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Nordic Battlegroup 08 (NBG): Ledarskap i 
ett förändringsperspektiv
Inträdesanförande i KKrVA avd I den 4 september 2007
av Karl Engelbrektson

syftet med detta inträdesanförande är 
att fokusera på ledarskapsdimensionen i 
Nordic Battlegroup. Utgångspunkt är, det 
faktum att NBG i den svenska kontex-
ten fick tjäna som en viktig motor i om-
ställningen (förändringsperspektivet) av  
Försvarsmakten mot ett insatsförsvar. Sam-  
tidigt, på EU-nivå, var EU battlegroup-
koncepten alltjämt under utveckling. Så 
hela uppgiften präglades just av utvecklig 
och förändring. Det var första gången för 
Sverige att vara s k ledande ramnation, det 
var också första gången i EU som de bi-
dragande nationerna, (i detta fall Estland, 
Finland, Irland, Norge och Sverige) be-
stämde sig för att fullt ut genomföra inten-
tionerna i de koncept som överenskommits 
på EU-nivå. 
 Multinationellt samarbete innebär per 
definition att uppgiften får en politisk ka-
raktär. Battlegroup konceptet innebär ock-
så att styrkan är sammansatt av förmågor 
från alla försvarsgrenar. Dessa förmågor är 
av såväl taktisk, operativ, som strategisk 
karaktär. Styrkan ska på mycket kort tid, 
10 dagar, kunna påbörja en insats i princip 
var som helst1 och lösa uppgifter på hela 
konfliktskalan. Detta innebär ur ett ledar-
skapsperspektiv att det också är många 
kulturella förhållningssätt att ta hänsyn 
till. 
 Fokus för denna artikel är ledarskapet 
och personliga reflektioner rörande detta. 

Dessa är naturligtvis främst en produkt av 
den utbildning och erfarenhet som livet, 
främst inom det militära, givit mig. 

NBG-uppdraget

I januari 2005 inställde jag mig hos che-
fen för Försvarsmaktens produktion gene-
rallöjtnant Göran Gunnarsson. Han gav 
mig vid detta tillfälle ungefär följande upp-
drag:2 

Sverige har åtagit sig att vara s k Frame-
work Nation (ram nation) för att sätta 
upp något som kallas EU Battlegroup. Vi 
vet inte vad det är, vi vet inte vilken befatt-
ning eller vilka mandat du ska ha. Men 
vi ska vara klara 1 jan 2008, och denna 
gång är på det på riktigt det går inte att 
skicka ”Power point bilder till Afrika”. 
ÖB har prioriterat denna uppgift och han 
kommer att nyttja arbetet med battlegro-
up som motor för att förändra hela För-
svarsmakten mot ett insatsförsvar. Du ska 
vara Försvarsmaktens man i detta arbete, 
du får själv skriva dina mandat och du ska 
börja med att sätta dig in vad åtagandet 
innebär för Försvarsmakten. Du ska redo-
visa för mig regelbundet varje fredag och 
för ÖB och försvarsmaktsledningen när 
du via mig påkallar detta behov. 

Detta är ett bra exempel på en tydligt for-
mulerad öppen problemställning. Det var 
tydligt att det inte fanns en tydlig uppgift, 
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uppdraget var av strategisk betydelse och 
givet i uppdragstaktikens3 anda. Uppdraget 
innehöll viktiga ramar såsom tidsförhållan-
den och rapporteringsvägar samt stor hand-
lingsfrihet och ansvar för genomförandeni-
vån. Uppdraget innebar också ett tydligt de 
facto mandat i det att direkt rapportering 
skedde till den högsta beslutsnivån.
 Ur ett ledarskapsperspektiv definierades 
uppgiften innehålla följande viktiga ele-
ment: 

-  Sverige (inte Försvarsmakten) var 
ledande (inte bidragande) nation. 
Vi var således i behov av att pro-
aktivt (offensivt) formulera vår vil-
ja. 

-  Internationell roll i politisk miljö.
-  Svåra, komplexa och odefinierade 

(öppna) problem.
-  Ledarskaputmaningar på alla nivå-

er.
-  Strategisk förändringsarbete vilket 

innebär relativt långsam förändr-
ing, med många motstridiga intres-
sen.

-  Andra kulturer.
-  Komplex och oklar organisation. 
-  Oklar personlig roll.

Förändringsarbete innebär 
öppna problemställningar
Uppgiften i sig innebar att vi var tvungna 
att skapa nya former för att bedriva mul-
tinationellt och nationellt samarbete. Rol-
ler och ansvarsförhållanden för respektive 
lands utrikes- och försvarsdepartement dess 
försvarsmakter och naturligtvis interna för-
hållanden inom dessa aktörer samt prak-
tiska relationer till EU:s strukturer inom 
området för dess s k Gemensamma Säker-
hets- och Försvarspolitik (GSFP)4 såsom 
EU:s militära stab (EUMS) och ordföranden 

