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Abstract 
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The overall aim of this thesis is to contribute to the knowledge on how formal education gives 
cognitive support to informal learning at work. The ambition is to combine different theoreti-
cal perspectives on learning. Formal learning, mostly within institutions for education, is 
usually seen from a cognitive or constructivist perspective, and informal learning from situa-
tional or socio-cultural perspectives. Combining these perspectives, this thesis is based on a 
case study of how a formal training program for Swedish military personnel, going on a 
peacekeeping mission in Kosovo, gives cognitive support to their informal, experiential learn-
ing during the mission. 
      The case study has an ethnographic research design where 17 military leaders at different 
levels are interviewed, observed and “shadowed” during three field periods during training in 
Sweden and during work in Kosovo. The empirical material and the different theoretical 
perspectives on learning are used to construct a perspective-integrating conceptual model of 
how the formal training, through different learning resources, helps the leaders to develop a 
subjective understanding of their coming work. This understanding is then used by the leaders 
to mentally frame the specific experiences and actions they encounter at work. This mental 
framing is also prevalent in their reflections in and on their work, and their informal learning 
at work can be shown to be heavily influenced by the understanding the leaders developed 
during formal training. However, most of this understanding cannot be related to formal 
learning resources, but to learning resources the military leaders themselves bring to the train-
ing in the way of their earlier experiences, their military professional orientation, and their 
internal discussions in free time. 
      The main conclusions are that 1) contrary to prevailing dogma, different perspectives on 
learning can be brought together, and 2) if formal education is going to give cognitive support 
to learning at work, it needs to address the question of how the conceptual structure of the 
training content can be integrated with the often private concepts the workers themselves have 
of their work. 
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Förord 

För lite mer än tio år sedan hängde jag undan fältuniformen efter närmare tio år i 
militär tjänst och satte mig som nyantagen doktorand i ett rum på Pedagogiska in-
stitutionen i Uppsala. Min tanke var att ägna mig åt forskning som kunde komma 
såväl den vetenskapliga pedagogiken som mitt tidigare yrke tillgodo. Jag fick senare, 
i juli 2003, också en halvtidstjänst som forskningsassistent på Försvarshögskolan i 
Stockholm. I många år därefter delade jag min tid mellan Stockholm och Uppsala 
där Pedagogiska institutionen, numera Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, finansierade en halv doktorandtjänst. 

I Uppsala har jag haft min huvudhandledare, professor Ulla Riis. Ulla har varit en 
noggrann manusläsare och en djup källa till kunskap om hur universitets- och hög-
skolevärlden fungerar och ska ha stort tack för det tålamod hon visat när avhand-
lingen dragit ut på tiden. I Uppsala finns även professor Christina Gustafsson, som i 
olika avhandlingsseminarier under åren läst manus från mig som måste framstått 
som genomgångna en ”total makeover” mellan gångerna. Christina gick också in 
som biträdande handledare under det sista avhandlingsåret. Rak och ärlig kritik är 
något Christina är bra på och som jag uppskattar mycket.    

På Försvarshögskolans numera nedlagda Institution för Ledarskap och Manage-
ment, Stockholmsdelen (ILM-S), har jag bedrivit det forskningsarbete som under-
bygger avhandlingen. Här har docent Bo Talerud funnits som fram till sin pensioner-
ing var biträdande handledare och som ska ha stort tack för hjälp med att ordna 
finansiering, för läsning och för annat stöd genom åren. Genom ILM-S har jag 
kommit i kontakt med professor Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, som varit 
ett mycket värdefullt stöd för att få struktur på avhandlingen och en viktig kontakt 
med det arbetslivspedagogiska forskningsfältet. Per-Erik har kommit med många 
användbara tips för avhandlingsskrivande och stått för huvuddelen av de uppmunt-
rande ord jag fått höra.   

Mina kolleger på f.d. ILM-S förtjänar också ett tack: fil.dr, numera docent Erik 
Hedlund, fil.dr. Ewa Olstedt, fil.dr. Eva Haldén, fil.dr. Anders W Berggren och 
framförallt min doktorandkollega, numera fil.dr. Louise Weibull som stått för många 
uppmuntrande ord och glada leenden. Prof. Franz Kernic ska ha tack för finansiering 
under slutet av forskarutbildningen och Ingrida Leimanis ett tack för språkgransk-
ning av summary och abstract. Det mesta av avhandlingsarbetet har dock varit en 
ensamvandring där lärandet av forskningens hantverk ofta fått ske prövande. Som 
lärandemiljö för ”forskarlärlingar” hade ILM-S också kanske en hel del att utveckla. 
Efter institutionens nedläggning fick arbetet fortsätta på en annan del av FHS – 
Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL), där övlt Stefan Borén, 
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övlt Janne Fredriksson, institutionschefen öv. Jan Mörtberg och prof. Jan Hallenberg 
ska ha tack för finansiering och annat stöd.   

På ILM-S skedde det pedagogiska forskningsarbetet som uppdragsforskning åt 
Försvarsmakten och genomgick under mina år vid institutionen också ganska många 
förvirrande, ibland årliga omorienteringar av uppdragen. Från att forskningen inrik-
tades mot nätverksbaserat försvar, över interoperabilitet, till social och kulturell 
samverkan i internationella insatser och på slutet mot Försvarsmaktens nya frivillig-
baserade personalförsörjningssystem. Rätt så ”ryckigt”, men år 2006 i samband med 
uppdraget om internationella insatser hängde jag mig fast vid ett eget Kosovoprojekt 
som utgör grunden för avhandlingen. Stort tack till Försvarsmakten för delfinansie-
ring av projektet, för transporter till och från, och för logi i Kosovo. Projektet har 
också lett till två publikationer: Lärande i arbetsliv och organisationer – en teori 
och litteraturöversikt (Granberg 2010) och Militär kompetens i polisiära uppgifter 
(Granberg 2013). 

Till de militära chefer som jag för detta projekt fick förmånen att intervjua och 
följa vill jag också rikta ett tack. Det är era tankar, funderingar och handlingar som 
utgör avhandlingens empiriska material, och jag hoppas att jag har gjort er insats i 
Kosovo rättvisa om än jag velat blottlägga egenheter och begränsningar i det mili-
tära kunnandet med hjälp av er. Men det är med ett förbättrat professionellt militärt 
kunnande om arbete i fredsfrämjande insatser i sikte, och er energi och framåtanda i 
arbetet har alltid imponerat på mig var gång jag mött er i det empiriska materialet.   

Forskarutbildningsåren har också varit en tid av omorientering i livet överlag. 
Yrkesmässigt har jag gått från militäryrket till akademisk lärare och forskare. Privat 
har jag fått se tre söner komma till världen. Med energi och omedelbarhet påminner 
de ständigt om att det finns något större i livet bortom allt vad avhandlingar och 
andra världsliga saker heter. Några omgångar med föräldraledighet har det också 
blivit. Tack välfärdssverige! Barnens farmor Laila har emellanåt ryckt in – tack för 
det morsan! Min hustru Christin har periodvis fått dra ett tungt lass i hemmet och 
min tacksamhetsskuld är enorm och ska återgäldas under resten av livet. (!)  

Att skriva en avhandling med små barn därhemma och vid en institution i upp-
lösning har annars varit ganska tungt, speciellt under det år när det tredje barnet 
kommit och slutmanus började skrivas. Tid för annat än familjebestyr och framför-
allt arbete har under långa perioder inte funnits. Till slut blev lasten för tung, och en 
kognitiv kraschlandning i juli 2011 ledde till ett halvårs uppehåll från allt vad av-
handlingsarbete hette. Arbetet kunde dock så småningom återupptas och ett första 
slutmanus färdigställas våren 2012 innan ett nytt, denna gång årslångt uppehåll in-
träffade p.g.a. omfattande undervisning på Officersprogrammet på FHS.  

Men så kom en ny sommar, avhandlingen kunde avslutas, lite av sommarsolske-
net avnjutas och slutprocessen mot disputation påbörjas. Några som med sin inten-
siva energi också skiner som solen är mina barn, och dem – Olof, Arvid och Erling – 
tillägnar jag all min ansträngning med denna avhandling. Att vara pappa till er slår 
allt, inklusive att skriva en avhandling. Och Christin, nu är den klar! Du vet din 
betydelse.  

Magnus Granberg, Tyresö, oktober 2013 
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Projekt- och författarbakgrund 

Forskningsuppdrag 
Avhandlingsarbetet har baserats på forskning som beställts och finansierats inom 
Försvarsmaktens Forsknings- och Teknikutvecklingsmedel (FoT), område 7, Ledar-
skap, delområde Pedagogisk Forskning och Utveckling, och huvudsakligen bedrivits 
vid Försvarshögskolans numera nedlagda Institution för Ledarskap och Management 
i Stockholm (FHS/ILM-S). Delområdets långsiktiga syfte inom FoT 7 var att belysa 
frågan om den svenska och internationella samhällsutvecklingen, utvecklingen av ett 
nätverksorganiserat insatsförsvar, och FM:s framtida uppgifter ställer krav på ett helt 
eller delvis nytt sätt att tänka om lärande samt organisera och genomföra utbildning. 

Författarens bakgrund 
Jag som skrivit denna avhandling genomgick grundläggande officersutbildning vid 
Infanteriets och Kavalleriets Officershögskola på Stridsskola Nord i Umeå och I5 i 
Östersund 1991-1993, och tjänstgjorde 1993-1999 som yrkesofficer på K4, Arvids-
jaur. Utlandstjänstgöring som pansarskyttegruppchef och en tid som ställföreträ-
dande pansarskytteplutonchef vid 7:e komp, BA05 i Bosnien 1995/96. Krigshögsko-
lans allmänna kurs genomgången 1996/97. Sedan år 2000 är jag reservofficer först 
vid numera nedlagda Norrlands dragonregemente1 (K4), och från 2004 vid Norrbot-
tens regemente (I19). Frivilligtjänstgöring som reservofficer hösten 2000 och utbild-
ningsåret 2002/03 vid infanteriet (I5) i Östersund.  

Jag genomgick forskarutbildning vid Uppsala universitet 2003-2013. Jag har un-
der åren 2003-2010 varit anställd som doktorand (50%) vid Pedagogiska institution-
en vid Uppsala universitet och som forskningsassistent (50%) vid Försvarshögsko-
lans Institution för Ledarskap och Management. Därefter var jag forskningsassistent 
på heltid vid Försvarshögskolan, och har från 2012-01-01 en adjunktstjänst vid För-
svarshögskolans institution för Säkerhet, Strategi och Ledarskap. Innan forskarut-
bildningen studerade jag vid Uppsala universitet och Mitthögskolan (fil.mag. i peda-
gogik).  
 
  

                                                           
1 Norrlands dragonregemente lades ned som regemente 2004, och inordnades under Norrbot-
tens regemente I19 såsom Arméns Jägarbataljon (AJB), med fortsatt verksamhet i Arvidsjaur. 
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Kapitel 1 - Inledning 

Detta är en avhandling om hur formell personalutbildning kan ge kognitivt stöd för 
olika former av lärande i arbetet. Lärande i arbetet kan förstås både som ett implicit, 
informellt och erfarenhetsbaserat lärande som sker som en sidoeffekt i arbetets prak-
tiska utförande, och som ett mer medvetet, icke-formellt, ibland kollektivt lärande 
där erfarenheter medvetet formuleras och används för att förstå sig på eller förändra 
olika delar av arbetet (Eraut 2000, 2004a, Marsick et al. 1999). Att olika former av 
informellt och icke-formellt lärande i arbetet för att bli framgångsrikt och utveck-
lande bör integreras med och stödjas av formella utbildningsinsatser och generella 
och teoretiska kunskaper och begrepp är väl befäst i arbetslivspedagogisk forskning 
(Billett 1994, 1996, 1999, Conlon 2004, Ellström 1996, 2001, 2006, 2010, Gott 
1995, Gruber et al. 2008, Malcolm et al. 2003, McGuire & Gubbins 2010, Svensson 
et al. 2004, Svensson & Randle 2005, Tennant 1999).  

I denna integration menas formella utbildningsinslag såväl ”on-the-job” som 
”off-the-job” kunna erbjuda explicita, teoretiska perspektiv och generella kunskaper 
och begrepp som kan fungera som ett kognitivt stöd för de olika formerna av lärande 
i arbetet (Ellström 1996, 2001, 2006, Svensson et al. 2004). Utan sådant stöd riske-
rar lärandet att bli ytligt, anekdotiskt och kortsiktigt, liksom ett lärande utan rikt-
ningsgivande stöd av mer formell kunskap kan innebära känslor av frustration och 
riktningslöshet (Conlon 2004). Att formella utbildningsinsatser stödjer ett informellt 
och icke-formellt lärande är således väldokumenterat, men hur de konkret stödjer 
lärandet i arbetet är mindre utforskat. De empiriska studierna av hur formella utbild-
ningar, utbildningsinslag eller teoretisk kunskap konkret utgör kognitivt stöd för 
olika former av lärande i arbetet är få (Choi 2009, Svensson et al. 2004).  

I den pedagogiska forskningen ter sig relationen mellan formell utbildning och 
lärande i arbetet också som något som fallit ”mellan stolarna” – mellan den ofta på 
kognitiva och konstruktivistiska synsätt baserade forskningen om formell, högre 
utbildning och det lärande som sker där, och arbetslivspedagogikens och ett antal 
andra discipliners forskning om lärande i arbetsliv och organisationer. Det senare 
ofta med ett större fokus på lärandemiljön och hur den stödjer eller hindrar lärande 
än på den lärande individen i sig. Forskningssammanfattningar eller teoretiska be-
gripliggöranden av relationen är inte många, och har också ofta följt den uppdelning 
mellan kognitiva och konstruktivistiska synsätt på lärande å ena sidan, och ett situe-
rat och sociokulturellt synsätt å den andra som kännetecknar mycket av forskningen 
om lärande och utbildning från det tidiga 1990-talet och framåt (Granberg 2010).  

Relationen mellan formell utbildning och lärande i arbetet kommer därför – med 
en ambition att överbrygga olika synsätt på lärande – att hållas i teoretiskt fokus i 
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denna avhandling. Relationen presenteras som en teoretisk modell över hur formell 
utbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet – en modell som utvecklas 
genom ett samspel mellan pedagogisk teori och analysen av avhandlingens empi-
riska material.   

1.1 Teoretiskt fokus och avhandlingens huvudbegrepp 
”Kognitivt stöd” kan ses som något som stödjer tänkandet och i förlängningen gö-
randet, och ett intresse för hur formell utbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i 
arbetet innebär därför en fokusering på vad som här kommer att kallas en mental, 
subjektiv lärandedimension. Detta innebär ett fokus på hur människor enskilt eller i 
grupp och utifrån bland annat de känslor, intuitioner, begrepp och kunskaper om 
arbetet de kan få genom utbildningen, ”ser”, uppfattar, ger mening åt och förstår 
händelser i arbetet. Lärande förstås då främst som förändring av uppfattningar och 
kunskaper i en mental, subjektiv dimension utifrån vad utbildningen erbjuder.  

Begrepp som berör subjektiva uppfattningars och kunskapers inverkan på vad 
man ”ser” i en arbetspraktik är därför centrala. Sådana kognitionsinriktade begrepp 
är t.ex. ”mind-set”, ”perspektiv”, ”synsätt”, ”kognitiv kontextualisering”, ”förförstå-
else”, ”theories-in-use” och ”praktisk teori”. Subjektiva uppfattningar kan också 
bildas hos såväl isolerade individer som individer-i-interaktion där enskildas upp-
fattningar både kan bildas och påverkas, liksom påverka andra, och har således både 
individuella och kollektiva aspekter utan att en klar gräns kan dras dem emellan.  

Av intresse är också hur människor utifrån sina (förändrade) uppfattningar och 
kunskaper sedan utför eller förändrar arbetet och dess redskap. Lärande bör därför, i 
enlighet med situerade och sociokulturella synsätt också förstås som förändring i en 
handlings- eller utförandedimension liksom förändring i en materiell artefakt2- eller 
produktdimension, och det är av intresse hur lärande i dessa senare dimensioner 
samverkar med eller rent av beror av lärande i en mental, subjektiv lärandedimens-
ion. (Detta kommer att utvecklas vidare, i kapitel 5.)   

De två begrepp som främst kommer att användas är subjektiv förståelse och men-
tal inramning. Det förstnämnda är ett begrepp för att söka begripliggöra hur männi-
skor mer generellt knyter samman olika kognitiva begrepp om något, men även 
emotioner och självuppfattningar till mer sammanhängande bilder, mönster eller 
uppfattningar av något och som äger viss varaktighet över tid. Mental inramning är i 
relation till detta ett begrepp för den mer situationsbundna, tillfälliga och ofta omed-
vetna förståelse som människor har i en tid- och rumsligt avgränsad situation.  

En subjektiv förståelse kan vara både bred och djup och omfatta synsätt och upp-
fattningar av såväl konkret, praktisk som mer abstrakt, principiell karaktär. Att foku-
sera hur människor förstår t.ex. sitt arbete och dess sammanhang är viktigt för att 
begripliggöra varför de utför arbetet som de gör. Men som teorier om situerad kog-

                                                           
2 Med artefakt – ”konstgjort föremål” – menas här ett av människor och i visst syfte fram-
ställd materiellt föremål. Detta innefattar också de fonetiska ljudbilder som talat språk utgör. 
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nition lyfter fram är tänkande i och förståelse av arbetet ofta just situerat, d.v.s. nära 
knutet till arbetets händelser och situationer, och där en bredare och djupare förstå-
else kan få stå tillbaka för ett mer handlings- och resultatinriktat och ”smalare” sätt 
att förstå arbetet – om inte annat för att flera ska kunna komma överens och få något 
gemensamt gjort.   

Mental inramning är det begrepp som används här för att försöka begripligöra 
denna situerade aspekt på förståelse. Med detta begrepp förstås hur en viss del av en 
mer eller mindre bred och djup subjektiv förståelse får en tillfällig roll i att ge en-
skilda händelser och situationer ett meningsgivande och definierande sammanhang 
som samtidigt reducerar mängden intryck och därigenom selekterar vad man upp-
märksammar eller ”ser” i och runt händelsen. Mental inramning kan därmed ses som 
tillfällig förståelse-i-handling och är situationsbunden. Vidgning eller växling av 
mental inramning är också en central företeelse vid reflektion i och över arbetet 
(Schön 1983, 1987).  

Subjektiv förståelse och mental inramning är därmed ett begreppspar som genom 
att belysa fenomenet förståelse ur två olika aspekter – en ”ren” kognitiv, långsiktig 
och handlingsövergripande aspekt och en situerad, kortsiktig och handlingsnära 
aspekt – ämnar knyta ihop ett generellt kognitivt synsätt med ett situerat och hand-
lingsnära synsätt. Men båda begreppen har genom sitt gemensamma fenomen förstå-
else en klar bäring mot att utifrån mentala och kognitiva faktorer förklara såväl 
människors synliga, situerade handlande som förändringar i detta handlande på både 
kort och lång sikt.   

Frågan är sedan hur formell utbildning kan stödja en mer eller mindre varaktig 
subjektiv förståelse. Denna avhandling lägger därför också ett teoretiskt fokus på hur 
formell utbildning kan ge kognitivt stöd för lärandet i arbetet genom de olika former 
av nya eller förändrade kunskaper, begrepp, subjektiva uppfattningar om och känslor 
inför arbetet och dess sammanhang som utbildningen kan medföra, d.v.s. vilken 
subjektiv förståelse den möjliggör. Intresset riktas speciellt mot hur formella utbild-
ningar genom de olika läranderesurser de tillhandahåller kan stödja utveckling av 
arbetsutövares subjektiva förståelse av sitt arbete och dess sammanhang.   

En läranderesurs ska här förstås som något som underlättar och riktar, men också 
begränsar hur den subjektiva förståelsen av arbetet kan ta form genom lärande. Detta 
genom att läranderesursen erbjuder begrepp på olika abstraktionsnivå, mer eller 
mindre sammanhängande i begreppsstrukturer, om arbetet och dess sammanhang. 
Läranderesurser kan vara såväl av formellt, arrangerat slag som av informellt eller 
icke-formellt slag, d.v.s. de finns i lärandemiljön men inte som ett resultat av ett 
medvetet arrangemang från utbildningsarrangörens sida utan på grund av utbild-
ningsdeltagarna själva.   

Slutligen fokuseras hur en utbildningsstödd subjektiv förståelse av arbetet genom 
sina situerade mentala inramningar i arbetet kan ge kognitivt stöd för såväl utföran-
det, som stöd för lärande i arbetet. Lärande förstås då främst som kognitiv föränd-
ring, och fokus läggs på hur olika mentala inramningar möjliggör olika former av 
reflektion och begreppsbildning i relation till arbetet, vilket sedan kan förstärka, 
vidga eller förändra arbetsutövarnas subjektiva förståelse.    
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1.2 Empiriskt underlag 
Den teoretiska diskussionen och modellutvecklingen runt formell utbildning, subjek-
tiv förståelse, mentala inramningar och lärande i arbetet sker i samspel med en ana-
lys av empiriskt material från en fallstudie av en grupp svenska militära chefer inför 
och under sin tjänstgöring i Kosovo under senare delen av 00-talet3. De utgörs av 
totalt 17 chefer på kompani-, pluton- och gruppchefsnivå i ett tillfälligt sammansatt 
skyttekompani, och är både yrkes-, reserv- och värnpliktigt befäl där de två först-
nämnda återfinns på kompani- och plutonchefsnivåerna och de sistnämnda på 
gruppchefsnivån.4   

Svenska militära chefer ägnar vanligtvis en stor del av sin chefsutbildning och 
yrkesverksamhet i Sverige åt förmågan att utbilda för, leda och understödja olika 
former av väpnad strid enligt de uppfattningar om krig och strid som finns i den 
svenska Försvarsmakten. I de flesta svenska utlandsinsatser har det dagliga arbetet 
dock oftast kännetecknats av en mer eller mindre hög beredskap för - men en reell 
frånvaro av - strid eller stridsliknande situationer. Istället har i vardagsarbetet funnits 
ett stort inslag av främst militära patrullerings- och övervakningsuppgifter, min-, 
ammunitions- och sprängämnesröjning och militär service av olika slag till andra 
nationers fredsinsatsförband.  

Insatserna har också inneburit icke-traditionella militära uppgifter av t.ex. polisiär 
eller humanitär art eller för att bygga upp eller stödja militära och civila institutioner 
kring försvar och säkerhet i insatsområdet (Almén et al. 1996, Blomgren & Johans-
son 2004, Eriksson 1999). I vissa insatser som t.ex. i Kongo 1961-64 eller i Afgha-
nistan (från 2003) är sådana icke-traditionella militära uppgifter något som ofta 
måste ske samtidigt som, eller mellan, andra uppgifter av mer traditionellt militär 
karaktär. I andra insatser utgör icke-traditionella militära uppgifter de centrala hu-
vuduppgifterna, som i Kosovo 1999-2010 där insatserna redan från början innebar 
ansvar för att upprätthålla säkerhet och ordning, och efterhand innebar ett närmast 
polisiärt arbete.5   

Sådant polisiärt säkerhetsarbete riktat mot civila får i Sverige inte utföras av För-
svarsmakten och sker för svensk militär därför uteslutande i fredsfrämjande utlands-
insatser. Detta slags säkerhetsarbete är också något nytt för de flesta av de i denna 
avhandling följda cheferna. Arbetet har vidare inte något tydligt stöd i vare sig deras 
personliga militära yrkeskunnande eller yrkesarbete i Sverige, eller i det traditionella 
svenska, institutionaliserade militära yrkeskunnandet. Några av cheferna har dock 
väktar-, polis- och militärpolisbakgrund och en del, främst bland gruppcheferna men 
även kompanichefen, har tidigare erfarenhet från Kosovo. Huvuddelen av cheferna 

                                                           
3  Exakta årtal utelämnas genomgående i denna text av anonymiseringsskäl.  
4 Allmän värnplikt blev i Sverige vilande i fredstid från den 1.juli 2010, och ersattes av ett 
personalförsörjningssystem baserat på frivillig rekrytering och kontinuerligt tjänstgörande 
personal på alla organisationsnivåer.  
5 I Kosovo avslutades insatserna av svensk trupp för polisiärt säkerhetsarbete hösten 2010 och 
insatsen skedde därefter främst med olika typer av stöd- och samverkansenheter och stabsper-
sonal.  
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saknar emellertid tidigare erfarenhet av utlandstjänst och har en huvudsaklig utbild-
nings- och yrkesbakgrund i olika former av markstrid. Att ha utbildats för det sist-
nämnda är ett grundläggande krav vid all personalrekrytering till skyttekompaniet, 
liksom den normala bakgrunden för chefer i ett skyttekompani i utlandstjänst.  

Chefernas militära kunnande kompletteras därför med en konfliktområdesspeci-
fik insatsutbildning för dem och deras förband i nära anslutning till insatsen i Ko-
sovo. Inom ramen för insatsutbildningen ges en introduktion till och inledande trä-
ning i det polisiära och säkerhetsinriktade arbetet. Insatsutbildningen varierar för 
huvuddelen av cheferna mellan sex och tio veckor beroende på chefsbefattning, 
varav ca två veckor är direkt inriktade mot säkerhetsarbetet i Kosovo och övrig tid 
mot strids-, vapen- och materielutbildning, materielvård, och för officerarna också 
personaltjänst och administration. Under denna insatsutbildning kommer cheferna i 
kontakt med och får tillgång till olika läranderesurser såväl genom utbildningens 
formella arrangemang som genom de tillfällen till informellt och icke-formellt lä-
rande som möjliggörs i utbildningsmiljön, t.ex. samtal med redan utlandserfaren 
personal i förbandet. Genom dessa läranderesurser får de formellt veta vad de ska 
göra i Kosovo, varför, och när det gäller arbetet i fält i stor utsträckning även hur de 
ska göra detta.  

Men utbildningen är ganska kort och introduktionsartad. Utbildningen komplette-
ras, när cheferna kommit på plats i Kosovo, med en kort introduktion och överläm-
ning av arbetet och central information för detta från föregående förbands chefer, 
s.k. ”hand-over”. Utifrån denna överlämning och den kunskap om och förståelse av 
arbetet de nyanlända kunnat forma under insatsutbildningen ska de sedan börja sä-
kerhetsarbetet i Kosovo. Erfarenhetsöverlämningen har dock ofta blivit lidande av 
avsaknad av struktur för vilken information som ska överlämnas, av prestige och ”vi 
och dom-tänkande”, och av svårigheter att förstå och ta till sig erfarenheter från 
avgående förband (Blomgren 2007, Blomgren & Johansson 2004, Niklasson 2004, 
Svensson 2005). Det på egna erfarenheter baserade lärandet under arbetet, speciellt i 
inledningsskedet, kan på goda grunder därför antas vara en viktig källa till nyan-
lända chefers och förbands kompetens i säkerhetsarbetet. 

Svenska insatsförbands och dess chefers förmåga att utföra polisiärt säkerhetsar-
bete baseras således generellt på en militär kompetens inom främst markstridsområ-
det, på den insatsutbildning de får i Sverige, på en inte alltid välfungerande erfaren-
hetsöverlämning, och vidare på det erfarenhetsbaserade lärande de kan göra under 
insatsen. I detta aktualiseras den teoretiska problemställningen om hur formell ut-
bildning, i detta fall en militär utbildning inför utlandsinsats, ger kognitivt stöd för 
ett fortsatt lärande i arbetet. 

Vidare har fallstudien och analysen av de militära chefernas användning av olika 
läranderesurser, av deras uppfattningar om insatsen och säkerhetsarbetet under ut-
bildningen, och av deras inramningar och erfarenheter under säkerhetsarbetets gång 
såväl praktisk, professionsinriktad som teoretisk, vetenskapligt relaterad betydelse. 
Praktiskt och för den militära professionen genom att fallstudien belyser hur militära 
chefer på olika nivå förstår, organiserar, genomför och gör erfarenheter i polisiärt 
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arbete i en utlandsinsats. Detta har fått en empirisk belysning i försvarshögskolerap-
porten Militär kompetens i polisiära uppgifter (Granberg 2013). 

Teoretiskt och pedagogikvetenskapligt får fallstudien betydelse genom att den 
möjliggör en explorativ belysning av en konkret relation mellan lärande i främst en 
subjektiv dimension i en formell utbildningssituation, och inriktningar, utförande 
och lärande i det efterkommande arbetet. Denna explorativt inriktade belysning 
möjliggör också en begreppsbildning av relationen mellan formell insatsutbildning 
och lärande i insatsarbetet, vilket tillsammans med teoretiska begrepp från annan 
forskning lett till framväxten av den teoretiska modellen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att med en ambition att överbrygga 
olika synsätt på lärande bidra till kunskapen om hur formell personalutbildning kan 
ge kognitivt stöd för lärande i arbetet. Detta görs genom att presentera en teoretisk 
modell som utvecklats genom samspel mellan teoretiska begrepp från annan forsk-
ning och analys av empiriskt material från en fallstudie av militära chefer under 
insatsutbildning inför, och arbete under, en utlandsinsats i Kosovo.  

I modellen fokuseras hur de läranderesurser utbildningen medför stödjer chefer-
nas utveckling av en subjektiv förståelse av sitt arbete och dess sammanhang. Fokus 
läggs även på hur denna förståelse påverkar arbetets synliga inriktning och utfö-
rande, och vidare hur chefernas förståelse påverkas av reflektion och begreppsbild-
ning i arbetet. Modellen söker därmed omfatta såväl ett kognitivt som ett situerat 
synsätt på lärande. 

Hur modellens teoretiska begrepp hänger samman med det empiriska underlaget 
belyses genom fyra frågeställningar:  

 
• Hur kan subjektiv förståelse teoretiskt begripliggöras utifrån de upp-

fattningar cheferna ger uttryck för i intervjuer före och under arbetet? 
• Hur kan utveckling av subjektiv förståelse sättas i relation till den in-

satsutbildning cheferna genomgick?  
• Hur påverkas insatsarbetets praktiska utförande av chefernas subjektiva 

förståelse? 
• Hur påverkas chefernas subjektiva förståelse av deras reflektion och 

begreppsbildning i relation till arbetet? 
 
På basis av den empiriska belysningen av modellen utifrån dessa frågeställningar 
förs sedan en diskussion om hur insatsutbildningens läranderesurser kan relateras till 
den förståelse cheferna utvecklar inför och under arbetet, och, på ett mer generellt 
plan, hur formell personalutbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet.  
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1.4 Ett empiriskt tema från ett större projekt 
Det empiriska material som används kommer från ett större forskningsprojekt (här 
benämnt Kosovoprojektet) som har bedrivits av mig på Försvarshögskolans Institut-
ion för Ledarskap och Management (FHS/ILM)6. Kosovoprojektet har genomförts 
som en fallstudie av en grupp chefer på grupp- pluton- och kompaninivå i ett för-
band för utlandsinsats (se vidare kapitel 2, samt Granberg 2013). Inriktningen i Ko-
sovoprojektet har varit att med en deskriptiv ansats i enlighet med forskning om 
chefsarbete inom managerial work-traditionen följa och beskriva chefernas arbete 
med traditionellt icke-militära uppgifter i en utlandsinsats.7  

En ambition var att undersöka hur cheferna under olika kontextuella villkor, ge-
nom ett erfarenhetsbaserat lärande formar en kompetens för de traditionellt icke-
militära och närmast polisiära arbetsuppgifterna. Intervjuer med cheferna under 
insatsutbildningen genomfördes i avsikt att få förståelse för chefernas proaktiva 
uppfattningar om arbetet som ett bakgrundsmaterial till observationer i Kosovo.  

I den analys av chefernas utbildning och av arbetspraktiken i Kosovo som skett 
inom Kosovoprojektet blev det emellertid tydligt att liknande uppfattningar och 
synsätt på insatsen och säkerhetsarbetet som cheferna återkommande uttryckte i 
Kosovo, hade de också uttryckt i intervjuer och samtal redan under insatsutbildning-
en. Det fokus och de uppfattningar om insatsen som cheferna gav uttryck för under 
utbildningen utgjorde i många fall en ordnande och förklarande ram för många av de 
erfarenheter och de förändringar av arbetet som gjordes, främst i början men även 
längre fram i insatsen. Det erfarenhetsbaserade lärandet tycktes således ske under 
mentala villkor som formades redan under utbildningen. Detta tema om chefernas 
förståelse av sitt arbete bildade ett av flera empiriska teman i materialet och gav 
också intervjuerna från insatsutbildningen ökad vikt som empiriskt material. 

Även en studie av ett svenskt utlandsförband för insats i Liberia under början av 
2000-talet (Hedlund & Weibull 2006, Hedlund, Weibull & Soeters 2008) ger indi-
kationer om att t.ex. uppfattningar om olika samarbetspartners, i detta fall irländsk 
militär personal, befästs redan under utbildningsfasen genom de historier om ir-
ländsk militär som berättas där. Studien indikerar också att dessa uppfattningar se-
dan hänger kvar under insatstiden, starkt formar de erfarenheter som görs, och ge-
nom utbildningar och möten i Sverige slutligen förs vidare till efterföljande kontin-

                                                           
6 FHS/ILM lades ned 2011-12-31, och uppgick till delar i Institutionen för Säkerhet och Stra-
tegi, som därigenom kom att heta Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL). 
7 Forskningen om managerial work är en forskningsansats där olika former av observation av 
chefers arbete utgör huvudmetod. De flesta studier inom denna tradition har inte skett med 
kontextualiserande etnografiska ambitioner och har därför kritiserats för att alltför starkt 
fokusera individuella chefer och deras ”beteende” (behaviour), och därmed tenderat att bortse 
från chefsarbetets sociala, politiska och organisatoriska sammanhang (Hales & Tamangani 
1996, Noordegraaf & Stewart 2000, Willmott 1984). En ambition i Kosovoprojektet har 
därför varit att undersöka hur chefsarbetet villkoras av och inriktas mot olika kontextuella 
faktorer. Ett antal organisationsteoretiska perspektiv har därvid använts för att såväl rikta 
uppmärksamhet mot såväl själva chefsarbetet som olika aspekter på chefsarbetets kontext. 
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genter. Ibland har många av dessa uppfattningar först långt efter insatsens slut kom-
mit att ifrågasättas och nyanseras av de som hade dem (Hedlund, pers. komm.).  

Något tillspetsat kan sägas att såväl den nyss nämnda studien som mitt eget Ko-
sovoprojekt ger indikationer om att personalen i de svenska utlandsförbanden inte är 
obetingat öppna för nya erfarenheter utan tenderar att göra erfarenheter utifrån upp-
fattningar som befästs innan insatsen, bl.a. under insatsutbildningen, och att dessa 
uppfattningar kan hänga kvar under lång tid under och även efter insatsen. Insatsut-
bildningen och dess olika aktiviteter kunde därför i hög grad misstänkas bidra till 
chefernas formande av en förståelse för arbetet och vidare vad som utifrån olika 
teoretiska perspektiv kan kallas mentala inramningar (Argyris & Rein 1994), hand-
lingsstrategier (theories of action, Argyris & Schön 1974, 1996), eller subjektivt 
handlingsutrymme, d.v.s. det upplevda utrymmet för eget handlande i förhållande 
till uppgifterna (Ellström 1992, 2004). Detta kan ses som ett kognitivt kontextuellt 
villkor för lärande i arbetet.8  

En frågeställning som uppstod under de inledande analyserna är därför om, och 
hur chefernas återkommande, liknande uppfattningar under arbetet berodde på en 
förståelse som villkorats och rent av formats av olika inslag och aktiviteter i insats-
utbildningen. En följdfråga blev om de olika utbildningsinslagen har olika ”relativ 
vikt”, d.v.s. om några väger tyngre än de andra som stödjande och vägledande resur-
ser för chefernas förståelse.  

Dessa frågeställningar är av betydelse inte bara för insatsutbildning inför utlands-
insats, utan även för andra militära utbildningar vilka avses följas av praktisk ”till-
lämpning” i arbetet, t.ex. ledarskapsutbildning och pedagogisk utbildning under 
grundläggande officersutbildning, liksom för andra formella personalutbildningar 
där generella kunskaper ges i avsikt att de sedan ska tillämpas i arbetet. Inom den 
förändrade officersutbildningen där officersaspiranter numera får en betydligt mer 
akademisk utbildning än tidigare blir dessa frågeställningar än mer aktuella, speciellt 
mot bakgrund av officerares kritik mot grundläggande officersutbildning att vara för 
teoretisk för yrkets behov (Hedlund 2004, Ydén 2008). Det akademiska innehållet i 
dessa utbildningar upplevs ofta av deltagarna som svårt att tillämpa, men kan få en 
viktig roll i att utveckla officersprofessionen om det kan ge kognitivt stöd för arbete 
och lärande i arbetet.  

Mot bakgrund av detta befanns det empiriska temat om chefernas förståelse där-
för vara värt att analysera närmare inom ramen för en avhandling. De organisations-
teoretiska ramar som användes under empirikonstruktionen blev dock irrelevanta för 
analysen genom att inte explicit lägga fokus på relationer mellan formellt lärande, 
subjektiva uppfattningar, och arbetets utförande, varför det valda temat i det empi-
riska materialet krävt en utveckling av en ny teoretisk begrepps- och analysram för 
en fördjupad analys (detta ges en introduktion nedan och berörs vidare i kapitel 2).  

                                                           
8 En liknande källa till teoretisk förförståelse och guidning av problemområdet är också Er-
ving Goffman som i sin bok Frame Analysis (1974) lyfter fram att social interaktion och 
gemensam förståelse inom ett kollektiv bygger på gemensamma inramningar inom kollekti-
vet. I denna avhandling har jag emellertid av tidsskäl inte använt mig av Goffman, då hans 
bok upptäcktes ganska sent i skrivprocessen. 
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Det empiriska materialet från Kosovoprojektet ger möjlighet att empiriskt belysa 
chefers förståelse av sitt arbete under såväl insatsutbildning som det efterföljande 
arbetet. Materialet har därför, med hjälp av begrepp från annan forskning om lä-
rande, kunnat nyttjas för en explorativ och begreppsbildande analys av temat om hur 
cheferna förstår sitt arbete, och hur detta har stöttats av olika läranderesurser i in-
satsutbildningen. Detta har resulterat i utvecklingen av en teoretisk modell. 

1.5 Utveckling av modellen: en översikt   
Temat om chefernas förståelse som formades i materialet från Kosovoprojektet har 
efterhand formulerats med ett alltmer preciserat teoretiskt fokus genom en växling 
mellan det empiriska materialet och litteratur och vetenskapliga diskussionsområden 
av intresse. Det första av dessa rör problematiken med användningen av militära 
förband för fredsfrämjande uppgifter – en problematik som accentuerats sedan det 
kalla krigets slut 1991 då insatserna blivit mer komplexa och ställer större krav än 
tidigare på förståelsen av insatsernas sammanhang. Detta leder till övergripande 
frågor om vad insatsutbildningen ger svenska militära chefer möjlighet att förstå av 
insatsen och arbetsuppgifterna, hur de utifrån denna förståelse genomför sitt arbete, 
och hur förståelsen stödjer ett erfarenhetsbaserat lärande i arbetet. Detta ledde till en 
idé om en ”kognitiv länk” mellan utbildning och arbete.  

Frågorna om den militära personalens utbildning, förståelse och arbete med 
fredsfrämjande uppgifter har motsvarigheter i den arbetslivspedagogiska forskning 
som inriktar sig på relationen mellan lärande i olika typer av formella, arrangerade 
utbildningar, och hur yrkeskunnande utvecklas i arbetet. En relevant teoretisk förstå-
else och strukturering av problematiken runt militär utbildning för utlandsinsats kan 
därför baseras på resultat av och synsätt inom den arbetslivspedagogiska forskning-
en. Den teoretiska fokuseringen har sedan utvecklats vidare mot bakgrund av denna 
forskning. Frågor som uppkommit genom detta är dels hur utbildningen fungerar 
som direkt, instrumentell förberedelse för utlandsinsatsen, dels vilka möjligheter 
utbildningen ger att genom såväl generella, teoretiska som specifika, praktiska kun-
skaper stödja formandet av praktiska teorier och andra erfarenhetsbaserade lärdomar 
och tysta kunskaper om arbetet.  

Förståelse för hur formell utbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet 
berör också frågor om vad lärande och kunskaper ”är” och hur dessa företeelser 
begripliggörs inom den pedagogiska forskningen. I relation till det empiriska materi-
alet uppstod tidigt frågan om lärande huvudsakligen skulle ses som kognitiv tilläg-
nelse eller som ett förändrat utförande i en social kontext enligt två vanligt före-
kommande huvudsakliga synsätt på lärande (Sfard 1998). Beslutet blev att använda 
båda, då ett kognitivt synsätt i kombination med ett synsätt på lärande som förändrat 
utförande gav bäst teoretisk täckning av problemområdet.  

Dessa perspektiv ställs dock ofta i motsatsställning till varandra. Lösningen blev 
att på ett metateoretiskt, ontologiskt plan söka gå bakom, höja sig över eller gå under 
– eller hur man nu ska uttrycka det – de olika synsätten för att kunna förena dem. 



 26 

Den teoretiska fokuseringen har därför ytterligare utvecklats genom att ett metateo-
retiskt integrerande synsätt på lärande och kunskap och ett fördjupat begrepp om 
förståelse har upprättats. Inom ramen för detta integrativa metateoretiska synsätt har 
sedan olika teorier och begrepp om lärande prövats mot det empiriska materialet. 
Det har skett för att utveckla en begrepps- och analysram med vilken temat om för-
ståelse ytterligare kunnat analyseras och begripliggöras. Detta ledde också till en 
teori- och litteraturöversikt – Lärande i arbetsliv och organisationer (Granberg 
2010) – där den metateoretiska ramen och de delar av arbetslivspedagogisk forsk-
ning som inte lyfts fram i denna avhandling presenteras och ges en översikt. 

Genom växlingen mellan olika teoretiska perspektiv och det empiriska materialet 
har en empirinära teoretisk modell för relationer mellan formell utbildning, utfö-
rande av arbetet och lärande och reflektion i arbetet vuxit fram där huvudbegreppen 
är läranderesurser, subjektiv förståelse, mental inramning, kunnande och reflektion. 
Denna modellutvecklingsprocess är icke-linjär och svåröverskådlig, och är därför 
svår att redogöra för. Den är, som Eisenhardt (1989, s 532) skriver: ”highly iterative 
and tightly linked to data” men innebär också ”comparison of the emergent con-
cepts, theory, or hypotheses with the extant literature” (ibid., s 544). De teoretiska 
begrepp som lånats från olika författare har i de flesta fall kommit att nyanseras och 
kompletteras med nya begrepp, och efterhand fogas ihop till en modell på basis av 
den underliggande logik som den första teoretiska skissen över en ”kognitiv länk” 
mellan utbildning och lärande i arbetet utgjorde.  

