praktiska djupgående yrkeskunskaper och specialiserad yrkesskicklighet där det 

praktiska utövandet i den väpnade striden står i centrum.
66

 

 

 Försvarsmakten ser framför sig att man i framtiden ska rekrytera mot ett yrke snarare än 

personalkategori. Den interna rörligheten inom det militära yrket ska stimulera till 

personlig utveckling (och därmed vilja att vara kvar) och är 
 
en förutsättning för 

försörjningen av officerare.
67

 

 

 Försvarsmakten har identifierat att tillförseln av GSS/P kommer att påverka 

tillgängligheten för krigsförbanden. 

 

Graden av personaluppfyllnad med anställd personal kommer att få betydelse för 

krigsförbandens personalsammansättning och tillgänglighet. Fördelning av GSS/K, GSS/T och 

GSS/P mellan olika krigsförband behöver tydliggöras och inbördes prioriteras. 
68

 

 
 

Försvarsmaktens årsredovisning 2015 
Försvarsmaktens årsrapport är en redovisning av situationen vid årsskiftet 2015/2016.  Om 

GSS/K kan bland annat följande läsas att: 
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 Antalet taktiska officerare och civila minskat till förmån för specialistofficerare och GSS. 

 

De fasta personalkostnaderna såsom grundlöner höll sig relativt konstant mellan föregående och 

innevarande år trots att antalet i personalstyrkan ökade med cirka 500. Det beror främst på 

förändringar mellan yrkeskategorierna; antalet GSS (550), specialistofficerare (300) ökade, 

medan officerare (OFF) (-300) och civila (-50) minskade.
69

 

 

 Det inte föreligger några rekryteringsbekymmer av GSS/K.
70

 

 

 Det är alltjämt yrkes- och reservofficerarna som står som bärare för kompentens och 

utveckling av väpnad strid, men att kontinuerligt anställda gruppbefäl successivt får en 

allt större betydelse. 

 

Med beslutet om frivillig personalförsörjning har anställda gruppbefäl tillkommit som en tredje 

befälskategori. Dessa gruppbefäl får efterhand en allt större betydelse för både 

kompetenssammansättningen i krigsförbanden och den dagliga produktionen.
71

 

 

Officersförbundet 

Officersförbundet gav under 2014 ut sin syn på officersprofessionen och på rollerna för 

officerare, specialistofficerare och gruppbefäl.
 72

  

 

Systemet med anställda gruppbefäl kommer att påverka såväl specialistofficerares som 

officerares befattningar, arbetsuppgifter och kompetenskrav och därmed också deras 

utbildning.
73

 

 

Rollbeskrivningen uttrycks som förbundets målbild och ger en förhållandevis detaljerad 

beskrivning av hur de ser på gruppbefälens olika arbetsuppgifter.  Övergripande handlar det om 

att gruppbefälet ska leda och utbilda sin egen grupp inom sin huvuduppgift.
 74

 

Vidare listas ett antal andra uppgifter av instruktörs- och administrativ karaktär. 

Instruktörsuppgifterna som beskrivs är att självständigt kunna leda och genomföra utbildning 

från enskild soldat till grupp, inkluderande skarp ammunition vid fasta utbildningsanordningar. 
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Gruppbefälen skall även kunna vara biträdande övningsledare upp till plutonsnivå och att utbilda 

på i gruppen förekommande vapen- och materielsystem (med vissa undantag) omfattas.
75

 

 

Administrativa uppgifter som nämns är att planera, genomföra och utvärdera verksamhet på 

gruppnivån, biträda med viss personal- och annan administration samt ha utvecklingssamtal med 

egen grupp och biträda vid lönerevision. 
76

 

 

3.3 Befattningsstruktur 

Resultatet av jämförelsen mellan 2012 och 2015 års organisationsbeslut visar att även om 

regementet internt har omorganiseras är den totala numerären befattningar (kontinuerligt och 

tidvis tjänstgörande) i stort sett konstant. Totalt sett har regementet minskat med 16 befattningar 

(Från 1093 till 1077, exklusive hemvärnspersonal.). 

 

Bakom den påfallande stabiliteten framkommer att det har skett två signifikanta förskjutningar 

mellan personalkategorier. Den första är en ökning av tidvis tjänstgörande personal på bekostnad 

av kontinuerligt tjänstgörande. (Totalt sett har 119 K-befattningar blivit T-befattningar.) Denna 

förskjutning har till största delat skett bland GSS och är ett resultat av att ett antal plutoner ställts 

om från stående till kontraktsförband. Den andra förskjutningen finns bland befälen. Antalet 

yrkesofficerare har reducerats med cirka 40 befattningar, delvis till förmån för gruppbefäl. 

  
Diagram 5 – utvisar antal befattningar för anställda kontinuerligt tjänstgörande vid K 3, fördelade på kravsatta 
personalkategorier beslutade 2012 respektive 2015.  
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Diagram 6 – utvisande antal befattningar för GSS 2012 respektive 2015.  

 

För GSS/K visar resultaten sammanfattningsvis att samtidigt som antalet befattningar minskar 

sker också en förskjutning där fler befattningar används i depån. Det är i första hand OR 4-5 som 

omfördelas. 

