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Ingen lyssnar tillräckligt. Ett halvt sekel 
av internationella insatser borde ha gett 
svensk militär en god vana att dra nytta 

av hemvändande soldaters upplevelser. 
Men Försvarsmakten tar alltjämt häpnads-
väckande dåligt vara på utlandserfarenhe-
ter. Hanteringen brister i professionalitet. 
Ledningen missar själva grundslagen. 
Det var den bekymmersamma slutsatsen 
i avdelning I:s årliga redovisning 2007 
(KKrVAHT, 3. häftet 2007). Och samma 
dystra känsla inger ett antal svenska befäls 
reflexioner i boken Uppdrag Utland. 

De har mycket att berätta, och deras egna 
insatser inger beundran. Största delen av 
deras hågkomster utgörs av ett fyrtiotal 
korta glimtar från verksamheten vid en rad 
utlandsinsatser samlade kring olika teman: 
risktagande, målbilder, kulturkrockar. 
Exemplen är i huvudsak hämtade från en 
serie s k dialogseminarier i Försvarshög-
skolans regi på uppdrag av Försvarsmakten 
– kanske där äntligen ett steg i rätt rikt-

Inte ute mot väderkvarnar 

av redaktör Olof Santesson     

Peter Tillberg, Joakim Svartheden, Danuta Janina Engstedt (red): Uppdrag Utland. 
Militära exempel från internationella uppdrag, Försvarshögskolan, Institutionen för 
ledarskap och management, Luleå 2007.

ning. Seminariemetoden har utvecklats 
vid avdelningen för Yrkeskunnande och 
Teknologi vid Tekniska Högskolan. Ett 
smakprov ges i form av utdrag ur ett se-
minarieprotokoll från 2006.

Boken är bl a avsedd för ledarskapsut-
bildning, och de medverkande är sjutton 
officerare och en furir, den senare – Anders 
Karlsson – säkert rekryterad i egenskapen 
av författare till boken om BA01 i Bo-
snien-Hercegovina. Med undantag av en 
överstelöjtnant, som framför allt diskuterar 
händelserna utanför Caglavica i Kosovo i 
mars 2004 när truppen stod mot en uppre-
tad folkmassa, rör det sig om befäl i gra-
derna major till löjtnant. En stor grupp av 
dem har tjänstgjort som plutonchefer och 
andra har varit ute i specialtjänst: samband, 
transport, mintjänst etc.

Man kan fundera på hur intrycken skulle 
ha grupperat sig om urvalet i stället hade 
gjorts ur kategorin bataljon- eller kompa-
nichefer, alternativt bland dem som har 
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tjänstgjort som gruppchefer – kanske en 
av Försvarsmaktens svåraste uppgifter (är 
man en av dem däruppe eller en av dem på 
golvet?). Särskilt inledningen skapar hur 
som helst ett intryck av svensk kompetens, 
i varje fall på nivån plutonchef.

Det är så här som Försvarsmakten vill 
se sin ledare under utlandsmissioner. De 
talar om kravet på säkerhet i handling, 
om fantasi och uppfinningsrikedom, om 
nödvändigheten av att uppmärksamma och 
tolka olika fenomen. Det gäller att ”måtta 
rätt”. En viss skådespelarkonst krävs. Det 
kan röra sig om situationer som man aldrig 
har mött, men på något sätt förstår man 
ändå vad som krävs.  

De intervjuade är människor som nu, 
när de får chansen att berätta, har många 
tankar om sitt jobb. En typisk reflexion 
gäller förhållandet att svensk trupp utom-
lands har långt till våld, längre än en del 
andra länders soldater. Bra eller dåligt? 
Vem kan svaret?

Kanske kunde berättarna ha getts chans 
att väga litet mer på sin framställning. 
Väl kortfattat ges likafullt ofta dramatiska 
ögonblicksbilder av problemen under en 
internationell insats. Som plutonchefer 
eller motsvarande befäster dessa befäl in-
tryck av sinnesnärvaro och handlingskraft. 
Vi kan nog med viss rätta känna trygghet 
över hur de hanterar kvistiga, ibland direkt 
farofyllda situationer, åtminstone så länge 
det inte skulle röra sig om öppen strid som 
sätter hela truppens överlevnadsförmåga 
på spel.