i EU:S Militärkommitté (CEUMC) behövde 
klarläggas. Parallellt behövde vi definiera 
vad en battlegroup rent substantiellt inne-
bar och hur vi bäst skulle kunna uppfylla 
detta. Detta innan man på EU-nivå hade de-
finierat alla de s k koncept som skulle styra 
medlemsstaternas åtagande.5 Av detta följde 
att vi var tvungna att vara pro-aktiva och 
påverka utvecklingen på EU-nivå, så att det 
inte formulerades koncept som vi själva inte 
kunde leva upp till. Eftersom Finlands och 
Norges bidrag också kom från ”reservför-
band” var även dessa i behov av tidig styr-
ning från Sverige. 
 Vi brottades alltså med ett dilemma i det 
att vi hade tidsbrist, vilket kräver tydlighet 
för de som på operativ nivå ska leverera, 
samtidigt som vi var tvungna att hålla vårt 
arbete så öppet att vi inte åstadkom såda-
na låsningar i utformningen att vi inte upp-
fyllde de krav som skulle kunna komma att 
ställas på oss. Denna osäkerhet är naturlig 
för allt förändringsarbete eftersom ingen vet 
exakt hur framtiden ser ut. Vi valde därför 
att tidigt vidta omedelbara åtgärder och ge 
direktiv för dessa samtidigt som vi höll hel-
heten öppen. 
 Det naturliga för militärt ledarskap är att 
chefen styr genom att formulera ett Beslut i 
Stort, eller meddelar sin avsikt med erforder-
liga riktlinjer för vad som ska uppnås med 
arbetet. Detta är en bra metod då uppgif-
ten är känd, och på operativ nivå sätter den 
igång en relativt välkänd process för hur ar-
betet på underliggande nivåer ska bedrivas. 
Just detta sätt att arbeta har på ett positivt 
sätt präglat nästan alla försvarsmakters of-
ficerskårer. Uppgiften för officerare, och för 
alla som arbetar på operativ nivå,6 är att ut-
ifrån ett givet uppdrag analysera vad som 
är relevant för genomförandet på den egna 
nivån. Således att analysmässigt tänka i ett 
uppifrån och ned- perspektiv, där processen 
startar med ett givet definierat (slutet) pro-
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blem, givet av den som har mandat för det-
ta. Uppgifterna kan dock till sin natur vara 
mycket komplexa. Ledarskapsmässigt skul-
le jag vilja hävda att detta föder i huvudsak 
ett slutet förhållningssätt, en defensiv tan-
keattityd, vilket i sig är en av de största ut-
maningarna när man ska driva förändring. 

Vision eller beslut i stort

Eftersom ÖB hade prioriterat uppgiften 
och tydligt kommunicerat denna var det ett 
mycket stort engagemang och intresse på 
alla nivåer för NBG. Utan detta stöd hade 
det inte på så kort tid varit möjligt sätta upp 
styrkan. Vi som arbetade med NBG hade fått 
ett öppet problem att lösa. Vi skulle skapa 
helheten politiskt och militärt, från Bryssel 
med en radie på 6 000 km, via samarbets-
länderna till de olika taktiska förmågornas 
roll i detta sammanhang. Utifrån denna hel-
het skulle uppgifter och deras lösningar de-
finieras. Ledarskapsutmaningen blev där-
för att skapa en offensiv attityd hos alla 
inblandade.7 En attityd där de skulle delta 
i att formulera en gemensam helhet utifrån 
vilken de skulle föreslå lösningar på det ge-
mensamma problemet. Tanke attityden skul-
le vara att tänka offen sivt och utmana den 
större helheten, i vilken även den överord-
nade chefen ingår. Alltså en förmåga att tän-
ka uppåt och utåt, utan att tappa förmågan 
att återknyta tanken och ge tydliga direktiv 
nedåt och inåt. 
 Ett tankesätt där alla inom sitt kompe-
tens- och ansvarsområde skall känna minst 
två helst tre uppgifter: 

1) sin egen; att ta och känna genom-
förandeansvar, 

2) sin chefs och dennes chefs uppgift; 
att utmana helheten för att se till 
att rätt uppgifter löstes samt, 

3) att positivt bidra till förändring.

Inledningsvis valdes medvetet att inte skapa 
ett traditionellt beslut i stort. Ledarskaps-
mässigt valdes i stället ett försök att ska-
pa en vision (en strategi) för vad en battle-
gruop är. Just för att inte felaktigt begränsa 
tanken. Detta måste dock balanseras mot 
behovet av att samtidigt styra tydligt nog 
så att tiden inte rann iväg. Visionen defi-
nierades som tre nyckelord. Detta för att 
beskriva den offensiva attityd som vi ville 
åstadkomma. Allt vi gjorde skulle kunna 
kopplas till detta:

expedititionary: Det ska vara na-
turligt att snabbt, lättransporterat, 
möta det okända bortom Europas 
gränser. 

multifunctionally: Det vi skapar 
ska vara flexibelt, generellt och an-
vändbart snarare än specifikt och 
systemoptimerat. 

multinationally: Det vi skapar 
skall inte vara en typisk svensk lös-
ning utan ska hålla för granskning 
från ett annat kulturellt perspektiv. 
Ett perspektiv som håller i delta-
garländerna, i EU och i ett eventu-
ellt insatsområde. 