Denna process kan också ses som att det kunskapsintresse som alltid underbygger 
en teoretisk fokusering efterhand utökats från ett ensidigt militärprofessionsrelaterat 
kunskapsintresse, till att också omfatta ett vetenskapligt arbetslivspedagogiskt kun-
skapsintresse och vidare ett allmänpedagogiskt, lärandeteoretiskt kunskapsintresse. 
Det militärprofessionella kunskapsintresset har sedan tillvaratagits genom en för-
svarshögskolerapport, Militär kompetens i polisiära uppgifter (Granberg 2013), som 
på ett empirinära plan belyser hur militära chefer förstår och utför sitt arbete. I denna 
avhandling fokuseras en mer arbetslivspedagogisk, metodologisk och lärandeteore-
tisk problematik och hur den teoretiska modellen har utvecklats. Hela processen för 
utveckling av teoretiskt fokus visas översiktligt i figur 1-01. 
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Figur 1-01. Utveckling av studiens teoretiska fokus och resultat.

Resultat:  
Utvecklad teoretisk modell och empi-
risk belysning av chefers förståelse 

EMPIRISKT 
MATERIAL 

FRÅN  
KOSOVO-

PROJEKTET

TID

Doktorsavhandling 
(denna text) med 

fokus på lärandeteori, 
metodologi och mo-

dellutveckling 

Försvarshögskole-
rapport med fokus på 
militärprofessionsinrik-
tad empirisk belysning 

(Granberg 2013) 

Litteraturöversikt 
(Granberg 2010) 



 28 

1.6 Avhandlingens fortsatta disposition  
Den utvecklingsprocess av avhandlingens teoretiska fokus som redovisats ovan 
underbygger även avhandlingens fortsatta disposition.  

Empirin till denna avhandling är, som nämnts i avsnitt 1.4 ovan, hämtad från ett 
större empiriskt projekt – Kosovoprojektet – där det tema som valts som utgångs-
punkt för avhandlingen är ett av flera empiriska teman. I kapitel 2 presenteras design 
och metoder för empirikonstruktion inom detta övergripande projekt, vilka faser 
detta projekt omfattat, samt utgångspunkterna för analysen av det valda temat. 

Därefter ger kapitel 3 en kort bakgrund till utbildningen inför svenska militära 
fredsfrämjande insatser och den studerade insatsen i Kosovo. Kapitlet avslutas med 
en kort problematisering av insatsutbildningens roll för personalens förståelse av sin 
kommande utlandsinsats. 

Problematiken med att genom formell personalutbildning förbereda för nya ar-
betsuppgifter och utveckla arbetskompetens inför och under en utlandsinsats som 
Försvarsmakten har att hantera, har motsvarigheter inom arbetslivet. Kapitel 4 redo-
gör därför för en del av den arbetslivspedagogiska forskning som inriktar sig på 
relationer mellan lärande i olika typer av formella utbildningar och hur yrkeskun-
nande utvecklas i arbetslivet. Kapitlet avslutas med en diskussion om militär insats-
utbildning som arbetslivspedagogiskt forskningsfält.  

En lärandeteoretisk bakgrund till den teoretiska begrepps- och analysramen pre-
senteras i kapitel 4, och tar sin utgångspunkt i en diskussion om synsätt på lärande 
och kunskap och om ontologiska utgångspunkter för studiet av lärande. Vad lärande, 
kunskap och förståelse menas vara definieras också som en utgångspunkt för den 
teoretiska modell som sedan presenteras.  

I kapitel 6, sedan, sker en sammanställning av den teoretiska fokuseringen, och 
presenteras som en teoretisk modellskiss inför resultatkapitlen. 

Det första resultatkapitlet, kapitel 7, börjar fylla ut skissen genom att behandla 
begreppet subjektiv förståelse och beskriva chefernas subjektiva förståelse inför och 
under arbetet. Kapitel 8 behandlar hur insatsutbildningen stöttat utvecklingen av 
chefernas förståelse, och kapitel 9 redogör för hur cheferna utför och handlar i arbe-
tet utifrån sin subjektiva förståelse. I kapitel 10 fokuseras sedan hur cheferna reflek-
terat och resonerat om arbetet, och hur dessa reflektioner dels förstärkt vissa sätt att 
förstå arbetet, men också lett till vidgade och alternativa sätt att förstå arbetet och 
dess händelser. 

Kapitel 11 sammanfattar den teoretiska modellen och diskuterar i relation till an-
nan forskning modellen både i sin helhet och i sina delar, liksom diskuterar vad 
kognitivt stöd kan innebära. I kapitel 12, slutligen, diskuteras avhandlingens över-
gripande empiriska, metodologiska och teoretiska bidrag till kunskapen om hur 
formell utbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet. Reflektioner över fall-
studiens forskningsmetoder sker, liksom en framåtblick mot forskning som bedöms 
behövas för att följa upp och fördjupa resultatet av denna avhandling. 
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Kapitel 2 - Forskningsdesign och metoder i 
Kosovoprojektet 

Denna avhandlings empiriska material har, som tidigare presenterats, hämtats från 
ett projekt om militärt chefsarbete i utlandsinsatser (Kosovoprojektet). Inom detta 
Kosovoprojekt har empirikonstruktionen skett genom en partialetnografisk fallstu-
die. Denna studie har gett upphov till ett omfattande empiriskt material varav en del 
har använts i denna avhandling. Detta kapitel redogör för design, metoder och några 
metodologiska problem i Kosovoprojektet.    

2.1 En partialetnografisk fallstudie 
En fallstudie ger möjlighet att mer intensivt studera något i sin kontext, speciellt när 
gränserna mellan detta något och kontexten är oklara (Yin 2003). Vikten av att stu-
dera chefsarbete i daglig verksamhet ledde också till en strävan efter att studera 
arbetet på plats i dess naturliga kontext, d.v.s. ett etnografiskt arbetssätt. Detta ar-
betssätt går med fördel att kombinera med en fallstudiedesign och innebär också att 
chefernas arbete kan följas i tre verklighetsdimensioner: en mental, subjektiv di-
mension, en handlings- och utförandedimension och en materiell produkt- eller 
artefaktdimension (Mingers 2004, Mingers & Brocklesby 1997, se vidare kap. 5).  

Ett etnografiskt arbetssätt utmärks också av att det inom detta relativt lätt går att 
kombinera olika metoder för empirikonstruktion, liksom det leder till ett mer djup-
gående, rikare empiriskt material än vid enbart intervju- eller enkätundersökningar 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Utöver kombinationen av mer systematiskt formade, 
planerade och använda metoder medger ett etnografiskt arbetssätt också en bety-
dande kontakt med och erfarenhet av det följda förbandet i mellanrummet mellan de 
mer formella, dokumenterande metoderna – en kontakt och erfarenhet som inte alltid 
resulterar i konstruktion av dokumenterat empiriskt material, utan mer en förtrogen-
het med och ett minne av fallstudieobjektets ”värld” och arbetskontext. Detta är ett 
viktigt villkor för en bredare teoretisering av lärande i organisationer och arbetsliv, 
speciellt när det gäller att begripliggöra kollektiva former av lärande och arbete 
(Yanow 2000).  

Strävan efter ett etnografiskt arbetssätt behövde dock balanseras med tillgängliga 
resurser i form av t.ex. tid och tillträde. Att genomföra en etnografisk undersökning 
helt ut, med långa perioder - månader - av fältvistelse i insatsområdet har inte varit 
möjligt för mig. Strategin har istället varit att kombinera en fallstudiedesign med 
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kortare perioder av fältstudier genom vad Alvesson & Deetz (2000) kallar en partiell 
etnografi (s 223-230). Detta innebär att kortare faser av traditionellt etnografiskt 
arbete används för att skapa kontextkännedom, bakgrundskunskap och tillträde till 
ett antal situationer som sedan väljs ut för noggrannare beskrivning och djuptol-
kande analys – något som jag här kallar en partialetnografisk fallstudie.9 Min egen 
yrkesofficersbakgrund och därav erfarenhet av och förtrogenhet med militära miljöer 
gör också att behovet av inledande orienteringar och längre vistelse för att förstå 
verksamheten och dess olika inslag minskar, samtidigt som detta kan utgöra en risk 
för hemmablindhet och svårigheter att fundera över det som i det militära ses som 
självklart. Det senare kan emellertid vägas upp genom ett tydligt bruk av teoretiska 
perspektiv. 

2.1.1 Val och avgränsning av fallstudieobjekt 
Vid tidpunkten för den empiriska studien10 fanns svenska utlandsinsatser med trupp-
förband i Kosovo och i Afghanistan. Insatsen i Kosovo hade pågått sedan 1999 inom 
ramen för en Natoorganisation i Kosovo (Kosovo Force, KFOR), och successivt 
minskats från en pansarskyttebataljon11 organiserad och utrustad för strid med bland 
annat pansarbandvagnar och tunga granatkastare, till en mindre, lättare utrustad 
styrka. Denna består i stort av ett skyttekompani12 om ca 160 personer huvudsaklig-
en organiserat och utrustat för polisiära och säkerhetsrelaterade uppgifter i Kosovo, 
och ett underhållskompani13 om ca 80 personer organiserat och utrustat för att ge 
stöd med bland annat matlagning, sjukvård, brandsläckning och reparationer till 
svenska och andra insatsförband. Dessutom finns personal för underrättelsetjänst 
och stabsarbete, liksom svensk personal i olika multinationella staber, militärpolis-

                                                           
9Arbetssättet kan jämföras med de grenar av interaktionsanalytisk forskning som förbereder 
videodokumentation och analys av ett fåtal interaktionssituationer genom etnografisk förar-
bete (Arminen 2000, Evaldsson 2005, Hammersley 2003, Heath 1993, Jordan & Hendersson 
1995, Stokoe & Smithson 1991). T.ex. skriver Jordan & Hendersson (1995, s 43) om ”parti-
cipant observation, in situ interviewing, historical reconstruction and the analysis of artifacts, 
documents and networks” för att identifiera ”hot-spots” för videofilmning. Heath (1993, s 
191) skriver om att ”[delay] gathering of recorded materials until researchers have a passing 
understanding of the activities in question”. 
10 Tidpunkten anges ej då det skulle kunna medge identifiering av kontingenten. 
11 En pansarskyttebataljon är en förbandsenhet om ca 600-800 pers, utrustad med pansarskyd-
dade fordon (pansarbandvagnar och pansarterrängbilar), burna understödsvapen (t.ex. kul-
sprutor och granatgevär), tyngre understödsvapen (t.ex. granatkastare och pansarvärnsrobotar) 
och olika slag av minor. Detta utöver personalens personliga beväpning i form av auto-
matkarbiner, lätta kulsprutor, hand- och gevärsgranater av olika slag, samt pistoler.  
12 Ett skyttekompani är i princip en förbandsenhet i avsaknad av pansarskyddade fordon och 
med mindre omfattande understödsbeväpning. Skyttekompaniet i Kosovo har t.ex. inga tyngre 
understödsvapen utan enbart personalens personliga beväpning. Tre av fem plutoner har 
emellertid tillgång till splitterskyddade pansarterrängbilar. 
13 Ett underhållskompani har inte strid som huvuduppgift, utan - som namnet visar - olika 
underhållsuppgifter som t.ex. livsmedels-, drivmedels-, reservdels- och ammunitionsförsörj-
ning till de stridande enheterna. Även reparationstjänst, mer avancerad sjukvårdstjänst, för-
rådshållning, transportservice och matlagning till övriga enheter (koktjänst) kan finnas inom 
ett underhållskompani. 
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enheter och observatörsgrupper i Kosovo – totalt ca 200 befattningshavare utspridda 
på ett stort antal enheter. Till detta kommer svensk kontingentsledning med stab 
(Nationell Stödenhet, NSE), totalt ca 30 personer. Dessa sistnämnda ingår inte som 
de andra enheterna formellt i Natoorganisationen i Kosovo utan är Försvarsmaktens 
lokala administration. Totalt omfattar kontingenten ca 450 personer. 

Tjänsten i Kosovo hade från sommaren 2004 och framåt kännetecknats av ett 
lugn i området och med uppgifter som för svenskt militärt vidkommande övergri-
pande kan betecknas som icke-traditionella militära uppgifter av polisiär art, speci-
ellt för de svenska utbildningsförband som har ansvarat för att sätta upp och be-
manna de olika kontingenterna och som normalt utbildar förband för markstrid. 
Insatsen i Afghanistan var av en annan karaktär, med sämre säkerhetsläge och de 
svenska förbanden i huvudsak uppdelade på mindre, mer självständiga enheter och 
patruller. Möjligheterna att praktiskt transportera, husera och överlag ta emot fors-
kare under en längre tid var också sämre i Afghanistan, men förhållandevis goda i 
Kosovo. Insatsen i Kosovo bedömdes därför som mer lämplig för att studera chefs-
arbetet på plats. En kontingent som skulle utbildas inför insats under december-
februari, och befinna sig i Kosovo mars-oktober valdes därför för fallstudien, och 
fältstudier godkändes efter hemställan till Försvarsmaktens Högkvarter. 

2.1.2 Fokus på ett skytteförband 
I denna kontingent fanns några mindre enheter som var mer eller mindre specialor-
ganiserade och specialutbildade för insatsen i Kosovo. Det rörde sig om enheter för 
underrättelseinhämtning, militärpoliser och stabs-, vakt- och servicepersonal vid 
multinationella staber, vilka alla av accesskäl utelämnades i studien. Enheter för 
samverkan med det kosovariska civilsamhället utelämnades också då de mer är små 
observatörsgrupper genomgående bemannade med utlandserfarna officerare, än 
regelrätta truppförband med olika chefsnivåer. Inom kontingenten valdes även un-
derhållskompaniet bort utifrån studiens ursprungliga problemområde då deras upp-
gifter i utlandsinsatsen till största delen liknade vad motsvarande enheter arbetar 
med i Sverige och var av traditionellt militär verksamhetsstödjande typ. 

Istället kom, efter inledande samtal med utbildningsanordnare och andra befatt-
ningshavare insatta i organiseringen, fallstudien att omfatta det svenska skyttekom-
paniet som också är det förband som ytterst genomför de säkerhetsrelaterade uppgif-
ter som motiverar hela den militära internationella insatsen i Kosovo. Detta skytte-
kompani är vad man i Mintzbergs (1993) termer kan kalla kontingentens operativa 
kärna och bemannas vanligen av officerare och soldater huvudsakligen utbildade för 
olika former av markstrid vilket även var fallet i den valda kontingenten. Detta bi-
drar till en ökad kontrast mellan den verksamhet officerarna och soldaterna normalt 
ägnar sig åt i Sverige, och den verksamhet insatsen i Kosovo innebär. Detta ökade 
också betydelsen av ett lärande såväl under insatsen som under den insatsutbildning 
de genomgick. Skytteenheter i internationell tjänst har oftast inte annan träning inför 
de uppgifter de löser i fredsbevarande insatser än den som ges under 5-6 veckors 
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insatsutbildning, varav knappt 2 veckor gäller det huvudsakliga fredsfrämjande 
arbetet.  

Inom kompaniet valdes kompaniledning (chef och ställföreträdare) och tre av 
fem möjliga skytteplutoner ut för fallstudien. Detta urval bedömdes också kunna 
möjliggöra jämförelser inom fallstudien då de valda tre plutonerna är likadant orga-
niserade och löser samma typ av uppgifter. Av de två utelämnade plutonerna ute-
lämnades den ena av resurs- och tidsskäl och den andra för att den är speciellt utrus-
tad och utbildad för vapen- materiel- och ammunitionssökning och ofta uppträder 
delat, d.v.s. grupp- eller omgångsvis som ofta samarbetar med andra enheter, bland 
annat de tre fokuserade plutonerna. Utöver dessa fem skytteplutoner har kompaniet 
också en stab- och trosspluton, en ammunitionssökhundgrupp som ingår i sökpluto-
nen men ofta arbetar med andra enheter, och en högt specialutbildad grupp för am-
munitions- och sprängmedelsröjning (Explosives and Ordnance Disposal - EOD).  

I de fokuserade skytteplutonerna valdes plutonchef, ställföreträdare och två av tre 
gruppchefer/pluton ut att ingå i fallstudien. Efter den första intervjuomgången inklu-
derades emellertid samtliga gruppchefer (tre/pluton) då tiden i fallstudiens senare 
faser visade sig medge detta. Inom tidigare studier av svenska militära utlandsinsat-
ser, har yrkes- och reservofficerare, främst högre officerare (här: över kaptensgra-
den), en klar övervikt bland respondenterna och lägre militära chefer på gruppchefs-
nivå samt manskap är i stort sett frånvarande. Båda dessa senare kategorier återfinns 
istället som anonyma respondenter i olika enkätundersökningar som ofta är totalun-
dersökningar av en personalkontingent, eller i vissa intervjustudier såsom svenskar i 
utlandstjänst mer än som gruppchefer och soldater i ett förband (se t.ex. Alvinius et 
al. 2008, Blomgren 2007, Blomgren & Johansson 2004, Hedlund 2011, Hedlund & 
Soeters 2010, Johansson 2001, Johansson & Larsson 2001, Kovács & Eriksson 
2007, Tillberg et al. 2007).     

Den lägsta militära chefskategorin – gruppchefer – är därmed en respondentkate-
gori som är vanlig i utlandsinsatser men ovanlig i forskningssammanhang. Grupp-
chefer är en kategori som genom att de operativt utför uppgifterna har en ständig 
direktkontakt med insatsmiljön, samtidigt som de är den organisatoriska order- och 
informationskedjans ”nedersta nod”. De är som regel inte heller lika utbildade eller 
socialiserade i ett militärt yrkeskunnande som officerare, och torde därför ha förut-
sättningar för att uppleva och tolka utlandsinsatser på andra sätt än yrkes- eller re-
servofficerare. De har inte heller en fortsatt militär karriär efter insatsen att tänka på. 
Detta gör dem till en intressant kategori för en studie av lärande och arbete under en 
utlandsinsats där uppgifterna skiljer sig från normala militära uppgifter i Sverige. De 
specifika erfarenheter som gruppchefer gör har dock inte lyfts upp och belysts i 
forskning.14 Fallstudien av militärt chefsarbete inkluderade därför också gruppchefs-
kategorin.   

                                                           
14 En av de överlag mycket få publicerade berättelserna från insatsen i Bosnien har emellertid 
skrivits av en gruppchef i den första svenska styrkan i Bosnien (BA01) 1993-94: Karlsson, 
Lars A. (2004) Alfa Sierra. BA01 - Nordbat2 i Bosnien-Hercegovina. Göteborg: AK-Ronym.  
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I kompaniledningen fokuserades kompanichefen och ställföreträdaren. Studien 
omfattar inalles två chefer på kompanichefsnivå, sex chefer på plutonchefsnivå och 
nio chefer på gruppchefsnivå. Totalt fokuseras därmed 17 chefer fördelade över tre 
olika hierarkiska nivåer i fallstudien. Av dessa har kompanichefen och sex av nio 
gruppchefer tidigare erfarenhet av utlandsinsats, men ingen av plutoncheferna. I 
bilaga 1 ges en översikt över respondenter och empiriskt material, och figur 2-01 
nedan visar hur cheferna med de beteckningar de har som respondenter fördelar sig 
över kompaniet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.3 Faser i fallstudien 
Den empirikonstruerande delen av fallstudien är indelad i tre faser. En närmare 
redogörelse för använda metoder ges i avsnitt 2.2. 

Den första fasen omfattade inledande samtal med utbildningsanordnare och be-
fattningshavare på Högkvarteret och Livgardet under oktober-december, och en 
serie temaintervjuer, observationer och samtal under en vecka i februari under för-
bandets utbildningstid. I denna fas intervjuades 14 av de 17 följda cheferna samt 
ytterligare fyra befattningshavare om det kommande uppdraget, uppgifterna och om 
kompaniets organisering enligt en tematiserad intervjuguide (bilaga 2) uppbyggd 
runt de använda organisationsteoretiska perspektiven. Tre gruppchefer av de totalt 
nio i studien intervjuades inte i denna fas p.g.a. tidsbrist då utbildningstempot för 
förbandet var mycket högt med långa dagar och ständig kvällstjänstgöring.  

Jag kunde under februariveckan också röra mig fritt i lokalerna varvid ett mindre 
antal observationer och ett oräknat antal samtal med personal från kompaniet ge-
nomfördes. Dessa har dock endast dokumenterats som enstaka meningar och stödord 
för minnet då de i stor utsträckning genomförts under förflyttningar och vistelser i 
arbetsutrymmen och logement på Livgardet, och under måltider i personalmatsalen. 
Det empiriska materialet, främst intervjuinspelningarna, från den första fasen stude-
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rades och följdfrågor och frågeområden för uppföljning konstruerades för var och en 
av respondenterna.  

Den andra fasen omfattade en första fältstudieperiod under tre veckor i april på 
plats hos cheferna i Kosovo.15 Från och med denna fas ingick samtliga gruppchefer i 
studien. Under denna fas genomfördes huvudsakligen ”chefsskuggning” (Czar-
niawska 2007), d.v.s. ett följande och observerande av de fokuserade cheferna under 
ett dag- eller nattarbetspass vardera, samt en efterföljande intervju baserad på några 
antecknade eller videoinspelade händelser som inträffat under dagen/natten. Vid 
intervjuerna användes även de frågeteman som ställts upp från de olika organisa-
tionsteoretiska perspektiven. Viss uppföljning av intervjuerna från fas 1 genomför-
des. De tre utvalda plutonerna med dess pluton- och gruppchefer (totalt 5 che-
fer/pluton) följdes i ca en vecka var. Helgerna och, när det var möjligt, vissa tider 
under veckodagar ägnades åt kompanicheferna eller verksamhet vid campen. Utöver 
detta observerades och i vissa fall videodokumenterades ett antal formella möten. 
Totalt genomfördes 18 dokumenterade intervjuer om 30-140 min, samt 15 
”chefsskuggningar” varav två under större kompanioperationer. Fem formella möten 
videodokumenterades. Den ökade kontextkännedom som denna fas innebar för mig 
som forskare ledde till att konstruktionen av empiriskt material började övergå till 
att följa upp alltmer specifika frågor om det observerade arbetet och dess samman-
hang.  

Den tredje fasen var en andra fältstudieperiod omfattande två veckor i 
juli/augusti på plats i Kosovo. Vid denna fas låg huvudfokus på intervjuer med de 
följda cheferna, samt till viss del även observationer vid chefsskuggning och patrul-
lering.16 Även vid denna fältstudieperiod observerades och i vissa fall videodoku-
menterades ett antal formella möten. Totalt genomfördes 16 dokumenterade inter-
vjuer om 50 - 120 min, samt direkt observation/ ”chefsskuggning” av åtta chefer: tre 
patruller på gruppnivå, tre operationer/övningar på plutonnivå, och två på kompani-
nivå. Tre formella möten videodokumenterades. 17  

2.1.4 Forskarens roll i etnografisk forskning 
En etnografisk studie – även en partiell sådan – sätter mig som forskare i en särskild 
roll när det gäller konstruktionen av empiriskt material. Utöver den problematik med 
viss hemmablindhet på grund av min militära bakgrund som påpekats ovan finns en 
problematik av mer metodologisk karaktär som hänger samman med den rent fy-
siska närvaron i verksamheten: Jag som frågande, lyssnande, seende, handlande 

                                                           
15 Ursprungligen planerade en första fältstudieperiod äga rum hos förbandet under en vecka då 
de var nyanlända och i huvudsak tog över uppgifterna från det avgående förbandet. Denna 
besöksvecka ställdes dock in av Försvarshögkvarteret med hänvisning till säkerhetsskäl. 
16 Fältstudien kunde i denna fas inte genomföras i den utsträckning så som planerats då den 
begärda besökstiden om tre veckor minskades till två av Försvarshögkvarteret, varvid en stor 
del av empirikonstruktionen fick koncentreras till intervjuer.  
17 En planerad fältstudievecka under oktober ställdes in av Försvarshögkvarteret med hänvis-
ning till att förbandet inte skulle kunna ta emot besök. Kompanichefens uppfattning var dock 
att de mycket väl skulle kunnat ta emot mitt besök (Samtal B1, november).   
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människa med min röst, utseende och personliga historia blir det främsta ”instru-
mentet” för att konstruera empiri, om än med hjälp av verktyg som kamera, dikta-
fon, anteckningsblock och färdigformulerade intervjufrågor, och inget som går att 
gömma undan i forskningen. Konstruktionen av empiri blir därmed beroende av t.ex. 
till vad jag som person-på-plats får tillträde, vilka informanter jag får bättre eller 
sämre kontakt med, hur mina handlingar över tid påverkar tillträdet och hur forsk-
ningsfokus och frågeställningar bibehålls eller förändras över tid beroende bland 
annat av detta tillträde.  

Det finns även ett problem av mer teoretisk-analytisk karaktär: som forskare, ob-
servatör och intervjuare utgör även jag ett ”kontextuellt lärandevillkor” i responden-
ternas arbete. Genom frågor, diskussioner och intervjuer väcks frågor, tankar och 
reflektioner, och respondenterna börjar se sitt arbete på annat sätt än om jag inte 
varit där med mina frågor. Detta innebär dock också en möjlighet till ett rikare empi-
riskt materiel genom att i intervjuer och samtal leda in respondenter i tankesätt som 
jag genom samtal vet förekommer i chefskollektivet och som inte skulle nämnas om 
jag inte visade kännedom om dem. Som teoretiskt-analytiskt problem kräver det 
emellertid en medvetenhet från min sida om hur jag genom min forskning har på-
verkat respondenternas tankar, erfarenheter och lärande i arbetet. 

Det går heller inte att vara helt värderings- eller känslofri i etnografisk forskning, 
men personliga värderingar och känslor måste ibland sättas inom parentes och un-
derordnas en strävan efter instrumentellt rationell undersökning av en verksamhet. 
Det är dock naivt att tro att empirikonstruktionen därmed inte påverkas av min per-
sonliga subjektivitet, och i etnografiska forskningsrapporter bör forskaren som per-
son, som lärandesubjekt, tydliggöras för att vara trogen etnografins möjligheter och 
begränsningar. Detta är dock inte vanligt i fallstudierapporter som utgått från teore-
tiskt definierade forskningsproblem, vilket medfört att avrapporteringen av empiri i 
denna avhandling ibland sker på två skilda abstraktionsplan: ett med mig synligt 
som kunskapssubjekt och ett – det huvudsakliga – där jag mer döljer mig i texten.  

Risken finns dock att man som forskare i sin strävan efter att passa in och få till-
träde till verksamheten alltmer socialiseras in i de rådande värderingar som finns i 
den studerade miljön och ”goes native” - och detta speciellt med tanke på min mili-
tära bakgrund. Detta kan starkt färga den personliga subjektivitet som kan tillåtas 
lysa igenom i rapporteringen. Viss socialisering är dock nödvändig för att kunna 
förstå de följda människorna och deras handlingar (Emerson, Fretz & Shaw 1995). 

En lagom distans kan dock upprätthållas genom att både för sig själv och de 
följda betona sin roll som forskare och kritisk reflektör (Ohlsson 2001) med rätt och 
skyldighet att ifrågasätta, att fråga om vad som upplevs som självklarheter och att 
”borra” djupare i vissa frågor (Alvesson & Deetz 2000). Risken är att jag som fors-
kare då kan uppfattas som besvärlig och provocerande, men om frågandet och ifrå-
gasättandet baseras på respekt för de studerade chefernas problemuppfattningar, på 
visad insiderkunskap om verksamheten och - utan att röja personerna - på andra 
studerade chefers uppfattningar kan ett sådan kritiskt reflekterande leda till ett dju-
pare tillträde till verksamheten (Alvesson & Deetz 2000). Att använda teoretiska 
perspektiv på verksamheten är ett sätt att betona denna kritiska blick. 
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Ett ytterligare problem finns när personer eller grupper i en studerad verksamhet 
ser en extern forskare som en möjlighet att föra fram sina intressen och att nyttja 
forskaren för egna syften. I fallstudien blev detta aktuellt vid samtal med vissa av de 
lokalanställda tolkarna som i mig inledningsvis såg en möjlighet att göra sina intres-
sen hörda för beslutsfattare ovanför den aktuella kontingenten där de sågs med viss 
misstänksamhet (detta avhandlas närmare nedan).  

2.1.5 Etiska överväganden 
En etnografisk fallstudie ger möjligheter att komma de följda ganska nära inpå livet i 
deras arbete. Det förtroende som byggs upp ger också möjlighet att ta del av händel-
ser, historier och synsätt som framstår som naturliga i sitt sammanhang, men som 
kan vara komprometterande för respondenterna om de lyfts ur sitt sammanhang 
såsom i en forskningsrapport. Samtidigt är det nödvändigt att använda sådant 
material i en studie som såsom denna intresserar sig för subjektiva uppfattningar och 
hur de inverkar på arbetet. För att kunna nyttja dessa uppfattningar har en tämligen 
hög grad av anonymisering använts, där inte bara respondenterna anonymiseras, 
utan också den kontingent där de tjänstgjort. Därför nämns i avhandlingen inga 
kontingentbeteckningar eller årtal som kan leda till identifiering av de inblandade. 
Samtliga respondenter har också informerats om att tryckfrihetsförordningens före-
skrifter om meddelarfrihet och meddelarskydd också gäller dem, d.v.s. de har rätt att 
lämna information om vilket ämne som helst som inte strider mot Försvarsmaktens 
eller KFOR:s sekretessbestämmelser, utan att någon får efterforska vem som lämnat 
ut informationen. Likaså har jag som forskare ett ansvar att skydda källorna, vilket 
här sker genom anonymiseringar. 

Ett annat etiskt krav på forskning som involverar människor är att det sker med 
informerat samtycke (www.codex.uu.se). Detta innebär att forskning bara får utföras 
om respondenterna har informerats om forskningen och samtyckt till den. I fältstu-
dien har också samtliga chefer informerats om att jag är där i egenskap av forskare 
för att följa deras arbete i Kosovo, att deras deltagande är frivilligt och att de när 
som helst kan avböja deltagande. I fältstudien angav t.ex. underrättelse- och inform-
ationsofficerarna vid kompaniet tidigt att de inte ville att jag skulle följa deras ar-
bete, vilket inte heller skedde.  

Vid en bred, explorativ fältstudie som den här genomförda är det emellertid inte 
alltid helt klart vad det analytiska syftet med studien till slut blir, d.v.s. vilka forsk-
ningsfrågor som besvaras. Detta har t.ex. inneburit att jag inte kunnat ange vad 
materialet ska användas till annat än att det kommer användas enbart för forskning 
på Försvarshögskolan och för en avhandling vid Uppsala universitet, och att de som 
informanter kommer att anonymiseras. Flera av informanterna har besvarat detta 
med att de förstår att man inte alltid kan ange syftet med forskningen till dem som 
informanter då det alltför mycket kan påverka resultatet. Det empiriska syftet med 
studien har emellertid varit helt utklarat: att jag är där för att följa och dokumentera 
svenskt militärt chefsarbete med traditionellt icke-militära uppgifter i utlandstjänst, 
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och inte bryr mig om t.ex. interna personkonflikter eller enskilda personers eventu-
ella ”snedsteg” utanför tjänsten.    

Vid den svenska kontingenten finns också ett antal lokalanställda kosovoalbanska 
och kosovoserbiska tolkar för främst grupp- och plutonchefernas behov av tolkning 
vid arbete i det kosovariska samhället. De flesta av tolkarna har tjänstgjort länge vid 
den svenska kontingenten, flera av dem sedan den första svenska kosovokontingen-
ten i oktober 1999.  

Med några av dessa tolkar förde jag återkommande samtal där jag frågade dem 
om hur svenskarna arbetade i Kosovo och vad som var ”typiskt” svenskt. Om detta 
hade de en hel del att berätta, och de var genomgående ganska kritiska till hur arbe-
tet genomfördes av de svenska förbanden. Bl.a. vittnade de om att de ständigt såg 
samma misstag upprepas när nya kontingenter kom på plats. De berättade också att 
de själva sågs på med misstänksamhet och att de kunskaper om området och säker-
hetsläget de hade inte efterfrågades nämnvärt – de fick mest översätta i samtal mel-
lan svensk militär personal och kosovarer. Flera av dessa tolkar hade också ett stort 
intresse av att komma till Sverige, och såg mig initialt som en möjlig kontaktväg till 
beslutsfattare i Sverige som de annars inte kom åt.  

Situationen har gjort att jag generellt har använt de kunskaper om den svenska in-
satsen jag fått via tolkarna som etnografiskt skapad bakgrundskunskap, och inte som 
direkt empiriskt material i studien där jag anger vilken tolk, om än anonymiserad, 
som sagt vad. Detta för att skydda de enskilda tolkarna som står i en beroendeställ-
ning till den svenska kontingenten, och där negativa omdömen och kritik från tol-
karna kan komma att slå tillbaka mot dem. I de fall det blir nödvändigt att redovisa 
att informationen kommer från tolkarna sker hänvisningen mer generellt till dem 
som grupp.  

2.2 Metoder för empirikonstruktion 
Chefernas arbete och lärande kan genom en etnografisk fallstudie som sagt också 
följas och förstås i tre verklighetsdimensioner: en subjektiv dimension, en utföran-
dedimension och en produkt- och artefaktdimension (Mingers 2004, Mingers & 
Brocklesby 1997, se vidare kap. 5). Detta får implikationer för vilka metoder som 
kan och bör användas, då varje verklighetsdimension kräver sin egen huvudmetod-
typ. Den mentala, subjektiva dimensionen låter sig svårligen undersökas med annat 
än olika typer av frågemetoder, handlings- och utförandedimensionen kräver olika 
former av observationsmetoder, och produkt- och artefaktdimensionen kräver olika 
former av dokument- och materielstudier.  

2.2.1 Frågemetoder  
I fallstudien har tre olika former av frågemetoder använts. Alla är olika former av 
frågande genom intervjuer. De använda intervjuformerna är temaintervjuer, fältin-
tervjuer och händelsebaserade intervjuer. Temaintervjuer är ”rena” frågemetoder för 
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att få grepp om en subjektiv dimension, d.v.s. de tankar och uppfattningar respon-
denterna har om sig själva och sitt chefsarbete inom ramen för ett teoretiskt tema. 
Fältintervjuer och händelsebaserade intervjuer är sätt att nära kombinera observat-
ioner med frågande för att kunna relatera arbetets subjektiva dimension till utföran-
dedimensionen och produkt/artefaktdimensionen. Temaintervju och händelsebaserad 
intervju har ibland använts vid samma intervjutillfälle. Fältintervjuer har mestadels 
skett i samband med direkt observation och chefsskuggning.  

Temaintervjuer 
Grunden för temaintervjuerna har varit tre organisationsteoretiska perspektiv som 
guidat fallstudien inom ramen för Kosovoprojektet (se bilaga 2). Dessa har tillsam-
mans med frågor om uppgifterna och insatskontexten bildat grunden för fyra fråge-
teman i den intervjuguide som användes för att konstruera intervjuempiriskt material 
inom ramen för de guidande teoretiska perspektiven. De fyra frågetemana var: in-
satskontext och uppgifter, rationell organisering (instrumentellt perspektiv), mikro-
politik (politiskt perspektiv), och organisationskultur och gruppdynamik (kulturper-
spektiv). Se vidare bilaga 2. Inom varje tema har mer konkreta intervjufrågor formu-
lerats för att kunna hålla igång intervjun inom ett tema i enlighet med vad Kvale 
(1997) kallar dynamiska intervjufrågor ”befriade från akademisk jargong” (s 122).  

Växlingen mellan olika teman har i intervjuerna oftast gjorts mycket explicit, ge-
nom att tydligt markera att frågorna nu ska ställas i ett annat perspektiv, och att 
tilltala respondenten enligt den roll som denne har enligt det teoretiska perspektivet, 
t.ex. ”du som formell, ansvarig chef i en befälskedja” eller ”du som en i ett gäng 
kolleger här i Kosovo”. Detta har gjorts för att interpellera respondenten utifrån den 
roll de olika organisationsperspektiven förlänar respondenten, och därmed något 
guida responserna.18 Alvesson (2003) skriver om detta att den roll eller identitet vi 
tilldelar respondenterna genom vårt tilltal är av betydelse för vilka svar vi får. Syn-
bara motsägelser i respondenternas utsagor kan ofta relateras till forskarens tilltal av 
olika identiteter hos respondenten, genom att forskaren (omedvetet) frågar utifrån 
olika genrer, scripts, perspektiv eller diskurser (Alvesson & Deetz 2000). I denna 
fallstudie har dock detta nyttjats explicit och medvetet, och förfaringssättet kan 
kanske kallas teoretisk triangulering inom frågemetod.  

I intervjuerna har också följdfrågor genomgående använts för att i enlighet med 
Alvessons & Deetz’ (2000, s 218-220) idéer om tillträde till den organisatoriska 
verksamhetens djup systematiskt ”borra” djupare i vad respondenterna talar om. 
Denna ”borrning” har ofta grundat sig på vad som framkommit genom observation-
er, videodokumentationer, andra intervjuer, och fältarbetet överlag, och bidragit till 
att även temaintervjuerna efterhand fått en hög grad av kontextualisering. Det har 
varit ett sätt att komma över gränsen mellan insider och outsider och i intervjuerna 
visa kännedom om lokala händelser och förhållanden, dock utan att namnge andra 

                                                           
18 ”Interpellering” genom det instrumentella och det [sociala-kulturella] perspektivet ledde 
lättare till responser från den intervjuade. Tilltal ur det mikropolitiska perspektivet ledde till 
större tvekan och ”trögare respons” hos de intervjuade. 
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uppgiftslämnare. Här har min egen erfarenhet av officersyrket också varit till stor 
hjälp för att komma bakom ”moral storytelling”, ”lärobokssvar” och ”espoused 
theories” (Argyris & Schön 1996) från en militärprofessionell diskurs på frågor om 
militärt chefsarbete. Över tid har dessa temaintervjuer mer utmärkts av denna ”borr-
ning” på basis av den kännedom om det lokala chefsarbetet som kommit av fältstu-
dierna, än av strävan efter täckande av de olika temaområdena. 

Händelsebaserade intervjuer(stimulated recall) 
Kritik av intervjubaserad forskning menar ofta att den empiri som skapas i en inter-
vjusituation inte kan representera något annat än just intervjusituationen – något 
Alvesson (2003) benämner ”the localist view” på intervjuer. D.v.s. intervjuempiri 
kan inte tas som oproblematiska redogörelser för något utanför intervjusituationen, 
utan måste ses som något som skapas i en speciell samtalssituation där de deltagande 
interagerar enligt normer för sådana samtal, försöker hålla samtalet igång och göra 
ett gott intryck, eller rent av säger saker p.g.a. att en viss intervjuare genomför inter-
vjun, s.k. intervjuarbias (Alvesson 2003, Alvesson & Deetz 2000).   

Speciellt problematiskt blir det när intervjuaren genom enbart intervjupersoner-
nas subjektiva idé- och tankevärldar är ute efter att förstå ett fenomen, t.ex. ledar-
skap, också i dess handlings- och utförandedimension eller dess produkt- och arte-
faktdimension, utan att forskaren själv har observerat eller på annat sätt fått en av 
intervjupersonen oberoende observationsbaserad uppfattning av den omfrågade 
verksamheten. Problematiken ligger här främst i att metod (intervju), kunskapsob-
jekt (sociala och diskursiva relationer mellan och strukturer runt ledare och följare) 
och studieobjekt (ledare och följare) inte helt harmonierar. Intervjupersonernas re-
dogörelser för sitt handlande måste då ses som sekundärempiri om handlandet, d.v.s. 
empiriskt material och betraktelser konstruerade av någon annan än forskaren. 

Ett sätt att i denna fallstudie ta kritiken mot intervjuer på allvar och samtidigt för-
söka justera intervjumetoden efter kritiken, är att kombinera intervjuer med obser-
vationer genom en form av s.k. ”stimulated recall” (Alexandersson 1994, Haglund 
2003). Stimulated recall innebär att en respondents yrkesutövning (motsv.) spelas in 
på band eller video, och sedan används vid en efterföljande intervju där responden-
ten får kommentera sina handlingar och vad, och hur, de tänkte. Detta för att begrip-
liggöra och försöka förstå i detta fall militärt chefsarbete både genom det utövade 
arbetet så som det kan observeras (utförandedimension) och genom de utövande 
personernas tankar och idéer (subjektiv dimension).19   

En sådan metodkombination brukar kallas att ”triangulera” men triangulering är 
en ursprungligen geodetisk metod som kräver att samma studieobjekt (mätpunkt) 
uppmärksammas inom samma referenssystem, och tankar och handlingar är inte 
samma studieobjekt varför metaforen om triangulering inte passar annat än på ett 

                                                           
19 Kombinationen av videoobservationer och efterföljande intervjuer är också en central del 
av den s.k. ”teacher thinking-traditionen”, där lärares tankar och personliga yrkesteorier om 
sin undervisning undersöks genom ”stimulated recall”, d.v.s. att forskaren använder video-
upptagningar av vad läraren gör för att stimulera denne att komma ihåg sitt tänkande i situat-
ionen (Haglund 2003, Kansanen 1999).  
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ytligt plan. Det bör istället kallas att ”parallellisera” genom att nyttja två parallella 
metodtyper för att med begreppslig inriktning mot två olika verklighetsdimensioner 
skapa empiri kring en sammanbindande empirisk referent, d.v.s. i detta fall en situat-
ion eller händelse som också observerats och dokumenterats så ”objektivt” 20 som 
möjligt av forskaren.21  

I fallstudien har en sådan metodparallellisering skett genom vad som här kallas 
händelsebaserade intervjuer, där en eller flera händelser från den följde chefens 
arbete ligger till grund för intervjun. Händelsen i fråga har antingen videodokumen-
terats och spelats upp på en laptop under intervjun, eller, när videodokumentation 
inte varit möjlig, presenterats i form av en återberättelse baserad på observationsan-
teckningar. Intervjun har sedan handlat om vad den följde chefen tänkte och kände 
vid just den uppmärksammade händelsen. Metoden har också inneburit att forskar-
tolkningar av händelsen kunnat prövas på respondenten, som därmed kunnat bemöta 
och diskutera dessa tolkningar. Intervjuerna har spelats in på en digital diktafon. 
Händelsebaserade intervjuer kommer att beröras ytterligare i avsnitt 2.2.4. 

