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under aktuell övning.1 Gruppen från FHS 
deltog under dessa dagar som observatörer 
och utbildare där behov uppstod. Därefter 
skrev mentorerna en rapport över dragna 
slutsatser vilka skulle ingå som en del i bri-
gadchefens slutrapport om organisation 
och metodförsöken.
 En av de viktigaste frågorna var vilken 
kompetens en officer måste besitta för att 
verka professionellt i en stående stab i Sve-
rige eller i en internationell operation. En 
av de viktigaste slutsatserna som redovisas i 
rapporten2 var att officerens kompetens för 
att bedriva kvalificerad militär verksamhet 
måste återtas genom kontinuerlig utbild-
ning, utveckling och övning. Kompetensen 
hos deltagande officerare och organisation, 
för att hantera aktuellt högnivåscenario, 
var inte tillfredsställande. 
 Denna artikel3 utgår ifrån den del i slut-
rapporten som beskriver den militära kom-
petensen och diskuterar vikten av kompe-
tensutveckling av officerare oavsett om det 
handlar om nivåhöjande utbildning eller 
kontinuerlig sådan.

Pedagogiska och profession-
ella konsekvenser
Utgångspunkten tas i en lärobok, Pedagogisk 
filosofi,4 där författaren diskuterar betydel-
sen av pedagogisk grundsyn. Denna grund-
syn har enligt författaren en större betydelse 
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kompetensen hos officeren är ett 
intressant område att diskutera då mötena 
på Försvarshögskolan mellan yngre och 
äldre kollegor renderar frågor om vart vår 
professionalism är på väg. I diskussioner 
kommer ofta frågor om hur vi ska bibringa 
en trygghet och erfarenhet att verka som 
officerare i staber nationellt och interna-
tionellt. Många yngre kollegor påstår att 
deras utveckling inte tillgodoses i den nor-
mala verksamheten utan det är endast på 
skolor som man diskuterar t ex taktik och 
stabstjänst. Avsaknaden av praktik i olika 
befattningar samt övningar i stridsliknande 
situationer under längre tid, framförs av 
yngre kollegor som ett skäl till att kompe-
tensen hos officeren att verka som officer i 
insats har en negativ tendens. Att försöka 
belägga om så är fallet kan vara vanskligt, 
men med denna artikel görs ett försök.
 Artikeln bygger på de kvalitativa studier-
na som genomfördes under en brigadstrids-
övning i februari 2010 i Skövde. Denna (P 
4 brigadstab) som utgör en av två stående 
brigadstaber genomförde en organisations- 
och metodövning under en vecka. Studierna 
genomfördes under tre dagar där intervju-
er, diskussioner, iakttagelser och utbildning 
användes för att utröna statusen på delta-
garnas kompetens. Brigadchefen ville få en 
utomstående värdering på stabens förmåga 
varför Försvarshögskolan, FHS, engagera-
des för att verka med mentorer för staben 
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än vad Försvarsmakten, FM, kan ha upp-
fattat. Stensmo förklarar de sju stegen i 
grundsynen. Dessa sju steg bedöms vara 
tidlösa och måste diskuteras i rätt samhäl-
lelig kontext. Om vi utgår ifrån dessa steg 
i den pedagogiska grundsynen kan vi få en 
förklaring till den villrådighet som före-
kom under den kvalitativa studien i sam-
band med brigadstridsövningen. 
 Dessa sju stegen handlar om den onto-
logiska frågan (vad är verkligheten?), den 
epistemologiska frågan (vad är falskt/sant?), 
den etiska frågan (vad är gott/ont?), män-
niskosynsfrågan (vad är människan?), sam-
hällssynsfrågan (vad är samhället?), vad ska 
undervisas? hur ska undervisas? Att ständigt 
diskutera kring dessa steg kan anses vara en 
förutsättning för att en lärande organisation 
ska kunna utvecklas och då måste det finnas 
en utbredd vilja till diskussion och utveck-
ling. 
 Under den tid som mentorerna följde bri-
gadstaben så framkom en uppfattning hos 
deltagande stabsmedlemmar att denna vilja 
och miljö kan utvecklas inom Försvarsmak-
ten.
 Officerarnas idéfundament utgick tidi-
gare, med start efter första världskriget, 
ifrån en tanke om nationen Sveriges allians-
frihet och neutralitet. Detta har inneburit 
ett skolsystem och en rekrytering av office-
rare som mer eller mindre uttalat inneburit 
”massproduktion”. Idag har detta system 
avvecklats och ett nytt system införts där 
den professionella försvarsmaktens uppgif-
ter ska genomföras hemma och utomlands. 
Behoven av att diskutera kontexten utifrån 
de sju stegen är idag än betydelsefullare än 
igår. ”Fienden var igår mera synlig, känd 
och accepterad.” 
 För att utveckla kunskap och vara en del 
av utvecklingen behöver den enskilde och 
organisationen systematisera sin kompe-
tens. Utveckling av olika militära företeelser 