Mitt personliga motto blev Victory through 
Values. Vi förmedlade att NBG soldaten,8 
ska vara lugn och stabil med en förmåga till 
kontrollerad aggressivitet. Soldaten ska ha 
självförtroende, vara vältränad, välutrus-
tad och försedd med goda mänskliga värde-
ringar.9 Vi strävade efter att förmedla att det 
unika i officersrollen och soldat rollen är rät-
ten och skyldigheten att bruka dödligt våld. 
Därför krävs en medveten förmåga att mo-
raliskt förhålla sig till detta i förhållande till: 
dig själv, din familj, ditt förband, din perso-
nal, dess anhöriga, dina uppdragsgivare och 
media. Det krävs dessutom en förmåga att 
kunna kommunicera detta så att rätt vär-
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deringar styr utvecklingen, av ditt förband 
och dina operationer. Mätningar visade att 
vi lyckades väl med attityderna i NBG.10 
 Utöver de specifika krav som ovan dis-
kuterats ska naturligtvis en militär ledare 
sträva mot att uppfylla de ledarförmågor 
som generellt förknippas med bra ledar-
skap i vilken ledarroll som helst. Men så 
länge vi bär uniform får vi aldrig glömma 
vårt ursprung, soldat, oavsett nivå. 

Värdegrund i praktiken

Resultatet av våra värdegrundsdiskussio-
ner inom NBG formulerades i en general- 
order nr 1. I denna tog vi ställning till hur 
vi skulle förhålla oss till en rad frågor av 
värdegrundskaraktär såsom, alkohol, sex-
uella relationer, genderperspektiv m m. Då 
enheterna inom NBG, i vissa fall även på 
låg organisatorisk nivå, var multinationella 
var det särskilt viktigt att vi höll en gemen-
sam linje i ledarskapet. I praktiken blev 
vårt förhållningssätt till de olika nationel-
la förhållningssätten i dessa frågor att den 
hårdaste regeln fick utgöra normen. Varför 
vi avseende relationer inom förbandet be-
slutade att den finska s k ”no tuch policy” 
skulle gälla. Avseende alkoholförtäring så 
var detta förbjudet under eventuell insats 
och vid övning. Generalorder nr 1 behand-
lades i ledningsgruppen och med respek-
tive lands s k seniora nationella represen-
tant (SNR), tills dokumentet förstods och 
accepterades av alla. Syftet var att doku-
mentet skulle utgöra ett stöd för de imple-
menteringsdiskussioner som därefter skulle 
genomföras av respektive chef i linjeorga-
nisationen. Disciplin och sanktionsansvar 
utövades vid behov av respektive SNR. Ut-
över detta hade Force Commander NBG 
enligt avtal rätt att besluta om avskiljning 
från förbandet.11 
 Min personliga resa mot ett expeditiona-

ry mindset började nog egentligen omedvetet 
redan år 2002 när jag fick förmånen att bli 
utbildningsbataljonschef och stf brigadchef 
på Gotland. Med detta kom också uppdra-
get som bataljonschef för den nionde svens-
ka bataljonen (KS 09, 2003/2004) i Kosovo. 
Som ny på förbandet, ny i pansartrupperna 
och utan tidigare utlandserfarenhet kände 
jag naturligtvis uppdraget som betungande, 
ansvarfullt och utmanande. Det var många 
och långa stunder som jag funderade på hur 
jag skulle vinna personalens förtroende och 
intresse. Målet var att de aktivt och med-
vetet skulle vilja söka befattningar i KS 09. 
Lösningen att vinna personalens förtroende 
blev en för försvaret beprövad modell, strä-
van att agera som föredöme. I denna strä-
van tog jag hjälp av chefer och personal som 
tidigare varit i utlandstjänst men också av 
de som genomfört forskning om ledarskap 
i utlandstjänst.12 Ett steg till framgång för 
personligt stärkt expeditionary mindset blev 
rekryteringen av mina närmaste underställ-
da chefer inom bataljonen. Tillsammans tog 
vi fram en enkel och kommunicerbar värde-
grund som skulle styra utvecklingen av för-
bandet KS 09, baserat på minnesordet GU-
TAR:

-  Gruppen: är förbandets viktigaste 
byggsten. Gruppchefen är den chef som 
först och oftast möter svåra situationer. 
De beslut som då fattas kan vara avgö-
rande för hela förbandet. Det är i grup-
pen som normer och värderingar ska-
pas i vardagen.

-  Utrustning: Är den som tilldelas av För-
svarsmakten och den ska bäras enligt 
reglementet.13

-  Trakasserier: Oavsett art accepte-
ras inte. Hur ska man kunna lita på 
en kamrat med vapen i hand, under 
stress, rädsla och i okänd miljö, som 
i känd miljö utan press uttrycker sig 
eller agerar förnedrande mot andra? 
Trakasserier är ett hot mot förbandets 
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skydd och effektivitet.14

-  Alkohol: får intas på fritid enligt den 
s k tjänstbarhetsprincipen.15

-  Representant: Du representerar dig 
själv, din familj, ditt förband, Sverige 
och insatsen KFOR. 