Fältintervjuer och samtal 
Fältintervjuerna har haft formen av korta, informella samtal med de följda cheferna 
eller andra befattningshavare under chefsskuggningar och direkta observationer. 
Intervjuformen kan också kallas ”frågande inom en observationssituation” och har 
ofta haft formen av gruppsamtal. Syftet har i de allra flesta fall varit att få något i 
den bevittnade situationen klargjort, men har ibland tagit formen av mer allmänna 
samtal runt t.ex. organisering och ledning av operationer och övningar föranlett av 
händelser under chefsskuggningarna. Fältintervjuerna har också till del varit arte-
faktbaserade såtillvida att samtalen explicit handlat om hanteringen av materiel och 
hur materielen på olika sätt påverkat chefernas arbete, och detta med den omtalade 
materielen närvarande så att cheferna kunnat peka och visa. De har främst dokumen-
terats i fältanteckningar. 

2.2.2 Observationsmetoder 
Observationsmetoder har kritiserats för att vara alltför subjektiva och leda till ”se-
lective attention and biased interpretations of events”, liksom risken är hög för fors-

                                                           
20 ”Objektivt” ska här förstås som vad Searle (1995) kallar det epistemiskt objektiva som 
innebär att vi i våra subjektiva uppfattningar kan vara överens om vissa utsagor, omdömen 
eller som här, inträffade händelser vilka nedtecknats av observatören, och att dessa därmed är 
oberoende av våra epistemiskt subjektiva omdömen, d.v.s. våra känslor och attityder till hän-
delserna. Videofilmning är ett sätt att öka den epistemiska objekiviteten i en observation, även 
om videoobservationer inte är utan subjektiva val hos forskaren.  
21 Motsvarande uppläggning av en intervju kan ske runt fysiska realiteter såsom olika artefak-
ter genom att dessa är närvarande i intervjun och att intervjuandet kretsar runt användningar 
och betydelser av dessa. Intervjun kan då kallas artefaktbaserad. Birgersson (1998), verksam 
inom arkitekturforskning, skriver om artefakter som centrala för hela forskningsdesignen. För 
exempel på användning av denna typ av intervju inom samhällsvetenskap se Mattsson 2003, s 
102-107. 
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karen att dras med i det observerade och därmed förlora sin ”objektivitet” (Yukl 
2006, s 452). Denna kritik bygger dock på en uppfattning om forskningens möjlig-
heter till objektiva betraktelser och värderingsfri tolkning, men redan genom att 
välja ett problemområde, forskningsfrågor och en teoribas för betraktelser och tolk-
ning har ”selective attention och biased interpretations” skapats, oavsett metod. För 
att skapa empiri om hur arbetet med de traditionellt icke-militära uppgifterna tar sig 
uttryck på ett synligt, konkret plan finns heller inga alternativ till observation i olika 
former.  

Två former av observationsmetoder har använts i denna studie - direkt observa-
tion under följande av chefer och under vistelse vid förbandet, och videodokumenta-
tion av olika möten och chefers kommunikation med andra.  

Direkt observation 
Den största delen direkta observationer har skett under följandet av de olika cheferna 
- chefsskuggning. Chefsskuggning kan sägas vara ett samlingsnamn för de direkta 
observationer och kontextualiserade intervjuer som sker när man som forskare följer 
en chef en period (Czarniawska 2007). Dessa observationer har därmed alltid skett 
synligt och i de absolut flesta fall inom syn- och hörhåll från de följda cheferna. 
Utöver dessa ”följarobservationer” har en del observerande skett som åhörare vid 
större möten och samlingar, som mer fritt kringströvande observatör under vissa 
faser av grupp-, pluton- och kompanioperationer utanför den svenska campen i Ko-
sovo, och som helt fritt kringströvande observatör inne på campen.  

Som observationskategorier har de tre olika organisationsteoretiska perspektiven 
i Kosovoprojektet fungerat. Observationerna har därmed inte varit helt ostrukture-
rade, men inte heller helt strukturerade då varje observerad situation inte prövats mot 
samtliga teoretiska perspektiv, utan mer eller mindre intuitivt setts som dominerad 
av något eller några i perspektiven centrala förhållanden. Först efteråt har andra 
tolkningar prövats, men fältanteckningarna bär ofta prägel av tolkning direkt i ob-
serverandet enligt något av perspektiven. I några fall har trötthet och bristande tan-
keförmåga lett till att observerade situationer och händelser nedtecknats i fältnoter 
mer som ett sammelsurium av intryck, utan en tydlig förankring i något av de an-
vända perspektiven.  

Att som forskare följa och observera människor i deras yrkesutövning leder gi-
vetvis till ett intresse från de följda om vad man som forskare är intresserad av att 
observera. Forskarens angivna syfte och kunskapsintresse kan i detta få stor vikt för 
både tillträde och möjligheten att få eller ges tillgång till intressanta situationer och 
därmed kunna skapa intressant empiriskt material. Men det kan också handla om att 
de följda har behov av en kontextualisering och legitimering av den observerande 
forskarens aktiviteter, både för att kunna introducera denne inför andra, och för att 
själv förstå vad i yrkespraktiken som kan kräva förklaringar (Silverman 2005). An-
givet syfte och kunskapsintresse kan därför ses som en central ingångsfaktor för den 
kontextualisering de följda cheferna gör av forskarens närvaro. 
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Video- och fotoobservationer 
Videofilmning och fotografering har huvudsakligen använts för att komplettera 
observationer och fältanteckningar, samt för att skapa underlag för händelsebaserade 
intervjuer av chefer. Därutöver har några formella möten inomhus filmats när så 
kunnat ske utan att något närmare syfte med filmandet funnits mer än att dokumen-
tera mötet. Jordan & Hendersson (1995, s 50-51) jämför direkta observationer med 
redogörelser och videofilmning, och menar att alla former av (retrospektiv) redogö-
relse för en händelse, må det vara intervjusvar, forskarens fältanteckningar, eller 
någon annan form av symbolisk återgivning av det inträffade, för med sig ett mo-
ment av rekonstruktion där tolkningar och analyser obevekligen smugit sig in. Det 
empiriska materialet kommer då inte att utgöras av den observerade ursprungshän-
delsen, utan av dess rekonstruktion i någon form av symbolisk återgivning.  

Mina observationer/fältanteckningar är jämfört med videosekvenserna ”från fäl-
tet” kvantitativt sett en betydligt mindre omfattande informationskälla, men med 
kvalitativt annat innehåll vilket kan användas för andra studier. Den största delen 
videomaterial räknat i tid kommer från filmning av formella möten inomhus. Kame-
ran är en liten, lätt handhållen JVC MG-135 digital 30 GB hårddiskkamera med 
inbyggd stereomikrofon, till vilken ett lätt trebensstativ använts vid behov. Kameran 
har wide-screenformat vilket medger en vidare vinkel i sida än det vanliga 4:3-
formatet. Hårddisken medger 7h film vid högsta bildkvaliteten, vilket har varit fullt 
tillräckligt för filmandet under skuggning av en chef en dag. Dessutom har den nytt-
jats för en hel del stillbildsfotografier. Den har normalt hållits, men vid inspelning 
av möten inomhus har den använts med stativ och stått påslagen med mig själv en 
bit bort. Videofilerna på kamerans hårddisk har lätt och snabbt kunnat föras över till 
en laptop genom en vanlig USB-kabel, vilket har varit en stor fördel när filmerna ska 
användas som intervjuunderlag och vid säkerhetskopiering till CD/DVD, liksom vid 
snabb bränning av CD/DVD-skivor med videomateriel till dem som filmats.  

2.2.3 Dokument- och arbetsmaterielstudier  
De dokument och den materiel som främst varit av intresse för närmare studium är 
de som varit centrala för chefernas yrkesutövning. Detta rör t.ex. stående ordrar, 
utvärderingsdokument, planer och ordrar inför insatser, kartor och flygbilder, dato-
rer, kommunikationsutrustning och fordonsmateriel. Kort sagt de ”prylar och pap-
per” chefsarbetet sker i och med.  

Det kännetecknande för det empiriska material som frambringas med denna me-
todtyp är att det tillkommit utan forskarens inblandning (Merriam 1998). Det finns 
där oavsett forskarens inblandning, men konstrueras och hanteras såsom empiriskt 
material genom forskarens subjektiva urval, insamling, beskrivning etc. Det kon-
kreta studiet av dokument och arbetsmateriel har skett både genom direkt observat-
ion och videoobservation av arbetsmateriel i användning och dokument- och text-
studier där både innebörden av arbetsmaterielens användning och innebörder av 
texter prövats inom ramen för de använda organisationsperspektiven.  
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2.2.4 Att undersöka en subjektiv dimension genom frågemetoder 
Studier av fenomen och händelser i en subjektiv dimension försvåras emellertid av 
epistemologiska och metodologiska skäl som hänger samman med svårigheten att 
empiriskt beskriva respondenters uppfattningar och mentala lärande- och föränd-
ringsprocesser eller tänkande överlag annat än med indirekta metoder. D.v.s. att 
sluta sig till (inferera) dessa uppfattningar och mentala förändringsprocesser från 
intervjuuttalanden, observerade handlingar och annat empiriskt forskningsmaterial.  

Beroende på utifrån vilka ontologiska dimensioner människors tal och handlingar 
betraktas ges en mental dimension också varierande betydelse. Inom många tradi-
tioner, t.ex. diskurspsykologi, erkänns en mental verklighetsdimension näppeligen 
eller inte alls, utan ”mentala” fenomen ses som ”discursive objects which people 
construct in talk and texts” (Potter & Edwards 1999, s 448). Människors tänkande 
beskrivs främst i termer av de socialt uppburna diskurser forskare kan dokumentera i 
en specifik social kontext (t.ex. Antaki et al. 2003, Potter & Edwards 1999). I andra 
traditioner, t.ex. social representationsteori (se t.ex. Chaib & Orfali 1995) eller fe-
nomenografi (Marton et al. 1984, Marton & Booth 2000) är den mentala verklig-
hetsdimensionen helt dominerande och människors mentala konstruktioner och 
uppfattningar undersöks ”direkt” genom t.ex. intervjuutsagor utan att tillkomstsituat-
ionen eller orienteringar till någon specifik verksamhet ges empirisk och ibland inte 
heller teoretisk uppmärksamhet (Potter & Edwards 1999). 

Den ontologi som underbygger denna avhandling utgår från såväl en mental som 
en social och materiell verklighetsdimension (se vidare kapitel 5). Den sociala verk-
lighetsdimensionen byggs upp av såväl människors subjektiva meningar som deras 
materiella uttryck i form av tal, text och olika artefakter, och med begreppet mental 
inramning läggs fokus på den ”mentala närvaron” i den sociala verklighetsdimens-
ionen. Begreppet subjektiv förståelse är i detta ett begrepp ämnat för den ”rena” 
mentala verklighetsdimensionen och är således mer av en teoretisk konstruktion på 
logisk-deduktiva grunder.  

För att undersöka denna förståelse behövs troligen lugna, avskilda situationer där 
respondenten inte distraheras av en hög och tidskritisk ”crowdedness” (Eraut 2000) 
av företeelser runt respondenten vilka pockar på uppmärksamhet och åtgärder. Me-
todologiskt kan en undersökning av subjektiv förståelse därför kräva upprepade 
intervjuer där respondenten efterhand lär känna intervjuaren för att minska den 
”crowdedness” som även mötet med en tidigare okänd intervjuare kan innebära. 
Detta har inte varit möjligt i denna studie, varför subjektiv förståelse undersöks som 
återkommande mentala inramningar i intervjuer och observationer, utifrån vilka den 
teoretiskt konstrueras. 

När det gäller chefernas handlande i en social verklighetsdimension är ett annat 
problem med intervjuer att det finns en betydande svårighet i att genom intervjuer få 
respondenter att beskriva sitt eget tänkande och sina handlingar i arbetet som lärande 
eller som de tysta kunskaper och erfarenheter de använder i arbetet. Vidare blir det 
problem för forskare att från dessa beskrivningar ställa upp begrepp och modeller 
om det lärande personerna genomgår eller den kunskap personerna använder i arbe-
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tet (Eraut 2000, Eraut et al. 1998). Intervju- och enkätmetodik har också kritiserats - 
speciellt från interaktionsanalytiskt håll - för att i alltför hög grad lita till responden-
ternas egna redogörelser för vad de gör (Heritage 1990/91).  

Chefsstudier som omfattar såväl intervjuer som observationer visar också att det 
ofta finns ett glapp mellan vad chefer säger att de gör, och vad de i realiteten gör 
(Moqvist 2005, Watson 1994, 1996). Detta problem med undersökningar av relat-
ionen mellan individuella, mentala processer och dessa individers handlingar finns 
fångat i Argyris & Schöns (1996) begrepp om ”espoused theories” och ”theories-in-
use”, där det förstnämnda är de explicita och ofta professionsgemensamma förkla-
ringar av de egna handlingarna som respondenter nämner och vill ska gälla, bland 
annat för att vidmakthålla en professionell identitet (Argyris & Schön 1996). Det 
senare är de implicita och erfarenhetsbaserade handlingslogiker som respondenterna 
lever efter och inte alltid är helt medvetna om själva. Dessa måste istället konstrue-
ras på basis av observationer av handlandet (a.a.).  

Intervjuer och andra frågemetoder bör dock inte kategoriskt avfärdas som meto-
der för att få veta något om chefers arbete, trots kritiken om glapp mellan det sagda 
och det utförda (Alvesson 2003, Alvesson & Deetz 2000, Nisbett & Wilson 1977). 
Bland annat är intervjuer och andra frågemetoder de främsta och mest tillgängliga 
metoderna för att få veta något om respondenternas subjektiva tankevärldar. De 
problem med att beskriva tänkandet som ovanstående författare tar upp rör dock 
främst tänkandets processer och innehåll i situationer utanför intervjusituationen, 
d.v.s. problemet med att i en intervjusituation beskriva vad man tänker och gör i en 
annan (arbets)situation. En intressant fråga är därför om det går att utveckla inter-
vjumetoder som ger goda möjligheter för respondenter att i en intervjusituation tala 
om sitt tänkande och sin förståelse i arbetet (Eraut 2000, Fessey 2002).   

Ett sätt att använda intervjuer för detta ändamål, och samtidigt både ta kritiken 
mot intervjuer på allvar och undkomma något av dess udd är att i hög grad kontextu-
alisera intervjuer och basera dem på faktiska händelser som också kunnat observeras 
– d.v.s. genom att med inspiration från ”stimulated recall-metoder” (Alexandersson 
1994, Haglund 2003) använda det som här kallas händelsebaserade intervjuer liksom 
att fråga under pågående verksamhet, d.v.s. fältintervjuer. En sådan kontextuali-
sering implicerar också ett etnografiskt arbetssätt, d.v.s. att genomföra intervjuer i 
den kontext och i så nära anslutning som möjligt till de observerade händelserna, 
men som sagt även att följa och fråga respondenterna mitt under pågående aktivite-
ter i deras arbete.   

Kritiker av ”stimulated recall” menar dock att de stimuli som en videoupptagning 
eller dylikt ger inte är av samma art som de som förekommer i den inspelade situat-
ionen (Yinger 1986, Haglund 2003). Detta blev tydligt vid några tillfällen när vi-
doeupptagningen mer visade chefen själv än den följda chefens ”egen vy” varvid 
respondenterna (cheferna) började granska och kommentera sig själva på ett sätt som 
var tydligt bereonde av intervjusituationen. En erfarenhet av detta är att i ett video-
material för ”stimulated recall” bör den följda chefen själv vara så lite i bild som 
möjligt, och den runtomgivande miljön, kolleger etc. i huvudfokus.  
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Vidare menar kritikerna av metoden att en intervjuperson svårligen kan komma 
ihåg sitt tänkande i en situation och att det är svårt att skilja mellan ihågkomna tan-
kar och tankar konstruerade i intervjusituationen (Yinger 1986, Haglund 2003). 
Detta påminner också om en problematik som med Weick (1995) kan benämnas 
”commitment”, d.v.s. att när en chef väl har handlat på ett visst sätt med ett visst 
utfall och detta därmed inte går att ändra på, finns risken att chefen anger sina avsik-
ter med handlingen (commits to the action) så att de passar med handlingens faktiska 
utfall, och inte så som avsikterna var före handlingen. Detta måste man som forskare 
vara medveten om, men min erfarenhet är att förtroende mellan forskare och chefer 
och ett observerande över tid, där man är insatt i förbandets verksamhet och kan 
fråga om vad cheferna avser med något före utfallet står klart betydligt mildrar ris-
kerna med commitment och efterhandskonstruktion av tankar i den observerade 
situationen. Med andra ord är det viktigt att händelsebaserade intervjuer inte bara är 
en stimulated recall-intervju runt en (video)dokumenterad händelse, utan också 
kompletteras med en etnografiskt grundad insikt i händelsens kontext och att det 
som sägs i intervjun därmed kan relateras till samtal och intervjuer utanför den hän-
delsebaserade intervjun och till vad andra chefer säger om sitt arbete. Här skiljer sig 
händelsebaserade intervjuer från huvudfåran inom ”stimulated recall”-forskningen. 

Frågandet i olika former av intervjuer kan också leda till att respondenter tvingas 
sätta ord på och tydliggöra uppfattningar som de har, eller vill ha i form av 
”espoused theories of action”, men inte alltid har funderat närmare över utan som 
fungerat som en oreflekterad grund för reaktioner och handlingar. För att kunna sätta 
ord på sin uppfattning kan de behöva tillgripa de diskursiva medel de har kognitiv 
tillgång till i intervjutillfället - något Potter & Wetherell (1987) kallar att använda 
tolkningsrepertoarer som resurser för att i interaktion skapa världsbilder. Intervjuer-
na med cheferna kan därmed bli ett tillfälle att undersöka vilka diskursiva medel i 
form av ”espoused theories”, ”coding schemes” (Goodwin 1994), metaforer eller 
tolkningsrepertoarer de tillgriper för att (retroaktivt) orientera sig i intervjusituation-
en, om det finns en spridning i chefskollektivet av dessa diskursiva medel, och uti-
från detta gestalta en kollektiv förståelse för insatssammanhanget och arbetet.  

2.3 Analysmetoder 
Det empiriska materialet från den partialetnografiska fältstudien är tämligen omfat-
tande, och ett inledande analysarbete har ägt rum i avsikt att identifiera olika empi-
riska teman i materialet. Ett empiriskt tema kan förstås som ett innehållsområde där 
det med hjälp av det empiriska materialet går att säga något substantiellt, och under-
byggs alltid av ett forskningsintresse eller en idé om vad som är värt att säga något 
om. Analysstrategin har därför varit att vid identifieringen av teman inledningsvis 
vägledas av de organisationsteoretiska perspektiv som användes vid empirikon-
struktionen och utifrån dem identifiera de instrumentella, sociala/kulturella och 
organisationspolitiska kontexterna för chefernas arbete och lärande. Detta kan kallas 
en teoriguidad empirikonstruktion och analys (Yin 2003). Teman som formulerades 
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på detta sätt är: skillnader i yttre såväl som inre insatskontext för olika chefsnivåer, 
instrumentell organisering av säkerhetsarbete, organisationsstruktur och interna 
konflikter, och lokal förbandskultur och arbetets inriktning.  

Men den inledande analysen har också skett som ett öppet skannande av materi-
alet, d.v.s. empiriska teman har formulerats genom att begreppsliga fokuseringar i 
olika delar av materialet befunnits ha viss ”familjelikhet”, men utanför de organisat-
ionsteoretiska perspektivens begreppsstrukturer. Några av de teman som identifiera-
des på detta sätt är bl.a: ledarskap som identitetsuppfordring, erfarenhetsbaserat 
lärande, kollektiva läraktiviteter, chefsarbete och organisatoriskt lärande, och de 
traditionellt icke-militära uppgifternas karaktär och lärandepotential.  

Ett av de teman som också identifierades genom ett öppet skannande utgjordes av 
chefernas förståelse av sitt säkerhetsarbete i Kosovo och identifierades när inter-
vjuer, videoobservationer och fältanteckningar från Kosovo jämfördes med intervju-
erna från Livgardet. Detta tema i det empiriska materialet befanns av skäl som an-
getts i avsnitt 1.4 vara värt att fortsätta analysera, och har också krävt utvecklingen 
av en ny teoretisk begrepps- och analysram för ett andra analysvarv.  

2.3.1 Analytisk bearbetning och kategorisering  
I en analysstrategi bör ingå hur det empiriska materialet ska bearbetas och förbere-
das för analys, vilket för intervju- och videomaterial oftast innebär någon form av 
transkribering (Kvale 1997), och för fältanteckningar någon form av renskrivning 
och kategorisering (Emerson et al. 1995).  

Att se transkriptionerna av inspelade intervjuer och videofilmer som det empi-
riska material som ska analyseras är emellertid problematiskt, då all transkription 
ofrånkomligen innebär ett selektivt urval av information (Ochs 1979), även om 
avancerade symbolsystem utvecklats även för detta (se t.ex. Jefferson 2004). Detta 
problem kan illustreras med följande utsnitt från intervjumaterialet (med en förhål-
landevis grov transkriberingsgrad):  

 
 

MG: Om man ser internationella samfund som Röda korset, NGO:s som 
läkare utan gränser, olika FN-organisationer B10A: Nae, där upplever jag 
just, det har vi inte haft nån utbildning, alltså jag vet ingenting om Läkare 
utan gränser därnere, och ingenting om Röda korset heller kan jag säga, MG: 
och inte vilka FN... organisationer som finns där? B10A: Naej, alltså det är 
klart att jag känner till om FN och NATO och så, men...  MG: Men inte vilka, 
om det finns några projekt som [nej] t.ex. UNHCR har och sånt där [nej], och 
det har inte nämnts på utbildningen? [nej]. (Intervju B10A, Livgardet) 

 

Respondenten B10A (plutonchef 1.pluton, se figur 2-01 ovan och bilaga 1) i denna 
intervju var genomgående mycket artig och nyfiket responsiv på frågorna. I det ovan 
visade avsnittet svarade respondenten från rad 5 med en alltmer irriterad ton och 
tittade bort från mig och åt sidan vid frågan “men inte vilka” på rad 6 som ställdes 
efter ett par sekunders tystnad, och svarade upprepade gånger tydligt “nej” med en, 
som jag uppfattade det, rätt ”irriterat avvisande” ton och vid tidpunkter i mitt tal som 
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inte är naturliga turbytesplatser. Vid den efterföljande frågan var B10A återigen 
artig och nyfiken. Detta är, tillsammans med bristen på längre utsagor från respon-
denten, viktig information för mina tolkningar om vilken vikt kunskap om i detta fall 
internationella hjälporganisationer som eventuellt tillmäts av respondenten, liksom 
för mitt begripliggörande av förståelse som något som också innehåller ett värde-
rande, emotivt element vilket kommer avhandlas närmare nedan i avsnitt 5.4.  

När ett emotionellt signalerat ointresse (eller intresse) på olika sätt återkommer 
hos flera respondenter runt samma frågeställningar blir det intressant för tolkning 
och analys. Likaså vilka frågeställningar som lätt frammanar en mer “formell” ton 
med t.ex. mindre variation av tonhöjd eller med användning av mer formella uttryck, 
vilket kan tyda på att respondenten vill bemöta den ställda frågan mer som chef och 
officiell organisationsföreträdare än som något annat. Det är ytterst svårt att fånga 
denna information från ett intervjutranskript, utan ljudfilen måste, tillsammans med 
minnet och stödanteckningar från intervjun användas för att sluta sig till intervjuper-
sonens emotiva inställning och engagemang.   

Problemet med informationsförlust återkommer vid transkription av allt inspelat 
material men är speciellt tydligt vid transkription av videomaterial där en linjär text-
framställning inte alltid gör rättvisa åt den multimodala information (kroppsspråk, 
tonfall, etc.) som videomaterial (och även ljudinspelat intervjumaterial) innehåller 
(Heath 1993). Istället för utskrifter på papper har därför själva ljud- och bildupptag-
ningarna från intervjuer och videodokumentation använts som det grundläggande 
empiriska materialet för analysen, och där utskrifter istället är en del av analysen 
genom det urval och förtydligande av information transkriptionen innebär. Det inne-
bär också att allt inte behöver skrivas ut.  

I denna studie har därför inte intervjuer och videomaterial transkriberats utan bi-
behållits som ursprungliga ljud- och bildfiler som använts för upprepade analytiska 
genomgångar av materialet. Kodning och tolkningar av intervjusvar och videose-
kvenser har skett direkt från dessa media, och transkribering har i huvudsak skett för 
att överföra materialet till rapporttextformatet. Presentationen av det empiriska bild- 
och intervjumaterialet i denna avhandling kommer därför inte att läggas på en de-
taljnivå som försöker uttrycka tonfall, etc. då materialet huvudsakligen används för 
att exemplifiera mer övergripande slutsatser om chefernas förståelse än att visa hur 
förståelsen i detalj tar sig uttryck i enskilda intervju- eller observationsmoment. 

Den digitala bild- och ljudtekniken (programmet InqScribe) har underlättat kod-
nings- och tolkningsarbetet genom att det kunnat ske på en dator med hjälp av pro-
gramvara för hantering och kopiering av urklipp ur ljud- och bildfiler. På detta sätt 
kan intervjuer också innehållskategoriseras i ett textdokument och förses med en 
”innehållsförteckning” med länkar till motsvarande avsnitt i ljudfilerna. Ett exempel 
ges nedan. Genom att i InqScribe klicka på tidsangivelsen kommer man direkt till 
motsvarande plats i ljudfilen. Ett protokollutdrag kan se ut så här: 

[00:22:24.17] om radiosystem på plutonen 
[00:23:19.23] om roller och uppgiftsfördelning chef-stf 
[00:25:33.17] B40A: därför vill jag på en gång bara: han är chef, punkt, du 
har allt, djävulskt, ansvar på den här gruppen, det... finns inga undantag. 
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En ”intervjuinnehållsförteckning” som den ovan kan också successivt byggas ut till 
en intervjuutskrift av relevanta delar av intervjun, vilket skett för stora delar av 
materialet i och med analys och rapportskrivande.  

Ett intervjusvar är inte heller ett stycke frisvävande information, utan står alltid i 
relation till en fråga, en intervjuare. I intervjuutdragen har jag därför i möjligaste 
mån också presenterat frågorna, gjort mig som intervjuare synlig för att intervjusva-
ret som empiriskt material ska kunna ses i sitt tillkomstsammanhang. 

2.3.2 Konstruktion av teoretiskt fokus och analytiska teman 
De organisationsteoretiska ramar som användes först, i den empirikonstruerande 
fasen av undersökningen, blev irrelevanta för den fortsatta analysen av chefernas 
förståelse genom att inte explicit lägga fokus på relationer mellan formellt lärande, 
subjektiva uppfattningar och informellt lärande i arbetet. Behovet av att utveckla de 
teoretiska ramarna avhandlas av Alvesson & Deetz (2000) som skriver om teoretiska 
referensramar som tolkningsrepertoarer bestående av element med olika grader av 
djup och ytlighet. Dessa kan innehålla såväl djupa element i form av ”de teorier och 
diskurser som forskaren har utmärkt grepp om och stor förmåga att låta komma till 
användning” (s 204) liksom grunda element i form av de ”teorier och vokabulärer 
som är bekanta för forskaren men bara kan tillämpas på ett grovt och osäkert sätt” 
(ibid.).  

Om det empiriska materialet visar teman som uppfattas som i behov av tolkning-
ar utifrån mer djupa element menar Alvesson & Deetz (2000, s 204-205) att forska-
ren har tre valmöjligheter: 1) låta temat förbli outforskat, 2) referera kort till det eller 
i huvudsakligen empiriska eller föga abstrakta termer, och 3) utveckla de relevanta 
delarna av tolkningsrepertoaren och göra en mer avancerad undersökning av detta 
fenomen. Det sistnämnda alternativet, menar de, innebär att det empiriska materialet 
verkligen kan inverka på forskningsresultatet på ett oväntat sätt.  

För denna avhandling valde jag, utifrån de skäl som redovisades i avsnitt 1.4, att 
utveckla de relevanta delarna av tolkningsrepertoaren för att göra en mer avancerad 
undersökning av det empiriska temat om chefernas förståelse av sitt säkerhetsarbete 
i Kosovo och hur denna kan relateras till insatsutbildningen. Några mer utvecklade 
teoretiska synsätt på hur dessa relationer kan förstås, utöver studier av hur expert-
kunnande utvecklas, har inte heller stått att finna i litteraturen. Analysen har därför 
skett mer med en explorativ ambition att närmare undersöka och begripliggöra relat-
ionerna mellan formell utbildning och lärande i arbetet, än att försöka förklara dessa 
utifrån befintliga teorier.  

I denna modell- och begreppsutvecklingsprocess har det ursprungliga empiriska 
materialet skannats för att inom ramen för det valda empiriska temat identifiera mer 
precisa analytiska teman, d.v.s. fråge- eller innehållsområden som genomgående kan 
relateras till insatsutbildningens innehåll och miljö och till hur cheferna förstår och 
resonerar om arbetet under såväl utbildningen som insatsen. Detta har resulterat i tre 
omfattande frågeområden från det ursprungliga materialet, nämligen:  
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1) frågor om insatskontexten i vid bemärkelse,  
2) om säkerhetsarbetets organisering och inriktning,  
3) om arbetsuppgifter och arbetsrutiner.22  

 
Det empiriska material som i Kosovoprojektet konstruerades i relation till dessa tre 
frågeområden har genom tolknings- och modellkonstruktionsprocessen kommit att 
utgöra den empiriska basen för modellen. 

2.3.3 Analytiska problem och överväganden 
I samband med analysen av olika delar av det empiriska materialet i relation till 
avhandlingens frågeställningar har olika analytiska problem uppstått, och övervä-
ganden och val fått göras. Dessa är ofta specifika för den del av den teoretiska mo-
dellen och det empiriska material som berörs. Istället för att redovisa och diskutera 
dessa problem, överväganden och val här, i detta avsnitt, sker detta i resultatkapitlen 
i samband med den empiriska belysningen av modellen. I kapitel 12 förs också en 
diskussion om modellens empiriska grund och generaliserbarhet. 

2.4 Avslutning 
Kosovoprojektet gav, som sagt, upphov till ett omfattande empiriskt material, utifrån 
vilket flera olika empiriska teman formulerats. Ett av de teman som identifierades 
genom ett öppet skannande utgjordes av chefernas förståelse av sitt säkerhetsarbete i 
Kosovo och identifierades när intervjuer, videoobservationer och fältanteckningar 
från Kosovo jämfördes med intervjuerna från Livgardet. I nästföljande kapitel disku-
teras hur temat om chefernas förståelse kan ses mot bakgrund av olika forsknings-
områden.  

 

                                                           
22 Andra frågeområden som på samma sätt finns genom hela materialet har berört ledarskap, 
interna konflikter och intern kultur i skyttekompaniet. Dessa valdes dock bort då de inte före-
kom som områden för formell utbildning i insatsutbildningen, utan förutsattes hanteras med 
officerares och gruppchefers tidigare kunskaper (gruppcheferna genomgick dock en knapp 
halvdags ledarskapsutbildning om olika ”typbrott” mot kontingentens olika policies och reg-
ler, och en knapp halvdags orderträningsövning).  
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Kapitel 3 - Utbildning för Försvarsmaktens 
fredsfrämjande insatser 

De följda cheferna är militära chefer i en av Försvarsmaktens fredsfrämjande 
utlandsinsatser. Detta kapitel redogör översiktligt dels för hur Försvarsmakten nor-
malt organiserar och utbildar förband för utlandsinsatser, dels för hanteringen av 
erfarenheter från insatserna, dels för hur de följda chefernas utbildning arrangerades. 
För en närmare redogörelse, se Granberg (2013). Kapitlet redogör också för hur 
insatsen i Kosovo har en egen, lokalt framvuxen organisationsform av stor betydelse 
för chefernas förståelse av insatsen. Kapitlet avslutas med en problematisering av 
insatsutbildningens möjligheter att skapa förståelse inför fredsfrämjande insatser. 

3.1 Försvarsmaktens organisering av utlandsförband 
Militära organisationer har av hävd utvecklats och vidmakthållits för att kunna ut-
kämpa krig och väpnad strid, främst krig mellan nationer. Sedan slutet av det andra 
världskriget har militära organisationer emellertid i hög grad använts för fredsfräm-
jande insatser av annan art än att ”vinna fred genom krig”. Den svenska Försvars-
makten har en, i jämförelse med de flesta andra länders militärorganisationer, lång 
historia av att delta i sådana insatser; den första svenska FN-insatsen ägde rum med 
obeväpnade observatörer i Gaza år 1948, och den första svenska truppinsatsen sked-
de 1956 i Suez som en del av FN:s första truppinsats.  

Dessa insatser skedde dock länge som en sidoverksamhet till Försvarsmaktens 
ordinarie och traditionella uppgifter att försvara landet och hävda dess gränser. Efter 
det kalla krigets slut 1991 har den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen emeller-
tid accentuerat den fredsfrämjande rollen för militära organisationer, även för den 
svenska Försvarsmakten. Uppgiften att delta i internationella fredsfrämjande insatser 
är sedan 1996 en av Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter.23  

Försvarsmaktens fredsfrämjande utlandsinsatser har traditionellt genomförts i 
sexmånadersperioder av tillfälligt sammansatta personalkontingenter. Dessa kontin-

                                                           
23 De fyra huvuduppgifterna är: 1) att i fred förbereda för att i krig försvara riket mot väpnade 
angrepp som hotar dess frihet och oberoende, 2) att kontinuerligt i fred och under kriser kunna 
övervaka och hävda rikets territoriella integritet i luften, till sjöss och på marken, 3) att kunna 
ställa kvalificerade förband och andra resurser till förfogande för internationella fredsfräm-
jande och humanitära insatser, och 4) att kontinuerligt kunna stödja samhället vid svåra på-
frestningar i fred (Regeringen 1997). 
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genter är formella delar av den svenska Försvarsmakten (Utlandsstyrkan) och har 
vanligen formats av något utpekat ansvarigt svenskt grundorganisationsförband24. 
De har till sin huvuddel normalt bestått av på frivillig väg rekryterade yngre värn-
pliktiga soldater, värnpliktigt befäl, och mestadels yngre yrkes- och reservofficerare 
oftast med begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av utlandstjänstgöring.  

Till en mindre del ingår vanligen likaledes tillfälligt sammansatta men speciellt 
anpassade enheter för olika specialuppgifter, t.ex. min- och ammunitionsröjning, 
samverkan med lokalsamhällen, underrättelsetjänst eller personskydd. Dessa be-
mannas normalt med särskilt utvald och utbildad personal, ofta med omfattande och 
ofta återkommande tidigare utlandstjänstgöringar bakom sig och ofta rekryterade 
från en mer eller mindre formellt organiserad personalpool av militära specialister i 
Sverige. 

Detta sätt att ställa upp personalkontingenter och förband för utlandsinsats håller 
nu på att förändras i och med att värnplikten blivit vilande i fredstid och Försvars-
makten övergått till stående förband, frivillig tjänstgöring och anställd personal på 
alla personalnivåer.   

3.1.1 Insatsutbildning 
Försvarsmaktens tidigare och mångåriga huvudinriktning mot ett invasionsförsvar 
har inneburit att utbildning för utlandsinsats getts i nära anslutning till insatsen och 
endast till de frivilliga, tillfälliga kontingenter som ska åka iväg. Detta är ett förfa-
rande som ärvts och vidareförts från de första svenska fredsfrämjande truppinsatser-
na på 1950- och 60-talen, vilka kom att organiseras och sättas in med mycket kort 
varsel (Hansson 2005).  

Insatsutbildningen var under flera decennier fram till 1990-talets början också en 
ganska kort utbildning om upp till två veckor, anpassad till de övervakningsuppgif-
ter som insatserna mestadels innebar. I och med den första insatsen i Bosnien 1993 
(BA01) förlängdes utbildningen till ca fem-sex veckor för förbandets huvuddel (Jo-
hansson 2001). Bakgrunden var bl.a. ett upplevt behov av mer stridsutbildning och 
samövning inför sannolikheten att FN-förbanden i Bosnien skulle kunna dras in i 
strid (Henricsson 1998).  

Utifrån utbildningen av BA01 år 1993 har något av ett standardutbildningspro-
gram för utlandsinsatser uppkommit.25 Insatsutbildning beskrivs år 2010 såhär på 
Internationella Utbildningsenhetens hemsida:  
  

                                                           
24 Arméregementen, flygflottiljer eller marinförband. Hela organisationen för uppsättande och 
bemanning av förband för utlandsinsatser är när detta skrivs (2013) dock under förändring i 
och med övergången till en Försvarsmakt med stående förband med anställda soldater.  
25 Något som kanske kan kallas ett ”bosnienparadigm” för svensk, militär insatsutbildning. 
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Fredsbevarande verksamhet. 

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

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

Insatsspecifik utbildning 

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

Säkerhetsutbildning 

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

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

 
Huvuddelen av utbildningstiden om ca sex veckor läggs dock på vapen-, materiel- 
och stridsutbildning (en närmare redogörelse för utbildningen finns i Granberg 
2013). Inför insatsen i Afghanistan har utbildningstiden förlängts ytterligare till ca 
tio veckor. De stora kostnader som är förknippade med utlandsinsatser och förband 
med anställda soldater medför dock ett visst motstånd mot generell förlängning av 
utbildningstiderna.26  

Tidigt i en kontingents utbildningsperiod sker normalt också studiebesök i insats-
området - s.k. ”rekognoseringsresa” - av en del, främst de högre, av de tillkommande 
cheferna. Bland tillkommande personal genomför också vissa specialister en del av 
sin utbildning på plats i området, parallellt med den avgående kontingentens perso-
nal. Under utbildningsperioden för den tillkommande kontingenten är det inte ovan-
ligt att några chefer från olika organisationsnivåer i den avgående kontingenten 
kommer till Sverige för en informations- och erfarenhetsföreläsning.27 

Insatsutbildningen planeras och leds av de olika missionsavdelningarna på För-
svarsmaktens Internationella Utbildningsenhet (IntUtbE) på Livgardet i Kungsängen 
utanför Stockholm. Dessa avdelningar följer rutinmässigt upp läget i ”sitt” insatsom-

                                                           
26 Detta är min erfarenhet efter samtal med många officerare i Försvarsmakten. Inför fallstu-
dien fick jag i kontakterna med såväl Försvarshögkvarteret som den Internationella Utbild-
ningsenheten flera gånger också höra att den forskning jag ville genomföra helst inte fick leda 
till mer utbildningstid för insatsförbanden.    
27 Intervju med mj Wesslén, Livgardet, Stockholm, 2006.  
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råde och hur den senast genomförda utbildningen kommit att fungera, vilket sedan 
ligger till grund för förändringar i den insatsspecifika utbildningen. Det är också 
inom dessa speciellt avdelade och personellt tämligen små verksamheter som yrkes-
kunnande och doktriner som har formats och traderats inom ramen för olika utlands-
insatser har kunnat ackumuleras. Inom dessa utbildningsenheter har dock personal-
rotation och bristande dokumentation ofta lett till att erfarenheter och slutsatser 
återkommande förlorats.28   

Utbildningen genomförs också med hjälp av inlånade föreläsare, inlånade in-
struktörer med egen erfarenhet från utlandsinsatser och helst det aktuella insatsom-
rådet, liksom med understöd från de av kontingentens egen personal som har ut-
landserfarenhet. Instruktörerna har i de flesta fall själva gjort en eller flera insatser i 
det insatsområde för vilket de utbildar en kontingent. Olika utbildningar för utlands-
insatser blir på detta sätt därför baserade på, och mycket beroende av, dels tillgången 
på utbildare med egen erfarenhet, dels erfarenheten och kunskapen inom de olika 
missionsavdelningarna på IntUtbE. För de kontingenter som rekryterats och står i 
färd med att genomföra en insats utgör den insatsspecifika utbildningen därmed en 
av de viktigaste källorna för att kunna ta del av tidigare erfarenheter och lärdomar.  

Kunskaps- och färdighetsuppbyggnaden blir med detta förfarande också mycket 
insats- och områdesspecifik och vid insatser i nya konfliktområden uppstår lätt ett 
glapp mellan de tidigare erfarenheterna och den nya insatsens krav. Förfarandet 
leder också till en viss tröghet vid erfarenhetsöverföringen vid insatser i nya kon-
fliktområden då de som genomfört en insats p.g.a. semester och nya arbetsuppgifter 
ofta inte kan återkomma som instruktörer förrän efter ett år.  

Den insatsutbildning som ges i anslutning till insatsen är således den främsta 
verksamheten för att förbereda personalen för sina uppgifter i en fredsfrämjande 
insats. Denna utbildning berör enbart dem som ska åka iväg. Försvarsmaktens tredje 
huvuduppgift – att delta i internationella insatser– är därför fortfarande mer en fråga 
för dem inom Försvarsmakten som konkret ska utföra dem, precis innan de ska ut-
föra dem, än för den svenska militära professionen och dess långsiktiga utveckling 
av sina yrkestraditioner. Detta gäller speciellt de i utlandsinsatserna ofta återkom-
mande icke-traditionella uppgifterna och den kompetens de kan kräva.  

Utöver insatsutbildningen ligger en stor del av kompetensuppbyggnaden och vi-
dareföringen av kompetens för utlandsinsatser i det erfarenhetshanterings- och över-
lämningsarbete som är knutet till dessa. 

3.1.2 Erfarenhetsöverlämning mellan kontingenter 
Vid insättandet av en ny kontingent i insatsområdet åker regelmässigt den tillkom-
mande kontingentens chefspersonal iväg först och går under några dagar till veckor 
bredvid de chefer de ska avlösa innan resten av tillkommande kontingent kommer på 
plats. Detta överlämningsförfarande – som brukar benämnas ”hand-over” – har stora 

                                                           
28 Intervju med mj Fredrik Wesslén, Chef för Kosovoavdelningen vid Försvarsmaktens Inter-
nationella Utbildningsenhet vid Livgardet, Stockholm, 2006. 
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fördelar då tillkommande chefer med egna ögon kan se t.ex. terräng, anläggningar 
och hur verksamheten bedrivs på plats i insatsen och tala med dem som utför de 
olika uppgifterna, vilka lärdomar de dragit och vilka problem de mött. Förfarandet 
har emellertid också kritiserats av officerare för att sakna institutionellt minne, d.v.s. 
tillgänglig dokumentation av slutsatser och lärdomar (Höglund 2007), och struktur 
för vilken information som regelmässigt ska överlämnas (Svensson 2005).  

Överlämningen har också försvårats av prestige och vi-och-dom-tänkande mellan 
avgående och tillkommande kontingent (Blomgren & Johansson 2004, Svensson 
2005). Förfarandet har ofta också präglats av både ointresse att delge erfarenheter på 
grund av avslutning av insats och förestående hemresa, och ovilja att ta del av erfa-
renheter då tillkommande kontingent upplever sig ha ett annat läge och redan funge-
rande rutiner (Niklasson 2004, Svensson 2005). Till detta kommer skillnader i hur 
uppgifter övergripande ges och löses inom olika förbandskulturer och förbandstrad-
itioner i Sverige (Magnusson 1998). 