 

Konsekvenser 

I 2012 års beslut tillhör alla GSS/K på regementet de två krigsförbanden. Som beskrevs i 

metodkapitlet har regementet trots detta några GSS/K i sin basorganisation – de är s.k. rörliga 

befattningar som egentligen tillhör krigsförbanden. I och med de personella nedskärningarna i 

FMorg16 medges en ökad organisationsfrihet för regementscheferna, där K 3 går mot en mer 

utbildningsrationell organisation. Grundutbildning av nya soldater ställs mot, och prioriteras till 

2019 före krigsförbandens tillgänglighet och användbarhet.
77

 

 

Det innebär att fler GSS/K omfördelas från krigsförbanden för att ha sitt dagliga värv i depån.   

K 3 planerar att 2019 totalt använda 36 GSS/K för att bemanna Försvarets överlevnadsskola 

(3st), idrottsavdelning (2st), simulatorförråd (1st), GMU (4st) och regementsstab (2st). Till 

hemvärngruppen tillföras från centralt håll fyra GSS/K. Lösningen med att 

bevakningsorganisationen stadigvarande bemannas med soldater (20st) ur krigsförbanden 

kvarstår.
78
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3.4 Bestämmelser och instruktioner 

 

Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion (SäkI) 

I instruktionen är personalkategori inte en urvalsfaktor för vem som får leda eller övervaka 

verksamhet. SäkI tar sin utgångspunkt i arbetsmiljölagens indelning i arbetsgivare och 

arbetstagare.  

 

Med arbetstagare avses all personal, det vill säga anställd personal, officersaspiranter, rekryter 

(under GMU och KMU) och pliktpersonal i Försvarsmakten samt Hemvärnets personal.
79

 

 

Istället för personalkategorier använder sig SäkI av begreppen förbandschef, övningsledare och 

säkerhetsansvarig personal. Med förbandschef avses chefen för en organisationsenhet 

(regementschef), och det är denna som utövar arbetsgivarens ansvar. Övningsledarens behörighet 

att genomföra verksamhet baseras på om denne bedöms ha erforderlig kompetens och 

förekommande fall aktuella behörighetsbevis.
80

 

 

Det finns två undantag. Det ena rör överlevnadsutbildningar där det specifikt framgår att 

överlevnadsinstruktören ska vara yrkesofficer eller före detta yrkesofficer. 
81

 Det andra fallet rör 

sprängtjänst där anställd officer som inte är förordnad spränginstruktör ändå medges leda 

utbildning med att iordningställa tändsystem. 
82

 

 

K 3 Arbetsordning  

Undersökningen av K 3 arbetsordning visar att den inte förhåller sig till personalkategorier i 

någon större omfattning. Begreppet GSS används vid enstaka tillfällen som benämning på en 

grupp anställda inom exempelvis personalkapitlet, vid stående kallelser till regementets 

samordningsmöte för GSS eller rutiner för GSS Livs- och Karriärutveckling.
83

 

                                                                                                                                                                                                               
    Förändringsledarens direktiv nr 3. 3 
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 SäkI G, kap 2 
80

 Ibid. 
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 SäkI G, kap 26 
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 SäkI Spräng, kap 1 
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 K3 ArbO. Notera att LoK för GSS/K var ett förslag i senaste personalutredningen (SOU 2014:73) och som ännu 
ligger på regeringens bord, men alltså redan införts. 
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Alla former av delegeringar, ansvar, befogenheter, behörigheter etc. är fördelade till befattningar 

eller funktioner/roller. De flesta av dessa befattningar såsom enhetschefer, avdelningschefer, 

vaktchef är dock i befattningsstrukturen kravsatta till yrkesofficerare eller civilanställda. Endast 

vid en funktion/roll: vakthavande befäl, anges det specifik att denna ska bemannas med officer. 

Andra likande funktioner såsom föreståndare, materielredogörare, dagelev är inte begränsade till 

personalkategori.
 84

 

 

I den mån ansvar åläggs var och en, inordnas GSS/K med övriga anställda heltidstjänstgörande. 

Arbetsordningen gör däremot skillnad på behörigheter och rutiner för kontinuerlig respektive 

tidvis tjänstgörande, samt för rekryter. Skillnaden avser då all tidvis tjänstgörande personal i 

form av reservofficerare, GSS/T och pliktpersonal.
85

 

 

Sammanfattning av bestämmelser och instruktioner 

Sammanfattningsvis tar ovan bestämmelser och instruktioner mindre eller ingen hänsyn till 

personalkategori. Ansvar och behörigheter riktar sig till befattningar och funktioner/roller. 

Bortsett från att GSS/K inte kan anställas på alla befattningar är förutsättningarna för att nyttja 

GSS/K utanför insatsrollen goda. Att som instruktör eller administratör boka 

utbildningsanordningar, kvittera ut saker på förrådet, leda en övning på skjutbanan möter inga 

hinder på grund av personalkategori. Däremot är dörren inte öppen för var och en att exempelvis 

hämta ut vapen och ammunition, det krävs fortfarande beslut, intyg etc. men det skiljer sig inte 

mellan en yrkesofficer eller en GSS/K. 
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3.5 Uppgifter 

Under kapitel 3.1 redovisas hur GSS/K uppskattat att de fördelat sin arbetstid under 2015. I detta 

avsnitt redovisas hur arbetsuppgifter för GSS/K fördelats enligt K 3 verksamhetsorder 2015. 