Så långt ganska gott, med andra ord. 
Men bilden mörknar efterhand. Klassiska 

militära problem lever vidare också i en 
mer professionell svensk försvarsmakt 
under utlandsmissioner. Man uppskattar 
kanske bataljonchefen (beroende på inslag 
av personkult?) men ser ner på bataljonsta-
ben. Plutoner rivaliserar, kompanier likaså, 
och helhetens insats kommer i andra eller 
tredje hand. Regelverket upplevs som 
hämmande. Jag hatar systemet, utbrister 
en officer. Flera av dessa föregångsmän 
känner sig otillräckliga i många situationer. 
Gör insatsen verkligen någon nytta?

Mest artikulerat kritisk är Anders Karls-
son när han utvecklar sitt resonemang i bo-
ken om BA01. Det rör sig om sådant som 
för litet manöverutrymme, undermåliga 
kommunikationer, bristfällig information, 
underbemanning, dålig fysisk träning, 
ensidig kost, otillräckliga kunskaper om 
hur man hanterar kriser med psykologiska 
motåtgärder. Ibland saknas verktygen 
för att lösa problem professionellt. Vi är 
”knappast fullt mentalt eller underhålls-
mässigt helt förberedda på de påfrestningar 
som vi kommer att ställas inför på det 
moderna slagfältet”, skriver han.

Karlsson är ingalunda ensam i sin kritik. 
En löjtnant understryker att man även på 
ett vardagligare plan måste tänka på solda-
ternas första intryck av en mission. Hans 
soldater hade exempelvis bara att välja 
mellan stövelstorlek 45 och 46 (!), och det 
första som mötte dem när de skulle äta var 
en jättelik matkö. ”Vad ger det för intryck 
av professionalism. Hur prioriterad och 
viktig känner man sig när detta händer?”

Det är i verkligheten heller inte sant att 
internationell tjänst är det mest prioriterade 
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inom Försvarsmakten, konstaterar likale-
des en kapten med elektronisk krigföring 
som specialitet. I verkligheten skall ”andra 
uppgifter lösas, prioriteras och bemannas”. 
Och hur svårt kan det vara för FMV att ta 
fram rätt materielsystem? 

Varje gång det blir ett nytt område att 
åka till är det som vi börjar om från bör-
jan, anser denne kritiker. ”Att då ansvara 
för utbildning av en människa som ska 
ut i internationell tjänst med de krav och 
förväntningar som ställs på denne, utan att 
få rätt möjligheter till detta, är ett tyngande 
ansvar. Att ständigt behöva slåss mot de 
tunga instanserna inom Försvarsmakten, 
utan att få de uppgifter man behöver, är 
mer frustrerande”.

Ifrågasättandet av systemet återkommer 
inte minst när deltagarna möts gemensamt 
i samtal, där berättelserna kan förstärka 
varandra – något som inte alltid uppskat-
tas högre upp i hierarkier: det kan bli för 
mycket av invändningar mot organisa-
tionen. Här handlar det i alla fall om ett 
vetenskapligt grepp.

För den oinvigde ter sig tekniken vid 
dialogseminariet litet speciell. Protokollen 
över inläggen skall enligt instruktionen 
skrivas så att man helst kan se att en ut-
veckling har skett från ett seminarium till 
ett annat, hur det nu kan säkerställas. När 
det gäller att vaska fram erfarenheter från 
internationella insatser har man genomgå-
ende tagit hjälp av den spanske författaren 
Miguel de Cervantes. Olika avsnitt ur ett av 
världslitteraturens stora verk, Don Quijote, 
har använts i syfte att skapa förbindelser 
med det egna upplevda. Det låter nog lätt 

mer spännande än riktigt begripligt.
I FHS-boken utgår samtalet från det ka-

pitel (nr 8) där Cervantes låter sin tragiska 
hjälte angripa en fårhjord i tron att det rör 
sig om en fientlig armé. Löjtnanten som har 
läst kapitlet har här kommit att tänka på hur 
man i sin utlandstjänst skapar sig en bild, 
en förväntning, i sitt eget huvud. En andra 
reflexion gäller alla rykten man utsätts för. 
Vad döljer sig inom varje människa, hur 
påverkas vi av religion och kultur?