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

Det rådande överlämningsförfarandet är också mycket beroende av dels vad som 
upplevts och erfarits under en insats, dels den erfarenhetsöverlämnande personalens 
förmåga att formulera och förmedla kunskaper och erfarenheter på sådant sätt att de 
är användbara för efterkommande utlandsförband. Det synes som om det är mycket 
upp till de enskilda överlämnarna och mottagarna vad som kommer att fokuseras, 
och överlämnandet stöds generellt inte av organisationsgemensamma, rationellt 
fastlagda mallar, av en utvecklad gemensam professionell begreppsapparat, eller av 
tidigare erfarenheter av processen genom t.ex. systematiska utvärderingar av hur 
framgångsrik överlämning utformats och vad den innehållit.  

Överlämningsproblematiken har dock aldrig varit föremål för större studier eller 
utvärderingar, utan olika problem med överlämningsförfarandet nämns lite här och 
var i andra studier, t.ex. C-uppsatser av militära chefer med utlandserfarenhet vid 
Försvarshögskolans högre militära utbildningar (Niklasson 2004, Svensson 2005), 
eller i samtal med personal med utlandserfarenhet.    

De erfarenheter som varje kontingent gör i arbetet med uppgifter i fredsfrämjande 
insatser kommer förmodligen även under översiktlig tid framöver att vara den 
främsta källan till förbättrat kunnande i utförandet av dessa uppgifter, och detta på 
såväl individuell som kollektiv och organisatorisk nivå. På en kollektiv och organi-
satorisk nivå blir därför även fortsättningsvis den direkta kontakten och överläm-
ningen mellan avgående och tillkommande förband, tillsammans med insatsutbild-
ningen och dess uppdatering genom uppföljning de viktigaste erfarenhetsöverfö-
ringslänkarna, även om detta, som påpekats ovan, har sina begränsningar.    
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3.1.3 Erfarenhetsformulering i en insatskontext 
Erfarenheter formas dock inte i ett vakuum, utan vad som är en betydelsefull, central 
erfarenhet beror till stor del av det sammanhang där erfarenheten formas och hur 
detta sammanhang förstås (Argyris & Rein 1994, Entman 1993, Kahneman and 
Tversky 1984). Som framförts i inledningskapitlet är det väl befäst i arbetslivspeda-
gogisk forskning att ett utvecklande lärande i arbetet främjas av olika former av 
kognitivt stöd i form av t.ex. teoretiska begrepp och perspektiv, liksom att ett lä-
rande i arbetet bör integreras med formella utbildningssatsningar som kan erbjuda 
detta kognitiva stöd. En bakgrund till detta finns bland annat i de alltmer komplexa 
sammanhang och arbetssystem inom vilka alltfler arbetsuppgifter återfinns (Billett 
1994, 1996, 1999, Conlon 2004, Ellström 1996, McGuire & Gubbins 2010, Svens-
son et al. 2004, Svensson & Randle 2005, Tennant 1999).    

Detta har en tydlig parallell i en militär kontext där utlandsinsatser i främmande 
länder inom ramen för internationella överenskommelser ställer betydligt större krav 
på att förstå t.ex. insatsernas politiska sammanhang eller samhällsstruktur och kultur 
i de länder där insatserna görs, än vad som gäller vid militär verksamhet i det egna 
landet (Franke 1999, Holsting & Nørgaard 2006, Johansson 2001, Selmeski 2007).  

Efter det kalla krigets slut 1991 har de fredsbevarande insatserna också ändrat ka-
raktär och har kommit att benämnas ”second generation peacekeeping”. Känneteck-
nande är att många av insatserna har skett under pågående strider i sönderfallande 
stater, utan att ett freds- eller vapenstilleståndsavtal funnits på plats som under tidi-
gare insatser. Mandat ges av FN:s säkerhetsråd huvudsakligen med stöd av FN-
stadgans kapitel 7, som föreskriver internationell intervention för att stoppa militär 
aggression och brott mot internationell fred och säkerhet. Militärt våld sanktioneras i 
högre grad än tidigare av säkerhetsrådet och för fler ändamål än enbart självförsvar, 
bland annat för att framtvinga militära tillbakadraganden hos någon part, för att 
skydda civila eller för att tvinga någon part till förhandlingsbordet.  

De utökade befogenheterna och den oklara situationen i många insatser har också 
ställt krav på betydligt bättre utbildade och utrustade förband än tidigare. Många 
nationer har använt olika former av militära elitstyrkor, t.ex. fallskärmsjägarförband, 
eller tungt utrustade mekaniserade yrkesförband tränade för nationellt storkrig för 
dessa insatser, för att genom strid eller hot därom tvinga fram ett fredsavtal. 

Det har emellertid också lett till många problem med bland annat otillräcklig ut-
bildning och förberedelse för andra uppgifter än strid mot en definierad fiende, och 
problem med etiska ställningstaganden där politiskt påkallad opartiskhet formellt har 
påbjudits, även inför åsynen av våld mot civila vilket västvärldens yrkesmilitärer 
normalt tränas i att förhindra (Battistelli 1997, Tripodi 2001a, 2001b, 2003, 2008). 
Detta, liksom den betydligt våldsammare insatsmiljön överlag, kom i världens blick-
fång genom bl.a. insatserna på Balkan under 1990-talet och i Somalia 1993 (Bat-
tistelli 1997, Klep & Winslow 1999, Tripodi 2001a, 2001b, 2003, 2008). 

De nya villkoren och den ändrade karaktären hos insatserna har lett till att det 
traditionella ”peacekeepingkonceptet” för FN-insatser behövt kompletteras med nya 
synsätt. Kernic (1999) skriver om detta att:   
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Nowadays, two major concepts of peacekeeping are competing. Both imply 
different views about the type of soldier needed to accomplish the mission 
successfully. Whereas the traditional concept of UN peacekeeping has always 
been very close to the idea of a 'diplomat in uniform', new peace-enforcement 
and peace supporting tasks seem to require a type of soldier that can be de-
scribed either as a 'global policeman' or as a 'warrior for peace'. (Kernic 1999, 
s 114). 

 
Under 2000-talets första decennium har den senare ansatsen till peacekeeping blivit 
den huvudsakliga för genomförande av fredsfrämjande operationer, där insatsen i 
Kosovo efterhand kommit att bli själva typoperationen för att använda nationella 
militärer som ”global policemen” (Friesendorf 2010).  

I ”second generation peacekeeping” kan komplexiteten och de övergripande 
sammanhangen vara svåra att få egen erfarenhet av genom arbete i fält och direkta 
upplevelser, utan måste ofta förstås genom olika begrepp och modeller som kan 
omfatta både det egna arbetet, den egna organisationen, det övergripande samman-
hanget och vilken roll man har i detta (Barnett 1999, Billett 1999, Selmeski 2007). 
Sion (2006) skriver i en studie av utbildning inom den nederländska armén inför 
fredsfrämjande insatser, bl.a. i Kosovo, att:  

Faced with an environment that changed from monovalent to a multivalent, 
blurred, “fuzzy” logic of friend/foe/nonfoe, the army needs to use new lenses 
to read a reality in which the simplicity of the peace-war dichotomy is re-
placed by a complexity of variables (Sion 2006, s 464). 

  
I linje med detta rapporterar Johansson (2001) från 1990-talets svenska insatser i 
Bosnien om att många soldater uttrycker en frustration över svårigheter att förstå 
konflikten - en soldat uttrycker det som att ”ju mer du lär dig om konflikten på Balk-
an desto mer förvirrad blir du” (a.a. s 66, min övers) – och att de efterfrågar bättre 
verktyg för att förstå insatssammanhanget och konflikten.  

En sådan efterfrågan kan förstås som ett behov av kunskaper om och förståelse 
av utlandsinsatsens kontext. Denna kontext kan vidare förstås som insatsens yttre 
eller försvarsmaktsexterna sida i form av insatsens värdsamhälle med t.ex. dess 
historia, sociala och kulturella förhållanden, och konflikter, liksom dess lokala myn-
digheter och organisationer och hela den internationella insatsens historiska utveckl-
ing. I den yttre insatskontexten finns också den internationella, oftast multinationella 
militära insatsorganisationen och de övriga nationernas insatsförband, liksom olika 
internationella civila hjälp- och uppbyggnadsorganisationer. Detta är den del av 
kontexten i en insats man ”åker ut till” och brukar för dem som åker ut vara den 
mest påtagliga och synliga delen av insatskontexten, men också den del där bristen 
på ”new lenses” tenderar att vara mest påtaglig, av studier och samtal med officerare 
att döma. 

Men insatsen kan också sägas ha en inre eller försvarsmaktsintern sida bestående 
av den svenska kontingentens ”hemmafront” i form av t.ex. Försvarsmaktens regler 
och organisatoriska arrangemang för genomförande av utlandsinsatser, den histo-
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riska utvecklingen av insatsorganisering och utbildningen inför insats. Den inre 
kontexten omfattar också Försvarshögkvarterets ledning av insatsen, försvarsmakts-
rutiner runt t.ex. materiel, förläggning och trafik, och insatsuppsättande förbands 
kulturer och förbandstraditioner. En viktig del av denna försvarsmaktsinterna kon-
text är synsätt och uppfattningar i olika förbands officerslag, liksom i officerskåren i 
stort, om vad det innebär att ha genomfört utlandsinsats.  

Denna ”inre” sida av insatskontexten brukar inte vara lika påtaglig för dem som 
genomför insatsen, speciellt inte för dem som genomför sin första utlandsinsats eller 
som bekläder operativa tjänster ute i insatsområdet, liksom inte för den värnpliktiga 
personal som tillfälligt tjänstgör i utlandsstyrkan. Delar av den mer formellt organi-
satoriska försvarsmaktsinterna kontexten finns genom Försvarsmaktens kontingent-
ledning och lokala administration dock ofta på plats i insatsområdet där de utgör 
Försvarsmaktens förlängda lednings- och administrationsarm ut i insatsområdet. 
Den försvarsmaktsinterna kontexten gör sig också påmind genom de bestämmelser 
och regler som generellt gäller inom Försvarsmakten och dess utlandsförband.    

3.2 Utbildning och insats av fallstudiens skyttekompani  
Insatsen i Kosovo sker som en del av en av Nato genomförd FN-insats. Inom Nato 
har den s.k. Kosovo Force (KFOR) organiserats för insatsen. KFOR består av en 
huvudstab och ett antal underenheter, s.k. Task Forces, som olika bidragande nation-
er tillsammans ansvarar för att bemanna. Det svenska bidraget har övergripande 
beskrivits i Granberg (2013). I fokus här är det svenska skyttekompaniet som till-
sammans med huvuddelen av övriga svenska enheter finns i Task Force Central runt 
huvudstaden Pristina i centrala Kosovo. 

Det övergripande uppdraget för skyttekompaniet (liksom för hela KFOR) är att 
utifrån FN-säkerhetsrådsresolution 1244, genom ”framework operations” (säker-
hetsarbete) åstadkomma säkerhet och stabilitet (Safe and Secure Environment - 
SASE) i det kosovariska samhället. ”Framework operations” innebär i stort att pat-
rullera för att visa KFOR-närvaro, att utföra ”vehicle check points” (VCP), d.v.s. 
fordonsgenomsökningar, ”barchecks”, d.v.s. att kontrollera och visitera folk på nö-
jesställen, ”joint patrols”, d.v.s. sampatruller med lokalpolisen, sampatruller med 
serbiska gränsförband längs den kosovo-serbiska gränsen, och att bedriva diverse 
spaningsarbete. 

3.2.1 Utbildning och insats av det studerade skyttekompaniet 
När en kontingents rekrytering och bemanning är klar sker utbildningen och insät-
tandet av kontingenten i tre skeden eller faser. Det studerade skyttekompaniet avvek 
inte från denna rutin. I fallstudien är det den första fasen - insatsutbildningen – och 
den tredje fasen – arbetspraktiken i Kosovo - som fokuseras empiriskt. De tre faser-
na är:  
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En första fas där kompaniet inkallas till utbildning enligt aktuell organisations- 
och befattningsstruktur. En markant skillnad mot grundutbildning av värnpliktiga är 
att kompaniet i sin helhet består av heltidsanställda soldater och befäl som frivilligt 
sökt till tjänsten och genomgått en urvalsprocess. Utbildningen sker i regi av 
IntUtbE i form av ett färdigt utbildningspaket för kompaniet där vissa specialister, 
t.ex. sjukvårdare och förare av tunga fordon inkallas före kompaniets huvuddel och 
utbildas delvis på andra platser i Sverige. Utbildningen sker i högt tempo och det 
finns få möjligheter för de inkallade cheferna att påverka utbildningens innehåll när 
den väl satt igång. Huvuddelen av utbildningen är inriktad mot soldat- och gruppni-
vån.  

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

Vidare övas och berörs ett antal typsituationer, t.ex. ”Vehicle Checkpoint 
(VCP)”, patrullering, genomsökning av hus, fordon och personer, mallar för rapport-
skrivning, grunder i Insats mot Folkmassa (IMF), d.v.s. kravallhantering, samt plu-
tons- och kompaniövningar i detta. Några inslag av träning för gruppcheferna i att ge 
order förekommer, liksom ett utbildningspass om ledarskapsproblem och diskuss-
ioner om vad som ska göras vid olika brott mot policies och regler. Skarpa skjut- 
och stridsövningar i grupp och pluton genomförs. Hela utbildningen avslutas med en 
slutövning där grupper och plutoner under några dygn får lösa olika uppgifter inom 
ramen för hela kompaniets arbete, samt med slutvård och inlämning av lånad utbild-
ningsmateriel.  

Hela kompaniet är i denna fas ”i händerna” på IntUtbE och dess instruktörer och 
det sätt att organisera arbetet som denna enhet hämtat hem från Kosovo och lagt till 
grund för utbildningen. Gruppcheferna deltar i utbildningen med sina soldater, och 
officerarna i plutons- och kompaniledningar deltar i egna utbildningar, går runt och 
besöker olika gruppövningar eller planerar och diskuterar arbetet i Kosovo. De olika 
cheferna i kompaniet möts och umgås på förläggningen och i kontorsutrymmen, 
men arbetar just inte med varandra mer än under vissa, arrangerade övningstillfällen. 
Dock påbörjar kompaniets befäl redan under utbildningsfasen olika rutiner runt 
ordergivning och erfarenhetshantering. T.ex. genomför officerarna kompanirapport, 
d.v.s. ett informations- och ordermöte, två gånger i veckan, där tid bland annat avde-
las för avrapportering av ”lessons learned” för varje pluton, och kompaniets under-
rättelseofficerare håller regelbundna underrättelsebriefningar om det aktuella läget i 
Kosovo. 
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Tabell 3-01. Översikt över insatsutbildningens första fas, ej kalender-
veckor 

 Officerare Gruppchefer och soldater 

v.1 (Plutonchefer rycker in) 

 

Administrativ tjänst, egen ut-
bildning. 

Förberedelser för inryckning 

 

v.2  

v.3  

v.4 

 

Mottagande av grupperna, 
instruktörer vid olika övningar, 
personaltjänst, förberedelser för 
skarpskjutning. 

 

 

 

(Soldater och gruppchefer 
rycker in.) Grundläggande 
militär färdighetsträning (t.ex. 
vapen-, skjut- och materielutb., 
sjukvårdstjänst, grundläggande 
radioutb.)  

v.5 

 

v.6 

 

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

v.8 Möten, personaltjänst, adminst-
rativa förberedelser, besök vid 
gruppernas övningar, delta-
gande i slutövning IMF, ledighet 
to-fre 

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

v.9 Som ovan Fortsatt peacekeepingutb. 

Slutövning Peacekeeping 

v.10 Vård och inlämning av övningsmateriel 

v.11 Nedrotation av första delarna, övriga lediga tills sin nedrotation 

 
 
En andra fas börjar i och med att insatsutbildningen avslutas och huvuddelen av 
kompaniet får ledigt innan nedtransport till Kosovo, som sker förskjutet över tre 
transportomgångar (en vecka mellan varje) med en del av kompaniet i taget. Kom-
panichef, plutons- och gruppchefer, men inte deras ställföreträdare åker ned i första 
omgången för att börja rekognoscera på plats och introduceras i arbetet och området 
av de chefer de skulle avlösa. Överlämning av material äger också rum, liksom möj-
ligheten finns att ta del av de avgående chefernas erfarenheter av arbetet och tjänsten 
i Kosovo. Efterhand anländer plutoner och grupper och cheferna kan med sina en-
heter överta arbetet i takt med att avgående kompani åker hem, vilket sker i samma 
takt som det nya kompaniet anländer. Kompaniet övertar på detta sätt de huvudsak-
liga arbetsrutiner och organisering av arbetet som det avgående kompaniet haft.  

Under denna fas förstärks också den svenska kontingenten med ett insatskompani 
från den s.k. strategiska reserven i Sverige, d.v.s. ett skyttekompani som stod i be-
redskap för förstärkning av utlandsinsatser, och som nu under några veckor är nere i 
Kosovo och patrullerar i det svenska kompaniets område.  
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Den tredje fasen börjar i och med att hela kompaniet är samlat och operativt i ar-
betet, och en s.k. ”transfer of authority (ToA)” sker, där det operativa ansvaret över-
lämnas från avgående till pågående chefer när dessa är klara att ta över ansvaret. 
Kompaniets plutoner och grupper har efterhand anlänt och tagit över arbetet från det 
avgående förbandet. Det är egentligen först nu cheferna kan börja utveckla en kol-
lektiv arbetspraktik i arbetet med ”framework operations”. Kompaniet och dess 
ledning har nu med sitt organiserade och utbildade förband att hantera en stående 
huvuduppgift att bedriva ”framework operations” i sitt AOR, stående fasta uppgifter 
av olika slag, och tillfälliga uppgifter som ställs till kompaniet antingen från den 
svenske kontingentchefen eller från Task Force-chefen. Arbetet sker till en början i 
huvudsak enligt de rutiner tidigare förband haft och för vilket utbildning skett i Sve-
rige, men mycket finns kvar att lära om arbetet i Kosovo och livet i utlandstjänst.  

3.2.2 Kosovoinsatsen som ”gruppchefernas mission” 
Utformningen av det följda kompaniets organisation och arbetsrutiner har huvudsak-
ligen skett på två olika nivåer. En övergripande utformning av t.ex. kompaniets 
befattningsstruktur, materiel, inordning i KFOR-strukturen och övergripande upp-
drag med vidhängande uppgifter har skett av Försvarshögkvarteret i dialog med 
ledningen för KFOR. Den övergripande organisationsutformningen innebär att 
kompaniets organisation och arbetsprocesser ska tillgodose såväl KFOR-
organisationens behov av säkerhetsrelaterat arbete, som den svenska Försvarsmak-
tens intressen av och regler för hur utlandsverksamheten ska genomföras.  

Denna övergripande organisering följer normala svenska militära principer för 
hierarkisk organisering och innebär en traditionellt militär, tätt sammankopplad och 
centraliserad hierarkisk ordning. Organiseringen innebär vidare en funktionsspecia-
lisering av underenheter, där chefer på olika nivå blir centrala genom sin hierarkiska 
position och den ledningsfunktion de får för att samordna de olika funktionsspeciali-
serade underenheterna. 

Inom ramen för denna övergripande utformning finns ett lokalt utrymme att or-
ganisera arbetet efter kompanichefens bestämmande. Denna handlingsfrihet rör 
främst kompaniets inre organiseringsprocesser, d.v.s. hur man inom kompaniet an-
vänder de resurser som står till buds för att åstadkomma ett dagligt arbete, t.ex. ge-
nom att fördela uppgifter och ansvar till underavdelningar och dess chefer. Denna 
lokalt utformade organisering av arbetet har förändrats efterhand insatserna pågått, 
bland annat som anpassningar till förändringar i den övergripande utformningen. Det 
ligger dock utanför denna studie att beskriva dessa övergripande förändringar.  

Bakgrunden till dessa förändringar är inte heller av intresse i insatsutbildningen 
där ingen större emfas läggs på varför den aktuella organisationen ser ut som den 
gör. Den aktuella lokala utformningen vidareförs till stora delar också från ett insatt 
utlandsförband till nästa och bildar en väsentlig del av den direkta, konkreta organi-
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satoriska ramen för tillkommande förbands arbete, eventuellt med korrigeringar 
p.g.a. större organisations- och materielförändringar.29  

Den lokalt uppkomna och traderade utformningen består vid tiden för studien 
främst i en decentraliserad ordning av självständigt arbetande, löst sammankopplade 
grupper. Ett kännetecken för en sådan gruppautonom organisationsordning är att 
gruppcheferna har större än normalt ansvar för att genomföra säkerhetsarbetet, och 
att pluton- och kompanichefer inte ständigt vet vad sina underställda arbetar med. 
Ett annat kännetecken är att grupperna inte är lika beroende av intern samordning 
som inom en hierarkisk och funktionsspecialiserad organisering utan kan arbeta mer 
oberoende av varandra. Den gruppautonoma organisatoriska ordningen i Kosovo 
innebär vidare att kompaniområdet är uppdelat på plutonerna, och vidare på grup-
perna, och att arbetet genomförs med stor tonvikt på arbete på grupp- och omgångs-
nivå30. Detta sätt att organisera arbetet genom att möjliggöra ett självständigt uppträ-
dande på gruppnivå gäller även plutonerna, som i relation till kompaniledningen kan 
fungera på samma sätt. 

Det övergripande uppdraget har genom den lokalt uppkomna arbetsordningen i 
praktiken delegerats till såväl plutoncheferna som ända ner till gruppchefsnivå var-
vid kompaniets ansvarsområde (Area of Responsibility – AOR) har delats upp på 
plutonerna och grupperna. Inom ramen för detta har främst gruppcheferna ett ansvar 
för kontinuerlig patrullering och närvaro genom att det är de som har personalen och 
genomför arbetet. Detta har lett till att Kosovoinsatsen ofta omtalas som ”gruppche-
fernas mission”. Figur 3-01 på nästa sida sammanfattar principerna bakom den be-
fälshierarkisk organisatorisk ordning och den gruppautonoma ordningen där det 
övergripande uppdraget i praktiken delegerats ned på lägsta nivå. 
 
 

                                                           
29 Intervju mj Wesslén, IntUtbE, Kosovoavdelningen, samt intervju kompch B1, Livgardet. 
30 En militär grupp om 6-10 man delas normalt i två omgångar.  
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Vad grupperna kommer att inrikta sitt arbete mot beror i en befälshierarkisk ordning 
mycket på hur deras överordnade chefer förstår och tolkar syften och uppgifter och 
de vidare sammanhang inom vilka dessa ges, och utifrån detta ger order till sina 
underordnade chefer. I en gruppautonom ordning inriktar grupperna sitt arbete istäl-
let mer beroende av hur främst gruppcheferna, men även hur cheferna på alla nivåer 
förstår och tolkar uppgifter, syften och sammanhang.  

3.3 Avslutning: Insatsutbildning och kunskap om 
insatskontext och arbetsuppgifter  
Vilka kunskaper och begrepp t.ex. om insatsernas politiska, sociala och kulturella 
sammanhang de formella svenska militära insatsutbildningarna och erfarenhetsö-
verlämningarna för olika insatsområden regelmässigt ger, snart två decennier efter 
de första Bosnieninsatserna, är dock fortfarande ett outforskat problemområde. Li-

Syfte: SASE Syfte: SASE 

2) Delegerat uppdrag 

Uppdraget delegeras vidare till 
plutoner och grupper genom att 
göras till fast uppgift inom eget 
AOR. Chefer på olika nivåer kan 
planera självständigt från 
varandra men är beroende av 
varandras resurser.
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Figur 3-01. Från beordrade uppgifter i en befälshierarki till delegerat uppdrag 
i “gruppchefernas mission”. 
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kaså vilka bilder av insatsen och arbetsuppgifterna utbildningarna ger den personal 
som genomgår dem. Problemområdet uppstår också var gång en utlandsinsats sätts 
upp i ett nytt konfliktområde då det innebär nya sammanhang att skapa kunskap om. 
De studier som har gjorts har snarare fokuserat vilka erfarenheter och lärdomar ett 
fåtal utvalda befattningshavare har gjort under insatsen, mer än vilka kunskaper de 
fick med sig hemifrån (Blomgren & Johansson 2004, Blomgren 2007, Hedlund & 
Weibull 2006, Hedlund, Weibull & Soeters 2008, Tillberg et al. 2007). 

3.3.1 Ett militärt sätt att skapa kunskap 
Det vanliga militära sättet att möta nya uppdrag är att skapa speciella organisations-
enheter för dem, vilket med stor sannolikhet innebär att kunskaper för de nya upp-
dragen söks och används inom specialiserade men ofta små och tillfälliga enheter, 
t.ex. missionsavdelningarna på Försvarsmaktens Internationella Utbildningsenhet 
(IntUtbE), men inte inom officersyrket som profession. Det huvudsakliga arbetet 
med icke-traditionella militära uppgifter utförs dock oftast av en ”bred massa” av 
soldater och befäl från Försvarsmaktens alla förband, och frågan är i vilken grad 
dessa får djupare kunskaper för att förstå insatsers och konflikters karaktär.   

I en intervjustudie med svenska militära chefer (Alvinius et al. 2008) framkom att 
de föredrar konkreta kunskaper och erfarenheter förmedlade av t.ex. personer som 
bott och verkat i det land eller område man ska till, framför t.ex. akademiska före-
läsningar om bakgrundsfaktorer. Detta kan ses som ett uttryck för behovet av direkt 
användbara kunskaper för den personal som tillfälligt genomför insatserna. Förhåll-
ningssättet att bilda direkt användbara kunskaper för de tillfälliga kontingenter som 
ska åka iväg är också vanligt i militära organisationer världen över, men leder ofta 
till ett tämligen smalt intresse för det land och den kultur där konflikten finns – man 
vill veta ”do´s and dont´s” mer än att skaffa sig grundläggande kunskaper om hur 
samhället fungerar och vilka kulturinstitutioner som är centrala. Den kanadensiska 
antropologen Brian Selmeski menar att: 

Militaries – at least those of industrialised countries – are quite adept at gen-
erating a limited amount of procedural and declarative knowledge about other 
cultures when they deem it valuable in achieving operational success This of-
ten takes the forms of pre-deployment briefings, awareness training, pocket 
references (i.e., “smart cards”), etc. These efforts have demonstrated general-
ly positive results (along with some inevitable but unanticipated negative 
consequences) by facilitating mission accomplishment and reducing suffer-
ing, injury, and death of both combatants and civilians. Nevertheless, these 
efforts are generally narrow, superficial, short-term responses to pressing 
needs. (Selmeski 2007, s 1) 

 
Kunskapsuppbyggnaden blir på detta sätt mer reaktiv och utförandeinriktad än pro-
aktiv och målinriktad, och bygger ofta på tidigare insatt militär personals intryck och 
erfarenheter mer än på kunskaper och synsätt om landet och konflikten som kan 
finnas hos t.ex. hjälporganisationer eller samhällsvetenskaplig forskning. Detta in-
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nebär också, tillsammans med brist på reflektion och kritisk granskning av erfaren-
heterna, troligtvis att myter och fördomar relaterade till insatserna lätt kan förmedlas 
mellan kontingenterna (Hedlund, pers komm.). 

Som den begränsade forskningen om utlandsinsatser har visat och diskuterat, får 
många insatsverksamheter som har en explicit uttryckt, manifest funktion ibland 
också mer dolda, latenta funktioner, t.ex. att arbetet att ge internationellt stöd till en 
utsatt region och åstadkomma stabilitet och säkerhet också skapar förutsättningar för 
prostitution och organiserad brottslighet, t.ex. svarta börshandel (Cockayne & Lupel 
2009, Marucelj 2005). Sådana latenta funktioner och dess relationer till de manifesta 
funktionerna är ibland inte uppenbara och ”synliga”, utan kräver ofta studier, forsk-
ning och gestaltning genom abstrakta begrepp för att kunna medvetandegöras och bli 
kognitivt gripbara (Danermark et al. 2003).   

3.3.2 Hur stödjer utbildningen förståelse och 
erfarenhetsbildning? 
”Second generation peacekeeping” ställer större krav än tidigare på att förstå insat-
sers och konflikters karaktär. Djupare kunskaper och verktyg för att förstå detta 
efterfrågades också redan under 1990-talets första svenska insatser av denna typ 
(Johansson 2001). En frågeställning är därför vilka förutsättningar för en såväl över-
gripande som djupare förståelse av utlandsinsatser, dessas sammanhang och villkor 
som svensk militär insatsutbildning ger de truppenheter som genomför insatserna. 
Med ett teoretiskt fokus på subjektiv förståelse av och mental inramning i arbetet, 
kan detta ses som en fråga om vilka de inslag i insatsutbildningen är, som ger 
svenska militära chefer möjlighet att förstå insatsen och arbetsuppgifterna, och vi-
dare hur de utifrån denna förståelse mentalt inramar, tolkar och drar erfarenheter av 
händelser och situationer i sitt arbete.  

Som berörts ovan sker kompetensuppbyggnaden inför och i svenska militära 
utlandsinsatser huvudsakligen också genom såväl ett erfarenhetsbaserat lärande som 
genom tradering av erfarenheter från en kontingent till en annan. Utifrån detta kan 
en annan, men nära relaterad fråga ställas, nämligen hur den formella insatsutbild-
ningen generellt stödjer ett erfarenhetsbaserat lärande i arbetet under insatsen. Detta 
kan ses som en fråga om utifrån vilken utbildningsstödd förståelse av arbetet och 
dess sammanhang ett lärande under insatsen kan ske. Och vidare: når cheferna en 
djupare förståelse för insatsen genom erfarenheter under sitt arbete.    

Denna problematik har en klar parallell i den arbetslivspedagogiska forskning 
som inriktar sig på relationen mellan lärande i olika typer av formella, arrangerade 
utbildningar, och hur yrkeskunnande utvecklas i arbetet. En relevant teoretisk förstå-
else och strukturering av problematiken runt militär utbildning och förståelse inför 
utlandsinsats kan därför baseras på resultat av och synsätt inom den arbetslivspeda-
gogiska forskningen. En översikt av denna forskning presenteras därför i nästa kapi-
tel. 
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Kapitel 4 - Arbetslivspedagogisk 
forskningsbakgrund  

I detta kapitel ges delar av forskningen om lärande i arbetet, speciellt relationen 
mellan formellt och informellt lärande, en presentation. Urvalet av litteratur har skett 
genom sökningar i olika tidskriftdatabaser och i Google Scholar med sökordskombi-
nationer som t.ex. ”formal learning”, ”informal learning”, ”workplace learning”, 
”education and work”, ”lärande i arbetet”, ”arbetsplatslärande” etc., och genom att 
följa upp referenser i artiklar och texter. Urval har även skett via en tidigare sökning 
om forskning om icke-formellt och informellt lärande i arbetsliv och organisationer, 
vilken resulterade i en fristående forskningsöversikt (Granberg 2010).   

Det arbetslivspedagogiska forsknings- och litteraturfältet är emellertid omfat-
tande och forskning om lärande i arbetet sker till stor del inom alla de discipliner 
som på ett eller annat sätt ägnar sig åt forskning om arbetslivet, t.ex. företagseko-
nomi och organisationssociologi. Inom många discipliner tycks forskningen ha 
kommit till genom att lärandeprocesser i arbete och organisationer uppmärksammats 
som ett nytt, dynamiskt och relevant problemområde i anslutning till disciplinens 
tidigare problemområden och ibland mer statiska synsätt på organisationer och ar-
betsliv. I detta passar begreppet ”lärande” bra då det är ett brett, dynamiskt och nivå-
integrativt begrepp som med skiftande innebörd lätt kan brukas av såväl praktiker 
som forskare inom olika discipliner för att förnya språkbruket och peka på föränd-
ring i största allmänhet (Dodgson 1993, Easterby-Smith & Araujo 1999, Fenwick 
2008).  

I detta kapitel fokuseras några av de mer allmänna resonemang som förts inom 
forskningsfältet främst inom pedagogik, så som denna nordisk-tyska disciplinbe-
teckning också kan sträckas ut till den anglosaxiska världen, och speciellt avseende 
relationen mellan formellt lärande inför arbetet och lärande i arbetet. Denna relation 
ter sig, speciellt under 1990-talet och framåt, som något som fallit ”mellan stolarna” 
mellan den ofta pedagogikbaserade och på kognitiva och konstruktivistiska synsätt 
baserade forskningen om formell, högre utbildning och hur lärande sker där, och 
arbetslivspedagogikens och ett antal andra discipliners forskning om lärande i ar-
betsliv och organisationer. Det senare ofta med ett fokus på hur lärandemiljöerna 
och dessas villkor skiljer sig från ”formella” lärandemiljöer. De empiriska studierna 
av denna relation är inte många, liksom inte heller forskningssammanfattningar eller 
teoretiska begripliggöranden. Denna relation kommer emellertid att ges en teoretisk 
inramning i denna avhandling, och avsikten med föreliggande kapitel är att ge en 
bakgrund till denna inramning. 
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4.1 Forskning om lärande i arbetet 
Relationen mellan lärande i olika typer av formella, arrangerade utbildningar, och 
hur yrkeskunnande utvecklas i arbetet blev tidigt ett område för forskning om lä-
rande i arbetslivet. Stora delar av forskningen kom dock efterhand främst att foku-
sera på olika svårigheter med praktisk tillämpning, s.k. transfer av kunskaper från 
formella, arrangerade utbildningar till arbete (Barnett 1999, Elkjaer & Wahlgren 
2005, Ellström 1996, 2006, Harteis & Billett 2008, Tennant 1999).  

I en tid av allt snabbare förändringar i arbetslivet och de krav det ställer har ut-
bildning innan arbetslivet också behövt kompletteras med ständig kompetensut-
veckling under arbetslivet (Harteis & Billet 2008). Arbetslivsinriktad utbildning, 
speciellt högre utbildning, i form av formella kurser och lärande av generella kun-
skaper utanför själva arbetet har därför ibland kommit att betraktas som obsolet och 
ineffektiv i ett kunskapssamhälle där det mest relevanta, effektiva och uppdaterade 
lärandet menas ske inom ramen för ett arbete (McGuire & Gubbins 2010). I t.ex. en 
stort upplagd studie av 700 professionsutövares värdering av hur de utvecklade 
kompetens i arbetet, värderade de i genomsnitt formell utbildning före arbetet på 
tionde plats av tio svarsalternativ (Cheetham & Chivers 2005). Högst ranking fick 
”on the job-learning”, ”working with experienced colleagues” och ”working as a 
part of a team” (ibid.).  

Ett erfarenhetsbaserat, kontinuerligt och ”livslångt” lärande i arbetet har också 
kommit att ses som både önskvärt och nödvändigt av både humanistiska, utveckl-
ingsmässiga och av samhällsekonomiska skäl, speciellt för samhällsgrupper som 
normalt inte tar del av utbudet av formell utbildning i samhället (Gustavsson 1996, 
Karasek & Theorell 1990, Leslie et al. 1998, Marsick & Watkins 1990, Raizen 1989, 
Resnick 1989, Rubenson 1996, Svensson & Randle 2005).  

I samband med denna åtskillnad har även olika kunskapsformer kommit att for-
muleras och ställas mot varandra, där den formella utbildningens generella och ”teo-
retiska” kunskaper ofta ställs mot det erfarenhetsbaserade lärandet och dess speci-
fika och ”praktiska” kunskaper.31 Denna åtskillnad har benämnts som en skillnad 
mellan akademisk kunskap och professionell kunskap (Boshuizen et al. 2004b), som 
mellan estoterisk och mondän (mundane) kunskap (Bernstein 2000), som mellan 
deklarativ kunskap (”knowing-what”) och procedurkunskap (”knowing-how”) (Ryle 
1949), eller, vardagligt, som en skillnad mellan ”teoretiska” och ”praktiska” kun-
skaper.  

4.1.1 Lärande genom erfarenheter i arbetet  
Delar av den arbetslivspedagogiska forskningen har således orienterat sig bort från 
formellt lärande och kunskapstransfer, och i stor utsträckning istället kommit att 

                                                           
31 Att orden teoretiska och praktiska här sätts inom citationstecken är för att fånga en bland 
praktiker vanlig uppfattning att utbildning som är lektionssals- eller textbaserad är ”teoretisk” 
och färdighetsträning som leder till att man direkt efteråt kan utföra något är ”praktisk”. Detta 
berörs ytterligare i kapitel 5.  
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intressera sig för lärande i arbetet, arbetsplatsen som lärandemiljö och vilka faktorer 
i denna miljö som underlättar respektive försvårar olika former av lärande (Boud & 
Garrick 1999, Elkjaer & Wahlgren 2005, Ellström 2001, 2011, Harteis & Billett 
2008, Skule 2004, för en vidare översikt, se Granberg 2010). I denna forskning po-
ängteras olika former av erfarenhetsbaserat lärande, d.v.s. det lärande som sker ge-
nom vad som erfars i själva arbetet istället för genom olika former av arrangerad 
utbildning.  

Det erfarenhetsbaserade lärandet förstås genomgående i denna forskning som nå-
gon eller som båda av två typer: informellt och icke-formellt lärande. Informellt 
lärande innebär ett implicit, ”oavsiktligt” lärande som sker parallellt med och omed-
vetet under arbetsutövningen som en sidoeffekt i arbetets praktiska utförande (Eraut 
2000, 2004a, Marsick et al. 1999). Icke-formellt lärande innebär ett mer medvetet, 
ibland kollektivt lärande där händelser tolkas och erfarenheter formuleras och an-
vänds för att förändra olika delar av arbetet, d.v.s. medvetna läraktiviteter som sker i 
anslutning till arbetet just i syfte att lära, men inte arrangeras och formaliseras så 
som i mer formella läraktiviteter (Eraut 2000, 2004a, Fenwick 2008). Ofta leder 
dock diskussioner om vad informellt respektive icke-formellt lärande ”är” till svå-
righeter att med tillräcklig relevans hålla dem isär (Eraut 2000, 2004a, Malcolm et 
al. 2003).    

Intresseskiftet från lärande genom formell utbildning till lärande inom ramen för 
arbetet har också skett parallellt med och delvis orsakats av skiften i synen på lä-
rande. Tidigare har lärande ofta setts som en fråga om individuell, kognitiv tilläg-
nelse (”inlärning”) av generella kunskaper vilket företrädelsevis sker genom olika 
former av formell utbildning, och att dessa kunskaper sedan ”tillämpas” i nya situat-
ioner (Sfard 1998). Denna syn har ifrågasatts inom konstruktivistiska perspektiv på 
lärande som framhåller lärandesubjektets egen, aktiva konstruktion av kunskaper, 
vilket menas ske på basis av tidigare erfarenheter i interaktion med omgivningen, 
d.v.s. lärandets miljö. I mycket av den ur vuxenpedagogiken framsprungna forsk-
ningen om arbetsplatslärande är dessa individfokuserande konstruktivistiska lärande-
teorier framträdande (Elkjaer & Wahlgren 2005, Engeström & Kerosuo 2007). 

Hur arbetsplatsen fungerar som lärandemiljö har därför blivit en central forsk-
ningsfråga för många studier av arbetsplatslärande (Elkjaer & Wahlgren 2005). 
Intresset för arbete och arbetsplatsen har i detta skiftat från en syn på arbetet som 
miljö för tillämpning av kunskaper, till arbetet som miljö för erfarenheter, till arbetet 
som miljö eller kontext för lärande (Harteis & Billett 2008). I denna kontext finns 
enligt synsättet förhållanden som underlättar eller försvårar lärande, liksom lärandet 
även villkoras av faktorer hos de enskilda arbetstagarna (Berg & Chyung 2008, 
Ellinger 2005, Ellström 2004, Eraut 2004, Skule 2004) 32.   

                                                           
32 Detta anges ibland som ett ”interaktionistiskt” perspektiv på lärande, men ”interaktion” 
avser då mer interaktion mellan individ och omgivning/miljö, än interaktion mellan individer. 
Det är därför nödvändigt att ibland skilja mellan ett konstruktivistiskt ”miljöinteraktionistiskt” 
perspektiv, och ett socialkonstruktivistiskt ”socialinteraktionistiskt” perspektiv vilket också 
kan kallas ett ”relationistiskt” perspektiv (Björklid & Fischbein, red. 1992).  
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Den traditionella kognitiva synen på lärande som inlärning ifrågasätts också av 
sociokulturella och situerade lärandeperspektiv. I dessa framhålls att vår kognitiva 
tillägnelse och konstruktion av kunskaper är nära knuten till den situation och det 
sociala, kulturella och diskursiva sammanhang i vilket vi gör något liksom till de 
artefakter med vilka vi gör något. Det är, enligt dessa perspektiv, inte alldeles lätt att 
föra över kognitiva mönster och ”tankevanor” från ett sammanhang till ett annat då 
t.ex. artefakter, diskurser och syften ofta skiljer sig åt mellan olika sammanhang. 
Istället bör lärande enligt dessa synsätt ses som en förändring i deltagande och han-
tering av artefakter och diskurser i dessa olika sociokulturella sammanhang. Den 
abstrakta och generella kunskap som ofta lärs och har betydelse i ett visst sociokul-
turellt sammanhang, t.ex. utbildning, menas därmed inte vara direkt överförbar till 
ett annat såvida inte dessa sammanhang till stor del liknar varandra. (Brown et al. 
1989, Brown & Duguid 1991, Chaiklin & Lave 1993, Fuller et al. 2005, Greeno 
1997, 1998, Lave & Wenger 1991, Sfard 1998, Säljö 2000, 2005) 

4.1.2 Det formella lärandets betydelse 
Andra delar av den arbetslivspedagogiska forskningen lyfter emellertid fram bety-
delsen av ett mer generellt och huvudsakligen kognitivt inriktat formellt lärande för 
att bl.a. erhålla en begreppsapparat och en mer övergripande förståelse för ett arbete 
och dess sammanhang, vilket kan vara svårt att få enbart genom ett erfarenhetsbase-
rat lärande i arbetet (Billett 1994, 1996, 1999, Conlon 2004, Eidskrem 2009, Ell-
ström 1996, Leslie et al. 1998, McGuire & Gubbins 2010, Svensson et al. 2004, 
Svensson & Randle 2005, Tennant 1999, Wheelahan 2005). T.ex. innebär nya, inte-
grerade produktionssystem ofta en intellektualisering av arbetet i form av större krav 
på individer att kunna förstå hela system och dess produktflöden, och krav på att 
kunna upptäcka, identifiera och lösa problem i dessa integrerade produktionssystem 
(Svensson et al. 2004, Svensson & Randle 2005). Speciellt digitaliseringen av sam-
hälls- och arbetsliv och införandet av IT-stöd i många verksamheter kräver stöd av 
formellt lärande, inte bara för att arbetstagarna ska kunna hantera de digitala verkty-
gen i sig, utan också för att de ska förstå hur arbetet och dess processer i stort för-
ändras av digitaliseringen (Grundén 2004, Rystedt & Winman 2004). 