Målet är att grovt kvantifiera hur stor del av verksamheten för GSS/K som inte bär mot 

insatsrollen. All data ur undersökningen redovisas inte.
 86

 

 

Insatsrollen 

Under 2015 bemannade K 3 FN-insatserna Mali01 och Mali02 och förberedde Mali03 samt 

bemannade en annan mindre internationella insatser. Totalt omfattar dessa insatser cirka 140 

årsarbetskrafter för regementets GSS/K.
87

 

 

Nationellt upprätthölls garnisonens bevakningsuppdrag med tillhörande transportskydd och 

beredskapsstyrkor. Även högvakt och några insatser till stöd för samhället i form av eftersök och 

stöd till migrationsverket räknas hit. Totalt åtgick cirka 25 årsarbetskrafter GSS/K för detta.
88

 

 

Förutom själva insatserna ingår den del av träningen som syftar till att vidmakthålla eller öka det 

egna krigsförbandet duglighet i insatsrollen. Det finns en rad deluppgifter och styrningar för 

detta, men målsättningarna under 2015 var för 31. (7.) bataljon att nå PersQ 4 i bataljon; delta i 

arméövning 15 och en kaderövning tillsammans med Livgardet; genomföras minst två 

ledningsträningsövningar för bataljonsstaben samt införa ett nytt ledningssystem. 32:a bataljon 

skulle också nå PersQ 4 i bataljon, delta i minst två ledningsträningsövningar och minst två 

bataljonsövningar.
 89

 

 

Utbildar- och stödrollen 

Utbildar och stödrollen kan indelas i stående och tillfälliga uppgifter. De stående uppgifterna 

omfattade under 2015 att krigsförbanden avdelade fyra årsarbetskrafter GSS/K på heltid till 
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 K3 Verksamhetsorder 2015 omfattar förutom själva huvuddokumenten, som sätter upp mål och fördelar 
uppgifter, även en fyra kvartalsorder och 44 veckoorder vilka finjusterar verksamheten efterhand. 
87

 K 3 har under 2015 haft ett ovanligt stort åtagande med tre rotationer till Mali i en följd. Detta medför att 
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basorganisationen, vilket utvecklats under avsnittet befattningsstruktur.  De tillfälliga uppgifterna 

som är ordersatts på regementsnivån under 2015 ianspråktar sammantaget GSS/K på 

krigsförbanden med ungefär en årsarbetskraft. Exempel på uppgiftsformuleringar: 

 

Beredd avdela 1-2 st yrkesinformatörer för deltagande på jobbmässa den 12 februari och 4 mars 

i Örebro.
90

   

 

Stödjer FÖS med undsättningspatrull (6st soldater) V544 tisdag-torsdag.
91

 

 

Resultatet av undersökningen visar att cirka fem årsarbetskrafter (men många olika människor) 

totalt nyttjas för dessa roller. 

 
Diagram 7 – utvisar antalet veckoarbetskrafter för GSS/K inom ramen för utbildar och stödrollen fördelade i fyra 
undergrupper. 
 

Sammanfattning av uppgifter 

Sammanfattningsvis visar undersökningen av orderverk på regementsnivån att minst 2 procent 

av arbetstiden läggs på uppgifterna att stödja och utbilda andra. Siffran skiljer sig från vad som 

framkommer i enkätundersökningen vilket analyseras i nästa kapitel.92
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Diagram 8 – Utvisar det sammanfattade resultatet hur årsarbetskrafter för GSS/K grovt fördelats på K 3 under 

2015. Observera att den stora omfattningen internationella insatser inte är representativ för ett normalt 

verksamhetsår.  

 

3.6 Utbildningar och kurser 

Försvarsmakten genomför utbildningar och kurser som nivåhöjande eller icke-nivåhöjande. 

Nivåhöjande kan liknas vid breddande och måste genomföras för att kunna utnämnas och få 

tjänstgöra på en högre nivå. Icke-nivåhöjande syftar till att fördjupa kunskap och färdigheter 

inom ett visst område och kan även de vara avgörande för att få tillträda en viss befattning.
 93

 

 

Nivåhöjande - Gruppbefälsutbildning (GBU) 

Försvarsmakten reglerar centralt vilken miniminivå som ska gälla för den grundläggande 

utbildningen av GSS. Inom ramen för denna finns en gruppbefälsutbildning (GBU) som är ett 

krav för att få utnämnas till gruppbefäl, OR-4 och OR-5. Utbildningen indelas i en generell del 

som är lika för alla stridskrafter/funktioner och en befattningsspecifik del. Den generella delen 

innehåller truppföring, trupputbildning och fysiskt stridsvärde.
94

  

 

Utbildningen är i sin nuvarande form framtagen för GSS/T men det framgår tydligt i handboken 

att ambitionen på sikt även ska omfatta GSS/K.  
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 För GSS finns egentligen bara en nivåhöjande utbildning, gruppbefälsutbildningen. Den kategoriseras dock 
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För att underlätta grund- och repetitionsutbildning av T-förband ska GB ges viss instruktörsförmåga. 