I efterhand kan jag konstatera att erfaren-
heterna från KS 09 lade grunden för mycket 
av mitt förhållningssätt, till det som normalt 
kallas direkt ledarskap, likväl som till mjuka 
frågor inom NBG-uppdraget. De erfarenhe-
ter och prövningar som uppdraget med KS 
09 innebar och den uppföljning som däref-
ter genomfördes, stärkte mig allmänt som 
chef och ledare. Det gav mig också över-
tygelsen om vikten av att grunda soldatens 
uppdrag på goda värderingar. Vidare att ett 
förbands effektivitet främst är en produkt 
av den tilltro och trygget som du känner in-
för dig själv, dina kamrater, chefer och din 
utrustning. Denna trygghet och värdegrund 
är också avgörande för din möjlighet till av-
lastning och återhämtning efter traumatiska 
eller svåra upplevelser. 
 Visons- och värdegrundsarbetet kan na-
turligtvis inte ersätta välprövade metoder 
för management, men i fallet NBG fick de 
utgöra grunden för den anda som skulle ge-
nomsyra vårt management. Förändringsar-
bete innebär nämligen oftast en förmåga att 
managera kulturer snarare än att managera 
system och processer. ÖB general Syrén tala-
de i sitt förändringsarbete om att ”cultures 
always beats strategies”. 

Lite om kulturer

Kulturer i detta sammanhang är enligt mitt 
förmenande oftare en produkt av den mil-
jö man verkat och skolats inom, snarare än 
från vilket land man kommer. Så fann vi i 
NBG att oavsett vilket land soldaterna kom 
ifrån så hade de med generell yrkesmässigt 
samma bakgrund, mycket lättare att förstå 

varandra än när till exempel flygvapenoffi-
cerare skulle kommunicera med armé- eller 
marindito. Detta även om de alla kom från 
samma land och pratade samma språk. Men 
det fanns även andra skillnader i förhåll-
ningssätt, som sitter djupare än så och det 
kan ”kokas ned” till individers och främst 
chefers förmåga att angripa öppna problem-
ställningar. Alltså förmågan att hantera osä-
kerheter, förmågan att driva verksamheten i 
rätt riktning utan en tydligt definierad hel-
het. I fallet NBG, förmågan att ha ett expe-
ditionärt förhållningssätt. 
 Här gör jag ingen värdering i förhåll-
ningssätten utan konstaterar att det behövs 
de som har förmågan att driva och utmana 
och de som har förmågan att sammanstäl-
la, förvalta och organisera. Det behövs dem 
som har förmågan att utmana t ex regelver-
ken och se möjligheter till hur dessa kan för-
ändras och förhålla sig till andra regelverk 
när så krävs. När en radikal förändring ska 
genomföras är det naturligt att de invanda 
förhållningssätten måste utmanas. I föränd-
ringsarbete krävs det därför ett offensivt 
förhållningssätt och ett offensivt ledarskap.
 En annan kulturell förändring som kräv-
des för oss chefer inom NBG, var att bli be-
kväma med tanken att kunna insättas i t ex 
Afrika. Alltså, att i främmande kultur, kli-
mat och miljö kunna genomföra militära in-
satser direkt efter ankomst. Efterhand som 
vi studerade detta väcktes idén att genom-
föra en fältövning i Afrika. Efter omfattan-
de administrativt arbete, vilket är värt ett 
kapitel i sig, fick vi mandat och resurser att 
med ca 40 av våra chefer genomföra en dryg 
veckas fältövning i Kenya. 
 Övningen genomfördes i enlighet med 
våra önskemål av Kenya International Peace 
Support Training Centre (IKPSTC), beläget 
i Karen, med stöd av ett brittiskt rådgivar-
team. Upplevelserna var omtumlande och 
erfarenheterna många, men de kan sam-
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manfattas som ovärderliga när det gällde 
att stärka vårt expeditionära förhållnings-
sätt. Vi mötte en välutbildad officerskår där 
de flesta hade egna, relativt nyligen vunna 
krigserfarenheter. Även om de var väl för-
trogna med krigets lagar och FN:s policy-
regler så framträdde några kulturellt tydliga 
skillnader. Bland dessa fanns synen på våld. 
Detta fick vi efter svenska mått mätt, brutalt 
uppleva genom de moment i övningen som 
vi utsattes för. Vid taktiska diskussioner för-
stärktes denna syn då behovet av eldinten-
sitet vid stridskontakt beskrevs. Dessa lär-
domar kom sedermera att påverka vårt eget 
taktiska uppträdande och syn på logistik.
 Andra kulturella skillnader som tydligt 
framkom var synen på tid och planering. 
Det afrikanska talesättet, ni har klocka vi 
har tid, förstod vi väl efter ett tag. Avseende 
bristen på långsiktig planering förklarade 
en general för mig, att i ert land har ni ett 
nedärvt behov av att planera. Vilket styrk-
tes med att han fått berättat för sig, att vi 
måste hugga ned träd två år innan de ska 
eldas, för de ska klyvas och torkas. Vidare 
att vi måste skörda säden för ett helt år bara 
på någon vecka. Dessutom behövde barnen 
vintertid alltid ha ryggsäck med extrakläder 
beroende på vädrets nycker. I det här lan-
det är inställningen, att vi inte behöver pla-
nera, vi kan gå ut och se vad dagen har att 
erbjuda. 
 Ytterligare kulturella skillnader som 
många av oss fick uppleva var de bakteriel-
la. Även dessa påverkade vår syn på logis-
tik.
 Vi fick också många erfarenheter av det 
positiva slaget men sammantaget tror jag 
man kan säga att det tar mycket lång tid, 
det är kanske t o m omöjligt att lära sig 
förstå någon annans kultur. En effektivare 
väg till framgång, eller att minimera miss-
tag och risker, är att skapa relationer med 
människor som kan kulturen där vi ska 