Formellt lärande förstås i många av dessa ansatser utifrån breda definitioner som 
inte bara placerar formellt lärande inom väggarna för olika utbildningsinstitutioner. 
Eraut (2000, s 114) påpekar att vi kan tala om formellt lärande när det sker under 
något eller flera av dessa villkor: 

 
- Ett föreskrivet lärandeinnehåll. 
- Ett organiserat utbildningstillfälle eller utbildningspaket. 
- Närvaron av en utsedd lärare eller tränare. 
- Belöning i form av intyg, certifieringar, poäng el. dyl.  
- Specifierade lärandemål. 
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Som Eraut vidare påpekar, behöver formellt lärande dock inte enbart innebära lä-
rande av abstrakta, generella kunskaper, utan innehåll och mål för det formella lä-
randet växlar beroende på i relation till vilken arbetskontext lärandet sker. 

Abstrakt, generell kunskap och teoretiska perspektiv menas dock ofta utgöra en 
resurs för att reflektera över arbetet och dess företeelser, vilket ibland anges som en 
viktig del av utvecklingen av expertis och ett professionellt kunnande (Boshuizen et 
al. 1995, Bromme & Tillema 1995, Gruber et al. 2008). Längre formell utbildning 
menas också kunna erbjuda utveckling av ett kritiskt tänkande och generella lärande-
färdigheter, bl.a. förmåga till självständigt lärande. Det senare har i sin tur befunnits 
underlätta lärande och utveckling vid utmaningar och svårigheter i arbetet (Brock-
man & Dirkx 2006, Eraut 2004b). Personer med hög formell utbildningsnivå ägnar 
sig också i högre grad åt egna lärprojekt och läraktiviteter i arbetet, medan de med 
lägre utbildningsnivå istället vanligen deltar i arrangerade läraktiviteter (Borgström 
1988, Leslie et al. 1998, Rowden 2002, Westbrook & Veale 2001).   

De olika synsätten på lärande framställs ibland som varandras motsatser, men 
börjar i vissa kretsar istället alltmer ses som komplementära (Andersson et al. 2000, 
Billett 1999, 2001, Elmholdt 2003, 2004, Fenton-O’Creevy & Hutchinsson 2010, 
Gruber et al. 2008). Likaså har en integration av formellt och informellt lärande 
kommit att betonas inom forskningen om lärande i arbetslivet istället för att ställa 
formellt och informellt/icke-formellt (erfarenhetsbaserat) lärande mot varandra 
(Barnett 1999, Choi 2009, Eidskrem 2009, Ellström 2001, Fenton-O’Creevy & 
Hutchinsson 2010, Gruber et al. 2005, Gruber et al. 2008, Malcolm et al. 2003, 
Svensson et al. 2004, Tynjälä et al. 2003). Genom att ”importera” teoretiska per-
spektiv och koncept genom formell utbildning kan en organisation därvidlag stödja 
det informella, erfarenhetsbaserade lärandet inom organisationen (Eidskrem 2009, 
Ellström 2010). 

4.2 Formellt lärande som stöd för informellt lärande 
I integrationen av formellt och informellt lärande menas formella utbildningsinslag 
såväl ”on-the-job” som ”off-the-job” kunna erbjuda explicita, teoretiska och gene-
rella kunskaper och begrepp som kan fungera som ett kognitivt stöd för det infor-
mella och icke-formella lärandet i arbetet (Ellström 1996, 2001, 2006, Svensson et 
al. 2004). Utan ett kognitivt stöd riskerar det erfarenhetsbaserade lärandet att bli 
ytligt, anekdotiskt och kortsiktigt, liksom ett lärande i arbetet utan riktningsgivande 
stöd av mer formell utbildning kan innebära känslor av frustration och riktningslös-
het (Conlon 2004). Formell utbildning kan därvid vara en av de mest ekonomiska 
metoderna för att ge kunskap om olika teoretiska eller andra generaliserande per-
spektiv och kunskaper, och för att bygga upp ett systemkunnande och mentala mo-
deller för system och sammanhang vilka inte är direkt synliga i det dagliga arbetets 
olika arbetsmoment (Billett 1999, Eidskrem 2009, Guile & Griffith 2001, Stark et al. 
2004). Regelbunden återkomst till formell högskole- och universitetsutbildning eller 
kursverksamhet kan också vara den mest ekonomiska metoden för små och medel-
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stora företag att hålla sig à jour med kunskapsutvecklingen i sitt område (Eidskrem 
2009).  

Som en pendang till detta bör arbetet och dess organisering erbjuda möjligheter 
till informellt och icke-formellt lärande genom möjligheter att diskutera, pröva, 
förändra och utveckla t.ex. materiel, tillvägagångssätt och metoder i arbetet utifrån 
de generella kunskaperna och systemförståelsen. En central förutsättning för detta är 
att miljö och lärandevillkor för lärandet på en arbetsplats förändras från att huvud-
sakligen rikta arbetstagarna mot anpassningar till rådande sätt att arbeta, till att un-
derlätta ett mer utvecklingsinriktat lärande och prövande (Billett 1999, Ellström 
1992, 1996, 2001, 2004). Detta kan ses som utveckling av en utvecklingsinriktad 
lärandekultur på arbetsplatsen vilket också kan vara av betydelse för ett mer organi-
satoriskt och kollektivt lärande i arbetet (Argyris & Schön 1996, Svensson et al. 
2004, Ellström 2010).   

4.2.1 Empiriska studier av formell utbildning som kognitivt stöd 
för arbete och lärande 
Studier har således visat, diskuterat och argumenterat för hur formellt och informellt 
lärande stödjer varandra. Många av dessa studier behandlar dock hur lärande inom 
formella utbildningar, utbildningssystem och arbetsliv ska kunna integreras mer på 
en organisations- eller systemnivå än i arbetspraktiken (Eidskrem 2009, Leslie et al. 
1998, Malcolm et al. 2003, Svensson & Randle 2005, Tynjälä et al. 2003, se dock 
Svensson et al. 2004 för mer arbetspraktiknära studier). Att teori och teoretiska per-
spektiv är användbara för reflektion över arbetet och dess händelser är också ett 
återkommande budskap i många konsult- och läroböcker om lärande och utveckling 
i arbetslivet. De empiriska studierna av hur formella utbildningar, utbildningsinslag 
eller teoretisk kunskap konkret utgjort kognitivt och begreppsligt stöd för reflektion 
och lärande i arbetet är dock få. 

De empiriska studier som kommer närmast detta problemområde är också huvud-
sakligen genomförda inom en individfokuserande kognitionspsykologisk tradition 
antingen som experimentella studier av transfer av generella principer och kunskap-
er (Tennant 1999), eller som (ofta kognitionsinriktade) studier av hur domänspeci-
fikt expertkunnande utvecklas i mötet mellan generella, teoretiska kunskaper och 
ackumulerad, praktisk erfarenhet av specifika situationer och miljöer (Boshuizen et 
al. 2004, Bromme & Tillema 1995, Fenton-O’Creevy & Hutchinsson 2010, Gruber 
et al. 2008, Raizen 1989).  

Tennant (1999) menar att de kognitionspsykologiska, experimentella studierna av 
transfer, vilka också underbyggt uppfattningen om svårigheterna att ”tillämpa” teo-
rier, principer och begrepp som lärts i formell utbildning, ger en felaktig bild av vad 
transfer handlar om i ”verkliga livet” utanför experimentsituationerna. Tvärtemot är 
olika former av framgångsrik transfer vanliga i samhällets olika praktiker, och de 
problem med transfer som uppdagats genom de kognitionspsykologiska experimen-
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ten menar Tennant snarare handlar om svårigheter för experimentdeltagarna att 
förstå och följa forskarnas instruktioner i experimentet (ibid.).  

Behovet av att hantera eventuella problem med kunskapstransfer är också - oav-
sett de genom olika studier utpekade svårigheterna - en oundvikbar realitet för 
många. Detta då tillträde till många yrkespraktiker enbart sker genom att delta, exa-
mineras och certifieras i formell utbildning och där man sedan förväntas kunna nå-
got utifrån sin utbildning (Gruber et al. 2008). Utbildningssystem och personalut-
bildningar är också, ofta av ekonomiska skäl, fortfarande till största delen organise-
rade runt idén om formell ”inlärning” främst i kollektiva former - och efterföljande 
användning eller praktisk ”tillämpning” av kunskaperna, enskilt eller i grupp.  

Som Eraut (2004b) påpekar bör transfer av formella kunskaper från en formell 
utbildning till ett arbete dock ses, inte som en enskild händelse vilket det ofta fram-
ställts som, utan som en över tid pågående lärandeprocess Andersson et al. (1996) är 
inne på samma linje och menar att:  

In research on transfer, there has been a tendency to look for it where one is 
least likely to find it. That is, research tends to look for transfer from little 
practice in one domain, to initial performance in another domain. (Andersson 
et al. 1996, s 7).  

 
”Transferfrågan” om hur teoretiska kunskaper används i praktiken tycks därför 
bättre behandlad i studier av utveckling av expertkunnande. T.ex. skriver Boshuizen 
et al. (1995) om hur upprepad användning av mer detaljerade, medicinska teoretiska 
begrepp i praktiska sammanhang leder till utvecklingen av mer generella, samman-
fattande medicinska begrepp. Bereiter & Scardamalia (1993) belyser problemlösan-
dets centrala roll för att integrera teoretiskt och praktiskt kunnande. Leinhardt et al. 
(1995) framhåller den komplementära växlingen mellan praktisk övning och teore-
tisk reflektion för att utveckla expertkunnande, och att detta bör ske redan under en 
formell, högre utbildning för att kunna teoretisera en praktik och praktisera en teori. 
Gruber et al. (2008) menar att:  

[P]ractice without theoretical reflection does not cause deep learning process-
es. Declarative knowledge is essential to evaluate the quality of practice, to 
review problems and solutions, and to implement innovations If it is true that 
practice shows unique characteristics in particular respective sociocultural 
contexts, then abstract knowledge is even more essential for flexibly applying 
given concepts for different categories of practical problems (Gruber et al. 
2008, s 20). 

 
Teoretiska kunskaper och begreppsapparater används av experter och studenter i de 
ovanstående studierna mer för att inrama, kategorisera, strukturera och reflektera 
över praktiken än för att transferera och ”tillämpa” teorier i t.ex. problemlösning 
(Gruber et al. 2008). Teoretiska kunskaper kan då sägas användas för en om- eller 
nyförståelse av empiriska problem och händelser och tidigare erfarenheter inom 
ramen för ett teoretiskt perspektiv, snarare än för att direkt ur teorin härleda hand-
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lingsvägar eller deducera lösningar på praktiska problem. Ett teoribaserat ”omra-
mande” och reflekterande över tidigare livs- och arbetserfarenheter är också ett 
vanligt undervisningssätt inom vuxenutbildning (Bron & Wilhelmsson 2004).  

4.2.2 Alternativen: induktiv reflektion eller förändrat deltagande   
De expert- och kognitionsinriktade forskningsansatserna med sitt fokus på en 
”lonely problem-solver” (Boshuizen et al. 2004) och dennes överlägsna minne och 
informationshanteringsförmåga tycks dock till stor del ha fått lämna sin tidigare 
dominerade ställning när de under 1980-talet och första hälften av 1990-talet på 
allvar började utmanas av forskningsansatser om reflektion och erfarenhetsbaserat 
lärande i arbetet (t.ex. Schön 1983, Kolb 1984), liksom av de situerade och sociokul-
turella lärandetraditionerna.33   

I de konstruktivistiska reflektionsinriktade ansatserna ifrågasattes experters an-
vändning av generella, teoretiska kunskaper för att lösa problem och utveckla sitt 
expertkunnande. Dessa teoretiska och formellt lärda kunskaper menades möjligtvis 
kunna tillhandahålla begrepp när professionella yrkesutövare berättade om sina 
professionella kunskaper (espoused theories), bland annat för att vidmakthålla en 
professionell identitet (Argyris & Schön 1974, 1996, Schön 1983, 1987). För själva 
arbetet menades experterna dock använda sig av implicita, induktivt uppbyggda 
erfarenhetsbaserade handlingsstrategier (theories-in-use) bildade främst genom ”re-
flection-in-action” (Schön 1983, 1987) eller genom teorilös ”reflective observation” 
med efterföljande ”abstract conceptualisation” av olika empiriskt konstaterbara 
händelser i arbetet (Kolb 1984).  

Reflektion över arbetet och dess händelser, och bildande av erfarenhetsbaserade 
begrepp och ”theories-in-use” genom detta reflekterande och utan hjälp av teorier 
och formellt lärande blev, ibland med utgångspunkt i John Deweys skrifter och 
ibland utifrån konstruktivistiska utgångspunkter, en central fråga för många ansatser 
om erfarenhetsbaserat lärande i arbetet (Höyrup 2004, Miettinen 2000). Senare stu-
dier av professionella yrkesutövares lärande som försökt bekräfta Schöns (1983) 
teser om teorilös, konstruktivistisk ”reflection-in-action” har emellertid visat att 
experter i hög grad använder sig av såväl abstrakt, teoretiskt kunnande som ”re-
flection-in-action” (Cheetham & Chivers 2000, Höyrup 2004).  

Inom de situerade och sociokulturella lärandetraditionerna sedan, ses expertkun-
nande mer som en fråga om medlemskap, enkulturation, identitet och interaktion i 
specifika professionella arbetssammanhang och förmåga att hantera och känna igen 
vissa situationer utifrån de artefakter och diskurser som där finns, än en fråga om 
generella kognitiva expertkunskaper, minnesförmåga och förmåga till informations-

                                                           
33 T.ex. är Raizens (1989) översikt intressant då den är skriven inom ramen för en kognitiv 
tradition men pekar på, och ibland kritiserar, utmaningarna från spridda, praktikbaserade 
studier. Några år senare, i början av 1990-talet, utkom flera verk, t.ex. Lave & Wenger (1991) 
eller Chaiklin & Lave (1993), som samlade resultaten från dessa spridda, praktikbaserade 
studier och tydligare gestaltade den utmanande traditionens teoretiska fundament. Dessa verk 
har fått stor spridning i vetenskapssamhället.  
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hantering (Boshuizen et al. 2004, Chaiklin & Lave 1993, Fenton-O’Creevy & 
Hutchinsson 2010, Gruber et al. 2008, Lave & Wenger 1991, Säljö 2000, Tynjälä et 
al. 2003). ”Transfer” blir i denna tradition mer en fråga om att mellan olika socio-
kulturella sammanhang ”transferera” en generell förmåga att förstå situationer och 
förändra sitt deltagande, d.v.s. en förmåga att anpassa sig till läget, än transfer av 
kognitiva kunskaper från formella lärandesammanhang (Tennant 1999). 

4.2.3 Arbetets karaktär och beroende av reflektion och en 
(teoretisk) kunskapsbas 
När det gäller transfer har Eraut (2004b) emellertid lyft fram hur behovet av transfer 
av mer explicita kunskaper från utbildning till arbete beror på i vilken grad arbetsut-
övarna i en praktik baserar sitt arbete på en explicit, ibland teoretisk kunskapsbas 
och i vilken grad arbetsutövarna behöver kunskapsbasen för att legitimera och kri-
tisk omvärdera sin arbetspraktik. Han beskriver fyra idealtypiska sammanhang: Det 
första är att utövarna baserar den egna praktiken på hur den utförs och utförts av 
andra utan att utövarna är medvetna om någon eventuell underliggande kunskapsbas. 
Det andra är att den egna praktiken först utvecklas utifrån en medveten kunskapsbas, 
men att utövarnas medvetenhet om och kontakt med kunskapsbasen efterhand förlo-
rats, liksom förmågan att rättfärdiga och relatera praktiken till denna kunskapsbas. 
Det tredje är att utövarna kan rättfärdiga och relatera den egna praktiken till en med-
veten kunskapsbas, men att ingen kritisk omvärdering eller utveckling av den egna 
praktiken sker sedan den tagit form. Det fjärde sammanhanget är att utövarna inte 
bara rättfärdigar och relaterar den egna praktiken till en kunskapsbas, utan ständigt 
omvärderar och utvecklar praktiken utifrån förändringar och utvecklingar i den teo-
retiska kunskapsbasen.  

Dessa fyra sammanhang ställer olika krav på utövarnas behov av explicita, teore-
tiska kunskaper och att hålla sig uppdaterade om forskning och utveckling av arbe-
tets kunskapsbas, t.ex. genom utbildning, självstudier eller deltagande i professions-
relevanta konferenser. Den i sociokulturella och situerade lärandeperspektiv fram-
hållna utvecklingen av expertis och yrkeskunnande som ett förbättrat deltagande i en 
yrkespraktik, kan i de mer kunskapsbasberoende sammanhangen därför mycket väl 
ta sin utgångspunkt i, och samverka med, deltagande i formell utbildning och trans-
fer av explicita, generella kunskaper. D.v.s. för att kunna förändra sitt deltagande 
måste man förändra sitt explicita, generella, teoretiska kunnande. 

Sammanhangen kan jämföras med de fyra nivåer av handlande som Ellström 
(2010) använder för att lyfta fram samspelet mellan typer av handlande i arbetet och 
de olika krav på kunskap och reflektion de för med sig. På den mest grundläggande 
nivån baseras handlandet på inövade rutiner, vanor och tysta kunskaper och färdig-
heter. Utförandet är inte alltid medvetet, men är ändå implicit ”kognitivt övervakat” 
vilket gör att avvikelser från det normala kan upptäckas. På den andra nivån är hand-
landet mer baserat på praktiska regler och procedurer för handlande i olika normalsi-
tuationer, och kräver en större medvetenhet för att anpassa reglerna för att matcha 
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olika eller nya situationer. Den tredje nivån innebär ett mer kunskapsbaserat hand-
lande där handlandet baseras på en analys av situationer, uppgifter och mål med 
arbetet. Denna analys sker medvetet utifrån kunskaper i form av t.ex. tidigare erfa-
renheter, men också utifrån explicit, kodifierad kunskap inom t.ex. en profession där 
en analys också kan medföra rådgörande med kolleger och behov av inläsning av 
(nya) delar av professionens kunskapsbas. Den fjärde och sista handlingsnivån är när 
handlandet baseras på reflekterande analys över arbetets utförande, men också över 
dess grundläggande antaganden, mål och sammanhang. I detta reflekterande kan 
explicita, teoretiska kunskaper spela en viktig roll för guidning i analysen genom att 
ge möjlighet att strukturera och gestalta det egna arbetet på nya sätt. 

Dessa fyra handlings- och reflektionsnivåer kan sägas ha olika relativ vikt i olika 
arbetspraktiker. I de fyra sammanhang Eraut (2004b) lyfter fram är det dock hur 
beroende arbetspraktiken i sin helhet är av en uppdaterad kunskapsbas som lyfts 
fram som främsta orsak till behovet av ”transfer” av formella kunskaper och teore-
tiska insikter. I Ellströms nivåmodell är det olika typer av arbetsuppgifter och de 
med dessa relaterade handlingarna som fokuseras, och i en och samma arbetspraktik 
kan dessa uppgifter och handlingar förekomma i varierande grad. Man kan dock på 
goda grunder anta att den mest kunskapsbasberoende praktiktypen i Erauts fram-
ställning till största delen innehåller arbetsuppgifter på de två högsta handlings- och 
reflektionsnivåerna i Ellströms modell, eller att dessa arbetsuppgifter är mycket 
centrala för praktiken som helhet.  

En annan typ av sammanhang än de fyra Eraut (2004b) lyfter fram är ett där for-
mell kunskap och teoretiska perspektiv aktivt ”importeras” och används för att 
granska och ifrågasätta t.ex. värderingar, antaganden och implicita handlingsstrate-
gier (theories-in-use) i en arbetspraktik för att åstadkomma en förändring av den, 
även om dessa kunskaper och perspektiv nornalt inte förekommer eller efterfrågas i 
arbetspraktiken. Detta kan t.ex. gälla en genusteoretisk analys av en arbetsplats. 
Eller att formella kunskaper ”importeras” genom formellt lärande för att stödja or-
ganisatorisk förändring i arbetspraktiker som inte nödvändigtvis är beroende av en 
teoretisk eller på annat sätt explicit kunskapsbas (Eidskrem 2009). Ett förändrat 
utförande av arbetet, liksom utveckling av begrepp om arbetet kan då bli ”teoridri-
vet” istället för huvudsakligen erfarenhets- eller praktikbaserat. Olika begrepp och 
teorier kan i detta erbjuda kognitivt stöd genom att erbjuda stödjande strukturer för 
tänkandet. 

4.2.4 Integration av formellt lärande i arbetsorganisationen 
Delar av den arbetslivspedagogiska forskningen inriktar sig dock inte mot hur ar-
betsutövare på basis av en formell utbildning före själva arbetet utvecklar expertis 
och yrkeskunnande, eller vad arbetet kräver i form av teoretiska och praktiska kun-
skaper, utan mot hur arbetsmiljön som lärandemiljö kan ”formaliseras” genom att 
integrera olika inslag av formellt lärande. Syftet med att söka integrera eller på något 
sätt tillgängliggöra formellt lärande i arbetet kan variera.    
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Svensson et al. (2004) belyser t.ex. hur utveckling av lågutbildade arbetsutövares 
kunskaper kunnat ske genom att upprätta datorbaserade ”mini learning centres” på 
olika företag och organisationer, där olika interaktiva studiematerial funnits tillgäng-
liga. Dessa har sedan ordnats inom ramen för en stödjande lärandestruktur där olika 
läranderesurser som t.ex. lärare, kolleger, och rådgivare på olika arbetsplatser gjorts 
tillgängliga. Detta har inneburit att resurser och ett arrangemang för formellt lärande 
har integrerats i arbetsorganisationen, men huvudsakligen för att stödja lågutbildade 
arbetstagarens vidareutbildning, mer än att utveckla hela verksamheten.  

Eidskrem (2007, 2009) har studerat hur ett IT-konsultföretag håller sig uppdaterat 
och à jour med kunskapsutvecklingen genom att personalen varje år får en summa 
pengar för externa kurser, som de utifrån sitt specialområde väljer själva. De kun-
skaper dessa kurser innebär återförs sedan till de olika kompetensgrupper personalen 
tillhör, och som arbetar med de olika affärsområden där företaget ger IT-stöd. I 
dessa kompetensgrupper diskuteras och ”resitueras” de formella kunskaperna i arbe-
tet med IT-lösningar för olika kunder. De konkreta lösningar som kommer av detta 
sparas sedan i företagets ”tool-box” och blir tillgängliga för alla inom företaget. 
Integrationen av formellt lärande i arbetet innebär i detta fall att externa kurser utan-
för företaget blir en del av företagets arbetsresurser för att lösa IT-problem hos kun-
derna. 

 Fenton-O’Creevy & Hutchinsson (2010) belyser hur akademisk utbildning vid 
Open University i Storbritannien integrerats med arbetsplatslärande i två on-
linebaserade distanskurser där chefer från olika företag respektive lärare från olika 
skolor deltar. Kurserna bygger på en uttalad idé om att skapa ett dialektiskt förhål-
lande mellan olika akademiska discipliner, mellan formell teori och deltagarnas 
arbetserfarenheter, och mellan olika deltagares erfarenheter. Genom att on-line ta del 
av varandras analyser, reflektioner och diskussioner kunde multidisciplinära synsätt 
på tematiskt presenterade problem och fallstudier skapas, samtidigt som dessa disku-
terades i relation till deltagarnas egna arbetserfarenheter. Dessa erfarenheter var ofta 
resultatet av undersökningar och rundfrågningar på de egna arbetsplatserna, vilket 
ingick i arbetsuppgifterna på kurserna. Deltagarna var också fria att diskutera 
varandras erfarenheter, och använda dem för analys; bland annat ingick formella 
kursuppgifter att med hjälp av teorier analysera andra deltagares beskrivningar och 
analyser av den egna arbetsplatsen, och diskutera dem on-line i olika studiegrupper.  

Integrationen av formellt lärande i arbetet synes ha gjort stort bruk av informat-
ionsteknologins möjligheter, men även mer traditionella kurser kan integreras med 
arbetet, t.ex. i högskolepedagogisk utbildning av lärarna inom universitet och högs-
kolor (Riis & Ögren 2012).  
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4.3 Överblick av relationen mellan formell utbildning 
och lärande i arbetet 
Den diskussion som här förts om arbetslivspedagogisk forskning är givetvis inte 
heltäckande och ger en tämligen svepande överblick över ett omfattande forsknings-
fält. Strävan har dock varit att rikta ljuset mot några centrala områden och diskuss-
ioner med relevans för avhandlingens problemområde, speciellt de olika relationer 
mellan formell utbildning, arbete, lärande och utveckling av yrkeskunnande som den 
arbetslivspedagogiska forskningen behandlat. Mot bakgrund av detta kan problema-
tiken med formell utbildning som stöd för arbete och lärande i arbetet överblickas 
med hjälp av en figur. Syftet med figuren är att sammanfatta de huvudsakliga relat-
ioner mellan utbildning och lärande i arbetet som kan upprättas utifrån de arbetslivs-
pedagogiska diskussionerna, och som haft relevans och utgjort bakgrund för utveckl-
ingen av den teoretiska modellen av insatsutbildningen. 

Det som inte behandlas i denna översiktsfigur är olika feed-backprocesser från 
arbetspraktiker tillbaka till formell utbildning. Detta är ytterst intressant, men ligger 
utanför denna avhandlings syfte och kommer därför inte att behandlas. I figuren 
fokuseras inte heller integrationen av formellt lärande i arbetsmiljön då detta inte 
förekom i det studerade fallet. Detta är emellertid något som kommer att diskuteras 
mer i avslutningskapitlet. Något som inte heller explicit diskuteras i någon större 
utsträckning inom arbetslivspedagogiken – och följaktligen inte lyfts fram i figuren 
– är vilken förståelse för arbetet arbetsutövare får genom utbildning och kan ut-
veckla vidare genom lärande i arbetet. Det som vanligen fokuseras är vilka former 
av kunskaper som en utbildning erbjuder en arbetsutövare, och ”förståelse” blir i 
detta snarast något som subsumeras under ”kunskap”. ”Förståelse” är därmed ett 
begrepp för vidare undersökning i fallstudien. 

4.3.1 En översiktsfigur över diskussionen om lärande inför och 
under arbetet 
I figur 4-01 kan utgångspunkten tas endera i formell utbildning, eller i handling och 
erfarande i en arbetspraktik. Båda utgångspunkterna har sina speciella kontexter: 
formell utbildningsmiljö eller arbetsmiljö.  
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Två olika former av kunskap - här betecknade som abstrakta, generella kunskaper 
respektive situerade, praktiska kunskaper - är centrala i såväl diskussioner om relat-
ioner mellan utbildning, yrkeskunnande och arbete som i figuren. Dessa två typer av 
kunskap kan också betecknas som akademisk kunskap och professionell kunskap 
(Boshuizen et al. 2004b), som deklarativ kunskap (”know-what”) och procedurkun-
skap (”know-how”), eller, vardagligt, som ”teoretisk” och ”praktisk” kunskap. Ab-
strakta, generella kunskaper utvecklas främst genom formell utbildning och ett text- 
och/eller föreläsningsbaserat lärande, och situerade, praktiska kunskaper genom ett 
erfarenhetsbaserat görande och lärande i en praktik av något slag om än den sker i en 
formell utbildningsmiljö. Många teoretiska, yrkesinriktade utbildningar, men även 
andra formella teoretiska utbildningar strävar ofta efter att ge kunskaper av det se-
nare slaget genom praktikinriktade inslag som praktiska övningar, praktikperioder, 
fallstudier, uppsatsskrivande och verksamhetsförlagd utbildning (Miettinen 2000, 
Reynolds 2009, Theliander et al. 2004).    

Formell utbildning och de abstrakta, generella kunskaper som ofta förknippas 
med formell utbildning har, som framförts i diskussionen ovan, ibland setts som 
problematiska för utvecklingen av yrkeskunnande mycket p.g.a. konstaterade svå-
righeter med transfer och tillämpning av de formella, generella kunskaperna. Som 
Eraut (2004b) emellertid diskuterat varierar arbetspraktiker i sitt behov av en expli-
cit, teoretisk kunskapsbas, och som Ellström (2010) framhållit ställer många arbeten 
och arbetsuppgifter också krav på ett kunskaps- och reflektionsbaserat handlande, 
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Figur 4-01. Relationer mellan formell utbildning, olika typ av kunskap, och 
handling och erfarande i arbetet. Cirkeln i mitten avser en integration av 
formellt lärande och olika former av erfarenhetsbaserat lärande. 
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ofta utifrån en teoretisk kunskapsbas. Som Eraut (2004b) också framhåller, bör 
transfer av teoretisk kunskap emellertid ses som en lärandeprocess över tid, mer än 
som enskilda händelser.  

Möjligheten till relevant handling och erfarenhet i en arbetspraktik kan i vissa yr-
ken, arbeten, och arbetsuppgifter, därför vara beroende av att lära sig ”tillämpa” eller 
kanske snarare praktisera abstrakta, generella kunskaper och perspektiv (Boshuizen 
et al. 2004a, Bromme & Tillema 1995). Detta kan se ut på olika sätt, men en gene-
rell praktisering av teori torde vara genom det begrepps- och språkbruk teorier er-
bjuder utövarna av en viss praktik, d.v.s. att man använder teoriers termer (lexikala 
begrepp) och metaforer när man talar om och i sitt arbete och att man förstår be-
greppen bakom termerna när andra använder teorins språkbruk. Teoretiska termer 
och de begrepp de avser kan därmed utgöra centrala delar av det yrkesspråk arbets-
utövarna använder. En genomgången formell, teoretisk utbildning med någon form 
av examination eller certifiering kan också vara ett tröskelvillkor för att alls få till-
träde till vissa arbetspraktiker (Boshuizen et al. 2004). En längre utbildning ger ofta 
också studie- och lärvanor i t.ex. att söka och läsa längre texter i olika ämnesområ-
den, eller att självständigt genomföra mindre undersökningar och lärprojekt.  

Med utgångspunkt i formell utbildning kan relationer till arbetspraktiken på ett 
praktiskt plan handla om direkta, praktiska förberedelser för olika moment i arbets-
praktiken. På ett i huvudsak teoretiskt plan kan det handla om legitimt tillträde ge-
nom examina, men också om kognitiv access genom förtrogenhet med t.ex. ett teore-
tiskt språkbruk eller med de teoretiska perspektiv som råder. En relation kan även 
upprättas om, och genom att, den kunskapsbas som den formella utbildningen ger är 
nödvändig för att arbetsutövarna ska kunna legitimera och kritiskt omvärdera sin 
arbetspraktik.  

Dessa relationer kan kanske kallas instrumentella relationer mellan formell ut-
bildning och arbetets olika praktiker. Utanför sådana direkt instrumentella relationer 
kan formell utbildning relateras till arbetspraktiken genom ökad förmåga till själv-
ständigt lärande och genom möjligheterna att skaffa sig ett annat kunnande, ett annat 
perspektiv, för att ”vidga vyerna” i arbetet. Detta är en annan form av att praktisera 
teori som inte är direkt instrumentell och ligger nära en diskussion om den formella 
utbildningens möjlighet att ge ett mer emancipatoriskt kognitivt stöd för lärande i 
arbetet.34 

Om utgångspunkten istället tas i handling och erfarande i en arbetspraktik kom-
mer det icke-formella och informella erfarenhetsbaserade lärandet i centrum. Genom 
detta lärande kan ett ”tyst kunnande” och förtrogenhet om och i arbetet och dess 
speciella kontext utvecklas. Genom olika former av erfarenhetsbaserad reflektion 
och problemlösning kan också ett mer abstrakt, praktikbaserat kunnande utvecklas 
som kan benämnas ”praktisk teori”, ”subjektiv teori”, eller, med Argyris & Schöns 
(1974, 1996) ord, ”theory-in-use”. 

                                                           
34 ”Emancipatorisk” ska här förstås som utbildningens möjligheter att genom djupare och 
bredare kunskaper ge arbetsutövare bättre förmåga att kritiskt granska och ta kontroll över sin 
arbetspraktik och dess utveckling.  
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Dessa praktiska teorier är inte alltid klart och medvetet formulerade men kan ofta 
ta formen av t.ex. metaforer, maximer, principer, visdomsord eller ordspråk och 
måste främst undersökas genom arbetsutövarnas handlande i arbetet (Argyris & 
Schön 1974, 1996). Ett sådant lärande i arbetet och kunskapers och kognitioners 
situerade och kontextberoende sida betonas också av ett situerat perspektiv på lä-
rande, vars empiriska grund just är observationer av olika former av praktikbaserat 
lärande av ett yrke (Lave & Wenger 1991, Chaiklin & Lave 1993). Det situerade 
perspektivet tenderar dock att bortse från kunskapers och kognitioners situations-
överskridande (abstraherande) och ibland rentav situationsfrånskridande sidor (t.ex. 
distraktion, tankspriddhet, dagdrömmeri eller tankar om och reflektion över andra 
situationer och sammanhang än de i vilka man för tillfället befinner sig). Kognition i 
arbetet är inte alltid situerad. 

Med utgångspunkt i handling och erfarande i en arbetspraktik är också problemet 
med tillämpning eller praktisering av teori centralt. Eraut (2004b) har, som refererats 
ovan, lyft fram beroendet av en explicit (teoretisk) kunskapsbas för praktikutövares 
legitimering och kritiska omvärdering av sin arbetspraktik. Studier av experters 
kunnande visar betydelsen av att ”praktisera teori” för att utveckla expertkunnande 
(Leinhardt et al. 1995, Boshuizen et al. 1995). Teori och generella kunskaper från 
formell utbildning är i detta ett viktigt medel för att kontextualisera och strukturera 
det experterna möter i sin yrkespraktik (Gruber et al. 2008). Detta implicerar dock 
en annan sorts lärande i arbetet än det som utpekades ovan, d.v.s. det som leder till 
ett mer eller mindre omedvetet tyst kunnande och ”praktiska teorier”. Praktiseringen 
av teori implicerar istället ett erfarenhetsbaserat lärande om hur teorier och ab-
strakta, generella kunskaper kan ”tillämpas” och just praktiseras som t.ex. medvetna 
strukturerings- eller analysredskap för att nå (önskade) resultat i arbetet. Men åter-
kommande praktisering av teorier och generella kunskaper kan också leda till ett 
intuitivt, tyst expertkunnande om hur detta kan göras. 

En integration av lärande i formell utbildning och olika former av lärande i arbe-
tet kan i stor utsträckning ses som en fråga om att integrera abstrakta, generella 
kunskaper med situerade, praktiska kunskaper, d.v.s. att – med en vardaglig fras – 
integrera ”teori” med ”praktik”. Detta kan ske såväl inom ramen för formell utbild-
ning med inslag av olika former av praktikinriktad utbildning, som inom ramen för 
lärande i arbetslivet där formella utbildningsinslag kan genomföras. En intressant 
empirisk fråga i detta är hur abstrakta, generella kunskaper och teorier kan fungera 
som kognitivt stöd för handling, erfarande och erfarenhetsbaserat lärande i arbetet.  

4.3.2 Militär utbildning inför utlandsinsats  
Den militära insatsutbildningen och den erfarenhetsbaserade utvecklingen av yrkes-
kunnande runt icke-traditionella militära uppgifter eftersträvar ett lärande som hu-
vudsakligen kan placeras i figurens nedre, vänstra skuggade del. Den formella in-
satsutbildningen är till största delen praktikinriktad och syftar till att ge grundläg-
gande praktiska kunskaper för arbetet i insatsområdet. Detta är också i linje med hur 
militär utbildning normalt bedrivs – praktikinriktat mot ett handlande i en krigsmiljö 
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mer än teoretisk och förståelseinriktad. Inom många militära insatsutbildningar finns 
också en strävan att på basis av erfarenheter från aktuella insatser genom olika for-
mer av simuleringar och rollspel med stort inslag av bl.a. figuranter och uppbyggda 
miljöer skapa så realistiska övningsmiljöer och övningssituationer som möjligt 
(Holsting & Nørgaard 2006, Selmeski 2007). Redan före insatsen eftersträvas att 
truppen ska bli välövad och ha skapat kontextrelevanta praktiska erfarenheter och 
färdigheter.  

Detta ställer emellertid ofta stora krav på att relevanta erfarenheter att bygga öv-
ningsmiljön på har gjorts så att man inte övar ”fel miljö”, och en helt autentisk öv-
ningsmiljö kan sällan skapas. Förfarandet är också kostsamt både i fråga om öv-
ningsresurser och förberedelse- och samordningstid, varför utbildningen till största 
delen ofta bedrivs i mer utbildningsmässigt ekonomiska former som t.ex. stationssy-
stem. De mer kostsamma ”miljölika” inslagen med t.ex. figuranter eller uppbyggda 
lokalmiljöer återfinns sedan istället som olika inslag under olika former av slutöv-
ningar.35 Insatsutbildningen blir därför i huvudsak en praktiskt orienterad introdukt-
ionsutbildning, och fortsatt förfining av de grundläggande, praktiska kunskaperna, 
och utveckling av praktiska teorier om arbetet sker sedan huvudsakligen genom ett 
lärande i arbetet i insatsområdet - ett lärande i figurens nedre, högra skuggade del.  

Som diskuterats i kapitel 3 innebär dock komplexiteten i nutida konflikter och 
den andra generationens fredsfrämjande insatser betydligt större krav än den första 
generationen när det gäller att förstå konflikters och insatsers karaktär. Insatsutbild-
ningarna innehåller också, om än till mindre delar, ”teoretiska” inslag och ”bak-
grundskunskap om konflikten, det politiska läget, parternas verksamhet, rådande 
arbetsförhållanden i området samt utbildning i det mandat som ligger till grund för 
den aktuella insatsen”36. Detta rör snarast ett lärande i figurens övre, vänstra skug-
gade del.  

Men som berörts i kapitel 3 ökar behovet av generell kunskap och djupare bak-
grundskunskap, inte bara om konflikterna i allmänhet, utan även inom olika, ofta 
civila expertdomäner som de militära fredsfrämjande förbanden kommer att verka 
inom i utlandsinsatsen. Detta kan röra t.ex. utbildning och utveckling av lokala po-
lisorganisationer, kriminalunderrättelsetjänst eller ”social underrättelsetjänst” om 
åsiktstendenser och attityder hos lokalbefolkningen, eller om informationsoperation-
er och attitydpåverkan i största allmänhet. Militära utlandsinsatser av idag innebär 
således alltfler arbets- och kunskapsområden utanför de traditionellt militära, och de 
generella och ibland teoretiska kunskaper som finns i dessa olika civila expertdomä-

                                                           
35 Som Sion (2006) påpekar utifrån studier av nederländsk insatsutbildning och i linje med de 
observationer och erfarenheter jag själv har från min tidigare officersutövning, innebär öv-
ningsorganiseringen ofta att arbetsinslag som i insatsmiljön normalt sträcker sig över uppre-
pade tillfällen, över lång tid och är relativt händelsefattiga, under övningarna komprimeras till 
korta, intensiva och händelserika moment på olika övningsstationer. Detta kan skapa bilder 
och förväntningar om att utlandstjänstgöringen är full av händelser, stress och ”action” (Sion 
2006, Johansson 2001, Andersson 2001).  
36(http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Livgardet-

LG/Internationella-Utbildningsenheten---IntUtbE/ 2010-11-16) 
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ner, t.ex. juridik, socialt arbete eller utveckling av utbildningsväsenden kan därmed 
vara relevanta för militära organisationer.   

De militära organisationerna och dessas personal kan därmed i utlandsinsatser 
alltmer börja ställas inför en liknande problematik med att tillämpa ett generellt 
vetande och att ”praktisera teorier” som förekommer inom olika, civila expertdomä-
ner. Detta rör ett lärande som återfinns såväl i figurens övre vänstra skuggade hörn 
som dess övre högra skuggade hörn, men betonar också behovet av en integration 
mellan formellt lärande, generella kunskaper och olika former av lärande i arbetet - 
ett lärande i figurens mitt.  

Som påpekats i kapitel 3 innefattar den svenska militära professionsförankrade 
kunskapen dock just inga teorier om utlandsinsatser, säkerhetsarbete och fredlig 
utveckling i konfliktområden. Likaså ”importeras” i mycket liten grad expertkun-
nande och teorier från andra, relevanta expertdomäner.37 Inte heller tycks en svensk, 
militär inomprofessionell utveckling av ”andra ordningens begrepp”, d.v.s. begrepp 
för institutionell reflektion över praktiken (Rolf 1995) i någon större utsträckning 
ske på basis av utlandserfarenheter. När det gäller kunskapsuppbyggnad för 
utlandsinatser sätts istället den stora tilliten till olika organisatoriska Lessons Le-
arned-system, huvudsakligen uppbyggda kring olika s.k. erfarenhetsrapporter och 
med relevans främst för de delar av Försvarsmakten som är inblandade i ledning och 
stöd av utlandsinsatserna mer än för militära officerares yrkesprofessionalism.  

Inom den kanadensiska och den danska försvarsmakten har dock andra förslag 
till kunskapsbildningsstrategier föreslagits – främst om kulturrelaterade frågor i 
utlandsinsatser. 

4.3.3 Kunskapsbildningsstrategier inför militära utlandsinsatser 
Ett kunskapsområde som kommit att få stor uppmärksamhet i många militära orga-
nisationer är frågor om kulturell förståelse och kulturkunskapsbaserad kontaktför-
måga (Holsting & Nørgaard 2006, Selmeski 2007). Inom detta kunskapsområde har 
olika strategier föreslagits för hur militära organisationer ska öka sin kulturella för-
ståelse av och kontaktförmåga med insatsområdets människor, vilket också är av 
intresse för att belysa en mer generell problematik med ett ökat militärt behov av 
mer djupgående kunskaper om sina uppdrag och dess miljöer. De strategier som 
föreslagits har alla som utgångspunkt en åtskillnad mellan abstrakt, generell kunskap 
om kulturer, och insatsspecifik, erfarenhetsbaserad förtrogenhet med den lokalkultur 
med vilken man för tillfället har kontakt.   