Skälet till detta är att tillgången till instruktörer kommer att vara begränsad vid både grund- och 

repetitionsutbildning. De kvalificerade instruktörerna måste kraftsamlas till de kvalificerade 

utbildningsuppgifterna. Genom att GB kan genomföra enklare utbildningsmoment möjliggörs denna 

kraftsamling.  

 

Troligtvis är kraven på instruktörsförmåga högre för GB vid K-förband varför dessa bör ges en fortsatt 

utbildning inför tjänstgöring på en sådan befattning. Fortsatt arbete kring detta pågår… 
95

 

 

Vid K 3 genomfördes under 2015 den generella delen av gruppbefälsutbildningen under sex 

veckor. Regementet hade också gjort ett eget tillägg i form av kursen Skjutledare fast 

utbildningsanordning som gavs till alla blivande gruppbefäl. Tilläggskursen omfattar att leda 

egen grupp i skjutning på skjutbana.
96

  

 

Icke-nivåhöjande - Instruktörs- och administratörskurser 

Resultatet från granskningen av förkunskapskrav vid nio av Försvarsmaktens kurser visar att två, 

instruktör sambandstjänst och CBRN, har förkunskapskrav kopplat till personalkategori. I det 

första fallet yrkesofficer och i det andra inkluderas gruppbefäl OR-5. Fordoninstruktörskursen 

anger i sina förkunskapskrav att deltagarna ska ha pedagogiska baskunskaper motsvarande 

officersprogrammet. För stridsjukvårdare skrivs att målgruppen för utbildningen är OR 5-8 och 

OF 1-2, men att urvalet görs baserat på lämplighet och erfarenhet. 
97

 

 

Kurs Förkunskapskrav 

Instruktör sambandstjänst 
(LEDFK4435B01) 

o Yrkesofficer. 

Radioinstruktör FM Tetra/ 
Rakel (LEDFK202RAK3) 

o Inga 

Fordonsinstruktör 
(LOGGKVAL1026) 

o Inneha körkort med behörighet BC. 
o Förarbevis tung lastbil; lätt och tung personterrängbil; minibuss samt 

tilläggsutbildning personaltransport på flak, vinsch, körning med släckt/ 
avskärmad belysning, bg/bogsering, terrängkörning och rullflaksväxlare.  

o God förmåga att framföra tung lastbil och personterrängbil.  
o Inneha pedagogiska baskunskaper motsvarande FM officersprogram.  
o Godkänd i preparandutbildning och färdighetstest enligt FM Logistik och 

Motorskola. 
o Genomförd utbildning i kallt väder.  
o Brukarutbildning på ksp 58b och personligt handeldvapen. 
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Instruktör 
Höghöjdsutbildning 
(LEDFK443HH03) 

o Godkänd läkarundersökning. 
o Minst ett år före kurstillfället genomfört kursen: "Behörighet, 

höghöjdsarbete i torn och mast", eller motsvarande. 
o Varit biträdande instruktör på minst en kurs: "Behörighet, höghöjdsarbete 

i torn och mast", eller motsvarande. 
o Förmåga att göra riskanalys enligt SäkI G. 
o Förmåga att planera utbildning. 

Instruktör stridsjukvårdare 
(LOGGK202139) 

o Stridssjukvårdarutbildning enligt FömedC riktlinjer. 
o FM fysisk standard enl. eget förbands soldatkrav, dock lägst nivå B. 

CBRN instruktör indikering 
och sanering 
(MACFK202DD18) 

o Kursdeltagaren ska vara lägst OR5 med instruktörsutbildning. 
o Eleven bör innan kursstart genomföra följande distansutbildningar: 

Intensimeter 28, AP2CE,  C/TIC varningsinstrument 

Skiftplanering i PRIO 
(ÄMMGK4511035) 

o Kursen är avsedd för lokala skiftplanerare med behörighetskod 1007. 

Grundkurs för 
utbildningsadjutant 
(ÄMMGK6213013) 

o Kursen riktar sig till personal med uppgift att hantera administrationen för 
rekryter/officersaspiranter och med behörighetskod 1010 i PRIO. 

Testledarutbildning  
(ÄMFGK202FYS1) 

o Kursen riktar sig till personal i insatsorganisationen med intresse för 
uppföljning av den fysiska prestationsförmågan 

Figur 4 – utvisande en sammanfattning av förkunskapskraven angivna i respektive kursbeskrivning.
98

 

 

Sammanfattning utbildningar 

Efter en tid av lokala initiativ har nu Försvarsmakten formaliserat en sammanhållen 

gruppbefälsutbildning. Förutom färdigheter att leda den egna gruppen är instruktörs- och 

trupputbildningsinslagen tydliga. Att K 3 dessutom kompletterat genomförandet med skjutledare 

på skjutbana tyder på att man lokalt ser att gruppbefälen ska ta en ännu större roll i att träna och 

vidmakthålla det egna förbandet. Utifrån skrivningarna i handboken är det tydligt att även 

Försvarsmakten centralt ser gruppbefälen som en del av förbandens instruktörskompetens. Detta 

inte bara i samband med repetitionsutbildning, utan också vid grundutbildning. 