borde kräva av ”det nya” att det blir bättre 
än det som har förevarit.5 När inte detta 
görs blir utveckling inte alltid positiv. Den 
militära kompetensen och dess utveckling är 
enligt Rolf,6 förmågan att medvetandegöra 
olika problemområden och dessas behov. 
Om man besitter en förmåga att abstrahera 
dessa problemområden och regler, kan orga-
nisationer och enskilda påverka sina villkor, 
sina tankeredskap eller sina institutioner.7 

Rolf menar vidare att en förutsättning för 
att utvecklingen ska bli positiv är att högre 
militärer kan tänka utöver institutionella be-
gränsningar i syfte att kunna revidera dem. 
Om så inte sker så tenderar utvecklingen att 
leda till katastrofer. Tillsammans med detta 
är reflektionen och argumentationen cen-
trala för att genomföra rationella föränd-
ringar.8

 Rolf menar vidare att officerens tanke-
redskap liksom officersrollen främst relate-
ras till uppgifterna i förband. Den moderne 
officeren utvecklar förband, planerar deras 
insatser och leder dessa.9 Den högre offi-
cerens kompetens är beroende av hur hans 
professionella tradition kan uppta ett för-
ändringstryck. Rolf menar att det är frågan 
om en lärande profession där tekniska och 
taktiska innovationer omvandlas inom den 
egna organisationen.10 Dagens svenska of-
ficer befinner sig i denna situation. 
 Utmaningen är att fortsätta att utvecklas 
trots att Försvarsmakten är inne i ett para-
digmskifte där man går ifrån ett värnplikts- 
till ett yrkesförsvar. Officeren måste kunna 
bygga egen kunskap där vuxenlärandet 
har specifikt intresse givet organisationens 
behov av att olika kompetenser. Utgångs-
punkten är att vi utvecklar vår förmåga till 
lärande och skiljer detta från erfarenheter 
som är vunna utifrån ett praxisfält. Dagens 
officerare, med ett obligatorium att delta i 
internationella operationer, löper risken att 
inte hinna diskutera, teckna ned samt pröva 
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lighet att påverka sin egen kompetens och 
förutsättningar samt i reella termer det un-
dersökningsobjekt som föreligger. 
 Deltagande i en sådan process kräver ut-
bildning – kompetensutveckling – erfaren-
het – övning – reflektion.
 För att nå dessa steg är akademiseringen 
av officersprofessionen välkommen. Här 
har akademiseringens kärnfaktorer, det 
kritiska förhållningssättet, självständig-
heten och byggandet av eget kunnande15 

en avgörande betydelse. I dag borde dessa 
värdeord uppskattas och inte som hos en 
del officerskollegor ifrågasättas. Akademi-
seringen av officersprofessionen ger förut-
sättningarna för att kunna delta i utveck-
lande arbeten, samt att på ett tydligare sätt 
kunna relatera beslut i krig, kris och fred 
utifrån faktagrundande analyser.

Utveckling av P 4 brigadstab 
– en inblick
Förutsättningarna för att delta i en utveck-
lingsserie där övningsobjektet är att utveck-
la en stående brigadstab är att deltagarna 
återkommer på samma befattningar under 
övningsserien, har förutsättningar (kompe-
tens) att delta samt att tiden för att genom-
föra olika försök varar så länge resultaten 
kan prövas igen. Risken är, utgående ifrån 
ett försök att tolka Rolf, att officerare inte 
hinner tänka och reflektera utan drar slut-
satser med begränsad spårbarhet och uti-
från otillräcklig kritisk analys. Detta borgar 
för att objektet utvecklas i en felaktig rikt-
ning, där deltagarna i försöken inte hinner 
utvecklas, leverera professionella insatser 
eller har möjligheten att argumentera och 
diskutera enskild- och/eller helheter. Detta i 
sin tur leder till att deltagarna inte gör sitt 
absolut bästa för att objektet ska få de bästa 
förutsättningarna i sin utveckling.
 Det fanns under den aktuella övningen 