T.ex. målar Holsting & Nørgaard (2006) i en dansk militär kontext (som i mycket 
liknar den svenska) upp militär grundutbildning och utbildning för specifika insatser 
som alltför ”abstrakt” och dekontextualiserad, trots sin i huvudsak praktiska inrikt-
ning. De framhåller istället vikten av ett lärande under insatsen som ett viktigt sup-

                                                           
37 Till del har detta börjat ske inom området ”Psychological Operations” (PsyObs) eller ”in-
formationsoperationer” som det har kommit att benämnas i svensk militärnomenklatur, där 
t.ex. marknadsföringsteori har kommit till användning. 
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plement till militär grundutbildning och utbildningen inför en insats - hur miljölik 
denna utbildning än försöker vara. Detta är att betona ett erfarenhetsbaserat lärande 
figur 4-01:s nedre, högra del, och Holsting & Nørgaard (2006) menar att: 

Soldiers must consciously continue targeted, on-the-job learning after com-
pleting their training. Military training in itself cannot build up the necessary 
competencies The knowledge soldiers acquire on the job cannot replace the 
need for training programs but can provide a vital supplement. Whereas mili-
tary training provides a professional understanding that is relatively abstract 
and theoretical, competency development in the field represents a highly con-
crete learning process directly related to the task at hand (s 76). 

 
Relevant kompetens för kulturkontakter skapas genom ett erfarenhetsbaserat lärande 
under insatsen, menar de, och inte främst genom den ”teoretiska” utbildningen 
hemma före insats, även om denna också menas utgöra en viktig grund. 

En annan strategi föreslås av Selmeski (2007), som framhåller att militära organi-
sationer, åtminstone i industrialiserade länder, är duktiga på att skapa en begränsad 
textburen såväl som praktisk kunskap om andra kulturer och länder när det ses som 
viktigt för framgång i insatsen, vilket också har gett positiva resultat. Detta kunskap-
ande utgör dock oftast smala, ytliga och kortsiktiga responser på uppkomna behov i 
de militära organisationernas utlandsinsatser. Färre ansträngningar görs för att skapa 
mer långsiktig, icke-insatsspecifik kunskap och kompetens för att underlätta perso-
nalens förmåga till interkulturell kommunikation.  

Selmeski (2007) föreslår därför för alla befälsnivåer en satsning på mer generell 
och teoretisk kulturkunskap och kunskap om olika teoretiska kulturbegrepp än på 
utbildning i specifika fakta inför aktuella insatser. Detta är att betona ett lärande i 
figurens övre vänstra del och hur mer generella och abstrakta kunskaper kan stödja 
ett insatsspecifikt, lärande i arbetet genom att ”praktiseras”. Hur detta ”praktiserande 
av teori” ska kunna åstadkommas berör ett lärande i figurens övre högra hörn.  

Båda dessa strategier leder dock till problem som i ljuset av figur 4-01 berör dels 
ett formellt lärande av generella kunskaper, dels dessa kunskapers användning 
(”praktisering”) i praktiken. I Holsting/Nørgaard-strategin framhålls inte hur for-
mellt lärande av generella, teoretiska och abstrakta kunskaper kan ge stöd till och 
rent av styra det erfarenhetsbaserade lärandet. Den modell för erfarenhetsbaserat 
lärande i arbetet de förslår riskerar att cementera myter och felaktiga utgångspunkter 
i insatsutbildningen genom att dessa i namn av erfarenheter och genom olika Less-
sons learned-system eller metoder för erfarenhetsöverföring oreflekterat förs över 
från en kontingent till nästa. I Selmeskis strategi diskuteras inte tydligt problemen 
med att ”praktisera kulturteori” för att (snabbt) skapa mer insatsspecifika kunskaper 
och färdigheter, d.v.s. hur en teoretisk förståelse ska kunna underbygga en djupgå-
ende och samtidigt praktiskt användbar förståelse i såväl specifika insatsutbildningar 
som i fält under insatsen.  
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4.4 Avslutning: den militära utlandsinsatsen som 
arbetslivspedagogiskt forskningsfält  
De två ovan refererade strategier som föreslagits för militära organisationer för att 
skapa en djup och relevant kunskap om de länder och kulturer i vilka man genomför 
insatser, kan ses som typstrategier även för andra kunskapsområden. Intresset för 
erfarenhetsbaserat lärande och ”Lessons Learned” är också stort i olika militära 
organisationer - även den svenska Försvarsmakten. Intresset för mer koncept- och 
teoriinriktad utbildning för utlandsinsatser så som Selmeski (2007) föreslår röner 
inte alls lika stort intresse i de militära organisationerna, utan finns mer hos forskare 
och debattörer som argumenterar för behovet av breda, generella kunskaper hos de 
militära insatsenheterna.   

Det svenska, militära intresset för ”Lessons Learned” och olika former av erfa-
renhetshantering från utlandsinsatser riktas dock utifrån huvudsakligen systemteore-
tiska utgångspunkter mot hur hela eller delar av Försvarsmakten som organisation 
ska kunna få feedback från utlandsinsatser (Pettersson 2009, Rode & Löfstedt 2007). 
Intresset kan inte sägas vara lika stort för utlandsförbandens inre arbete, förmåga och 
möjlighet att lära av erfarenheter på plats under insatsen för att ständigt förbättra sitt 
arbete så som Holsting & Nørgaard (2006) föreslår. Detta ses i Försvarsmakten mer 
som den lokale och tillfälligt insatte förbandschefens ansvarsområde och hanteras 
ibland med lokala initiativ för kollektiva utvärderingar, ”after-action-reviews” eller 
olika former av debriefing. Dessa lokala, kollektiva lärandeprocesser kan dock se 
mycket olika ut och omnämns sällan i Lessons learned-rapporter, erfarenhetssemi-
narier eller intervjustudier som ofta är mer resultat- och slutsatsinriktade. Dokumen-
terade erfarenheter av dessa lokala lärandeprocesser är därför lika sällsynta som de 
är värdefulla såväl för forskningen om lärande i utlandsinsatser som för forskningen 
om lärande i arbetet i allmänhet. 

Vad gäller den formella, militära insatsutbildningens roll kan den i ljuset av såväl 
de två ovan beskrivna strategierna som den arbetslivspedagogiska forskningen ses ur 
två aspekter som båda knyter an till figur 4-01. Den första aspekten är inriktad på ett 
utförande och kunnande i arbetet. Aspekten lyfter fram hur utbildningen generellt 
fungerar som direkt, formell, instrumentell förberedelse där en blandning av prak-
tiska och teoretiska inslag, med en tyngdpunkt i det förra, ska förbereda personalen 
för dess arbete. Här handlar det om utbildningen som ”produktionsfaktor” för arbete 
och utbildningsinnehållets direkt arbetspraktikinriktade relevans vilket i det här 
studerade fallet  regelbundet följs upp genom IntUtbE:s interna uppföljningsarbete 
av den utbildning de ger (se ovan, kap 3). Men det handlar också om vilka mer gene-
rella ”teoretiska” kunskaper och synsätt (t.ex. kännedom om konfliktbakgrund eller 
idéer om utveckling av lokal polis) som lärs och sedan ”praktiseras” i utförandet av 
insatsarbetet. En fråga här och som kort diskuterades i avsnitt 3.3.2 är vilka mer 
djupgående och sammanhangsskapande kunskaper om konflikten, insatsen och 
fredsarbetet som utbildningen erbjuder med tanke på de krav ”second generation 
peacekeeping” ställer på de militära insatserna.  
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Den andra aspekten är reflektions-, erfarenhets- och begreppsbildningsinriktad 
och lyfter fram hur utbildningen genom att bidra till formandet av olika kunskaper, 
synsätt och uppfattningar om arbetet ger kognitivt stöd för olika former av ett mer 
reflekterande lärande och begreppsbildning i arbetet. Utifrån figur 4-01 kan detta ses 
som en fråga om vilka möjligheter utbildningen ger att genom såväl generella ”teo-
retiska” kunskaper som generella ”praktiska” kunskaper (t.ex. standardmetoder för 
fordonskontroll) stödja formandet av ”praktiska teorier”, och andra, erfarenhetsbase-
rade lärdomar. Detta knyter an till insatsutbildningens möjlighet att skapa relevanta, 
erfarenhetsbaserade militärprofessionella kunskaper om traditionellt icke-militära 
uppgifter, i det här studerade fallet polisiära och säkerhetsrelaterade uppgifter.  

Denna aspekt innebär en inte lika instrumentell relation till arbetet som den förra 
aspekten innebär, utan har en lösare relation till arbetets utförande och kan också ha 
emancipatoriska förtecken. ”Emancipatorisk” ska då främst förstås som utbildning-
ens möjligheter att genom djupare och bredare kunskaper ge arbetsutövare bättre 
förmåga att kritiskt granska och ta kontroll över sin arbetspraktik och dess utveckl-
ing, d.v.s. ”makt genom kunskap” och förmåga att kritiskt analysera och ompröva 
den egna arbetspraktiken. Detta kan vara en viktig grund för utveckling av en pro-
fession och kan leda till utveckling av alternativa eller fördjupade sätt att förstå 
arbetet i utlandsinsatser vilket sedan som ”lessons learned” kan återföras till För-
svarsmakten och insatsutbildningen. 

I denna studie är insatsutbildningen och det efterföljande arbetet intressant i båda 
aspekterna, och i kapitel 6 kommer diskussionen att kort återkomma till detta.  
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Kapitel 5 - Lärande, kunskap och förståelse i 
arbetet 

Förståelse för hur formell utbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet berör 
med nödvändighet frågor om vad lärande och kunskaper ”är” och kan förstås som. I 
inledningskapitlet nämndes att lärande kan förstås som förändring i en kognitiv, 
mental dimension men även som förändring i en handlings- eller utförandedimens-
ion liksom förändring i en materiell dimension. Chefernas lärande under insatsut-
bildning och arbete kunde också förstås som såväl förändrade kognitiva uppfattning-
ar som ett förändrat (förbättrat) utförande.  

Detta krävde en utredning om hur olika synsätt på lärande kan förhålla sig till 
varandra, också för att brygga över de skillnader mellan främst kognitionsinriktade 
forskningsansatser å ena sidan och situerade och sociokulturella forskningsansatser å 
den andra, vilket beskrevs i förra kapitlet. I detta kapitel diskuteras därför först över-
gripande olika synsätt på lärande och kunskap, hur dessa företeelser begripliggörs 
inom den pedagogiska forskningen och sedan hur dessa begrepp förstås i denna 
avhandling. Slutligen behandlas förståelsebegreppet vilket, som tidigare nämnts, är 
något av ett underutvecklat begrepp inom arbetslivspedagogiken.  

5.1 En diskussion om synsätt på lärande och kunskap 
Som avhandlats i Granberg (2010) spänner forskningen om lärande i och runt arbets-
livet över ett stort antal forskningsdiscipliner och omfattar många skiftande synsätt 
på lärande. De flesta ansatser om lärande och kunskap i arbetsliv och organisationer 
utgår dock från eller kan hänföras till något grundläggande synsätt på lärande (DeFi-
lippi & Ornstein 2003, Elkjaer & Wahlgren 2005). Vidare har de senaste decennier-
na inneburit formulering av nya såväl som vidareutveckling av äldre teoretiska per-
spektiv på lärande. Diskussionen om integration av formellt och informellt lärande, 
och om kognitivt stöd för lärande i arbetet har därmed förutsättningar att berikas och 
nyanseras med begrepp från ett flertal teoretiska traditioner.  

5.1.1 Lärande som kunskapsobjekt  
De olika perspektiven, teorierna och begreppen fokuserar utifrån varierande ontolo-
giska och kunskapsteoretiska antaganden olika företeelser som utpekas som lärande. 
Vissa perspektiv centreras runt teoretiska begrepp om kognitiva företeelser där lä-
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rande främst ses som kvalitativa förändringar i tänkande och omvärldsuppfattning, 
men har svårigheter med att tydligt grunda dessa empiriskt. Forskning med dessa 
perspektiv måste därför arbeta med främst diskursivt empiriskt (intervju)material för 
att utpeka kognitiva företeelser, vilket inte är utan problem (Potter & Edwards 
1999). Problemet ligger främst i att en robust länk mellan konkret empiriskt material 
(intervjuer, observationer) och abstrakta teoretiska begrepp (kognitiva företeelser) 
inte lätt kan upprättas med ett direkt empiriskt utpekande, utan sambandet måste 
upprättas indirekt på logiskt-deduktiva grunder.  

Andra perspektiv problematiserar generella kognitiva företeelsers relevans och 
ibland också deras existens, och bygger istället sin begreppsapparat kring tydligt 
empiriskt dokumenterbara hör- och synintryck och ser kognitioner som helt hand-
lings- och situationsförankrade. Lärande ses då främst som synliga, varaktiga för-
ändringar i handling och tal. Åter andra perspektiv vill lyfta fram en ömsesidighet 
mellan teoretiskt begripliggjorda kognitiva företeelser, och handling med dess empi-
riskt konstaterbara uttryck. Ytterligare andra perspektiv fokuserar utifrån såväl kog-
nitiva som sociokulturella perspektiv relationen mellan människors lärande och de 
resurser och villkor för lärande som finns i samhället och i olika verksamheter.  

Någon enhetlig syn på lärande och kunskap finns givetvis inte i alla dessa per-
spektiv på och teorier om lärande, utan ett stort antal olika begrepp förekommer. 
Detta leder till olika kunskapsobjekt, d.v.s. det teoretiskt definierade och genom 
begrepp förstådda objektet för undersökning vad gäller lärande. Ibland används 
begreppen som uppmärksamhetsinriktande och ofta ganska vaga teoretiska ”sensi-
tizing devices”, och ibland avgränsas begrepp strikt för att med precision definiera 
olika företeelser och deras inbördes relationer. Behov finns därför av en bred be-
greppslig diskussion om och metateoretisering av relationer mellan olika begrepp 
om och grundläggande synsätt på lärande. (För en genomgång av olika begrepp om 
lärande, se bl.a. Granberg 2010)  

Grundläggande synsätt på lärande har ibland gestaltats som s.k. rotmetaforer för 
att rikta uppmärksamheten mot de mest grundläggande egenskaperna hos lärandet, 
d.v.s. vad lärandet ”är” och ska förstås som (Sfard 1998). De vanligen förekom-
mande rotmetaforerna om lärande har varit två: lärande som kognitiv tillägnelse och 
lärande som förändrat socialt deltagande till vilka också olika begrepp om kunskap 
hör. Metaforen om kognitiv tillägnelse framhåller huvudsakligen lärande som men-
tala processer av skapande eller utvidgning av mentala ”scheman”, kunskaper, kon-
struktioner etc. ”i huvudet”, medan metaforen om förändrat deltagande huvudsaklig-
en framhåller lärande som processer av att (med kroppen) göra något eller delta i 
något synbart bättre och/eller skickligare (Anderson et al. 1996, 1997, Anderson et 
al. 2000, Elkjaer 2003, 2004, Elmholdt 2003, Greeno 1997, 1998, Sfard 1998).  

Till dessa två allmänt spridda metaforer har förslag framförts om en ytterligare, 
tredje metafor, bland annat lärande som ”inquiry” och reflektivt tänkande i sociala 
världar (Elkjaer 2004), eller lärande som ”knowledge creation” och skapande av 
kunskapsartefakter, d.v.s. materiella föremål och begrepp som på olika sätt kan 
uttrycka lärdomar, erfarenheter och kunskaper (Paavola, Lipponen & Hakkarainen 
2004).  
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5.1.2 ”Kunskap” som kunskapsobjekt 
På samma sätt som kunskapsobjektet ”lärande” skiftar mellan teorier och perspektiv, 
skiftar kunskapsobjektet ”kunskap”. Kunskap och lärande är ofta interrelaterade 
begrepp såtillvida att lärande ofta används som ett begrepp för processer medan 
kunskap används för processernas innehåll och/eller resultat. Inom ramen för meta-
foren om lärande som kognitiv tillägnelse ses kunskap ofta som en kognitiv eller på 
något sätt individburen38 ”substans” - något man kan bära med sig - vars tydligaste 
uttryck är ett explicit ”lärostoff” som kan läras in, som tynar bort med tiden om det 
inte används, och som kan ”tillämpas” i olika sammanhang. Arbete blir en tillämp-
ning av kunskap-som-substans. Kunskap kan med detta synsätt läras i ett samman-
hang, tillämpas i ett annat genom kunskapstransfer, och generell kunskap ses som 
mer och bredare tillämpbar än specifik kunskap (Anderson et al. 1996, 1997, Ander-
son et al. 2000).  

I Piagets efterföljd begreppsliggörs denna tillägnelse av kunskap också som en 
individuellt intern, subjektiv och mental konstruktion, utvidgning eller omkonstrukt-
ion av mentala scheman (Illeris 2007, Säljö 2000). Konstruktionen av kunskaper och 
färdigheter sätts i relation till vilka handlingar en individ utför och till i vilken läran-
demiljö den lärande befinner sig, eftersom miljön och dess egenskaper menas vill-
kora handlingarna och därmed kunskapskonstruktionen. Konstruktionen av kunskap 
i form av mentala scheman menas syfta till en kunskaps- och förståelsemässig jäm-
vikt med det en person möter i omgivningen. Detta dels genom assimilation då men-
tala scheman om något blir alltmer detaljerade, dels genom ackommodation då nya, 
vidare mentala scheman konstrueras för att genom en ny, mer övergripande inram-
ning hantera, samordna och ge mening åt mångfalden av detaljer. 

Kunskapsbegreppet har även vidgats till att omfatta mer icke-artikulerbara, icke-
kognitiva, emotionella och kroppsliga kunskapsformer som tyst kunskap och prak-
tisk kunskap (Rolf 1995, 1998), färdighet och förtrogenhet (Skolverket 1999), eller 
som kunskap-i-handling och kunskap-i-omdöme (Molander 1996). En kunskapsform 
som är av intresse i denna avhandling är förståelse, som preliminärt kan förstås som 
”att begripa, att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen” (Skolverket 
1999, s 32). Förståelse av, uppfattningar om och erfarande av olika företeelser är 
också ett centralt forskningsobjekt inom fenomenografin (Marton et al. 1977, 1984) 
och dess teoretiska gren variationsteori (Marton & Booth 2000), som undersöker och 
beskriver kvalitativa skillnader i hur något kan förstås. Förståelse som kunskapsform 
kommer att avhandlas närmare nedan. 

Den sammanlagda ”mängden” av olika kunskapsformer hos en individ beskriver 
Eraut (2000, 2004a) som personlig kunskap. Personlig kunskap är de individuella 
resurser en individ använder för att t.ex. utföra sitt arbete (Eraut 2000). Den person-
liga kunskapen i arbetet innebär således en stor del tysta kunskaper, men är också 
beroende av kollektiva kunskapstraditioner och explicit, kodifierad kunskap i orga-
nisationer, professioner och samhälle. Personlig kunskap är därmed inte detsamma 

                                                           
38 Eller buren inom eller av någon annan entitet som ”grupp”, ”organisation” eller ”kollektiv”.  
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som subjektiva föreställningar eller tyckanden, utan vad Rolf (1995) betecknar som 
en förening av en kollektivt omfattad kunskapstradition och subjektivitet inom en 
person.  

Med metaforen om lärande som förändrat deltagande betonas kunskapers aktiva 
sida och ses som kunskap-i-handling, Lärandeprocessen och kunskapsprodukten 
flyter med detta synsätt samman till en process av kunnande (”knowledge-in-action” 
eller ”knowing”, Blackler 1995, Chiva & Alegre 2005, Fuller et al. 2005, Gherardi 
2001, Schön 1983) där kunskap är något som ständigt är i användning, rörelse och 
förändring i en arbetspraktik. Kunskap ses mer som ett aktivt kunnande i en praktik 
och en fråga om att skapa en relation till arbetet genom att utveckla en identitet och 
självkänsla i arbetet lika mycket som att utveckla ett kunnande (Wenger 1998). En 
lärandeprocess blir därmed en process av kunskap i rörelse och förändring.  

Nybörjare kan som legitima men perifera deltagare i denna process lära av de 
mer erfarna och komma allt närmare de positioner där de själva definierar kunnan-
det. Lärandets resultat är snarare ett förändrat och förbättrat delta-
gande/utövande/kunnande, liksom förändrad identitet, än en inre, mentalt buren 
kunskapssubstans (Brown & Duguid 1991, Lave & Wenger 1991, Wenger 1998).39 
Vilken arbetsuppgift eller arbetspraktik man ägnar sig åt är därför av avgörande 
betydelse för vilken kunskap man sätter i rörelse och hur den kan förändras (Black-
ler 1995, Brown, Collins & Duguid 1989, Brown & Duguid 1991, Lave & Wenger 
1991, Wenger 1998).   

Vidare menas kunskaper, eller snarare kunnande, med detta synsätt inte finnas 
enbart i huvudet på människor utan också i arbetspraktiken. Det går enligt detta 
synsätt inte att förlägga kunnandet som används för en viss arbetsuppgift enbart i 
individernas intellekt utan kunnandet finns också i känslor och intuitioner, i de red-
skap som används och i den sociala, kulturella och fysiska miljö där arbetsuppgiften 
utförs (Säljö 2000, 2005).    

Kunskapsbegreppet har således vidgats också i detta synsätt på lärande, men inte 
till olika former av ”intern” mental eller kroppslig tyst kunskap, utan till distribue-
rade och situerade former där kunskap ses som fördelade till och inneboende i alla 
de delar som närvarar och samverkar i en arbetspraktik, t.ex. kognitioner, identiteter, 
handlingsmönster, och fysiska och konceptuella redskap (Säljö 2005). Ett synsätt på 
kunskap som distribuerad innebär att kunskap kan ses som inneboende i människors 
gemensamma handlingsmönster och rutiner, och som inbyggd i såväl fysiska som 
intellektuella redskap. Genom att använda olika ”things that makes us smart” (Nor-
man 1993) och delta i olika verksamheter kan vi som enskilda individer handla mer 

                                                           
39 Skiftet i synsätt har också lett till sökandet efter nya begrepp för denna form av lärande, 
varför många författare i denna tradition använder begreppet appropriering istället för lärande 
för att lyfta fram lärande som ett gradvis upptagande och förbättrad hantering av redskap av 
olika slag (Säljö 2000). Andra författare menar att ”lärande” inte finns som ett eget fenomen, 
och att det istället handlar om förändrat deltagande eller förändrad förståelse i en social prak-
tik (Lave 1993). Ett sådant skifte vittnar om denna traditions starka förankring i empiriska 
observationsmetoder, och att det lärandebegrepp som ifrågasätts ses som förankrat i ”osyn-
liga” kognitiva processer.  
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kunnigt än vad vi klarar helt på egen hand (Säljö 2000, 2005), liksom olika, främst 
konceptuella redskap kan samordna många individers handlande i arbetet (Argyris & 
Schön 1996). Detta sistnämnda sätt att se på artefakter som kunskapsbärare ligger 
till stor del till grund för synsättet på lärande som ”knowledge creation” där lärande 
handlar om att förändra den kunskap som byggs in i artefakter (Paavola, Lipponen & 
Hakkarainen 2004). 

5.2 En kritisk-realistisk utgångspunkt för integration av 
synsätt 
Att ställa upp metaforer om lärande och kunskap är ett sätt att framställa lärande och 
kunskap som kunskapsobjekt. Som alla kunskapsobjekt är det som utpekas som 
lärande respektive kunskap dock konstruktioner, beroende av sina ontologiska och 
epistemologiska utgångspunkter. Kunskapsobjektet skiljer sig därmed åt mellan 
olika grundläggande synsätt på lärande och de olika begrepp och teorier de omfattar. 
Detta uppmålas ibland som motsättningar eller icke-sammanförbara synsätt på lä-
rande och kunskap (Anderson et al. 1996, Greeno 1998, Sfard 1998). Vissa ansatser 
inom pedagogisk teori och forskning strävar emellertid efter syntetiserande synsätt 
där de olika aspekterna på lärande integreras (Anderson et al. 2000, Billett 2001, 
Granberg 2010, Illeris 2003, Kock 2002).  

Ett kritisk-realistiskt synsätt på forskning och vetenskap (Archer et al. 1998, 
Bhaskar 1975, 1997, Danermark et al. 2003, Fleetwood & Ackroyd 2004) kan ut-
göra en grund för en bred, integrerad syn på lärande och kunskap. Med detta synsätt 
ses teorier och språk som socialt konstruerade medel för att tolka, gestalta, förstå, 
begripliggöra och kommunicera olika företeelser i en reell verklighet i vilken vi 
lever. Teorier och språk är uppbyggda kring begrepp, och begrepp ses här som vårt 
sätt att mentalt sammanfatta, ordna, objektifiera och begripliggöra bland annat all 
den sinnesinformation som sköljer över oss. Allwood skriver om begrepp att: 

[B]egrepp är produkter av konceptualiseringsprocesser (begreppsliggörande), 
vilka förstås som försök att mentalt förenkla verkligheten genom att göra in-
formation som är mera komplex och dynamisk till mentala storheter som kan 
fungera som statiska enheter i våra tankeprocesser. Konceptualisering ses 
med detta perspektiv som mental komprimering av information. Komprime-
ringen innebär förenkling och därmed överskådlighet och hanterbarhet. Men 
den innebär också ofta mental reifiering, d.v.s. begreppen blir abstrakta ob-
jekt med vissa egenskaper eller relationer. Ett begrepp blir alltså inte enbart 
en knutpunkt för relationer och/eller processer utan blir dessutom ett objekt 
där relationerna och processerna istället ses som egenskaper hos objektet. 
Begreppsbildning kännetecknas således av informationskomprimering, av-
dynamisering (statiska enheter) och reifiering samt av avrelativisering (egen-
skaper istället för relationer) och abstraktion. (Allwood, u.å., s 11) 
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Begreppsbildning, vill jag fortsätta, innebär mental komprimering av empiriskt till-
gänglig sinnesinformation och kännetecknas då av konkretion, såväl som komprime-
ring av andra begrepp och kännetecknas då av stigande grader av abstraktion. Ett i 
denna avhandling viktigt ”begrepp om begrepp” är att begreppen inte heller är fri-
stående från varandra, utan är relaterade till andra begrepp i begreppsstrukturer där 
begreppen också får mening genom sina relationer till varandra. En begreppsstruktur 
innebär att begrepp för olika företeelser relateras till varandra på olika sätt, t.ex. i en 
tidsdimension, i en rumsdimension eller i en abstraktionsmässig hierarki. Begrepps-
strukturer kan bestå av mestadels konkreta begrepp som i en enkel beskrivning av 
något, av mestadels abstrakta begrepp som i en teori, eller av en kombination av mer 
eller mindre abstrakta och konkreta begrepp, som i en exemplifiering av teori med 
konkreta händelser.  

Genom abstrakta begrepp och begreppsstrukturer kan vi enligt ett kritiskt-
realistiskt synsätt i tanken tränga bakom de sinnesinformationer som kan kallas den 
empiriska ytdomänen, d.v.s. det som vi kan uppleva genom våra sinnen (Danermark 
et al. 2003). Genom att i form av abstrakta begrepp och teorier uppfinna de osynliga 
(men troliga) orsakerna till och mekanismerna bakom vad vi möter i den empiriska 
ytdomänen, kan vi tentativt förklara det empiriskt synliga med mekanismer och 
orsaker i verklighetens djupdomäner.40  

Det innebär att teorier och abstraktioner aldrig är ”sanna” men kan vara mer eller 
mindre användbara för att tolka, gestalta och begripa egenskaper hos verkligheten 
bortom det direkt empiriskt givna, vilket kan ge oss vägledning i våra handlingar 
gentemot omvärlden. Verkligheten blir mer begriplig och kognitivt fattbar genom att 
delas in i begrepp på olika konkretions/abstraktionsnivå. För att göra dessa abstrakta, 
objektifierande, mentala informationskomprimeringar (begrepp) kommunicerbara 
krävs sedan ett språk i någon form. Genom begrepp, burna i språkliga termer och 
symboler (lexikala begrepp) kan vi för andra då ”peka på” och i våra samtal ”inbe-
gripa” konceptualiserade företeelser i såväl verklighetens yt- som dess djupdomäner. 
Nya begrepp kräver ofta också mer eller mindre omfattande utläggningar och förkla-
ringar med hjälp av andra, ofta mer konkreta begrepp för att förstås.  

5.2.1 En ontologisk ram för integration och syntes av synsätt 
”Motsatta” eller icke-sammanförbara synsätt på lärande kan te sig som sådana för att 
de utifrån olika mer eller mindre begränsade bakomliggande teorier om verklighet-
ens beskaffenhet (ontologi) begreppsligt fokuserar olika egenskaper i denna. En 
bredare syn på vad som utgör verklighet innebär att olika synsätt kan samordnas 
Detta kan ske med hjälp av en metateoretisk (ontologisk) ram som organiserar de 
bakomliggande antaganden om världens och lärandets beskaffenhet som finns i olika 
synsätt på lärande.   

                                                           
40 T.ex. att som i naturvetenskap, förklara stenars fall med ”gravitation”, eller, som i rättsvä-
sendet, söka förklara mänskliga handlingar med ”intentioner” eller ”motiv”.  
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En sådan ram skissas här kort genom att i verkligheten analytiskt särskilja tre 
samtidigt existerande ”världar” (Mingers 2004, Mingers & Brocklesby 1997), ”mo-
des of reality” (Fleetwood 2004, 2005), ”modes of existence” (Searle 1995), eller, 
som i denna avhandling: verklighetsdimensioner. De tre dimensionerna utgörs av en 
ontologiskt objektiv (Searle 1995) materiell verklighetsdimension, av en i den 
mänskliga hjärnan och kroppen emergerande, ontologiskt subjektiv, mental verklig-
hetsdimension, och av en social verklighetsdimension som konstitueras av interakt-
ioner mellan subjekt med hjälp av verklighetens materiella egenskaper. Dessa tre 
dimensioner är inte avgränsade mot varandra annat än i analytisk mening, d.v.s. de 
är ontologiska, analytiska dimensioner för att begripliggöra en sammanhållen verk-
lighet och skulle också kunna kallas aspekter på verkligheten.   

Den materiella verklighetsdimensionen omfattar all materia, även den mänskliga 
kroppen och materia manipulerad av människor t.ex. i form av alla de materiellt 
förmedlade symboler, verktyg och föremål - artefakter - människan omger sig med. I 
den materiella dimensionen kan människor, medvetet eller omedvetet, ge uttryck för, 
materialisera eller externalisera, subjektiva idéer, intentioner, tankar och känslor så 
att de blir åtkomliga för andra människor. Genom den materiella dimensionen och 
de sinnesintryck den möjliggör undersöker vi den omgivande världens egenskaper, 
liksom tolkar andra människors subjektivitet. 

Den mentala verklighetsdimensionen är ontologiskt subjektiv (Searle 1995). Den 
avser vad som i anatomisk mening finns i människors ”inre”, i deras kroppar och 
omfattar t.ex. intuitioner, tankar och begrepp om verkligheten (inklusive det egna 
tänkandet), drömmar, känslor, förnimmelser, minnen, fantasier, och uppfattningar 
om sig själv och andra. Centralt är dock att hjärnan inte ”tänker ensam”, utan utifrån 
kroppen och dess sinnen, och med hjälp av artefakter som ord och figurer. Hjärnan 
sitter på insidan av kroppen men är ”uppkopplad” mot såväl övriga kroppen som den 
omgivande verkligheten vilka förser hjärnan med innehåll vilket gör att en teoretiskt 
skarp gräns mellan ”inre” tankar och ”yttre” omvärld inte kan dras. Mänskligt tän-
kande är dock inte helt kanaliserat av detta innehåll och de hjälpmedel för tänkande 
som finns att tillgå i hjärnans omgivning, utan har en potential för kreativt omskap-
ande och aktörskap gentemot omgivningen.41  

Den sociala verklighetsdimensionen är interaktionsberoende och uppkommer i 
interaktioner mellan subjekt och gentemot objekt genom den materiella dimensionen 
i verkligheten. Uttryckt annorlunda utgörs denna dimension av människor, deras 
materiellt burna subjektiva meningar och begrepp, t.ex. i tal och skrift, gester och 
mimik, och artefakter i ständiga rörelser på ett socialt fält där en mental och en ma-
teriell verklighetsdimension kan överlappa och samverka med varandra. Denna 
dimension är av efemär karaktär, d.v.s. den existerar bara så länge interaktioner 
mellan människor pågår, och dess omfattning bestäms av såväl de materiella möjlig-

                                                           
41 En central fråga för att förstå verkligheten i dess mentala verklighetsdimension är hur den 
anatomiska hjärnan skapar ett (kreativt) medvetande av och genom det innehåll som nervsy-
stemet och omgivningen förser den med. 
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heterna till subjektiv interaktion, som närvaron och rikhaltigheten av subjektiva 
meningar.  

5.3 Tre grundläggande aspekter på lärande och kunskap 
De tre verklighetsdimensionerna och relationerna dem emellan har använts som 
ordnande metateoretisk ram i grupperingen av befintliga teorier om och synsätt på 
lärande och kunskap. Detta har lett till en formulering av tre grundläggande aspekter 
på lärande (Granberg 2010) vilka också har en motsvarighet i de två rotmetaforerna 
för lärande: kognitiv tillägnelse och förändrat socialt deltagande, liksom i vad som 
utifrån den metateoretiska ramen utgör det hittills mest fruktbara förslaget till en 
tredje metafor: lärande som skapande av kunskapsartefakter (knowledge creation). 
De tre aspekterna överensstämmer också med vanliga traditioner i forskningen om 
lärande och ger en möjlighet att integrera olika teorier om lärande i en och samma 
ram utan att de förlorar kontakten med sina rotmetaforer. De tre aspekterna är att se 
lärande och kunskap som:  

 
• En subjektiv förändringsprocess i en mental verklighetsdimension. Denna 

aspekt fokuseras i bl.a. kognitionspsykologiska, konstruktivistiska och fe-
nomenografiska synsätt på lärande. Kunskap ses i denna aspekt som indi-
vidburen och mentalt eller kroppsligt inbäddad och kan vara såväl ”tyst” 
som artikulerbar. 

• Ett förändrat deltagande/utförande i en social verklighetsdimension. Denna 
aspekt fokuseras i bl.a. situerade och sociokulturella perspektiv på lärande. 
Kunskap ses som situerat kunnande - integrerad i handling, kontext och an-
vändning av artefakter i olika situationer och praktiker. 

• En bildning eller förändring av produkter och artefakter i en materiell verk-
lighetsdimension. Denna aspekt fokuseras i forskning om ”knowledge cre-
ation” eller i sociokulturella synsätt (sociogenes). Kunskap ses i denna 
aspekt som inbyggd eller inkodad i fysiska och intellektuella (språkliga) ar-
tefakter.  

 
De tre aspekterna kan också omtalas som lärandets subjektiva dimension, lärandets 
utförandedimension, och lärandets artefakt- och produktdimension.42 Praktiskt taget 

                                                           
42 En liknande indelning finns hos Ellström (2004) som skriver om lärandets subjektiva di-
mension, lärandets utförandedimension och lärandets strukturella dimension. Den strukturella 
dimensionen avser hur ett lärandesubjekt kan reproducera eller förändra sin materiella, sociala 
eller kulturella omgivning i något eller några avseenden. Ellström har senare utökat denna 
indelning till att också omfatta en fjärde, social dimension som omfattar ”the interactions and 
social relations of individuals within and between groups” (Ellström 2010, s 116). Olika 
begrepp om ”struktur” sträcker sig dock ofta över såväl en subjektiv dimension (t.ex. struk-
turer som internaliserade begrepp, Berger & Luckmann 1966), som en utförandedimension 
(t.ex. struktur som upprätthållen genom vissa aktiviteter - strukturering, Giddens 1986) och en 
artefakt- och produktdimension (t.ex. strukturer som produkter av interaktioner och i form av 
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alla teorier om lärande berör i varierande grad dessa tre aspekter. Vissa är, ofta av 
forskningsparadigmatiska skäl, starkt inriktade på en av lärandets aspekter. Men det 
är även i dessa ”singelaspektsteorier” inte ovanligt med referenser till processer och 
företeelser som framhålls av de andra aspekterna på lärande. De flesta teorier lägger 
emfas på två lärandeaspekter där den tredje oftast faller utanför fokus p.g.a. det 
övergripande verklighetsfokus det bakomliggande forskningsparadigmet ger.    

Lärande i dessa tre aspekter kan sedan undersökas i olika beskrivnings- och ana-
lysnivåer, t.ex. en individnivå, en social och kontextuell beskrivnings- och analys-
nivå, eller en strukturell analysnivå där intresset riktas mot förändringar av de ”över-
individuella” kulturella och materiella förhållanden och de institutioner som påver-
kar människors liv. Alla dessa analysnivåer omfattar de tre verklighetsdimensioner-
na och aspekterna på lärande. Se vidare Granberg (2010, s 19).  

5.3.1 Aspekterna och definitioner av lärande och kunskap 
De tre grundläggande aspekterna på lärande kommer här att kallas lärandets subjek-
tiva aspekt, lärandets utförandeaspekt och lärandets produkt- och artefaktaspekt. 
Dessa är, liksom de tre ontologiska verklighetsdimensionerna, analytiska aspekter 
för studera och förstå lärande och kunskap. Aspekterna kan i analysen ges olika 
teoretisk vikt – som i denna avhandling där en subjektiv aspekt ges större teoretisk 
vikt – men alla tre bör ses som närvarande i någon form och inte utelämnas av para-
digmatiska skäl.  

Lärande förstås här genomgående som en förändringsprocess i de tre ontologiska 
dimensionerna, och det som förändras i denna process är kunskap och kunnande i 
dess olika aspekter. Kunskap förstås här som en potential för mänskligt handlande - 
en handlingspotential - dels i materiella artefakter genom de möjligheter de ger att 
underlätta och ibland helt enkelt möjliggöra mänskliga handlingar, dels i subjektiva, 
kroppsliga och mentala företeelser som t.ex. känslor, intuitioner, förtrogenhet, fär-
digheter, faktavetande och förståelse. Det sistnämnda är en kunskapsform av centralt 
intresse i denna avhandling och därför kommer att behandlas närmare i nästa avsnitt.   

Subjektivt buren kunskap av skilda slag ger potential för skilda slag av handling, 
t.ex. att ett faktavetande ger potential för påståenden (talhandlingar) om och utpe-
kande av sakförhållanden, en (tyst) förtrogenhet ger potential för igenkännanden och 
direkta utpekanden av olika företeelser, och förståelse ger potential att kontextuali-
sera något, d.v.s. sätta det i ett meningsgivande sammanhang och därigenom vad 
som lättare kan uppfattas och ses som ”figur” - d.v.s. objekt för olika handlingar 
såsom t.ex. utpekanden, omnämnanden eller direkt fysisk påverkan. Subjektiv kun-
skap kan stödjas av och samverka med objektiv kunskap i olika artefakter.43  

                                                                                                                                        
t.ex. termer och andra fysiska artefakter). Ett fokus på lärandets produkter eller resultat i form 
av t.ex. reproducerade eller förändrade strukturer förstås därför i denna avhandling istället 
som en beskrivnings- och analysnivå som spänner över alla tre verklighetsdimensionerna. 
43 ”Objektiv kunskap” ska då förstås som en ontologiskt subjektiv men epistemologisk objek-
tiv kunskap, d.v.s. möjlighet för flera subjekt att uppfatta kunskapen och nyttja dess hand-
lingspotential på ett intersubjektivt likvärdigt sätt (Searle 1995).  
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Begreppet kompetens förstås i detta som kunskap - handlingspotential - i relation 
till en viss, specifik uppgift, och kompetens har således en subjektiv såväl som en 
materiell aspekt. Här kan vara intressant att påminna om den åtskillnad, och det 
glapp, mellan formell kompetens och faktisk kompetens som Ellström (1992) po-
ängterar. Formell kompetens är, med denna avhandlings ord, den handlingspotential 
som en formell utbildning ger, medan faktisk kompetens är den handlingspotential 
en arbetsutövare i realiteten kan uppfordra gentemot en specifik uppgift. Dessa 
handlingspotentialer sammanfaller inte alltid. 

Kunnande ses som kunskapens aktiva sida; som realisering av subjektiva och 
(objektiva) artefaktbundna handlingspotentialer (kunskap) genom handling och 
användning i en social verklighetsdimension. En förutsättning för kunnande är där-
för närvaron av subjektiva och objektiva kunskaper, där en subjektiv förståelse är en 
viktig utgångspunkt för vilka övriga kunskaper som kan komma till bruk genom den 
kontextualisering förståelsen möjliggör, och därmed vilka objekt för handling som 
framträder och vilka andra kunskaper som blir relevanta för att hantera dessa objekt. 
Genom kunnande kan kunskap också såväl förstärkas som förändras. Ett samband 
finns därför mellan vilka handlingar som utförs (kunnande) och vilka handlingspo-
tentialer (kunskaper) som förstärks eller förändras.44   

En generell definition av lärande i denna avhandling är därmed att lärande är en 
förändring av handlingspotentialer i en produkt- och artefaktdimension och i en 
subjektiv dimension, främst genom handling i lärandets utförandedimension. För-
ändring i en subjektiv dimension kan dock också ske genom mentala processer som 
reflektion och bildande av förståelse, vilket kommer att beröras nedan.  

Lärande kan utifrån denna definition ses som ”tillväxt” av handlingspotential, 
vilket är det som vanligen förknippas med studier/träning och lärandebegreppets 
positiva konnotationer, men också som minskning av handlingspotential (”avlä-
rande”) eller inlärd hjälplöshet (Seligman 1975) genom tillvänjning till försämrade 
handlingsmöjligheter, och som omformning (”omlärande”) genom att en viss hand-
lingspotential ersätts av en annan, t.ex. genom attitydförändringar. När det gäller 
repetition av redan existerande kunskaper och färdigheter kan detta ses som ett vid-
makthållande av handlingspotential genom ett iterativt återlärande.45  

                                                           
44 T.ex. innebär forskning ofta skapandet av abstrakt kunskap med potential främst för fortsatt 
forskning och analys, och med mindre uppenbar handlingspotential för direkt ”praktisk” 
handling (Bromme & Tillema 1995, Stark et al. 2004). Detta brukar vara en återkommande 
del i praktikutövares kritik mot den forskning som ibland iscensätts för att ge praktiken en 
vetenskaplig grund - forskningsresultaten är inte ”användbara”. Huvudproblemet kan dock 
mer vara att de abstrakta begreppen inte passar in i praktikutövarnas vanemässiga, mentala 
inramning av sitt arbete, än de abstrakta begreppens handlingspotential i sig. För att nyttja det 
senare kan en ”ominramning” av arbetet komma att krävas.  
45 Glömska är en annan process där kunskap som handlingspotential förändras (förminskas), 
men det är inte en förändringsprocess som beror av handling i en social verklighetsdimension, 
utan snarare av dess motsats: icke-handling i en social verklighetsdimension.  