 

För de icke-nivåhöjande kurser visar undersökningen att förkunskapskraven i de flesta fall inte är 

hindrande för att GSS/K ska kunna antas. I två av de tre fall där förkunskapskravet är kopplat till 

officerskategori och nivå görs undantag för OR-5. Undantagen kan möjligen kopplas till 

kompetens erhållen vid GBU, men förklarar inte varför OR-4 inte inkluderas. Att relativt få 

kurser begränsas och att OR-5 bereds tillträde till tidigare officerskurser visar att även GSS/K har 

möjlighet att utveckla och användas som instruktörer och administratörer vid förbanden. 
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4. Syntes och diskussion 
 

Uppsatsen syftar till att bidra med kunskap om vad GSS/K lägger sin arbetstid på och undersöka 

om regeringens avsikt med införandet har uppnåtts. I detta kapitel besvaras forskningsfrågan och 

dess delfrågor. Vidare reflekteras kring resultatet och framtida forskning föreslås.  

 

4.1 Sammanställning och analys  

Analysen utgår från Leavitts modell om hur organisationen påverkas av förändringar. Genom att 

analysera resultatet utifrån Leavitts fyra komponenter dras ett antal slutsatser. 

 

Aktörer 

I enkätundersökningen identifierar sig nio av tio GSS/K med insatsrollen och lika många anser 

sig var insatsberedda. Även när frågan ställs om huvudsaklig arbetsuppgift uppfattar nio av tio 

att de har samma tjänst som deras krigsbefattning.   

 

Avviker från denna bild gör OR 4-5, gruppbefälen. De anger att cirka en tredjedel till en 

fjärdedel av arbetstiden och yrkesrollen utgörs av utbildning av eller stöd till andra. Bland de 

som kontinuerligt arbetar i bevakningstjänst anas en viss ambivalens i huruvida bevakningstjänst 

och krigsuppgifter går ihop, även om den inte helt tydligt går att belägga i denna undersökning. 

Enkätundersökningens resultat stämmer väl överens med Försvarsmaktens officiella bild. I FM 

PersI beskrivs GSS/K som militär tjänsteman. I det framåtblickande FM SI beskrivs de som en 

del av den militära professionen och det militära yrket, där betydelsen av personalkategorier 

framgent ska tonas ner. Även officersförbundet anser att gruppbefälen ska leda och utbilda sina 

egna grupper. 

 

Efterhand som GSS/K etablerat sig har soldater och gruppbefäl med längre och längre 

anställningstid och yrkeserfarenhet inrättat sig på förbanden.
99

 Vissa GSS/K har redan idag en 

längre anställningstid och är mer erfarna än de officerare som är satta att leda dem (vilket kanske 

                                                                 
99

 Medelanställningstiden i enkätsvaren för GSS/K var ungefär 3,5 år (3 år för OR 1-3 och 4,5 år för OR 4-5). I FM 
totalt var medelanställningstiden vid årsskiftet 2015/2016 2,5 år, med en stigande trend. (Källa FM Årsredovisning 
2015. bilaga 2, 25) 
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i många stycken likar övriga arbetsmarknaden). Ännu borde ingen nått maxtaket på 12 års 

anställning, varför vi kan anta att denna tillväxttrend fortsätter ännu ett tag. Att det är 

gruppbefälen som i första hand jobbar utanför insatsrollen behöver inte bara bero på 

anställningstid och erfarenhet. Det kan också bero på den hierarki och struktur som finns i 

Försvarsmakten vilket utvecklas nedan. 

 

Struktur  

Resultatet visar att den totala befattningsstrukturen på K 3 mellan 2012 och 2015 har förskjutits 

från kontinuerligt till tidvis tjänstgörande. Det har också skett en kategoriförskjutning bland 

befälen, från yrkesofficerare till gruppbefäl. Detta stämmer med den officiella bild som ges i 

årsredovisning från 2015 där gruppbefälen beskrivs som den tredje befälskategorin. Dessa 

beskrivs successivt få en allt större betydelse för såväl krigsförbandens kompetens som dess 

produktion. 

  

Att armén i större omfattning bemannas med tidvis tjänstgörande ligger också i linje med den 

officiella bilden och de politiska besluten.  En framtida tillkomst av GSS/P kommer på samma 

sätt som med GSS/K och GSS/T inte bara påverka strukturen utan också de andra 

komponenterna i organisationen. 

 

Tvärtemot den övergripande ansatsen i 2015 års försvarsinriktningsbeslut tycks det som att 

åtminstone de kortsiktiga, strukturella effekterna på K 3, innebär en minskat operativ effekt och 

ett steg bort från personalförsörjningsreformens syfte om GSS för tillgängliga och användbara 

insatsförband. 

 

I svaren på enkätundersökningen framkommer förslag på ett flertal befattning som i framtiden 

kan eller borde göras om från officerare till GSS. Befattningarna är exempelvis jägarbefäl
100

, 

bevakningsinsatschef, UAV-flygtekniker, UAV-förare och gruppchef för specialgrupper. 

Generellt kan man säga att alla dessa föreslagna befattningar idag kravställs med 

specialistofficerare i nivån OR-6.  