verka. Således byggde vi upp en varaktig 
relation med bl a IKPSTC vilken nyttjades 
av NBG 11.
 

Offensivt ledarskap

Ledarskapets yttersta kvalitet mäts i den 
ledda enhetens effektivitet, inte i chefens 
uppfattade lämplighet.
 För mig handlar ledarskap om männis-
kor, medan management handlar om orga-
nisationer system och processer. Både ma-
nagement och ledarskap krävs för ett bra 
chefskap. Med ledarskap menas i detta 
sammanhang förmågan att skapa ett klimat 
som gör att medarbetarna vill, kan och får 
bidra med hela sin kompetens för att uppnå 
det gemensamma målet på bästa sätt inom 
ramen för de tillgängliga resurserna. 
 Ett offensivt ledarskap är förmågan att 
ta ledarskapsklimatet ett steg längre. Näm-
ligen förmågan att skapa ett klimat som gör 
att medarbetarnas initiativkraft, självförtro-
ende och vilja till samverkan gör att orga-
nisationen föder sig själv med kunskap och 
lösningar på problem. Den lärande och ut-
vecklande organisationen vilar främst på 
bra samarbete, öppenhet, trygghet och tillit 
inför varandra. Ett bra mått på detta är att 
medarbetarna i nya situationer på ett mo-
get sätt vågar ta initiativ. I den lilla grup-
pen har man ett samarbetsklimat som gör 
att man till och med vågar ha och får ha 
idéer som riskerar att uppfattas som oön-
skade eller obekväma. Medarbetaren vågar 
i sin trygga grupp t o m riskera att göra bort 
sig. I en grupp med ett utvecklat samarbets-
klimat gör man nämligen inte bort sig, efter-
som man har metoder för att sakligt avvisa 
likväl som att ta tillvara idéer. 
 Detta klimat är särskilt viktigt i den 
närmaste omgivningen kring chefen. För 
en chef är det därför alltid kostnadseffek-
tivt att investera i goda relationer inom 
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ledningsgruppen. Om goda relationer har 
skapats kan många problem lösas och nya 
utmaningar övervinnas, även om man inte 
strukturellt ännu skapat managementpro-
cesser för detta. Det senare finns sällan för 
nya problem och utmaningar. Medan lös-
ningen på problemen ofta finns inom or-
ganisationen, och om så inte är fallet finns 
ofta kompetens att diagnostisera sjuk-
domsbilden. Om det däremot saknas ett 
bra samarbetsklimat, om det inte bedrivs 
ett bra ledarskap, så kommer idéerna och 
kompetensen inte fram. 
 I det offensiva ledarskapet utvecklar 
medarbetarna även chefen. Chefen fylls 
med idéer och positiv kraft och bidrar i 
sin tur till att detta klimat utvecklas. Ett 
exempel på detta är det omvända ut-
vecklingssamtalet, där medarbetaren får 
beskriva hur hon kan bidra till att göra 
chefen bättre. I det offensiva ledarskapet 
måste personalen utmana dig som chef, 
annars är det du som chef och din kom-
petens som sätter gränsen för organisatio-
nens möjligheter. I det offensiva klimatet 
vill och vågar personalen ta ansvar och in-
itiativ, när något ska göras är det inte ”nå-
gon annan” som ska göra det. Ledarskap 
inkluderar alltid att utveckla den personal 
man har och att utveckla sig själv och sin 
självkännedom. Ett klimat som medger ef-
fektiv feed-back16 utvecklar ofta samarbe-
tets effektivitet mer än ständiga omorga-
nisationer och processanalyser som ändå 
kan blockeras av individer som inte för-
mår att samarbeta. I förändringsledarskap 
måste det nya erövra det gamla. Detta 
kostar energi från båda sidor, och det kan 
därför vara värt att överväga hur just mel-
lanmänskliga relationer, och inte bara or-
ganisatoriska faktorer, bidrar till eller hin-
drar förändringsarbetet. Jag vill här peka 
på betydelsen av positiv feed-back.