 95

5.4 Subjektiv förståelse och förståelsens horisont 
Kunskapsformen förståelse är ett centralt begrepp i denna avhandling. En skillnad 
görs här mellan objektiv förståelse med vilket menas förståelse uttryckt i t.ex. texter 
och andra materiella artefakter tillgängliga för flera, oberoende uttolkare, och sub-
jektiv förståelse som inte är lika synlig men likväl en central faktor för hur männi-
skor agerar och utför ett arbete. Subjektiv förståelse är m.a.o. ett teoretiskt rationellt 
begrepp för kognitiva fenomen som svårligen kan undersökas med direkta empiriska 
metoder, utan måste undersökas även utifrån logiskt-deduktiva grunder.  

Med subjektiv förståelse förstås här hur människor kognitivt knyter samman 
olika begreppsliga element - t.ex. förtrogenhet, faktavetande och fantasier - till mer 
sammanhängande bilder eller mönster. Bildandet av förståelse kan därmed, på 
samma sätt som vid bildandet av “enklare” begrepp, ses som en begreppsbildnings-
process där de aspekter på och egenskaper hos verkligheten som olika begreppsliga 
element medierar mentalt knyts samman till nya, överordnade begrepp (jfr diskuss-
ionen om begrepp i avsnitt 5.2 ovan). Denna begreppsbildning kan vara omedelbar 
och intuitiv lika väl som mödosam och resultatet av många försök till medvetet 
kognitivt sammanknytande. Förståelsen har också alltid ett objekt – en förståelse av 
något, t.ex. ett sammanhang, en process, ett tillstånd, ett nät av relationer, eller and-
ras eller sina egna egenskaper i relation till t.ex. en arbetsuppgift.  

Men att förstå är något mer än att enbart sammanfoga begreppsliga element till 
sammanhängande bilder eller mönster även om detta är förståelsens kärna. I förstå-
elsebildningsprocessen tillförs också andra, mer eller mindre abstrakta begrepp för 
att knyta ihop de informationer och begreppsliga element som pekar på direkt erfar-
bara företeelser i verkligheten. Detta kan ses som skillnaden mellan att förstå och att 
enbart veta. En viktig del är vilken identitet, d.v.s. vilka begrepp om den egna perso-
nen och dess relationer till omvärlden och det som ska förstås som tillförs förståel-
sen. Identitetsdelens vikt för förståelsen ökar förmodligen ju mer det förstådda ob-
jektet också innebär ett engagemang av den egna personen. En viss identitet kan 
därmed vara ett hinder för förståelsen, och kräva att en personlig distans - en från-
koppling av en viss identitet - måste skapas för att kunna förstå.  

Andra abstrakta begrepp som kan knyta samman mer konkreta begrepp till en 
förståelse kan t.ex. vara föreställningar om en viss logik i det inträffade, eller före-
ställningar om orsak-verkansförhållanden. Sådana begrepp kan bildas av sig själva 
hos människor, men också hämtas utifrån. Förståelse av något kan därmed stöttas av 
t.ex. metaforer eller teorier, men att förstå är i en mening också att vara kreativ och 
nyskapande.46 Vidare innefattar förståelse också emotiva element, d.v.s. känslor och 
sinnestillstånd inför det förståelsen rör, som kan fungera som värdering av det för-

                                                           
46 Genom detta kan vi också skapa en ”skenförståelse” – en vidskepelse som genom bl.a. 
nonsenskorrelationer sammanfogar begreppsliga element som egentligen saknar orsakssam-
band, t.ex. sjukdomar och verbala förbannelser, eller som sammanfogar begrepp om empiriskt 
reella företeelser, t.ex. sjukdom, med rena fantasibegrepp som t.ex. vålnader. Ett annat exem-
pel är konspirationsteorier. 
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stådda och som här ses som parallellt framväxande med förståelsens kognitiva ele-
ment.  

Den handlingspotential som ges av förståelse innebär främst att vi kan placera 
något – förståelseobjektet – i ett vidare sammanhang där det får mening och ett 
sammanhangsspecifikt värde. Sedan kan vi förhålla oss till och orientera oss gente-
mot detta något, t.ex. att i ett arbete ”se” vilka mål och arbetsuppgifter som är av 
värde i sammanhanget och vilka medel och metoder som krävs för att utföra uppgif-
terna och nå målen. Utifrån detta kan vi bättre använda andra, mer direkt handlings-
inriktade kunskaper och färdigheter. Förståelse för eller av något är därför en central 
del av kompetens för något.   

En förståelse har dock en gräns för hur långt eller djupt man ”ser” med sin förstå-
else – det finns en förståelsehorisont för att låna ett begrepp från hermeneutik 
(Gadamer 1997, Vattimo 1996, Ödman 1994). Då förståelse i denna avhandling 
framställs främst som en mental operation centrerad kring ett kognitivt sammankny-
tande av begreppsliga element blir det därför av intresse vad de begreppsliga ele-
ment innebär, som ligger till grund för förståelsen med dess horisont.47 Som fram-
förts i avsnitt 5.2 är begrepp mer eller mindre konkreta eller abstrakta, d.v.s. begrepp 
kännetecknas antingen av en komprimering av empiriskt lättillgänglig sinnesinform-
ation och kan då sägas vara konkreta, eller av en komprimering av information så att 
säga ett eller flera steg från det genom sinnena empiriskt lättillgängliga och känne-
tecknas då av stigande grad av abstraktion. Konkreta begrepp kan då användas meta-
foriskt för att beskriva abstraktioner, t.ex. att få insyn. 

En bred förståelsehorisont kan därvid basera sig på konkreta begrepp om och för-
trogenhet med många konkreta fall och jämförelser i den empiriska ytdomänen. 
Förståelsen kan också vara mer eller mindre djup i förhållande till den empiriska 
ytdomänen beroende av vilket abstraktionsdjup de ingående begreppen har.48 D.v.s. 
en förståelse som enbart baserar sig på ett flertal erfarenhetsbaserade, konkreta be-
grepp om det empiriskt tillgängliga i ett flertal situationer kan sägas ha en bred för-
ståelsehorisont men ett mindre förståelsedjup än den förståelse som baserar sig på 
konstruerade, mer abstrakta begrepp om sannolika, bakomliggande och mer gene-
rella orsaker till det vi erfar på den empiriska ytan. Förståelsehorisonten blir i det 
senare fallet djupare genom att inte bara begrepp om de empiriskt konstaterade hän-
delserna inbegrips, utan också konstruerade, mer abstrakta begrepp om t.ex. troliga, 
bakomliggande egenskaper, orsaker och samband, liksom begrepp om mer övergri-
pande sammanhang i vilka händelserna kan placeras. En förståelse som baserar sig 

                                                           
47 Forskningsansatsen fenomenografi och dess teoretisering som variationsteori kan här er-
bjuda empiriska exempel och teoretiska insikter om hur något uppfattas och förstås genom att 
lyfta fram påvilka sätt olika aspekter hos detta något uppfattas. Fenomenografi har som forsk-
ningsobjekt just variationen mellan människor i hur något erfars och förstås och beskriver 
detta i termer av kvalitativa skillnader. Variationsteori söker sedan på ett teoretiskt plan för-
klara varför vi uppfattar saker som vi gör genom att vi urskiljer skillnader mellan aspekter av 
ett fenomen. Lärande blir i variationsteorin en process av ökat särskiljande i förhållande till 
olika aspekter av ett fenomen, och att vi genom denna process kan uppfatta fenomenet på 
kvalitativt mer utvecklade sätt.  
48 Här kan förståelsedjup vara en alternativ term till förståelsehorisont. 
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på enbart abstrakta begrepp och inte innehåller några begrepp som utpekar empiriskt 
gripbara företeelser blir dock lätt världsfrånvänd.49 

En bred förståelsehorisont kan därmed uppstå på erfarenhetsbaserad väg, men en 
djup förståelse måste konstrueras på logisk-deduktiv väg. En sådan konstruerad 
förståelse är, speciellt när det gäller ”djup” förståelse, med ett kritiskt-realistiskt 
perspektiv dock alltid tentativ och preliminär. Hur ”sann” förståelsen är kan avgöras 
på främst två sätt: genom rationell argumentation mellan människor, d.v.s. det Kvale 
(1997) kallar kommunikativ validitet inom en diskurs, eller genom att förståelsen 
möjliggör handlingar som leder till (enligt förståelsen) förväntade resultat, d.v.s. det 
Kvale (1997) kallar pragmatisk validitet. Båda formerna av validering av förståelsen 
leder till en handlingspotential, d.v.s. förståelsen ger oss möjlighet att ”se”, tala om 
och med reella effekter handla gentemot olika företeelser i verkligheten.  

Förståelsen kan vara tydligt uttryckt, men också vara tyst och underförstådd. 
Denna tysta subjektiva förståelse kan emellertid också reifieras och kodifieras i t.ex. 
texter, vilket här då kallas en objektiv förståelse då den därigenom blir epistemolo-
giskt objektivt tillgänglig för flera. Men den kan också vara kulturbunden – d.v.s. 
mer eller mindre stabilt buren av en grupp människor som i sina interaktioner (till-
fälligt) upprätthåller en viss subjektiv förståelse av något. Gränsen mellan en indivi-
duellt och en kollektivt subjektiv förståelse är inte tydlig, och kan anses helt för-
svunnen vid de kollektiva tillstånd som kallas ”groupthink” eller ”masspsykos”.  

Avslutningsvis, begreppet subjektiv förståelse förstås här alltså som ett mentalt 
sammanknytande av emotiva element, begreppsliga element om sig själv (identitet), 
och begreppsliga element om företeelser i verkligheten (här: arbetet och dess sam-
manhang) till mer sammanhängande bilder eller mönster. Detta förståelsebegrepp är 
centralt i den fortsatta utvecklingen av teoretiskt fokus 

                                                           
49 ”Åskådning utan begrepp är blind, och begrepp utan åskådning är tomma abstraktioner”, 
lär filosofen Immanuel Kant ha sagt. Sant eller inte pekar uttalandet likväl på nödvändigheten 
av att en ”sann” förståelse måste hålla en balans mellan konkreta, empiriskt lättförankrade 
begrepp och mer abstrakta begrepp som avser att i förståelsen också inbegripa bakomlig-
gande, ”osynliga” men kanske troliga orsaker. 
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Kapitel 6 – Sammanställning av en teoretisk 
tolkningsram  

De föregående kapitlen har presenterat några diskussionsområden som ger olika 
sammanhang för analysen av det empiriska materialet, och temat om chefernas för-
ståelse har mot bakgrund av dessa diskussioner kunnat fördjupas alltmer. Detta 
skedde först mot bakgrund av en militärprofessionsrelaterad diskussion om vikten av 
att militär personal förstår den komplexitet som ”second generation peacekeeping” 
innebär, där frågan blev vilken förståelse av insatskontexten utbildningen inför en 
utlandsinsats möjliggör och i förlängningen vilka erfarenheter detta kan leda till. 
Utbildningen, med sin komposition av ”teoretiska” respektive ”praktiska” kunskaper 
kan vidare betraktas utifrån i vilken grad den är direkt instrumentellt handlingsförbe-
redande respektive stödjer ett mer reflekterande och verksamhetsutvecklande lä-
rande i arbetet, vilket formulerade som två aspekter på insatsutbildningen 

Vidare ställdes temat mot bakgrund av en mer generell arbetslivspedagogisk dis-
kussion om hur formell utbildning kan stödja utförande, lärande och yrkeskunnande 
i arbetet. Detta ledde till frågor om transfer av kunskaper från utbildning till arbete 
liksom om utbildningens innehåll av abstrakta, generella kunskaper respektive situe-
rade, praktiska kunskaper. ”Förståelse” är inte ett ofta behandlat begrepp i arbets-
livspedagogiken, och den förståelse för insatskontexten som omtalades i kapitel 3 
kom i kapitel 4 snarast att försvinna i uppdelningen mellan ”teoretiska”, mer gene-
rella kunskaper och ”praktiska” mer situationsspecifika kunskaper.  

I kapitel 5 fördjupades sedan synen på lärande och kunskaper såtillvida att dessa 
begrepp bör förstås utifrån tre verklighetsdimensioner, och med grund i ett kritiskt-
realistiskt synsätt skapades en integrativ, metateoretisk ram för att knyta samman 
olika synsätt på lärande. ”Förståelse” förstods här som att förståelse av/för något har 
en horisont beroende på de begreppsliga element som underbygger förståelsen. 

Relationen mellan formell utbildning och lärande i arbetet kan därmed förstås 
som relationer i tre verklighetsdimensioner, med de lärandeaspekter de medför. 
Detta visas översiktligt i figur 6-01 nedan. Det som är av teoretiskt intresse här är 
hur en kognitiv förståelselänk mellan lärande i formell utbildning och lärande i arbe-
tet kan begripliggöras. Förståelselänken kan ses som vilken ”medförd förståelse” 
arbetsutövarna har med sig från utbildningen för att kunna utföra arbetet (aspekt 1) 
och för att kunna reflektera över och förändra arbetet (aspekt 2). Denna ”medförda” 
förståelse kan utifrån diskussionen i kapitel 4 sägas omfatta både en teoretisk och en 
praktisk förståelse. Utöver detta kan man även tala om en handlingsvanelänk där 
arbetsutövarna för med sig vissa under utbildningen invanda sätt att utföra olika 
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arbetsuppgifter, liksom en redskapslänk där arbetsutövarna för med sig materiel de 
övat med (och kanske anpassat till sig själva) från utbildning till arbetet.  
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Figur 6-01. Relationer mellan formell utbildning och arbete. 

 
Det som är av teoretiskt intresse här är som sagt främst den kognitiva länken som 
kan handla om hur såväl teoretiska och generella som praktiska och situationsspeci-
fika kunskaper kan utgöra olika former av förståelse som kan användas i arbetet. Av 
intresse är också på vilket sätt dessa kunskaper underbygger kunnande och delta-
gande i arbetet liksom förändring av kunnande och deltagande.  
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6.1 En teoretisk tolkningsram för formell utbildning 
som kognitivt stöd för lärande i arbetet – huvudbegrepp 
Inför den fortsatta framställningen har de relevanta delarna i figuren på förra sidan 
”brutits ut” och grafiskt förenklats till en modellskiss.  

I analysen har, på basis av modellskissen, begrepp från olika teorier prövats för att 
kunna skapa ett förståelsedjup i tolkningen av det empiriska materialet. Här har 
främst olika begripliggöranden av formella utbildningars påverkan av människors 
subjektiva uppfattningar och kunskaper varit av intresse, liksom begripliggöranden 
av tänkande och reflektion i arbetet. Flera av de ”inlånade” begreppen har genom 
analysen kommit att nyanseras. 

I modellens första steg erbjuder formella utbildningar och utbildningsmiljöer 
möjligheter till en subjektiv förståelse av arbetet och dess sammanhang. Utifrån 
detta kan en subjektiv förståelse bildas. Denna förståelse möjliggör sedan ett visst 
kunnande i arbetet. Subjektiv förståelse utgör i detta en (av tre, se fig. 6-01) ”feed-
forward-länk” mellan den formella utbildningen och arbetspraktiken.  

I arbetet sker dock t.ex. förändringar, anpassningar, innovationer, misstag och 
upptäckter som kan såväl bekräfta som utmana den rådande förståelsen. Reflektion 
och begreppsbildning kan då som en ”feed-back-länk” påverka och kanske förändra 
den subjektiva förståelsen och det kunnande den möjliggör.  

I kapitel 3 inringades, mot bakgrund av arbetslivspedagogisk forskning, två 
aspekter på hur militär insatsutbildning genom att bidra till formandet av olika kun-
skaper, synsätt och uppfattningar om arbetet ger kognitivt stöd för olika former av 
lärande i arbetet under insatsen. Den ena aspekten (1) rör vilka möjligheter utbild-
ningen ger att genom såväl generella ”teoretiska” kunskaper (t.ex. kännedom om 
konfliktbakgrund, idéer om utveckling av lokal polis, eller genuskunskap) som gene-
rella ”praktiska” kunskaper (t.ex. metoder för fordonskontroll eller patrullering) ge 
direkt, instrumentellt kognitivt stöd för utförandet av arbetet. Den andra aspekten (2) 
rör hur ”teoretiska” respektive ”praktiska” kunskaper ger kognitivt stöd vid reflekt-

Figur 6-02. Modellskiss för övergripande relationer mellan formell utbild-
ning, subjektiv förståelse, och lärande i arbetet.  
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ion och begreppsbildning om det som upplevs i arbetet och stödja formandet av 
”praktiska teorier” och andra, erfarenhetsbaserade lärdomar. Till dessa aspekter 
kommer jag att återkomma i diskussionskapitlet. 

 

6.2 Avslutning  
Den förenklade skissen kommer i de följande resultatkapitlen att successivt kvalifi-
ceras till en teoretisk modell med hjälp av såväl teoretiska begrepp som empiriskt 
material från kosovoprojektet. Som berörts i avsnitt 1.5 har denna teoretiska modell 
och den samling av begrepp den omfattar vuxit fram i ett växelspel mellan olika 
författares teoretiska begreppssystem och det empiriska materialet och utgör därför 
en del av resultatet av denna studie.  

Den framvuxna modellens sammanbindande, grundläggande logik har presente-
rats ovan. Inom ramen för denna logik och i relation till det empiriska materialet har 
också de inlånade begreppen nyanserats, främst när det gäller förståelsebegreppet 
och när det gäller reflektionsbegreppet. I nästkommande resultatkapitel är det emel-
lertid själva den kognitiva länken, d.v.s. den subjektiva förståelsen som fokuseras. 
 

Figur 6-03. De två aspekterna på formell utbildning som kognitivt stöd för 
(utförande och) lärande i arbetet. 
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Kapitel 7 – Subjektiv förståelse  

I detta kapitel riktas uppmärksamheten mot modellens centrala kognitiva länk mel-
lan formell utbildning och arbete, och mot huvudbegreppet subjektiv förståelse. 
Denna kognitiva länk har ovan begripliggjorts som att cheferna ”för med sig” en 
subjektiv förståelse från insatsutbildning och tidigare arbetsliv, utifrån vilken de 
sedan initialt förstår och utför arbetet, men också att denna medförda förståelse kan 
förändras eller utvecklas utifrån erfarenheter i arbetet. Som också lyfts fram ovan är 
”subjektiv förståelse” dock ett rationellt, teoretiskt begrepp för kognitiva fenomen 
som svårligen kan undersökas med direkta empiriska metoder, utan också måste 
konstrueras utifrån logisk-deduktiva grunder. Chefernas subjektiva förståelse av sitt 
arbete är därför något som teoretiskt konstrueras utifrån de uppfattningar cheferna 
hade i intervjuer och samtal under insatsutbildningens slutskede och under arbetet i 
Kosovo. Avsikten är att ge en empiriskt grundad belysning av frågeställningen: Hur 
kan subjektiv förståelse teoretiskt begripliggöras utifrån de uppfattningar cheferna 
ger uttryck för i intervjuer före och under arbetet? 

Figur 7-01. Kapitlets fokus: Chefernas subjektiva förståelse som den teoretiskt 
kan konstrueras utifrån chefernas uppfattningar om arbetet i intervjuer under 
utbildningen och under insatsen. 
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7.1 Exempel på uppfattningar 
Som lyftes fram i inledningskapitlet hade flera av cheferna såväl sinsemellan som 
över tid ofta likartade uppfattningar om olika inslag i arbetet. Några exempel på mer 
uttalade sådana uppfattningar ges nedan. Till exempel hade kompanichefen såväl 
före som under insatsen en mycket likartad uppfattning om sitt uppdrag:  

[V]i har väl, valt att bryta ned uppgiften... ensure safe and secure environ-
ment, främst för att försöka tydliggöra det för oss, och... målsättningen som 
vi har det är att verksamheten som vi bedriver dagligdags.. den ska leda till 
att så mycket vapen, ammunition, spräng- och tändmedel som möjligt för-
svinner från gatorna som möjligt. (Kompanichef B1, Livgardet, februari) 

[K]ompaniets målsättning nummer ett… det är att hitta och försöka beslagta 
så mycket vapen, sprängämnen och ammunition som möjligt, det är våran 
tydligaste målbild. (Kompanichef B1, Kosovo, april) 

 
En vanlig uppfattning var att de skulle vara neutrala och opolitiska, vilket två olika 
plutonchefer vittnar om: 

MG: Har [insatsutbildningen] tagit upp nånting om politiska mål, mandat för 
styrkorna och så där? B30B: eeh, na, okej, du menar alltså Serbien egentlig-
en eller..? MG: ja, vad KFOR-styrkorna har för… politiskt mål och vilket 
mandat de har haft? B30B: alltså, KFOR i sig har ju inget politiskt mål som 
vad jag vet i alla fall, för det är ju ingen politisk verksamhet där... (B30B, 
Livgardet, februari) 

[S]ka ju vara neutral liksom, fast ändå med NATO:s budskap då att... vi är 
här för att stötta alla och... etiska regler ska gälla och, det är politik det också 
kanske, men… sen är ju uppgiften att vara neutrala när de... folk frågar om 
statusförslaget ska man ju... inte svara, utan bara säga nae, jag är här för din 
säkerhet bara... det andra det är politik och som soldat ska jag inte lägga mig i 
det. (B20A, Kosovo, juli) 

 
Fler empiriska exempel på chefernas uppfattningar om insatsarbetet i Kosovo ges 
också nedan men framförallt i Granberg (2013). I det följande kommer texten att 
huvudsakligen koncentrera sig på metodologiska problem med, och det teoretiska 
resultatet av, analysen av det empiriska materialet. 

7.2 Att rekonstruera chefernas uppfattningar inom 
meningsgivande kontexter 
De uppfattningar cheferna har om olika företeelser och inslag i arbetet som kan visas 
i det empiriska materialet är inte uttryckta som några helhetsuppfattningar om arbe-
tet utan kan snarast beskrivas som fragmentariska svarsresponser på mina olika 
frågor. Detta både på grund av uppfattningarna i sig och av empirikonstruktionen 
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som i denna studie kretsar kring tre genomgående frågeområden eller ”frågelinjer” 
(se avsnitt 2.3.2), och chefernas uppfattningar kan liknas vid svarsfragment strödda 
längs dessa frågelinjer. Likså kan olika uppfattningar om en företeelse visa sig hos 
en och samma person genom att företeelsen ses utifrån olika perspektiv, vilket var 
en del av kosovostudiens design då olika organisationsteorier användes för att ”in-
terpellera” (Alvesson 2003) respondenterna ur olika perspektiv (se kap 2).  

Vidare har olika chefsgrupper olika uppfattningar. Det är t.ex. i nedanstående ex-
empel skillnad mellan de oerfarna plutoncheferna respektive de kosovoerfarna 
gruppcheferna i uppfattningarna om vad en plutonchef i Kosovo bör ägna sig åt:  

 
Plutoncheferna: 

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

 
B30A: [M]in, förhoppning här är att vi ska kunna göra, ett antal plutonsupp-
gifter... det är väl min vilja att det ska bli så också... det är väl det som är 
mest utvecklande för mig också att få möjlighet att truppföra förbandet lite. 
(Plutonchef B30A, Livgardet, februari) 
 

Gruppcheferna: 

[M]an patrullerar ju sällan i helpluton utan mer [i omgång], [plutonchefen] 
vill att vi tar eget ansvar, åker ut och sen när vi gjort en patrull, kommer in 
och snackar med han vad vi kom fram till, så han får lite efteråt...lite rappor-
tering i efterhand så han vet vad vi gör, sen sticka in lite händer och fingrar 
liksom, ja jag vill att ni gör lite mer såhär /…/ MG: Om man ser plutonche-
ferna nu, som inte varit ute, upplever du att de är medvetna om den här situ-
ationen? B23: Det känns, de är fortfarande kvar lite i det hära, alltså värn-
pliktsmentaliteten, men det är varken dåligt eller bra det heller, utan det är ju 
kanonbra att man får övertydliga ordrar, det är ju klockrent... de kommer ju 
att växa in i, när man kommer ner så märker man, jag menar när man åkte 
ned första gången själv, man var ju såhääär (tittar storögt), och sen, till slut, 
det tar ju, en eller två månader, sen har man ju kommit in hur man ska jobba 
för att lösa arbetet på bästa sätt. (Gruppchef B23, Livgardet, februari)  

 
[S]en är väl tanken att, de kommer att släppa oss rätt fria, gruppcheferna, när 
vi kommer ner, så att vi får bestämma själva. (Gruppchef B13, Livgardet, 
februari) 

 
Den förste utlandsoerfarne plutonchefens uppfattning om sin roll är att han har full 
frihet att genomföra verksamhet som han själv initierar och leder, och om det behövs 
leder han sina underställda genom att – om så behövs – styra dem i detalj. Det är att 
få vara den centrala, ”truppförande” chefen för förbandet, som den andre plutonche-
fen uttrycker det, som anses vara mest givande och utvecklande för dem som unga 
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officerare. Gruppcheferna, som har två tidigare insatser vardera bakom sig, är utifrån 
sina erfarenheter av ”gruppchefernas mission” (se avsnitt 3.2.2) mer av uppfattning-
en att det är gruppcheferna som huvudsakligen initierar och leder arbetet, och plu-
tonchefens roll mer är att finnas i bakgrunden som rapportmottagare och ”coach” för 
gruppcheferna. Att vilja detaljstyra som plutonchef menar den förste gruppchefen är 
en ”värnpliktsmentalitet” som de oerfarna plutoncheferna kommer att släppa efter-
hand under insatsen.  

Olika uppfattningar om en företeelse – vare sig det är hos olika respondenter eller 
hos en och samma respondent – kan ses som motstridiga eller samstämmiga om de 
jämförs med varandra, men också som sammanhängande med ett bakomliggande, 
meningsgivande sammanhang – en kontext (Duranti & Goodwin 1992). ”Kontext” 
ska här förstås som det vidare begreppsliga sammanhang som upprättas genom 
människors konstruktion av en sammanhängande ”väv” av olika värden, uppfatt-
ningar och synsätt där t.ex. en arbetspraktik och dess olika inslag kan inplaceras och 
ges en viss innebörd i överensstämmelse med vävens – kontextens – andra inslag. 
Motstridiga uppfattningar i ett empiriskt material, även hos en och samma person, 
kan ofta relateras till olika kontexter för, eller perspektiv på, det uppfattningen rör, 
t.ex. arbetets organisering och olika chefers roll (Alvesson 2003).  

Olika meningsgivande kontexter får också en central roll för hur en respondent 
förstår t.ex. en intervjufråga, liksom det blir centralt för mig som forskare att söka 
förstå inom vilken/vilka kontext(er) respondenten svarar. Samma plutonchefer som 
ovan sa t.ex. såhär när jag frågade mer om gruppchefernas respektive plutonchefens 
arbete: 

MG: Gruppcheferna, vad har de för uppgifter? Stående? B10A: De har ju ett 
väldigt stort ansvar, arbetsgivaransvaret går ju ned ända på gruppchefsnivå, 
det ska man ju ha klart för sig så de har ett väldigt stort ansvar, de har ju väl-
digt tunga personalbitar, så nere på gruppnivå lösa ut sina problem och vad 
det kan vara för nånting, men annars är det ju att leda gruppen och de kom-
mer ju ha väldigt stort ansvar också/…/ MG: finns det vissa uppgifter där de 
inte får fatta beslut utan det ligger på dig som plutonchef? B10A: /…/det be-
ror väl på situationen, jag skulle säga att i nästan alla situationer så är det de 
som fattar beslut, och även om det är någon verksamhet som jag ger beslut 
om vad jag vill göra för någonting om det är...om det är strid eller om det är 
patrullering eller vad det är så som kommer jag ge dem en, en ram bara, sen 
så inom den ramen så, de väljer själva om de vill köra växelvis eller, de väljer 
själva vilka de vill prata med i byn och gå hos, osv. MG: de får inriktat vilken 
huvudverksamhet de ska ägna sig åt? [ja] om det är social patrol eller om det 
är C2? B10A: ja precis, sen så löser de det själva. (Plutonchef B10A, Livgar-
det, februari) 
 
MG: Om man ser de uppgifter ni har, var bedömer du att din insats som plu-
tonchef kommer att vara störst? B30A: ja det är ju lite svårt att säga, det 
handlar ju mycket om, både uppföljning och utbildning är min uppfattning, i 
och med att, det känns ju litegrann som att det här är ju gruppchefernas miss-
ion, de har, grupperna arbetar ju väldigt självständigt och tar ju väldigt stort 
ansvar själva, vilket innebär att ibland så... kommer jag att ha en väldigt till-
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bakadragen roll, egentligen, mer att bara följa upp hur verksamheten har gått, 
naturligtvis försöka vara med så mycket som möjligt i verksamheten. (Plu-
tonchef B30A, Livgardet, februari) 

 
Från uppfattningen att de som plutonchefer eftersträvar en central roll som truppfö-
rare som har huvudansvaret och leder plutonen, ger de här uttryck för att gruppche-
ferna har ett stort ansvar och kommer att arbeta tämligen självständigt inom de ra-
mar de som plutonchefer ställer upp. Denna ”motstridighet” mellan en syn på sig 
själva som den centrala chefen för plutonen, och synen på sig själva som tillba-
kadragen ramgivare/rapportmottagare och gruppcheferna som beslutare och genom-
förare förekom hos alla de intervjuade plutoncheferna. 

På liknande sätt var samtliga intervjuade gruppchefer av uppfattningen att väl i 
Kosovo skulle de arbeta mer självständigt än vad gruppchefer normalt gör under 
värnpliktstjänstgöring i Sverige. Flera av de utlandserfarna gruppcheferna hade 
dessutom uppfattningen att flera av plutoncheferna fortfarande var kvar i det ”värn-
pliktstänk” unga, utlandsoerfarna officerare enligt dessa gruppchefer brukade ha och 
ovana vid den höga grad av självständighet som gruppchefer brukar ha i Kosovo, 
men också att det skulle ”ge sig” på plats i Kosovo. 

Att olika chefer, och även en och samma chef har olika uppfattningar om t.ex. 
plutonchefernas roll innebär inte att de är osäkra eller inte riktigt vet, utan kan såle-
des ses som att de olika uppfattningarna om t.ex. plutonchefens roll bör förstås inom 
ramen för olika kontexter – i detta fall ur vad som preliminärt kan kallas en ”ung, 
svensk officers-kontext” och ur en ”utlandserfaren gruppchefs-kontext”. Dessa kon-
texter var båda chefsgrupperna medvetna om, men där den ena respektive andra 
kontexten låg dem närmare hjärtat utifrån den position de själva hade.  

Frågan som infann sig vid analysen av chefernas uppfattningar blev då inom 
vilka olika kontexter för arbetet de olika uppfattningarna, både från utbildningsfasen 
och från insatsen, blev meningsfulla. Utifrån de frågor som ställts i kapitel 3 om 
vilket djup och vilken bredd i förståelsen de militära cheferna har av utlandsinsatser 
blev frågan också var ”horisonterna” i de olika kontexterna fanns, och i förlängning-
en om några för cheferna centrala kontexter kunde relateras till insatsutbildningen på 
något sätt. Att undersöka de meningsgivande kontexterna för olika uppfattningar hos 
cheferna blev en nyckel till att förstå deras förståelse. 

Som Cicourel (1992) påpekar kan dock en arbetspraktiks kontext(er) knappast 
undersökas eller ens förstås i sin helhet, i alla sina aspekter, utan både arbetsutövare 
och forskare gör val av vilka sammanhang och vilka aspekter som fokuseras. Det 
innebär t.ex. att de frågeområden jag som forskare, utifrån teoretiska perspektiv, 
egen erfarenhet och annan forskning har valt som utgångspunkter i intervjuerna 
(men inte analyserna) starkt påverkar vad som omtalas i intervjuerna. Detta är för-
modligen ibland inte detsamma som de kontexter de intervjuade cheferna skulle valt 
som relevanta frågeområden. Med andra ord har jag ibland ställt frågor om samman-
hang de inte vet något om.  

Det finns således frågeområden där jag som forskare gjort en förhandsbedömning 
av en närvarande kontext för, aspekt på eller ”inflytelsefaktor” i arbetet, men som de 
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intervjuade själva inte håller aktuell på grund av ointresse, för att det inte är relevant 
utifrån den förförståelse de har eller för att det inte tagits upp i insatsutbildningen. 
Ett exempel ges nedan för ett sådant frågeområde: 

MG: Om man ser internationella samfund alltså typ röda korset, FN, Läkare 
utan gränser och såna här NGO:s, ... finns det såna i området där? B40A: 
Eh, ja, eller exakt vad, i stor uts- det vet jag faktiskt inte exakt hur det ser ut, 
det ska jag vara helt ärlig alltså, MG: Ni har inte hört nånting, de har inte ta-
git upp på utbildningen så där [näe]. (Plutonchef B40A, Livgardet) 

 
Som ett meningsgivande sammanhang för det egna arbetet är således närvaron och 
betydelsen av internationella hjälporganisationer och deras insatser helt enkelt inte 
närvarande för cheferna, utan detta var något som låg ”utanför förståelsehorisonten”. 
När en sådan begränsning i förståelsehorisonten på olika sätt återkommer hos flera 
respondenter runt samma frågeställningar blir det intressant för analys. Frågor och 
empiriska resultat som det nyss refererade är därför viktiga för att förstå var gränser-
na för chefernas förståelse ligger – var förståelsehorisonterna, speciellt de gemen-
samma förståelsehorisonterna kan läggas, och framförallt om detta kan relateras till 
insatsutbildningen på något sätt. Enskilda individer kan från andra sammanhang ha 
en vidare, djupare ”syn” på insatsen utan att detta har påverkat de andra.  

Att gestalta de olika uppfattningar cheferna ger uttryck för som uttryck inom ra-
men för en viss kontext medför dock ett visst mått av konstruktion. Kontexterna 
ligger inte ”färdiga i data" utan måste konstrueras genom att de konkreta uttrycken i 
det empiriska materialet grupperas, sammanbinds med och ges mening som tillhö-
riga samma ”typ” av kontext, liksom den kontext som konstrueras måste ”finnas i 
verkligheten” och inte bara bli en analytisk produkt i en avhandling. 

Därför är det centralt att dessa kontexter finns förankrade i något annat material 
än de intervjuer och samtal som analyseras så att inte en cirkelförklaring uppstår, 
d.v.s. kontexter ”skapas” och förklaras utifrån intervjuerna, och dessa kontexter 
sedan används för att förklara intervjuutsagorna. Det är istället intervjuutsagorna 
som bör relateras till i andra sammanhang konstaterade kontexter, och helst genom 
att respondenterna själva tydligt i sina svar orienterar sig mot dessa kontexter (An-
taki et al. 2003, Goodwin & Duranti 1992).  

Sådana explicita orienteringar mot någon meningsgivande kontext är dock säll-
synta i materialet, utan olika medel har fått tillgripas för att förstå meningen i det 
som sägs. Här har min etnografiskt skapade bakgrundkunskap från fältstudien i 
Kosovo och min egen officersyrkesutövning varit nödvändig för att tolka och förstå 
hur de olika uppfattningarna kan ges mening inom olika kontexter. Det empiriska 
materialet har därför grupperats utifrån en förtrogenhet och kännedom om vanliga 
och relevanta kontexter för militär personal skapad genom t.ex. etnografiska meto-
der eller genom min tidigare yrkeserfarenhet, d.v.s. att man som forskare av erfaren-
het vet vad respondenterna talar om. I vissa fall har också respondenterna gjort ex-
plicita orienteringar mot någon kontext, och i åter andra fall har ett resonemang om 
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relevanta kontexter kunnat ske med hjälp av andra studier av svenska utlandsförband 
i Kosovo (Hedlund 2011, Weibull & Hedlund 2008).  

I och med att intervjuerna begränsats till aspekter i huvudsak valda av mig, och 
de olika kontexterna konstruerats utifrån det, finns det säkerligen också kontexter 
som de intervjuade cheferna håller aktuella, enskilt såväl som kollektivt, och som 
ligger utanför såväl min etnografiskt skapade kännedom som det empiriska inter-
vjumaterialet i denna avhandling. En annan aspekt är att intervjun fungerar som en 
proaktiv reflektion och cheferna i intervjusituationen når en förändrad, djupare eller 
bredare uppfattning om något i insatskontexten när, och för att, jag frågar om den. 
Detta skulle i en ”localist view” på intervjuer (Alvesson 2003) innebära att uppfatt-
ningen gäller bara där och då, och är frammanad av intervjusituationen och intervju-
are mer än något annat. Dock återkom många av de uppfattningar cheferna visade i 
intervjuerna som sagt också i Kosovo och då ofta när cheferna varit upptagna med 
att i arbetets hetta lösa någon uppgift. Analysen har också begränsats till de tre frå-
geområden som mer eller mindre närvarande förekommer genom hela det empiriska 
materialet (se avsnitt 2.3.2). Utifrån detta har ett antal kontexter konstruerats, inom 
vilka cheferna gett uttryck för olika uppfattningar om arbetet. Dessa redovisas när-
mare nedan, men först ska ett annat analytiskt problem med bakgrund i arbetslivspe-
dagogiska diskussioner behandlas. 

7.3 Horisonter i den subjektiva förståelsen 
Ett problem denna avhandling försöker ge svar på är hur abstrakta, generella och 
teoretiska kunskaper, förmedlade genom formell utbildning kan ge ett kognitivt stöd 
för lärande i arbetet. Den studerade insatsutbildningen innehöll dock mycket liten 
andel abstrakta, generella kunskaper utan var, som diskuterats i avsnitt 4.3.2, huvud-
sakligen av praktiskt inriktad karaktär. Den ”teori”, d.v.s. inte direkt handlingsin-
struerande kunskap som förmedlades var främst föreläsningar om områdets historia 
och bakgrunden till konflikten. Av det flertal kontexter som kunde konstruerats 
kunde en av kontexterna tydligt relateras till denna ”teoretiska” del av insatsutbild-
ningen (mer om detta nedan).  

En fråga som föranleddes av den militärprofessionsrelaterade diskussionen om 
”second generation peacekeeping” (se kap. 3) är vilka kunskaper och förutsättningar 
för en övergripande, djupare förståelse av utlandsinsatser, dessas sammanhang och 
villkor som svensk militär insatsutbildning ger de truppenheter som genomför insat-
serna. En annan, arbetslivspedagogiskt motiverad fråga (se kap. 4) är vilka möjlig-
heter utbildningen ger att genom såväl generella ”teoretiska” kunskaper som gene-
rella ”praktiska” kunskaper stödja formandet av ”praktiska teorier” och andra, erfa-
renhetsbaserade lärdomar.50 Dessa frågor bör den teoretiska modellen kunna hjälpa 
till att belysa, och vad ”teoretiska” respektive ”praktiska” kunskaper innebär i relat-
ion till en subjektiv förståelse bör därför begripliggöras. 

                                                           
50 Angående ”teoretisk” och ”praktisk”, se not 31 på s 66. 
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Ett analytiskt problem blev därför att i en och samma modell försöka begriplig-
göra hur uppfattningar, handlingar och praktiskt utförande överlag i arbetet kunde 
relateras till såväl en ”teoretisk” kontext given av insatsutbildningen, samtidigt som 
till andra, ”icke-teoretiska” kontexter som också kunde konstrueras, liksom till ut-
bildningens praktiska övningar. Förståelsen tycktes behöva delas i en mer generell, 
övergripande meningsgivande ”kontextuell” förståelse, och en mer specifik, situat-
ionsnära och ”praktiskt användbar” förståelse. Det är med andra ord en fråga om hur 
de erfarenhetsbaserade, situerade, praktiska kunskaper som omnämns i figur 4-01 
som insatsutbildningen sökte förmedla och som cheferna sedan utvecklade i arbetet i 
Kosovo, kunde sammanlänkas med abstrakta, generella kunskaper från insatsutbild-
ningens ”teoriutbildning” likväl som med andra meningsgivande kontexter som 
också gav mening åt arbetets mer tekniska, metodiska inslag.  

För att inte förstå detta enbart som en enkel relation mellan ”teori” och ”praktik”, 
blev det nödvändigt att söka i litteraturen efter andra sätt att teoretiskt förstå relat-
ionen mellan de situationsnära, praktikbaserade uppfattningar om olika företeelser i 
arbetet cheferna gav uttryck för, och mer generella, meningsgivande och kanske 
teoretiska kontexter för dessa uppfattningar, och detta med kognitiva förtecken då 
förståelse är ett fenomen i en mental verklighetsdimension.  

T.ex skiljer Mezirow (1991) mellan ”meaning perspectives” som är vanemässiga 
uppfattningar och förväntningar som bildar en orienterade referens- och tolknings-
ram för våra erfarenheter, och ”meaning schemes” som är de särskilda kunskaper, 
uppfattningar, värdeomdömen och känslor som kommer till uttryck i specifika tolk-
ningar av erfarenheter. Varje ”meaning perspective” ger upphov till och omfattar 
flera ”meaning schemes”. ”Meaning perspectives” är också något som utvecklas 
över tid.   

Ringberg et al. (2007) gör en liknande delning och kategoriserar mentala ramar 
(mental frames) i identitetsrelaterade ramar och situationsbaserade ramar. Identitets-
relaterade ramar är djupt förankrade konstruktioner som formats genom olika socia-
lisationsprocesser, och är förhållandevis stabila över tid och olika situationer. Situat-
ionsbaserade ramar är de mentala ramar som skapats genom situationsspecifika 
intryck och feed-backprocesser. Dessa ramar varierar mellan olika tillfällen och 
situationer, och aktiveras främst genom ledtrådar i omgivningen.  

Molander (1996) skiljer mellan orienteringskunskap och förfogandekunskap. 
Orienteringskunskap innebär helhetsförståelser som ”öppnar ett landskap” (ibid. s 
164) och ger det gestalt, varvid metaforer är viktiga. Orientering innebär vidare:  

… främst bildning och rättfärdigande av mål och vägval. Orientering betyder 
också överblick. Ordet har emellertid inte (bi)betydelsen ytlig kunskap… 
Orienteringskunskap… är handlingsledande - den ger riktningar och förstå-
else av vad som är viktigt. Förtrogenhet är en viktig sida av orienteringskun-
skap. (ibid. s 171) 

 
Förfogandekunskap innebär å sin sida behärskning av tekniker och metoder, avbild-
ning, kartläggning, modellering och annat som ger oss makt över något. Makt ska 
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här förstås som vår förmåga som människor att kontrollera, hantera och förändra 
olika sorters ting och fenomen i världen. Förfogandekunskapen är därför i stor ut-
sträckning mål-medelrationellt instrumentell såtillvida att den primärt är ett verktyg 
för att hantera och förändra världen, inte för att orientera oss i den och ge mål och 
mening åt mer teknisk hantering och förändring. Förfogandekunskap… 

… säger i sig själv inget om mål; den klassificerar, namnger och ”avbildar” 
utsnitt ur verkligheten. Den skapar objekt som blir gripbara för oss som sub-
jekt. Den skapar instrumentella regler och objektiverande teori… förfogande-
kunskap orienterar inte. (Molander 1996, s 170-171) 

 
Som avhandlats i avsnitt 5.4 kan förståelsen av något också sägas ha en horisont 
med ett djup och en vidd som bl.a. beror av karaktären hos de begrepp som under-
bygger förståelsen. En förståelsehorisont kan därmed sägas ha skiftande djup/vidd 
beroende på vilka begrepp och begreppsstrukturer som underbygger och stödjer 
förståelsen.  