 

                                                                 
100

 En slags kvartermästare på plutonsnivå som återfinns på K3:s krigsförband 
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Teknik  

Inom teknikkomponenten har denna undersökning fokuserat på hinder. Hinder för att GSS/K ska 

kunna verka utanför insatsrollen.  Resultatet visar att det, även om det förekommer, finns relativt 

få formella hinder på grund av personalkategori, att vidareutbilda sig eller leda verksamhet. Det 

finns emellertid, som nämnt ovan, tydliga formella hinder i form av att befattningar är kravsatta 

med bland annat personalkategori och nivå som grund. 

 

Enkätundersökningen stärker detta undersökningsresultat då cirka en tredjedel av gruppbefälen 

anger att de har genomgått någon form av instruktörsutbildning. Var tionde GSS/K har 

genomgått någon form av administratörsutbildning och cirka var fjärde gruppbefäl har varit sänt 

på bemanningsuppdrag eller på annat sätt varit utlånad för att stödja andra än det egna förbandet. 

Att andra än yrkesofficerare ges instruktörs- eller trupputbildning är i sig ingen nytt. Som 

beskrivet i bakgrundsavsnittet har förstärkningssoldater och soldater anställda med 

befälsförstärkningsavtal förekommit innan GSS tillkom.  För värnpliktiga KB-elever ingick det i 

utbildningsmålen att de skulle lära sig lite trupputbildning. Detta då det antogs att vid 

mobilisering skulle inte yrkesofficerarna räcka till för att repetitions- och kompletteringsutbilda 

alla mobiliserande.  

 

Det som främst är nytt är att även kvalificerade instruktörsutbildningar, där fordons-

instruktörsutbildningen är ett tydligt exempel, nu är tillgänglig för andra än yrkesofficerare. I den 

mån begränsningar finns kvar inkluderas oftast OR-5 bland yrkesofficerarna. Orsaken till detta 

ska analysen inte fördjupa sig i. Den går sannolikt att spåra till såväl den strukturella 

förskjutningen av befälskategorier som att förtroende för soldater och gruppbefälens kunskap 

och erfarenhet vuxit i organisationen. 

 

Uppgifter  

Resultatet från undersökningen av K3:s verksamhetsorder visar att det sammanlagda tidsuttaget 

på uppgifterna till GSS/K, förutom att förbereda sig själva och att genomföra insatser, är av 

mycket ringa omfattning. När GSS/K själva får uppskatta hur de fördelar sin arbetstid är 
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resultatet liknade, men de upplever sig lägga lite mer tid på stöd och utbildaruppgifter än vad 

som kan utläsas i regementets orderverk. Det är också en skillnad mellan soldater och 

gruppbefäl, där gruppbefälen anger att de lägger ungefär en fjärdedel av sin tid utanför 

insatsrollen. Det finns också enskilda GSS/K som är anställda enkom som administratörer eller 

instruktörer. 

 

Skillnaden i delundersökningarna kan möjligen förklaras med att alla uppgifter inte ordersätts 

och att olika nivåer undersöks. Om regementet exempelvis beordrar en bataljon att utbilda på 

något, kan bataljonen lösa detta genom ett internt stationssystem, där vissa gruppbefäl används 

som instruktörer. Därmed upplever gruppbefälet att denne verkar i utbildarrollen (tränar andra än 

sitt eget förband) medan på regementsnivå är verksamheten alltjämt en del i insatsrollen. En 

annan förklaring till skillnaden kan vara att människor lägger olika värdering i vad som är vad. 

Eftersom frågeformuläret inte är validerat kan det inte uteslutas att även detta påverkat. Oavsett 

denna skillnad, är det tydligt att även inom uppgiftskomponenten är GSS/K huvudsakligen 

knutna till insatsrollen. 

 

Att det främst är gruppbefälen som kommer ifråga har naturliga förklaringar. Att kunna utbilda 

andra kräver egen kunskap, vilken växer med tiden. För det andra är det mänskligt att släppa 

ifrån sig arbetsuppgifter till den man anser ligger närmast en själv och är mest kompetent. I detta 

fall OR-5 och därefter i fallande ordning. Detta resonemang styrks också i teknikkomponenten. I 

de tre fall det fanns begränsningar i antagning till instruktörskurser för GSS/K, var i två fall OR-

5 undantagna. 

 

I svaren på enkätundersökningen framkommer ett flertal förslag på ytterligare arbetsuppgifter 

som idag utförs av officerare men som i framtiden kan eller borde utföras av GSS. Uppgifterna 

spänner över alla rollerna och men flest förslag handlar om instruktörsuppgifter i olika former. 

Här kan samma slutsats som för befattningsstrukturen dras. Efterhand som GSS/K etablerar sig 

upptäcks fler möjligheter och tidigare gränser flyttas.  Författaren återkommer till detta i de 

avslutande reflektionerna. 
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4.2 Svaret på frågan 

I detta avsnitt besvarar forskningsfrågan genom att svaren på delfrågorna sammanfattas. 

Tillsammans ger de svaret på huvudfrågan. 

Forskningsfråga 

Hur ser yrkesrollen ut för GSS/K vid ett arméregemente 2015? 