Ett offensivt ledarskap, ett 
mentalt tillstånd
En chef som vill bidra till ett offensivt le-
darskap måste ha ett mentalt offensivt till-
stånd. I militära sammanhang talar man 
om att vara innanför motståndarens be-
slutscirkel. Med detta menas att man lig-
ger steget före och inte reagerar. Även om 
motdraget eller situationen inte är riktigt 
som man hade tänkt eller planerat så finns 
det en mental styrka i att snabbt se hur si-
tuationen kan göras till möjlighet.17 Detta 
konstituerar skillnaden mellan ett offen-
sivt och aktivt ledarskap till skillnad från 
ett slutet och reaktivt. Det senare fokuserar 
på att följa utvecklingen och att undvika 
misstag (lösa uppgifter rätt) medan det för-
ra fokuserar på att leda utvecklingen och 
ta initiativ (lösa rätt uppgifter). För chefen 
är detta ett förhållningssätt. Det är natur-
ligt i en föränderlig värld att man ständigt 
möts av det okända. Men det är också ett 
förhållningssätt i vardagen där du tillåter 
din personal att utmana dig för att du och 
organisationen ska bli bättre. Det är också 
ett förhållningssätt vid möten med media 
eller nya kontakter. Detta förhållningssätt 
innebär dock inte alltid att man ska age-
ra aktivt och ta utrymme men det ska vara 
ett aktivt beslut att vara passiv, att inte re-
spondera direkt på en medarbetares initi-
ativ eller en motståndares angrepp. Är du 
beredd på det okända och känner dig trygg 
och engagerad så känner du framförallt 
igen dig när du är i en situation som kräver 
ett aktivt beslut.
 För att komma dit måste chefen vara 
trygg i sin chefsroll, trygg i sig själv och ha 
gjort upp med sig själv. Du måste känna 
att du är lämplig, bekväm och till och med 
njuter av din roll. För att komma dit och 
för att kunna vara kvar i detta tillstånd 
krävs att du ständigt utmanar dig själv och 
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reflekterar över ditt chefskap. För detta 
behöver man hjälp och oftast finns denna 
hjälp att få på din arbetsplats såvida du 
skapat rätt klimat. Ju högre upp i hierarki-
erna man kommer desto svårare verkar det 
vara att skapa denna öppna relation. Den 
offensiva, öppna organisationen ska vara 
en kontinuerlig strävan och den måste ak-
tivt värnas. Alternativet blir en sluten chef 
med en reaktiv organisation, där chefens 
egen förmåga sätter gränsen för vad som 
blir möjligt.
 Höga chefer känner sig ofta ensamma 
och utsatta. För att man ska orka behålla 
det offensiva tillståndet kan det vara bra 
att aktivt skapa ett nätverk av personer att 
ha som bollplank. Det går faktiskt att be 
om stöd och hjälp. Själv hade jag stor nytta 
och kände stort stöd av t ex den militära 
forskarvärlden, likväl som tidigare chefer 
inom försvaret. Jag hade förmånen att få 
ett stort stöd av försvarsmaktsledningen 
och ÖB personligen under hela resan, det-
ta var nödvändigt, särskilt när det blåste 
stark motvind. Jag fick nämligen uppleva 
ett mycket stort och brett intresse för NBG. 
Men mycket av detta intresse hade en skep-
tisk och ifrågasättande underton. Ett tyd-
ligt exempel, delvis med rätta, är Riksre-
visionens rapport om NBG. Rapporten 
sammanfattas med orden, stor, dyr och 
bristfällig.18 Den utgör därmed ett exempel 
på när det offensiva ledarskapet inte nådde 
ända fram. Tanken är inte att här gå i sva-
romål, snarare att lyfta fram att det även 
ur ett ledarskapsperspektiv19 finns mycket 
att lära av hur rapporten kom fram till sina 
slutsatser.
 För en ensam chef i en känslig situation 
är feed-back och coaching från en utom-
stående person ofta ett bra komplement 
för den personliga utvecklingen.20 I en 
omogen organisation tar det tid att skapa 
ett klimat som medger ett offensivt ledar-

skap. Om organisationen inte är mogen 
för detta, kan det vara direkt olämpligt 
och kontraproduktivt att förvänta sig för 
mycket av det offensiva förhållningssät-
tet av sina medarbetare. Det blir därmed 
en uppgift för chefen att stegvis utveckla 
ett klimat som medger ett offensivt ledar-
skap. 

Att skapa team 
och ledningsgrupp
När man skapar organisationer är det 
tänkvärt att hålla fast vid att vakanser är 
effektivare än personalproblem. Således är 
tillsättningen av varje individ mycket vik-
tig och kräver betydligt mer omsorg än 
att fylla den personalram man fått resur-
ser för. Vidare vägledning får man av det 
kinesiska ordspråket, första klassens che-
fer väljer första klassens rådgivare. Andra 
klassens chefer väljer tredje klassens rådgi-
vare. Detta för att undgå frestelsen att be-
manna sin organisation med personal som 
är lätt och smidig att hantera eftersom de 
tänker som du själv. Att ha personer i che-
fens närhet som vågar presentera sanning-
en, ordspråket speak truth to power är en 
viktig del i utvecklandet av ett offensivt le-
darskap såväl för organisationen som för 
chefen själv. 
 Att skapa en bra ledningsgrupp där in-
dividerna kompletterar varandras person-
ligheter och då inte bara fackmässigt är 
ett bra steg för att organisationen ska bli 
effektiv. I detta ingår också att identifiera 
och utveckla en gemensam syn på vad som 
är ledningsgruppens och dess medlemmars 
roll. Allmänt kan sägas att en lednings-
grupps roll är att bidra till att hjälpa che-
fen att fatta beslut för organisationens bäs-
ta. Således att identifiera och hålla fokus 
på vad som just är strategiska frågor för 
organisationen. Ledningsgruppen är såle-