vunna erfarenheter. Resultatet riskerar att 
rendera lösningar, tekniska såväl som tak-
tiska, vilka saknar djupare analys. Här me-
nar Bron och Wilhelmsson11 att förmågan 
till metalärande är en väg att systematisera 
sina personliga och organisatoriska behov 
av utveckling. 
 Medvetenheten kring hur lärande går till 
måste nog visas tydligare och här har oli-
ka skolor en viktig roll att fylla. Det som 
upplevs centralt är att skapa förmåga till 
att vilja lära sig hela livet, livslångt lärande. 
Detta lärande är enligt Aleby, Kansanen och 
Kroksmark Lära om lärande en förutsätt-
ning för kompetensutveckling. 
 En sådan utveckling förutsätter både per-
sonliga erfarenheter och en zon för erfaren-
hetslärande.12 Personlig kompetens kan leda 
till organisationsutveckling men cementeras 
ofta hos den enskilde.13 Författarna menar 
att behoven av kompetensutveckling, består 
av mer än att delta i kursverksamhet. Ut-
vecklingen kräver individens reflekterande 
observation och förutsätter initiativ hos 
denne att applicera ny kunskap i en organi-
sation och först då sker lärande.14 Förvars-
makten har i detta perspektiv ganska mycket 
att förändra. Hur ska officerens kompetens 
utvecklas om det inte finns förutsättningar 
för initiativ, diskussioner och kollektivt lä-
rande. Utbildningen av officerare bör ske 
kontinuerligt, i den ordinarie verksamhets-
miljön och på skolor. Utbildning på skolor 
bör inte enbart vara nivåhöjande utan sna-
rare kompetensbreddande och fördjupan-
de. 
 Här kan Försvarshögskolan ges en större 
roll då den redan har den grundläggande 
och den avancerade utbildningsnivån. 
 För att man ska kunna få en lärande pro-
fession där regler och traditioner i symbios 
med olika utvecklingar kritiskt analyseras, 
metodiskt byggs upp samt prövas krävs att 
de parter som deltar i detta arbete har möj-
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skolor och inom ramen för ordinarie verk-
samhet. Officerare som inte har haft möjlig-
heten att utveckla sin kompetens, uppvisar 
ett brinnande intresse och en frustration över 
att inte ha fått denna möjlighet. Detta visar 
sig främst i situationer där diskussionerna 
rör sig kring händelser såsom konsekvenser 
av en hög konfliktnivå (under aktuell öv-
ning i samband med striden om Göteborg) 
med högintensiva stridsmoment och där 
stridens konsekvenser inte kunnat analyse-
ras på ett tillfredsställande sätt. Om fiktiva 
stridsmoment hade problematiserats utifrån 
ett skadeutfall hade den organiserade sjuk-
vårdskedjan kollapsat och brigadens anfall 
inte kunnat fortsätta, utan tvingats övergå 
till annat stridssätt med lägre ambition. På 
dessa grunder bygger vi organisations- och 
metodförsök som enligt Rolf tenderar att 
hamna fel då tiden för argumentation och 
reflektion är små. 
 Om man under övningar fullföljer strids-
moment trots orealistiska förutsättningar 
torde officerares förståelse för exempelvis 
stridens konsekvenser nedgå dramatiskt 
och därmed också förmågan att bidra till 
utveckling av övningsverksamhet, organisa-
tion, ledning, taktik etcetera. 
 Vid diskussioner om stridens konse-
kvenser framfördes att beräkningstabeller 
för normerande stridsvärden, underhålls-
säkerhet m m inte finns att tillgå utan alla 
beräkningar avseende belastningar och 
skadeutfall utgår ifrån de internationella 
erfarenheterna. Om så är fallet så innebär 
det att officerens förmåga och kompetens 
att hantera svårare situationer har nedgått 
dramatiskt. Staben behöver således fler öv-
ningstillfällen för att höja kompetensen ge-
nerellt. 
 Kompetensen är hos vissa företrädare hög 
men förhållandevis låg hos andra. Slutsatser 
om bristande resurser riskerar härmed er-
sätta egna tillkortakommanden såvida inte 

en god vilja att lösa uppgifterna utgående 
ifrån det fiktiva och ibland reella skeendet. 
Problem uppstod oftast då viljan mötte de 
stödsystem som skulle underlätta för stabs-
medlemmens arbete, med resultat att orga-
nisationerna fick övergå till reservförfaran-
de, vilka var dåligt kända och förberedda. 
Detta är ett känt problem, men att dra för 
långtgående slutsatser är av ondo då de re-
ella prövningarna inte har slagit igenom. 
 Vidare är det uppenbart att officerskol-
lektivet i allmänhet uppvisar att kompetens-
nivån har kulminerat avseende förmågan 
att omsätta doktrinära ställningstaganden 
till taktiskt tänkande. Doktrinen för marko-
perationer påtalar i det markoperativa kon-
ceptet att effekt i operationer skapas genom 
att man;

 i varje situation definiera vad som • 
ska uppnås

 klarlägger vad som leder till fram-• 
gång och är flexibel i val av medel 
och metod16