 

Delfrågor 

1. Vilka arbetsuppgifter utför GSS/K? 

2. Hur uppfattar GSS/K själva sin yrkesroll? 

3. Hur har Försvarsmakten anpassat sig till den nya personalkategorin?  

 

Svaret  

Vid det undersökta arméregementet har en överväldigande majoritet, nio av tio, av de anställda 

GSS/K sin yrkesroll vid sitt krigsförband – helt i linje med, eller över förväntan i, regeringens 

proposition.  

 

Samtidigt flyttar GSS/K fram positionerna och tilldelas ett allt större ansvar även inom utbildar- 

och stödrollen. Det finns enskilda GSS/K som lägger all sin arbetstid som administratörer eller 

lärare, tvärtemot regerings intension att detta skall skötas av civilanställda. Gruppbefälen, som 

har en längre medelanställningstid och fler internationella insatser än soldaterna, lägger cirka en 

fjärdedel av sin arbetstid i andra roller än insatsrollen.  

 

Personalkategori utgör alltjämt en avgörande komponent i Försvarsmaktens befattningsstruktur. 

Strukturen på det undersökta förbandet har påbörjat en förskjutning mot fler gruppbefäl och färre 

officerare. Försvarsmaktens interna bestämmelser och utbildningar sätter upp ganska få formella 

hinder, knutna till personalkategori, för att kunna använda och vidareutbilda sina anställda. 

Fokus ligger istället eventuellt ansvar som följer med befattningen och på individens personliga 

kompetens och duglighet.  
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4.3 Reflektion över resultatet 

 

Den teoretiska ramen 

Det är i denna uppsats inte möjligt att säkerställa, eller ens fullt ut undersöka orsakerna till eller 

sambanden mellan olika yttre påverkan och identifierade förändringar. Förändringen av 

personalsystemet är bara ett av en rad inflytelser på Försvarsmakten under de senaste tio åren. 

 

Leavitt pekar i sin förändringsmodell på att en organisation må bestå av flera komponenter, men 

att dessa är sammanvävda med varandra på ett sätt som gör att påverkan på en av komponenterna 

oundvikligen kommer påverka de andra. Någon form av ny balans kommer att uppstå. 

Regeringen ville ändra Försvarsmaktens tillgänglighet genom att påverka aktörerna i strukturen. 

Detta har precis som Leavitt beskriver påverkat alla delar av organisationen.  

 

Uppsatsens bidrag 

Uppsatsen har visat att regeringens ansats och syfte med GSS/K yrkesroll har infriats. Samtidigt 

pågår en utveckling där framförallt anställda gruppbefäl successivt övertar befattningar och 

arbetsuppgifter från yrkesofficerarna.  

 

Framtiden 

Uppsatsen har inte som mål att sia in i framtiden. En del av empirin har ändå berört frågan. 

Därför kan det avslutningsvis vara intressant att reflektera över var vi är på väg. 

 

FMSI talar om att det militära yrket ska lyftas fram, snarare än personalkategorier. Enkätsvaren 

visar att GSS/K själva har en rad förslag på ytterligare uppgifter och befattningar som de anser 

sig kunna utföra, eller borde överföras från officerare till GSS. Snittarbetstiden för GSS är under 

fortsatt tillväxt varvid den inneboende kompetensen och erfarenheten hos personalkategorin 

kommer att öka ytterligare. 
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Den sammantagna effekten av minskade internationella insatser, tillkomsten av GSS/P med 

tillhörande utbildningsbehov och en ökad andel kontraktförband i armén, kan i förlängningen 

leda till att tillgängligheten och användbarheten i arméns krigsförband, i regeringens andemening 

2009, kommer att tyna bort.  

 

Det är inte orimligt att tänka sig ett scenario där GSS/K samlas ihop till färre förband än idag och 

viks för beredskap och insats. Lika rimligt är det att GSS/K istället förblir spridda över ytan och 

fullt ut utvecklar en liknande dualism i yrkesrollerna som yrkesofficerarna har idag. I detta 

scenario kommer kanske GSS/K även att ersätta civilanställda i mindre kvalificerade 

befattningar. Mindre egen träning, mer utbildning och stöd. 

 

2015 var ett år fyllt av internationella insatser för K 3. Så är det inte varje år och långt ifrån för 

alla förband. Kanske kommer det vara andra människor som söker sig till det militära yrket i 

framtiden. Denna röst ur enkätundersökningen får avsluta reflektionen: 

 

[…] men beroende på GU Ny [och hur en] ev återinförande av värnplikt fungerar tror jag GSS/K 

kommer ta större ansvar för kommande insatser. Det kommer också bli svårare att rekrytera 

GSS/K med mindre fokus på internationell insats.
101

 

 

 

4.4 Förslag på vidare forskning 

En uppföljningsstudie om några år skulle kunna inkludera någon av dessa tre frågor. Vad blir 

konsekvenserna av en ökad snittanställningstid hos såväl gruppbefäl som soldater? Vilka är de 

slutliga effekterna av de strukturförändringar som beslutades 2015 och som ska vara fullt införda 

första januari 2019? Hur kommer införandet av GSS/P påverka GSS/K? 