31

HANDLINGAR

des inte ett forum till vilket medlemmarna 
uppåt delegerar de operativa utmaningar 
man själv har delegerade mandat att ge-
nomföra. 
 Att hålla höjden på agendan för led-
ningsgruppen är alltid en utmaning, sär-
skilt om dess medlemmar har en gemensam 
operativ bakgrund och utbildning. Risken 
finns alltid att man diskuterar det man kan, 
eller själv har behov av, istället för det som 
organisationen egentligen behöver. På den 
högsta nivån är detta särskilt svårt eftersom 
frågorna ofta hänger ihop med sakområden 
över vilka man själv inte beslutar. Dessut-
om är det så att när man låter stabsbereda 
en strategisk fråga i en linjeorganisation så 
sönderfaller helheten per definition i olika 
stuprör. När förslag på lösning sedan redo-
visas är de därför ofta sönderdelade ur oli-
ka perspektiv. Ledningsgruppens utmaning 
blir då att åter skapa erforderlig helhet. I 
detta sammanhang är det inte heller ovan-
ligt att det som redovisas innehåller med-
vetna och eller omedvetna inslag av särin-
tressen. I fallet NBG fanns mot bakgrund 
av dess prioritet och komplexa intressen, 
politiskt, militärt, funktionsföreträdar-
mässigt, industriellt, me dialt, ekonomiskt, 
multinationellt m fl intressanta aspekter att 
vara vaksam på. 
 Det var därför av särskild vikt att ska-
pa en rätt sammansatt ledningsgrupp, men 
även andra forum och metoder för att ut-
veckla öppenhet och offensivt engagemang 
för Chefen NBG:s beslutsfattande.21 Ge-
nom öppenhet i ledningsgruppen bidrar 
man också med exemplets goda makt att 
öppenhet sprider sig till den övriga orga-
nisationen. Det räcker dock inte med att 
fatta bra beslut med stöd av en lednings-
grupp. Besluten måste självklart följas upp, 
och då är det inte ovanligt att det som på 
den högsta nivån uppfattades som tydligt 
och klart, längre ned i organisationen fått 

en annan innebörd än vad som varit det 
ursprungliga syftet. Ett effektivt sätt att 
snabbt bidra till beslutens genomförande 
är att chefen lever mitt i verksamheten och 
leder genom att verka, synas och följa upp 
samt lyssna på alla nivåer. Naturligtvis är 
detta inte den enda metoden, men chefens 
personliga roll och betydelse ska i dessa 
sammanhang inte underskattas.
 Utöver detta bör chefen ha någon min-
dre senior medarbetare, som är respekte-
rad från genomförandenivån, i sin direkta 
närhet t ex som personlig assistent. Per-
sonen bör lämpligen vara en som bedöms 
ha en god karriär framför sig. Denne har 
många uppgifter men en är bl a att vara 
ögon och öron mot verkligheten. Vederbö-
rande kan då ställa konkreta och handfasta 
frågor om hur ett kommande beslut kom-
mer att uppfattas några steg ner i organisa-
tionen. Vidare är det bra om det i chefens 
stab finns ”förbindelseofficerare eller råd-
givare” från de viktigaste organisations-
strukturerna som man bedriver ”affärer” 
tillsammans med. De kan vara från över-, 
under- eller sidoordnad nivå, eller från öv-
riga viktiga kontaktytor. Detta kan lösas 
genom att man byter personal med varan-
dra för en viss tid. Syftet är att på ett en-
kelt och förtroendeskapande sätt få insyn 
i varandras beredning och processer. Detta 
kan snabbt och enkelt förstärka kommuni-
kationen mellan organisationerna. Allt för 
ofta missförstås kommunikation eller till-
fällen glider ur händerna därför att olika 
kulturer, eller bristande helhetsförståelse, 
lägger hinder i vägen för en öppen kom-
munikation. 

Avslutande reflektioner

Att vårda och utveckla varje människas 
kompetens och det gemensamma arbetskli-
matet är en naturlig uppgift för alla chefer i 
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veckling. Organisationen blir därmed inte 
efterfrågad eller konkurrenskraftig. I NBG 
fick vi förmånen att vara ett bidrag till en 
förändrad försvarsmakt som fortsatt är ef-
terfrågad, verkar och syns. 
 Mänskliga relationer och ledarskap är 
något som har utvecklats under mycket lång 
tid. Dessa förhållanden är i grunden desam-
ma även om varje generation upplever att 
just deras tid på jorden är unik, komplex 
och intensiv. Den utmaning jag fick delta i 
inom NBG bekräftade att den utbildning 
och de erfarenheter jag förvärvat inom just 
ledarskap i Försvarsmakten, håller mycket 
långt om man lever som man lärt. Utma-
ningen är att sätta in sin kunskap i rätt sam-
manhang och helhet samt att kunna kom-
municera detta uthålligt och tydligt. 