Detta koncept är grundläggande och byggs 
upp av den militärteori som har legat till 
grund för framtagningen av doktriner och 
moderna reglementen vilka utgör ett bety-
delsefullt underlag i officersutbildningen. 
Här finns ett utbildningsbehov då det gäller 
att omsätta dessa tankar via teoretisk tak-
tik till reell handling. Förmågan att disku-
tera krigföringens olika principer, taktikens 
grunder, stridens grunder eller de grundläg-
gande förmågorna relativt de taktiska situa-
tionerna har stagnerat hos ett flertal av de 
officerare som deltog i övningen. Enskilda 
officerare som nyligen har genomgått högre 
militär utbildning har denna förmåga, men 
den behöver befästas och utvecklas i upp-
repade taktiska planer ings- och genomför-
andesituationer. Denna utveckling måste för 
en professionell officer genomföras både på 
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koncept och metoder. Under de dagar som 
gruppen från FHS följde övningen fanns det 
egentligen ingen kollektiv uppfattning om 
vad detta avser. 
 Hur ska olika metoder nyttjas, vilka kon-
sekvenser för andra sektioner innebär nytt-
jandet av begreppet kraftsamling eller över-
raskning? Hur används de grundläggande 
förmågorna vid taktiserandet med briga-
dens medel? Hur nyttjas olika stridssätt och 
hur nyttjas olika medel för att stödja dessa 
stridssätt? Hur används olika funktioner för 
att nå gemensamma mål? Dessa teorier är 
grundläggande och beprövade som kommer 
till sitt uttryck i reglementen och doktriner. 
Vetskapen om deras existens som begrepp 
och hur de ska tillämpas är en nödvändighet 
för att officerskåren ska kunna reflektera, 
tänka och revidera sina uppfattningar samt 
dito vad avser institutioners uppfattningar. 
Denna förmåga kan återtas men då krävs att 
officerare får möjlighet att utveckla praktik 
och teori i en jämn takt.
 Försöken syftade bl a till att studera rele-
vansen/användbarheten av Natos operativa 
planeringsprocedur, OPP, och Riktlinjer för 
operativ planering, GOP, i bedömandepro-
cessen. Vid användandet av GOP som pla-
neringsmetod utvecklas en operativ design 
som ska vara en visuell och flerdimensionell 
bild av själva genomförandet. Momentet 
bör för att vara rationellt utvecklas i alla fa-
ser så att man vet huruvida ett omfall kan 
beordras för att nå slutläget. Detta var inte 
känt och då kompetensen hos stabsmedlem-
marna var på en alltför rudimentär nivå 
avseende metoder och konsekvenser av be-
dömandet infinner sig frågan avseende rele-
vansen i försöken. Detta stärker påståendet 
att officeren som enskild och i ett kollektiv 
behöver ha en ständig utveckling, inom 
strategi, taktik, operationskonst och stabs-
tjänst, för att bl a kunna delta i försök, ut-
vecklingsarbeten, samt kunna ut vecklas till 

den generella kompetensen i stabsarbete 
höjs.
 Övningen hade karaktären av metodöv-
ning, men de dimensionerande kraven för 
”brigaden” var inte helt klara och då blir 
det svårt att dra slutsatser framför allt gäl-
lande begränsande resurser. Staben identi-
fierade tidigt begränsningar avseende sjuk-
transport. Om detta ledde till ett osedvanligt 
lågt skadeutfall går inte att säga men det är 
viktigt att spel anpassas efter normerande 
stridsvärden och skadeutfall i syfte att ge re-
levanta slutsatser om begränsande resurser. 
I detta sammanhang kan gemensamma mi-
litära begrepp, regler och taktiska metoder 
utgöra en bra grund för att få ett gemensamt 
språk över vad varje uppgift faktiskt innebär. 
Med samma syfte kan också olika standar-
der17 vara ett bra underlag för att klargöra 
samt utvärdera de dimensionerande kraven 
på typförbandet i olika typsituationer. 
 Officerens förmåga till abstrakt tänkan-
de är en förutsättning för att hantera kriget, 
det abstrakta, som kräver ständig anpass-
ning till nya och ofta oväntade situationer.18 
Om vi tillåter oss att enbart producera delar 
till förband och sällan vara en del av förban-
den tappar vi också ansvaret och respekten 
för vad förbanden ska kunna prestera. Om 
vi däremot pratar om ”det insatta insats-
försvaret” borde det vara naturligt att of-
ficerens kompetensutveckling är en naturlig 
del av yrket. Att både övas och utbildas är 
en del av kompetensutvecklingen och detta 
behov upplevdes som skriande från office-
rare ingående i P4 brigadstab. Förmågan att 
hantera sin soldatroll, förmågan att hantera 
olika stödsystem, förmågan att taktisera 
med de olika ingående medlen samt att ha 
erfarenhet att tänka i olika ledningsnivåer 
och nyttja deras medel är alla nödvändiga. 
 I Reglementet för markoperationer ka-
pitel 2, 3 och 4 behandlas grunder i armé-
taktik, förmågor, funktioner samt operativa 
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en trygg och professionell officer ingående i 
den nya Försvarsmakten.
 