Det var ting som aktualiserades inför ett 
svenskt skyttekompanis insatser i Liberia 
2004. Förhållandena på platsen tycks inte 
alls ha klarats ut före avresan. Den bild som 
denne plutonchef och andra hade skapat sig 
av ett livsfarligt ställe visade sig vid fram-
komsten vara överdriven. Själv ansåg sig 
plutonchefen nog ha anpassat sig till den 
nya och faktiska bilden av läget. ”Däremot 
märktes det tydligt att det var ett problem 
för en del soldater.”

Det föreföll som om ett antal av dem 
hade tänkt sig att åka ned och skjuta män-
niskor eller åtminstone att få använda sina 
vapen. Många blev påtagligt besvikna.

Under den följande diskussionen kring 
skillnader mellan olika missioner slog en 
kapten fast att de som utbildar hemma inte 
tar vara på erfarenheter från dem som har 
varit ute och för informationen vidare. ”På 
lägre nivåer släpps allt vind för våg.”

Får man ingen information skapar man 
den, konstaterade en major. En kapten tog 
upp ett tydligen generellt problem inför 
utlandsmissioner. Vi vet inte vad vi gör, 
utnyttjar inte vad som hänt, och hur det ser 
ut, utgår från det värsta scenariet – och då 
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blir just den bilden sann och bekräftad. En 
annan major noterade snarare att risken att 
mista soldater inte marknadsförs, medan 
spänningen gärna förs fram.

Vems erfarenheter skall man ta fasta på? 
Ett svar var att man behöver lyssna på vad 
högre chefer anför, men det är lika viktigt 
att soldater och officerare på kompaninivå 
får ge sin bild. Man måste träna på verklig-
heten, hette det vidare. Här finns likafullt 
problem. ”Att öva worst case är bra för 
bataljonstaben – men då kanske soldaterna 
skjuter på första bästa.” 

Den kanske livligaste diskussionen kom 
också att gälla relationerna till staben. Vad 
gör de på staben? De har mycket att göra, 
men vi ser dem inte, noterade en deltagare. 
En annan hade hört dem säga att de är 
missförstådda, saknar befogenheter och 
känner sig inte ha mandat. 

Många officerare ser inte att det krävs 
utbildning och kunskaper för att jobba i 
staben. ”Det tar ett år för en löjtnant för att 
bli kompanichef, men bara fyra timmar att 
utbilda en bataljonsadjutant.”

Människor påverkas av en utlandsinsats, 
det är uppenbart. Några reagerar med att 
åka ut igen, igen och igen. Anders Karlsson 

har kamrater som tänker på deras mission 
varje dag. Han ställer några centrala frågor: 
Är vi dåliga på att berätta? Eller förstår 
inte samhället att lyssna? Ska hemkonsten 
användas direkt i utbildningen? Kanske 
bra att få återvända och avdramatisera på 
det sättet?

Att ställa upp verkar självklart för alla 
dessa officerare. Som protokollföraren 
sammanfattar sina intryck. De är erfarna 
och engagerade, vill förändra och förbättra. 
Men de vill inte slåss med väderkvarnar. 
De vill inte heller att andra som kommer 
efter skall behöva göra det.

Boken från institutionen för ledarskap 
och management låter befälrösterna kom-
pletteras av ögonvittnesskildringar från 
den tidigare nämnda konfrontationen vid 
Caglavica i Kosovo. En kort bakgrunds-
beskrivning ges av de missioner som har 
tagits upp under arbetet. Det är ett utmärkt 
handboksgrepp. 

Men: alla som yrkesmässigt har arbetat 
med publicistik vet att bilder skall förses 
med förklarande bildtexter; läsaren skall 
inte behöva gissa sig till sammanhanget. 
Här brister det nästan genomgående i FHS 
bok. Något att rätta till framöver.