Författaren är generalmajor och ledamot 
av KKrVA.

ett ledarskap där individen ses som den vik-
tigaste tillgången för organisationen. Det är 
individer som skapar värde för organisatio-
nen. De utgör således främst inte en bespar-
ingsmöjlighet eller en kostnad. Det är män-
niskans unika förmåga att skapa kontakter, 
bygga relationer samt skapa förtroende som 
ger oss den ställning vi har bland de levande 
arterna på vårt klot. Vår förmåga att skapa 
värdegemenskap gör att vi som art kan sam-
arbeta i stora grupper mot gemensamma 
mål. Denna förmåga är unik och det som av-
gör vår framgång. Således håller vi i mångt 
och mycket vår framtid i våra egna händer. I 
det offensiva ledarskapet strävar vi efter att 
släppa fram idéer, även om det för stunden 
innebär obehaglig feed-back och självkri-
tik. Inget är utvecklat och klart och därför 
krävs det alltid en öppen och positiv anda. 
Om inte så riskerar ledaren och dennes or-
ganisation att sluta sig från omvärldens ut-
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Noter
1.  6 000 km från Bryssel.
2.  Denna uppgift blev sedermera formaliserad 

och förändrad i flera beslutssteg efterhand 
som uppdraget fortskred.

3.  I uppdragstaktik betonas att högre chef 
anger målet och sätter ramarna medan den 
som löser uppgiften får identifiera hur man 
bäst når detta mål inom de givna ramarna. 
Ofta glöms dock bort att uppdragstaktik 
förutsätter en kontinuerlig dialog mellan chef 
och underställd.

4.  På engelska CSDP, Common Security and 
Defence Policy. 

5.  Just det faktum att vi inte hade stående 
förband krävde sådan framförhållning i 
uppdrag att vi i princip låg i efterhand, redan 
när uppgiften påbörjades. 

6.  Ledarskapsmässigt görs här inte den traditio-
nella militära indelningen i nivåerna taktisk, 
operativ och strategisk. Med operativ menas 
i detta fall nivåerna under strategisk nivå och 
omfattar således alla genomförande nivåer 
inom en organisation.

7.  Dessa var långt ifrån bara de som sedermera 
ingick i förbandet. NBG 08 var en produkt 
som varit omöjlig att skapa utan det enga-
gemang som visades av ett otal experter och 
chefer såväl inom FM som andra myndig-
heter och departement och på politisk nivå. 
Detta dessutom i flera länder.

8.  Soldat är alla i ett förband.
9.  Soldatens förhållningssätt formulerades först 

av Öv Richard Johansson vid 41. Rapid 
Reaction Bn, vid P4.

10.  Attityder inom Nordic Battlegroup hös-
ten 2007, KW Partners, den 7 november 
2007, http://www.forsvarsmakten.se/up-
load/FM%20-%20NBG%20-%20Slutrap-
port%20NBG_071107.pdf

11.  Reglerades i avtal mellan nationerna. Denna 
sanktion behövde dock aldrig nyttjas.

12.  Lars ”Laken” Andersson, Karl Ydén m fl. 
13.  Det fanns ett stort tryck och en tendens från 

erfarna soldater att vilja skapa egna profiler, 
vilket skadar intrycket av förbandet som 
helhet.Uniform har en betydelse i sig.

14. Trakasserier inom försvaret diskuterades 
livligt vid uppsättandet av vårt förband. Vårt 
angreppssätt blev att inkludera soldaterna 
genom en tankeprocess som de känslomäs-
sigt kunde bejaka och stå för, utan att det 
kändes löjligt och skrivbordsmässigt. 

15.  Man ska alltid omedelbart vara tjänstduglig i 
ett insatsområde. 

16.  I UGL-kursen finns bra och enkla regler för 
feed-back, t.ex: att den ska vara just utveck-
lande saklig och ges i rätt tid. 

17.  Ett tankesätt som bl a präglade vår mediaträ-
ning i NBG 08.

18. http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/
NewsPage____2220.aspx

19.  Rapporten fokuserar på management med 
ett svenskt nationellt statsförvaltningsper-
spektiv.

20.  I NBG 08 fick några av förbandscheferna 
detta stöd av en utomstående coach. 

21.  I NBG liksom i många andra internationella 
och komplexa verksamheter blev egentligen 
ledningsgruppen i traditionell mening för 
stor och även disparat. Men jag ansåg det 
viktigt att företrädare för alla viktiga kompe-
tensområden och nationer, oavsett företrä-
darnas grad, var av större vikt för beslutens 
kvalitet och långsiktiga genomförande, än 
att en homogen grupp av höga chefer hade 
korta möten. Av detta tog vi konsekvensen 
att investera tid för att utveckla relationer 
och gemensamma grundvärderingar. 