Brigadstridsövningen  
visade på behoven 
Staben genomförde försök att arbeta enligt 
en stabsrytm som kallades 24/7, d v s dyg-
net runt under cirka en vecka. Under nat-
ten var en vakthavande funktion tillsam-
mans med ledningscentralen igång. Denna 
stabsrytm kan i äldre termer betraktas som 
en blandning av stabsberedskap 3-4 och 
nyttjas främst i de missionsområden där 
Sverige har staber och förband. Då övnings-
scenariot var av existentiell karaktär, hög 
konfliktnivå och hög intensitet i själva ut-
förandet så borde variationerna i stabsbe-
redskapsgraderna använts bättre för att öka 
tempot. Dessa förhållanden var inte kända 
vilket stärker tesen att officerens kompetens 
att taktisera med ingående medel och leda 
olika funktioner befinner sig i en negativ 
spiral. Slutligen råder ett viktigt förhållande 
mellan den planering, bedömande som har 
gjorts och den operativa designen relativt 
den nulägesbeskrivning som presenteras så-
som en gemensam lägesbild. Ur planeringen 
(hur ska uppdraget lösas så att de fastställda 
målen nås?) och lägesuppfattningen hämtas 
de samordningsbehov som föreligger i oli-
ka tidsaspekter. För att stödja detta nyttjas 
olika matriser för uppföljning och ledning. 
I stor omfattning saknades fungerande ma-
triser. 

Tankar inför framtiden

Slutsatserna av genomförda diskussioner 
och gjorda iakttagelser är att den militära 
kompetensen och dess utveckling måste tas 

på största allvar om vi inte ska urholka of-
ficerskårens förmåga. Officerare som ska 
tjänstgöra i olika befattningar måste få en 
möjlighet att utvecklas och detta inte enbart 
i nivåhöjande syfte. 
 De flesta officerare ingående i en bri-
gadstab är mycket erfarna, duktiga och am-
bitiösa men har av systemet Försvarsmak-
ten nedprioriterats avseende utveckling av 
spets – och breddkompetens. Detta är inte 
en positiv utveckling då doktriner skrivs, 
reglementen skrivs om och utvecklas, då 
nya scenarier och händelser ska hanteras. 
Officerskåren måste då vidareutvecklas för 
att kunna bidra till en bra utveckling. Aka-
demiseringen av officersprofessionen borde 
vara önskvärd och relevant för officerskol-
lektivet och dess institutioner så att vi når 
ett kritiskt tänkande, självständighet och 
förmågan att bygga egen kunskap, liksom 
en grundläggande positiv hållning till det 
livslånga lärandet. Detta förutsätter att vi 
koncentrerar oss på att kompetensutveckla 
officeren, både de som ska nivåhöjas men 
även alla andra så att stagnation och cemen-
teringen av egna erfarenheter inte blir ett 
faktum. Vi måste stödja individens behov 
av reflekterande observation och förutsätter 
initiativ för att applicera ny kunskap i en or-
ganisation. Först då sker lärande!19 Annars 
får Rolf rätt i ”att en förutsättning för att 
utvecklingen ska bli positiv är att högre mi-
litärer kan tänka över sina institutioner och 
revidera dem. Om inte så tenderar utveck-
lingen att leda till katastrofer. Tillsammans 
med detta är reflektionen och argumenta-
tionen central för att genomföra rationella 
förändringar”.20

Författaren är överstelöjtnant och tjänst-
gör på Försvarshögskolan.
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