 

Denna uppsats har varit avgränsad till ett arméregemente. Därför är det svårt att veta vilken 

generaliserbarhet som finns i resultatet. Genom att med samma metod undersöka fler förband 

och andra stridskrafter skulle en generell kunskap om GSS/K yrkesroller i hela Försvarsmakten 

kunna skapas. 
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 Enkätsvar 35 
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Syftet med denna uppsats har varit att tillföra kunskap om hur yrkesrollen ser ut idag. Därmed 

har också ett teoretiskt ramverk valts som förklarar hur organisationer anpassar sig till 

förändringar. Genom hela studien har det legat nära till hands att ställa frågor om orsakerna till 

resultatet. Ett sätt att gå vidare är att välja en mer verktygsinriktad teori för att undersöka 

sambandet mellan resultatet och möjliga orsaker. Ett sådant område är i vilken grad etableringen 

av gruppbefäl som instruktörer och stödpersonal är en effekt av yrkesofficerarnas minskning. Ett 

annat är i hur stor grad de minskade internationella insatserna påverkat utbredningen av GSS/K 

utanför insatsrollen.   
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Bilaga 1 – Frågeformulär 

 

A. BAKGRUND 

Vilken är din tjänsteställning?     OR 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 

Hur många år har du varit anställd i FM?    ________ 

Vilket förband tillhör du?      31.    32.    K3 Depå    Annat 

I denna enkät likställs insatsberedd med tiden efter att den  
grundläggande soldat-, befattnings- och förbandsutbildningen  
är genomförd. D.v.s. när man är färdigutbildad och i ett  
traditionellt utbildningsförsvar skulle hemförlovats.  
 
Enligt ovan definition, är du insatsberedd?    JA  NEJ 
 
Har du gått gruppchefskola (GBU) med godkänt resultat?  JA  NEJ 
 

 
B. ARBETSUPPGIFTER 

Vilken är din huvudtjänst idag? (välj endast ett alternativ)   Samma som min krigsuppgift  

          Vakt och bevakning  

 Instruktör vid GMU, Idrott, FÖS, FlygE 
etc.  

(*Avser i detta fall stöd med fredsadministrativa uppgifter   Administrativt stöd (stabass*, adjutant) 
såsom inköp, skiftplanering, lön, etc.)     Handräckning (vaktmästare, adjutant) 
         Annat: _____________ 

 
Uppskatta i % hur du 2015 fördelade din arbetstid mellan  ___ Tränat min krigsuppgift (inkl. FM FyS ) 
följande uppgifter (bortse från ledighetsuttag)   ___ Nationell insats inkl. högvakt/bevakning 
        ___ Internationell insats inkl. förberedelser  

        ___ Utbildat/tränat andra  

        ___ Administrerat andra 

___ Handräckning för andra 

___ Egen vidareutbildning (kurs, skola)  

Syftet med denna enkät är att samla in data kring yrkesroller för GSS/K med fokus på tiden efter att den 

grundläggande soldat-, befattnings- och förbandsutbildningen är genomförd. Dvs när gruppchefen eller 

soldaten är färdigutbildad och i ett traditionellt utbildningsförsvar skulle hemförlovats. 

Materialet kommer användas i mitt uppsatsarbete vid Försvarshögskolan som syftar till att bidra med 

kunskap om hur yrkesrollen för personalkategorin GSS/K ser ut idag. Uppsatsen tittar också på faktorer 

såsom utbildningar, bestämmelser, beskrivningar och uppgifter samt hur omfokuseringen mot nationellt 

försvar ev. påverkar GSS/K arbetsuppgifter. 

Enkäten är anonym och frivillig 

Tack för din medverkan! 
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Har du genomgått någon instruktörsutbildning inom FM?  JA  NEJ 
(exv. motor-, närkamp-, vapeninstruktör)  
(Om ja, vilken/vilka)      ________________________________ 
 
Har du genomgått någon administratörsutbildning inom FM?  JA  NEJ 
(Om ja, vilken/vilka)       
        ________________________________ 
 

Har du varit kommenderat på något bemanningsuppdrag  JA  NEJ  
för K3? (exv. IntUtbE, Hemvärnet, MSS etc.)  
(om ja när och vad)      ________________________________ 
 
Har du i andra sammanhang varit utlånad till något annat   JA  NEJ 
förband/skola för att hjälpa dem med exv. deras träning   
(om ja, ge exempel)      ________________________________ 
 

C. ROLL 

Vilken av dessa yrkesroller beskriver bäst din anställning? Soldat 

(Välj den du identifierar dig med bäst huvuddelen av tiden) Gruppbefäl 

        Instruktör/Lärare 

Administratör 

Vaktmästare 

 
Finns det arbetsuppgifter som officerare och specoff. utför  JA  NEJ 
idag som du anser lika gärna, eller effektivare, skulle kunna  
utföras av GSS/K? (om ja, exempelvis?)    ________________________________ 
 
 
D. NATIONELLT FOKUS 
 
Hur många internationella insatser har du genomfört?   ________  
 
Har någon av dem varit som instruktör, vid exv. EUTM?    JA  NEJ 
 
De internationella förbandsinsatserna har sedan Afghanistan och Kosovo minskat i storlek. Framgent 
skall FM i ökad grad fokusera på försvaret av Sverige. Tror du att det kommer påverka dina 
arbetsuppgifter och den roll som insatsberedda GSS/K har i armén idag? I så fall hur? 
 