Med inspiration från främst Molanders begrepp orienteringskunskap och förfo-
gandekunskap (1996) skapades därför en skillnad mellan två olika ”blickräckvidder” 
i förståelsen för att konceptuellt lösa problemet med en mer generell, ”teoretisk” och 
”kontextuell” förståelse, och en mer specifik, situationsnära och ”praktiskt använd-
bar” förståelse. ”Subjektiv förståelse” kan därför förstås som dels en förståelse med 
vidare, djupare och sammanhangsskapande horisont – en orienterande förståelse – 
dels en förståelse med en mer arbetspraktiknära och handlingsorienterad horisont – 
en instrumentell praktikförståelse (eller enbart instrumentell förståelse). Den be-
greppsliga ”utbyggnaden” av dessa förståelsebegrepp har också skett efterhand som 
analysen av det empiriska materialet pågått. 

Dessa båda förståelseformer kan sägas bygga på begreppsstrukturer med olika 
förståelsehorisont – en orienterande förståelse ger en vidare och ofta djupare hori-
sont inom vilken instrumentell förståelse får mening. Orienterande förståelse bygger 
då närmast på vad som kan kallas kontextualiserande begreppstrukturer, vilket im-
plicerar ett visst mått av abstraktion och generalisering i begreppsstrukturerna, an-
nars blir de bara specifika exempel. Detta innebär begrepp som sätter in arbetsprak-
tiken och dess olika handlingar i ett vidare, meningsgivande sammanhang – inom en 
horisont i ett landskap för att tala med Molander – och anger relevanta mål och vär-
den i arbetet.  

I de exempel som visats ovan gör plutoncheferna och gruppcheferna olika orien-
teringar av säkerhetsarbetet med delvis olika mål för arbetet – plutoncheferna vill 
nyttja säkerhetsarbetet för att få truppföra själva och utvecklas som chefer, och 
gruppcheferna vill arbeta mer självständigt med sin egen grupp så som de gjort i 
tidigare insatser. Kontextualiseringen av säkerhetsarbetet i Kosovo sker för office-
rarna främst genom att arbetet inplaceras i deras egen yrkeskarriär, medan gruppche-
ferna kontextualiserar arbetet inom ramen för sina insatserfarenheter och förvänt-
ningar på den kommande insatsen, där insatstraditionen i Kosovo brukar innebära ett 
stort mått självständigt arbete för grupperna.  
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Instrumentell förståelse bygger å sin sida på kontextualiserade begreppsstruk-
turer, d.v.s. begrepp som inom ramen för en given orientering pekar ut mer konkreta 
medel och arbetsobjekt i arbetspraktiken, i relation till de mål som orienteringen 
framhåller. Kontextualiserad kan även förstås som situerad(-inom-kontext). Pluton-
chefernas instrumentella förståelse av arbetet kan därmed sägas vara grundat i deras 
situerade kunskaper av att vara ung officer och instruktör i en värnpliktsutbildnings-
organisation i Sverige, med de arbetsuppgifter det innebär. Gruppchefernas instru-
mentella förståelse grundas å sin sida i deras situerade erfarenheter av säkerhetsar-
bete i Kosovo.  

En orienterande förståelse innebär således att arbetspraktiken och dess olika in-
slag kan placeras i – knytas samman med, kontextualiseras av – vidare sammanhang 
vilka hädanefter kallas praktikexterna kontexter51 där ett visst mål, en viss inriktning 
eller en viss mening med arbetspraktiken blir mer eller mindre självklar. Dessa kon-
texter är praktikexterna för att de inte är direkt beroende av handlingar i en ar-
betspraktik för att upprätthållas, utan kan genom sin huvudsakliga uppbyggnad av 
mer generella, situationsöverskridande begrepp i tankar och samtal upprätthållas 
före, efter eller parallellt med en pågående praktik. En arbetspraktik kan därigenom 
ha flera, samtidiga praktikexterna kontexter där vissa kan vara riktningsgivande och 
praktikgrundande och andra diametralt motsatta och implicera en helt annan ar-
betspraktik, så som gruppchefernas och plutonchefernas olika kontextualisering av 
hur arbetet ska ledas och genomföras implicerar något olika arbetspraktiker.52 

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

En mer arbetspraktiknära instrumentell praktikförståelse (eller bara instrumentell 
förståelse) innebär å sin sida att relevanta mål och arbetsuppgifter, som de framstår 

                                                           
51 Benämningen ”praktikextern kontext” är dock en ganska ”teknisk” term för att beskriva 
begreppet. Dessa praktikexterna kontexter skulle alternativt kunna kallas diskurser om (säker-
hets)arbetet. Som sådana erbjuder de en diskursiv kontextualisering som kan utgöra en tolk-
ningsrepertoar för cheferna i relation till mina intervjufrågor. Subjektiv förståelse kan bygga 
på att cheferna tar del av sådana diskurser under t.ex. insatsutbildningen eller tidigare arbete 
och ”införlivar” dem i sin förståelse. De teoretiska perspektiv där diskursbegreppet är centralt 
bygger dock ofta på ett uttalat avfärdande av mentala begrepps och konstruktioners roll och 
ibland också existens, varför diskursbegreppet inte används i denna avhandling. En praktik-
extern kontext kan emellertid ses som den mentala kontextualisering en social diskurs kan 
möjliggöra – diskursens kognitiva sida..  
52 Som bl.a. Stacey (1996, 2001) och Shaw (1997) framhåller upprätthålls vissa av dessa 
kontexter (hos Stacey: narrativer) i organisationens ”legitima” och ”officiella” diskussioner 
där de stöds av organisationens struktur och andra, medvetet designade förhållanden mellan 
människor. Andra kontexter finns i organisationens ”skuggsystem” där de växer fram genom 
självorganiserande processer mellan människor och ibland inte blir synliga för flertalet förrän 
vid konflikter och maktkamper. En organisations utveckling, menar Stacey, är beroende av de 
kontexter (narrativer) som finns i båda dessa system. 
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inom ramen för någon praktikextern kontext, knyts samman med begrepp om till-
gängliga medel, metoder och tekniska färdigheter för att utföra uppgifterna och 
bearbeta objekten för att nå målen. Centrala element för en instrumentell förståelse 
är därför begrepp om de tekniska kunskaper och färdigheter man vet att man har 
tillgång till eller behöver. Den instrumentella förståelsen gestaltar därmed en mål-
medelrationalitet inom en praktikintern kontext eller, enklare, arbetspraktik och 
svarar på frågor om arbetets ”hur” och ”när” i förhållande till ”vad” man ska göra.  

De två formerna av subjektiv förståelse och deras relationer kan sammanfattas 
med en figur53:  

De mer övergripande, orienterande sätten att förstå insatsen har därför en given 
relation till vissa sätt att förstå hur och när man ska arbeta. Men om man vänder på 
det kan man även se det som att vissa visade och/eller eftersträvade sätt att arbeta 
implicerar en meningsgivande praktikextern kontext. Det är chefernas uppfattningar 
under insatsutbildningen om hur de ska organisera och genomföra arbetet, och de 
visade sätten att arbeta i Kosovo som tillsammans med min på olika vägar skapade 
bakgrundskunskap och kännedom om militära meningssammanhang som lett till 
formuleringen av chefernas förståelse som ”fördelad” på ett antal praktikexterna 
kontexter. 

                                                           
53 Detta knyter i en struktur samman Webers begrepp om värderationalitet med hans begrepp 
om målrationalitet. Webers målrationalitet blir i detta en instrumentell förståelse som får 
mening inom en viss praktikextern kontext vars främsta värde kan uttryckas som olika former 
av objektivt mätbar vinst i stället för subjektiva vinster som t.ex. ökad självkänsla eller känsla 
av värdighet som kan utgöra främsta värden i andra praktikexterna kontexter.  
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Figur 7-02. Relationen mellan orienterande och instrumentell förståelse. 
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7.4 Praktikexterna kontexter hos de studerande cheferna  
Utifrån vad cheferna berättar om sitt kommande arbete i Kosovo, utifrån hur de 
arbetade i Kosovo och med hjälp av de källor till bakgrundskunskap som nämnts, 
har sex olika, mer eller mindre kollektivt omfattade praktikexterna kontexter ”tolkats 
ut” och konstruerats. De sex praktikexterna kontexterna kan också ses i relation till 
den försvarsmaktsinterna, inre insatskontexten respektive den försvarsmaktsexterna, 
yttre insatskontexten för säkerhetsarbetet som diskuterades i avsnitt 3.1.3.  

Alla chefer orienterar sig inte lika starkt mot alla de sex praktikexterna kontex-
terna, utan ett fördelningsmönster nära relaterat till hierarkisk position och tidigare 
erfarenhet kan skönjas. Några av kontexterna går också att tydligt härleda till insats-
utbildningens olika inslag. Vidare samverkar mål och värden i några kontexter med 
varandra och några av dem står mer eller mindre i motsatsförhållande till varandra.  

De sex kontexterna har fått metaforiska beteckningar för att försöka fånga kärnan 
i de respektive mål, inriktningar och meningar kontexterna ger säkerhetsarbetet. De 
presenteras kort nedan genom några referat av vad cheferna sade om arbetet utifrån 
de olika kontexterna. De ges en betydligt mer omfattande empirisk belysning i 
Granberg (2013). Det konkreta säkerhetsarbete cheferna har uppfattningar om i 
intervjuerna ges följaktligen mening som: 

En säkerhetspolitisk54 insats i ett vapentätt konfliktområde  
Cheferna menar att säkerhetsarbetet i Kosovo huvudsakligen är en internationell, 
säkerhetspolitisk insats för att skapa och upprätthålla fred och säkerhet i ett oroligt 
och vapentätt konfliktområde så att inte konflikten sprider sig. Det är också detta 
som ger insatsen ”officiell” mening, och behandlas i bakgrundsföreläsningar på 
IntUtbE. Cheferna har uppfattningen att den senaste konflikten mycket har att göra 
med den tillgång på vapen som kommunistregimens sammanbrott i Albanien 1997 
medförde då hundratusentals militära skjutvapen stals ur albanska militärförråd, 
varav många sedan hittade vägen till oroligheterna i Kosovo där den serbiska rege-
ringen i sin tur delade ut vapen till den kosovoserbiska befolkningen.  

Vidare innebär förståelsen av insatsen inom denna kontext att det finns en omfat-
tande organiserad brottslighet som nyttjar dessa illegala vapen och bidrar till instabi-
litet och hot mot människors säkerhet. Den stora förekomsten av illegala vapen och 
de återkommande etniska konflikterna är, tillsammans med uppfattningen om orga-
niserad brottslighet, centrala element i hur cheferna uppfattar sin roll i insatsen. En 
inriktning i bekämpningen av den etniska konflikten blir i detta att försöka minska 
möjligheterna till väpnat våld.  

Säkerhetsarbetet i Kosovo handlar dock inte bara om att hindra våld mellan två 
etniska grupper, att hantera brottslighet av olika slag och att försöka beslagta illegala 
vapen för att förhindra fortsatt våld. Insatsen handlar också om nationsbyggande och 
en politisk reformprocess ledd av FN och KFOR för att Kosovo ska utvecklas mot 

                                                           
54 Med säkerhetspolitik menar jag: ”en eller flera staters åtgärder för att neutralisera eller 
möta hot utifrån” (Andrén 2002, s 13). 
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en demokratisk rättsstat. Kompanichefen visar på Livgardet en god förståelse för 
den politiska reformprocessen, men övriga chefer har genomgående en vag uppfatt-
ning om detta. De ser den politiska reformen främst som en fråga om hur den ska 
genomföras i form av säkerhetsarbete och som olika politiskt beslutade styrningar 
och begränsningar i det konkreta arbetet genom det mandat och de ”Rules of Enga-
gement (ROE)” (regler för våldsanvändning) de har att följa. De ser inga specifikt 
utpekade reforminriktade eller reformstödjande uppgifter i arbetet.  

En orienterande förståelse av den politiska reformprocessen och hur förändringar 
i konkreta uppgifter m.m. står i relation till denna, står istället tillbaka till förmån för 
en instrumentell förståelse av hur de politiskt motiverade konkreta uppgifterna t.ex.  
att genomföra patruller eller hus- och fordonsgenomsökningar, och begränsningarna 
i form av t.ex. ROE ska hanteras i det konkreta arbetet. Denna betoning på en in-
strumentell förståelse stöds också av insatsutbildningen där den politiska reformpro-
cessen och dess mål i Kosovo inte berörs nämnvärt, men där vapen- och materiel-
hantering och säkerhetsarbetets konkreta inslag övas desto mer.  

KFOR-styrkorna har också ett uppdrag att utveckla den lokala kosovariska poli-
sen KPS och hjälpa dem komma igång med sitt polisiära arbete. Officerarna har 
dock en ganska vag uppfattning om hur polisen ska utvecklas, och inriktar sig mer 
konkret mot det instrumentella samarbetet med KPS och hur lokalpolisen ska info-
gas som ett samverkande medel i KFOR:s eget säkerhetsarbete. Officerarna reflekte-
rar heller inte närmare över situationen att de som yrkesmilitärer med bakgrund i 
olika förband för markstrid ska arbeta med uppbyggnad och stöd till civila poliser 
och civilt polisarbete. 

Vidare förstår cheferna arbetet inom en säkerhetspolitisk insats som att de med 
de metoder i vilka insatsutbildningen tränar dem, ska utföra de uppgifter kompaniet 
har, snarare än att de ska arbeta mot ett politiskt mål. Plutoncheferna känner till och 
nämner det övergripande uppdraget att åstadkomma ”safe and secure environment”, 
men visar samma fokus som kompanichefen på de konkreta säkerhetsarbetsuppgif-
terna och standardmetoderna i sina svar på frågan om vilka uppgifter de har. Grupp-
cheferna däremot talar oftare om kompaniets uppgifter i termer av det övergripande 
uppdraget som delegerats till dem i gruppområden, och i termer av opartiskhet och 
att hjälpa befolkningen. 

En väsentlig del av säkerhetsarbetet inom ramen för den säkerhetspolitiska insat-
sen förstår cheferna som att försedda med en militär förmåga till strid helt enkelt 
bara befinna sig i Kosovo som ett potentiellt hot mot eventuella fredsstörare. Strids-
utbildning, vapenutbildning och det faktum att svenska soldater och chefer bär va-
pen i Kosovo bidrar till denna aspekt av den säkerhetspolitiska insatsen. Bara genom 
att vara på plats som ett militärt förband med förmåga till strid bidrar man till de-
eskaleringen av konfliktområdet. 

En central faktor för att hantera en rutinartad och tröttande militär 
verksamhet i utlandstjänst 
Insatsen och säkerhetsarbetet i Kosovo förstås av cheferna emellertid inte bara som 
en säkerhetspolitisk insats, utan också som en långvarig bortavaro från Sverige där 
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arbetet utgör den helt dominerande delen. Utlandsinsatsen och arbetet innebär en 
speciell form av militärt liv, där många människor ska bo tillsammans på en begrän-
sad yta med mycket små möjligheter att röra sig utanför campen utom tjänsten, sam-
tidigt som livet är ganska tillrättalagt med t.ex. färdiglagade måltider i en matsal, 
tvättservice och tillgång till gym och vissa idrottsmöjligheter. Det finns under ut-
landstjänst emellertid få ”ventiler” för spänningar och kumulativ stress som byggs 
upp under insatsen (Andersson 2001, Wallenius 2001). Det är heller inte ovanligt i 
utlandsinsatser att ”inget händer” och arbetet och dess uppgifter efterhand upplevs 
som rutin och ganska enahanda av soldater och gruppchefer.  

Denna kontextualisering av arbetet som rutinartat, trist och samtidigt socialt tröt-
tande medför att vissa företeelser och inriktningar av chefsarbetet framstår som 
meningsfulla och tydliga. Dessa är ofta utpekade som ”ledarskapsuppgifter”. Exem-
pel på vad cheferna nämner som inriktningar och åtgärder en chef kan ta till för att 
hålla slentrianen stången är: hålla andan uppe, ge dem beröm, växla rollerna, få in 
tjejen eller killen som är lite utanför. Detta pekar också på ett av de mest centrala 
värdena i denna kontext: god motivation och förbandsanda skattas högt och målet är 
god sammanhållning och frånvaro av konflikter. Cheferna menade genomgående att 
det mesta arbetet som chef förmodligen skulle läggas på detta, och ett av de främsta 
medlen för detta är chefernas ledarskap.  

Att också säkerhetsarbetet i sig är en central faktor för att hantera rutin och 
tristess är något såväl kompanichefen som de erfarna gruppcheferna vittnar om, bl.a. 
genom möjligheterna att stimulera förbandet genom att ge dem fler arbetsuppgifter, 
respektive att ”bromsa” i arbetet om det blir för mycket. Cheferna beskriver även 
andra aktiviteter än säkerhetsarbetet som faktorer för att hantera insatsen inom ra-
men för utlandsinsatsen som rutinartad och tröttande verksamhet, t.ex. utbildning 
eller multinationella samaktiviteter. Att ”bryta av från vardagen” för att göra något 
motiverande menar cheferna vara en viktig inriktning som får sin mening i den kon-
text där säkerhetsarbetet förstås som en central del av en rutinartad och tröttande 
militär verksamhet i utlandstjänst.  

Fortlevnad av en insatstradition som kan kallas ”gruppchefernas mission” 
Som redovisats i avsnitt 3.2.2 organiseras säkerhetsarbetet i Kosovo till stor del som 
tämligen självständigt arbetande, löst sammankopplade grupper med ett långsiktigt 
uppdrag att utföra frameworkarbete, vilket benämnts ”gruppchefernas mission”. Att 
betona att säkerhetsarbetet utförs på detta sätt innebär att sätta det i en kontext av 
arbetstraditioner i Kosovoinsatsen, där gruppchefernas roll är osedvanligt central 
jämfört med normal svensk, militär verksamhet. Detta i kontrast till en mer centrali-
serad ordning där kompani- och plutonchefer styr verksamheten genom uppgifts-
ställningar och order med kortare tidshorisont, och där en enhet för sitt arbete ofta är 
beroende av att en annan enhet utför sitt arbete, ofta i tidsmässigt seriella insatser (se 
fig. 3-01).  

I arbetet som en tradition av ”gruppchefernas mission” är värdet av ansvar och 
frihet i genomförandet för lägre chefer centralt. Detta värde berör inte bara grupp-
cheferna, utan också plutoncheferna som genom detta sätt att organisera verksam-
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heten också ges stor egen frihet och ansvar gentemot kompanichefen. Detta värde 
står också i samklang med den svenska militära s.k. ”uppdragstaktiken” vilket är en 
ledningsfilosofi där underställda chefer tilldelas ett uppdrag inom ramen för ett syfte 
och ges stor frihet i hur en uppgift genomförs, och där initiativ och handling ”i che-
fens anda” framhålls, d.v.s. att initiativ och åtgärder som hjälper till att nå det över-
ordnade syftet med verksamheten välkomnas. I Kosovo öppnar detta upp för ett 
självständigt arbete för plutonerna under det övergripande uppdraget, med lös kopp-
ling till andra plutoners arbete. 

Ett annat värde är att kunna ha en personellt kontinuerlig, nära kontakt med lo-
kalbefolkningen, d.v.s. att samma grupp finns i ett område under hela insatsen, vilket 
underlättar personkännedom och förtroendeuppbyggnad. Detta ses också som moti-
verande för gruppcheferna och deras grupper och som en framgångsfaktor för att 
skapa förtroende hos lokalbefolkningen. I kontexten ”gruppchefernas mission” blir 
målet för säkerhetsarbetet att skapa kontinuitet i den egna närvaron i sina plutons- 
och gruppområden, liksom att på gruppnivå kunna känna till nyckelpersoner i och 
”normalbilden” av sitt område. Detta lägger en stor emfas på gruppcheferna och 
gruppernas möjligheter till ostört, kontinuerligt arbete i sina gruppområden. 

Kontexten av ”gruppchefernas mission som en insatstradition” kan förstås som 
att det finns förväntningar och outtalade krav på hur man brukar göra från gruppche-
ferna och som också förmedlas genom insatsutbildningens arrangemang genom 
fokuseringen på grupperna i missionsutbildningen. Detta har plutoncheferna att ta 
hänsyn till, men det balanseras också av plutonchefernas egna krav på att få planera 
och leda verksamhet för vilket ”gruppchefernas mission” emellertid också ger ut-
rymme. Hur man bestämmer att arbetet ska organiseras och utföras menar samtliga 
chefer är något man gör när man kommit på plats i insatsområdet och överlämningen 
från föregående förband skett. Om denna kontext blir cheferna medvetna dels genom 
insatsutbildningens föreläsningar och övningar, men framförallt genom erfarenhets-
baserade berättelser om arbetet i Kosovo. 

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

Svenska befäls, främst yrkesofficerares arbete kan inom ramen för denna kontext 
förstås som ett kluster av uppgifter där vissa är mer centrala och andra mer perifera 
för den militära yrkesidentiteten. Dessa uppgifter kan handla om att utbilda värnplik-
tiga i olika militära kunskapsområden där utbildning i strid och olika vapensystem är 
en central del för officerare vid markstridsförband, om att leda fysisk träning, om att 
genomföra visitationer och hålla ”ordning och reda” på de värnpliktiga, eller om att 
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genom olika aktiviteter och förhållningssätt ”fostra” soldaterna inom ramen för 
förbandets synsätt och traditioner. Yrkesofficerarnas arbete kan ses både som att 
inskärpa ett militärdisciplinärt program (Borell 1989, Ydén 2008) i de värnpliktiga 
vilket tydligast sker i grundutbildningens början, och att förmedla en militär expertis 
i något militärt specialkunskapsområde.  

En för officerarna viktig och central del av detta uppgiftskluster härrör sig från 
utveckling av eget yrkeskunnande, där möjligheter att tränas i sin egen expertis – 
ledning av förband i paritet med sin grad – normalt hålls högt och omnämns som att 
”gå i befattning” eller att truppföra. En annan är att de som chefer och ledare är 
ansvariga för andan på sin enhet. Dålig anda i t.ex. en pluton ses i denna kontext 
som något plutonchefen ska hantera med sitt ledarskap så att plutonen åter kan ut-
göra en pålitlig del av den disciplinerade militärorganisationen.  

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

En tävling i arbete och prestation 
I Kosovo ges huvuduppdraget att upprätthålla ”safe and secure environment 
(SASE)” till hela KFOR genom FN-säkerhetsrådsresolution 1244, och detta uppdrag 
har även kompanichefen fått i mer eller mindre oförändrad form. Uppdraget att 
upprätthålla SASE är dock ganska vagt men innehåller i skrivningarna i det mandat 
uppdraget baserar sig på olika inriktningar av arbetet, bland annat att avväpna civil-
befolkning och väpnade grupper i Kosovo. Kompanichefen har med sitt befälslag 
därför valt att ”bryta ned” uppdraget genom att välja denna inriktning för arbetet – 
att samla in vapen – som arbetsfokus för kompaniet.  

Men det stannar inte där. I de diskussioner officerarna för under insatsutbildning-
en bestämmer de sig under kompanichefens ledning också för att vara ”bäst” i jäm-
förelse med andra. Detta bl.a. genom att varje pluton ska specialisera sig mot ett 
arbetsområde, t.ex. eskort, insats mot folkmassa (IMF, d.v.s. kravallhantering) eller 
spaning, för alltid kunna ta på sig uppdragsförfrågningar från överordnad chef, och 
genom att kompaniet ska samla in ännu mer vapen än både föregående kompani och 
andra kompanier i Kosovo.  

I denna kontext är det eftersträvade värdet snarast statusen och prestigen av att 
vara det dugligaste kompaniet, i jämförelse såväl med tidigare svenska skyttekom-
panier som med andra nationers skyttekompanier i Task Force Central. I denna kon-
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text är två målsättningar centrala för det konkreta säkerhetsarbetet: att vara tillräck-
ligt flexibel och så bred i sina förmågor att kompaniet kan anmäla sig beredd att ta 
alla möjliga uppdrag inom Task Force Central, och att beslagta fler vapen än föregå-
ende kompani. Säkerhetsarbetet får då främst mening som medel för dessa målsätt-
ningar, vilket innebär att en breddning och fördjupning i vad som uppfattas som 
säkerhetsarbetskompetens framstår som logisk, liksom en inriktning på hårt, inten-
sivt arbete för att hitta vapen. Denna kontext skapas av officerarna under deras icke-
formella samtal om insatsen under utbildningen  

Verksamhet inom Försvarsmaktens organisation och regelverk.  
En sjätte praktikextern kontext som cheferna orienterar sig mot för att ge säkerhets-
arbetet mening är de formella regler, bestämmelser och policies som Försvarsmakten 
som arbetsgivare ställer upp för verksamheten och vars efterlevnad är en av kontin-
gentchefens huvuduppgifter.55 Denna kontext utpekar inga mål eller uppgifter med 
direkt relevans för den säkerhetspolitiska insatsens och reformprocessens utveckling, 
men däremot med stor relevans för Försvarsmaktens roll som arbetsgivare och stat-
lig aktör i insatsområdet. Detta har en indirekt relevans för säkerhetsinsatsen genom 
att det ofta är åtgärder för att säkerställa en långsiktig svensk närvaro i området och 
för att bibehålla legitimitet för insatsen ur ett svenskt, nationellt perspektiv, d.v.s. att 
svenska insatser sker i enlighet med svenska regler och bestämmelser.  

I denna kontext av formella bestämmelser och policies blir ett mål med säker-
hetsarbetet att det ska bedrivas i enlighet med dessa bestämmelser, och en rad olika 
åtgärder och begränsningar i arbetet blir medel för detta. Det kan röra sig om be-
stämmelser för alltifrån hur lösa hundar på campen ska omhändertas, till policies om 
relationer mellan män och kvinnor inom förbandet, till säkerhet kring vapen och 
ammunition och till olika åtgärder som ska vidtas om svensk personal skadas eller 
dör i tjänsten. Ett värde med detta är att verksamheten sker i enlighet med svensk lag 
och de formella bestämmelser och regler som gäller för Försvarsmakten, med de 
formellt beslutade undantag som gäller för utlandstjänst. Regler och policies anger 
genom detta legala och etiska gränser för de olika kosovoenheternas verksamhet.  

De mål och inriktningar denna kontext ger säkerhetsarbetet är samtliga chefer är 
medvetna om, och de förstår varför de olika begränsningarna och reglerna finns. Det 
är dock inget sammanhang de primärt vill orientera sitt arbete inom, och de förknip-
par detta meningssammanhang starkt med den lokala försvarsmaktsadministration 
de kommer att ha med sig i Kosovo i form av kontingentchefen och hans stab (Nat-
ionella Stödenheten, NSE). Denna ”regelverkskontext” anser också några av chefer-
na med tidigare erfarenhet får allt större roll efterhand insatsen i Kosovo fortgår. 
Flera av plutoncheferna upplevde också att olika funktionsföreträdare i NSE:t redan 
under insatsutbildningen började ”lägga sig i” kompaniets arbete – något flera av 
plutoncheferna kallade ”särintressenas tyranni”. Denna kontext förmedlas genom de 

                                                           
55 Samtal om detta kom huvudsakligen att ske utanför formella intervjusituationer på Livgar-
det i samband med att jag rörde mig i utbildningslokaler och andra utrymmen. 
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delar av insatsutbildningen som kontingentchef och kontingentledning står för, och 
genom dokument som stående ordrar av olika slag.    

En sammanfattande figur över de praktikexterna kontexterna 
Figur 7-03 ger en grafisk överblick över de praktikexterna kontexter som analysen 
givit för handen (jämför figur 7-02). Var och en av dessa praktikexterna kontexter 
ger olika svar på varför säkerhetsarbetet avses genomföras eller genomförs som det 
gör. De olika praktikexterna kontexterna utpekar också mer eller mindre explicit 
olika mål och uppgifter (arbetets ”vad”) och ger cheferna olika roller i arbetet. De 
olika målen gör också att olika medel blir aktuella, men även att det centrala, beord-
rade säkerhetsarbetet görs till medel för olika mål. Dessa olika praktikexterna kon-
texter och de mål och meningar de ger säkerhetsarbetet hänger också ihop och sam-
verkar på olika sätt, bland annat av att motiven för de mål som framstår som mer 
eller mindre självklara i en kontext också får stöd av ”närliggande” kontexter.  
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Figur 7-03. Säkerhetsarbetets praktikexterna kontexter för meningsskapande 
i arbetspraktiken. Helringande kontexter stöds av insatsutbildningens for-
mella utbildningsinslag, medan streckade kontexter främst formas informellt 
av olika grupper. 
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Att förstå arbetet inom en kontext av ”svensk excellens i peacekeeping” utgör ytter-
ligare en kontext för säkerhetsarbetet. Denna kontext innebär i stort att svenskarna 
ses som bättre utförare av säkerhetsarbete p.g.a. bättre kontakt med lokalbefolkning-
en, högre arbetsaktivitet och ett bredare, civilt kunnande inom de svenska enheterna 
än vad andra nationers militära förband, speciellt yrkesförband uppvisar. Kontext-
orienteringen förekommer av och an i det empiriska materialet, men som en ganska 
ytlig orientering och vars konkreta uttryck i arbetet chefer och soldater ofta ger mer 
tydlig mening inom de andra kontexterna när jag frågat mer i detalj vari denna ex-
cellens består. ”Svensk excellens i peacekeeping” berörs därför inte närmare i denna 
avhandling. 

 7.5 Orienterande och instrumentell förståelse inför 
insatsen 
De sex olika praktikexterna kontexterna utgör på olika sätt meningssammanhang för 
säkerhetsarbetet, meningssammanhang som är relaterade till det kommande arbetet 
men som inte är direkt beroende av arbetspraktiken för att upprätthållas och som 
därför är just praktikexterna. De är inte på något sätt de enda existerande kontexter-
na, men är de som i denna studie konstrueras utifrån det empiriska material som 
använts. Utifrån de värden som är centrala i dessa kontexter ges arbetspraktiken 
olika mål- och uppgiftsutpekande inramningar, och vidare ett utpekande av olika 
medel för dessa mål.  

Det gemensamma för dessa kontexter är att medlen för att nå de olika kontext-
specifika målen och värdena huvudsakligen finns i det konkreta säkerhetsarbetet i 
Kosovo och dess olika handlingsmöjligheter. Men det innebär också att arbetet och 
dess utförande kan bli en arena för spänningar mellan olika meningar med arbetet 
och de mål och inriktningar som är relevanta inom dessa. En och samma arbetsakti-
vitet kan i detta också utgöra medel för flera olika mål, och olika gruppers och che-
fers mål. Detta kommer att beröras närmare i kommande kapitel. 

De olika kontexterna illustrerar att en orienterande förståelse kan omfatta många 
alternativa och ibland kanske svårförenliga kontexter för arbetet. Vidare känneteck-
nas ingen av de här konstruerade kontexterna av någon större begreppslig abstrakt-
ion utöver det konflikthistoriska sammanhang som cheferna orienterar sig mot uti-
från insatsutbildningens föreläsningar.  

En instrumentell förståelse innebär kännedom och kunskap om vilka medel och 
metoder som krävs för att nå olika mål och inriktningar. En bred instrumentell för-
ståelse innebär att medel och mål-medelrationaliteter för många olika slags praktik-
externt relevanta mål och inriktningar kan medvetandegöras, liksom att många olika 
slags medel för ett och samma mål kan begripliggöras. Detta är två former av in-
strumentell förståelsebredd där den ena utgår från en bred orientering av arbetsprak-
tiken i olika praktikexterna kontexter, och den andra utgår från en bred kännedom 
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om olika medel och mål-medelrationaliteter inom ramen för samma kontext, d.v.s. 
logiska sätt att nyttja olika medel för att nå ett och samma mål.  

I de olika kontexterna ovan är det främst säkerhetsarbetets praktik, så som che-
ferna uppfattar den eller vill se den, som erbjuder möjliga medel för de olika målen. 
Säkerhetsarbetet beskrivs som att det kan anpassas och omformas på olika sätt för att 
nå mål i olika kontexter, t.ex. att motverka tristess och understimulans genom att öka 
intensiteten i arbetet eller genom att samarbeta med andra KFOR-enheter, eller att 
tillgodose intressen på egen chefsnivå genom att övergripande organisera arbetet på 
sätt som sätter denna chefsnivå i centrum för planering och genomförande.  

7.5.1 Viktfördelningar i chefernas förståelse  
I tabell 7-01 nedan ges en sammanfattande överblick över centrala värden, mål, 
medel och chefsroller i de praktikexterna kontexter som konstruerats. I figurens 
nederkant finns en uppställning över hur jag utifrån chefernas intervju- och samtals-
utsagor tolkat vilken vikt de före nedtransporten lade vid en viss kontext för arbetet i 
Kosovo. Uppställningen i sig ger också en bild av förståelsens bredd inom hela 
chefskollektivet och hur den fördelar sig över olika chefsnivåer. Denna uppställning 
ska dock ses som en överblickande orientering om olika chefsnivåers generella för-
ståelse mer än som exakt kunskap om chefernas förståelse.  

En metodologisk brasklapp ska dock infogas, och det är att viktfördelningarna i 
förståelsen delvis beror på vad jag som forskare har styrt intervjuer och samtal mot, 
d.v.s. vad cheferna kommit och inte kommit att tala om i intervjuerna. För att han-
tera denna intervjuareffekt har vilken vikt cheferna lägger i en viss kontext konstrue-
rats utifrån ett antal kriterier. Dels utifrån med vilken lätthet och säkerhet respektive 
svårighet som cheferna har talat om olika aspekter på insatsen och det kommande 
arbetet, dels utifrån de begreppsliga nyanser de använt, dels utifrån i vilken grad de 
har relaterat aspekten till sina egna förväntningar. Lätthet och säkerhet i omtalandet 
och en rik begreppslig nyansering har jag tolkat som en djupare förståelse. Detta, 
tillsammans med uttalade egna förväntningar och förhoppningar och stor villlighet 
och stort engagemang i att tala om det kontextspecifika sättet att förstå arbetet har 
jag tolkat som att chefen i fråga lägger stor vikt vid denna mening med arbetet.  

En explicit och nyanserad uppfattning om värden i en praktikextern kontext ten-
derar också att innebära en mer precis uppfattning om olika mål för och medel i 
säkerhetsarbetet. Detta är framträdande i t.ex. kompanichefens uppfattning om sä-
kerhetsarbetet som en central faktor för att hantera en rutinartad och tröttande militär 
verksamhet i utlandstjänst, men också i plutonchefernas uppfattningar om säkerhets-
arbetet som hierarkiskt befälsledd verksamhet. Vagare uppfattningar om arbetets 
konkreta utförande tenderar att samvariera med en vagare eller frånvarande, d.v.s. av 
respondenten ej anförd uppfattning om meningsgivande kontexter för den aspekten 
på arbetet. Detta är särskilt framträdande i plutonchefernas uppfattningar om säker-
hetsarbetets relation till den politiska reformprocessen, men också i gruppchefernas 
uppfattningar om plutonchefernas vilja att sätta sin prägel på arbetet och dess relat-
ion till en kontext av hierarkiskt befälsledd verksamhet.  
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Kompanichefens lägger därvid stor vikt dels i säkerhetsarbetet som säkerhetspolitisk 
insats, där medvetenheten om arbetets relation till den politiska reformprocessen är 
hög, dels i arbetet som central faktor i en rutinartad och tröttande verksamhet vilket 
är den kontext inom vilken kompanichefen tror att hans huvudsakliga ledarskapsin-
satser kommer att ligga. Han lägger också vikt i arbetet som en tävling i arbete och 
prestation och är den mest drivande bland officerarna i att formulera denna kontext 
och kan genom sin hierarkiska position göra den giltig för resten av kompaniet.  

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

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

Gruppcheferna lägger vikt dels i arbetet som fortsättning av arbetstraditionen i 
”gruppchefernas mission” vilket ger dem en central roll för arbetets organisering, 
planering och genomförande, dels i arbetet som en central faktor i en rutinartad och 
tröttande utlandsinsats. I denna senare kontext förstås arbetet som ett av flera inslag 
som kan nyttjas för att ”hålla killarna glada” (B13, Livgardet) men måste också 
ordnas in i en horisontell strukturering av tillvaron där säkerhetsarbetet måste ge 
plats för och balanseras mot andra, motivationshöjande inslag som t.ex. utbildning 
eller ”plutonsmys”, d.v.s. att göra något mer lättsamt och festartat tillsammans. För-
ståelsen av arbetet som en fortsättning av ”gruppchefernas mission” leder också till 
förväntningar om att få arbeta mer självständigt i Kosovo, och att plutonchefernas 
vilja att leda och organisera arbetet kommer att tonas ned när de kommit på plats i 
Kosovo och arbetssättet konkret tar form i praktiken 
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7.6 En diskussion om subjektiv förståelse 
Ovan har en distinktion gjorts mellan orienterande förståelse och instrumentell för-
ståelse, och i det följande kommer dessa två former av subjektiv förståelse att disku-
teras vidare. 

7.6.1 Orienterande förståelse 
En orienterande förståelse bygger således på en eller flera praktikexterna kontexter, 
på begrepp om de värden och mål som är centrala i dessa olika kontexter och om 
vad de betyder för arbetsutövaren/utövarna. Men en orienterande förståelse bygger 
också på begrepp om det specifika arbetet och vad det innebär i form av bland annat 
möjliga uppgifter eller objekt för arbete. 

Viktigt för den orienterande förståelsen är också vem man som arbetsutövare 
upplever sig vara, d.v.s. vilken identitet man har i relation till olika praktikexterna 
kontexter och vilka känslor det kan ge. Som exemplet med cheferna visar innebär 
såväl plutonchefernas som gruppchefernas kontextualisering av arbetets ledning att 
en av chefsnivåerna blir central och aktiv och den andra mer reaktiv eller tillba-
kadragen, och t.ex. den plutonchef som ser sig själv som en aktiv, initiativrik chef 
som har ”plutonen i sin hand” (ett inte ovanligt synsätt bland unga officerare i kar-
riären), kan få svårare att kontextualisera arbetet inom en ”gruppchefsaktiverande” 
kontext som ger plutoncheferna en mer tillbakadragen roll. 

Beroende på inom vilken praktikextern kontext arbetspraktiken orienteras kom-
mer olika värden, mål, uppgifter och objekt i arbetet att fokuseras. En bred oriente-
rande förståelse innebär att arbetet kan ses i flera sammanhang och att många olika 
värden, mål, uppgifter och arbetsobjekt kan ges mening i arbetet.  

De praktikexterna kontexterna kan också vara mycket olika och kan, utöver de 
redovisade, för de i denna studie följda militära cheferna utgöras av t.ex. generella 
yrkesetiska resonemang, synsätt på karriärmöjligheter, genomgående arbetstradit-
ioner i utlandsinsatsen, synsätt inom kamratgäng i Sverige, erfarenheter från tidigare 
insatser, tankar om den egna privatekonomiska situationen, eller svenska, militärkul-
turella synsätt på relevant militär verksamhet. Men de kan också utgöras av mer 
formella meningssammanhang som Försvarsmaktens regelverk, vetenskapliga teore-
tiska perspektiv eller officiella organisatoriska diskurser om varför insatsen och 
säkerhetsarbetet genomförs. En orienterande förståelse kan omfatta många, alterna-
tiva och ibland svårförenliga meningssammanhang för arbetet.  

Den orienterande förståelsen kan också utgöras av erfarenhetsbaserad förtrogen-
het med flera olika arbetspraktiker och dessas (implicita) meningssammanhang, 
vilket kan bidra till den orienterande förståelsens bredd. ”Teoretisk” kunskap i såväl 
en snävt, vetenskaplig mening som en vid, allmän mening, t.ex i form av doktriner, 
historiska beskrivningar eller systembeskrivningar är således bara en delmängd av 
alla de kontextualiserande begreppsstrukturer som kan underbygga en orienterande 
förståelse. Kunskap baserad på erfarenhetsbaserad förtrogenhet med de olika me-
ningssammanhang som underbygger skilda arbetspraktiker är en annan delmängd. 
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Det som kanske främst kännetecknar en ”teoretisk” förståelse, oavsett om den 
baseras på t.ex. en formell teori, en spekulation (”jag har en teori…”) eller ett for-
mellt textdokument av något slag, är att den inte är direkt handlingsinstruerande men 
kan ge ett eller flera kontextualiserande meningssammanhang för arbetet. Inom 
dessa sammanhang kan sedan mer handlingsinstruerande, ”praktisk” förståelse ut-
vecklas, vilket här kallas instrumentell förståelse.  

7.6.2 Instrumentell förståelse 
En instrumentell förståelse innebär ett begreppsligt fokus på de olika arbetsuppgifter 
och objekt för arbete som måste hanteras med olika instrumentella färdigheter och 
tekniker för att arbetspraktikens mål ska kunna uppnås, och ger således svar på frå-
gor om arbetets ”hur” och ”när” i relation till specifika mål. En instrumentell förstå-
else kan därmed relateras till ”praktiskt” kunnande i och med att förståelsen också 
ger handlingsinstruktioner. Denna form av förståelse kan på ett kollektivt plan – när 
en gemensam instrumentell förståelse behövs – ses som en gemensam utveckling av 
en kollektiv handlingsrationalitet (Granberg, O. & Ohlsson 2005). 

En bred instrumentell förståelse innebär att mål-medelrationaliteter för många 
olika slags (praktikexternt relevanta) mål och praktikinterna kontexter kan gestaltas, 
d.v.s. att olika slags arbetspraktiker kan behärskas, och ger genom detta en förutsätt-
ning att kunna ”läsa av” ett arbete och hantera många olika mål med rationella me-
del (som dock kanske inte alltid finns tillgängliga men man förstår att de behövs).   

Denna breda instrumentella förståelse kan också vara en grund för att kunna 
pröva eller använda många olika metoder inom en specifik arbetspraktik. Som för-
ståelsebegreppet begripliggjorts här (se avsnitt 5.4) innebär även en instrumentell 
förståelse att uppfattningar och bilder av sig själv är av betydelse för hur olika mål-
medelrationaliteter kommer att värderas och förstås. Ett visst medel kan vara nära 
knutet till en viss självuppfattning. 

Men även en instrumentell förståelse kan troligen bygga på rationell analys och 
reflektion och leda till en handlingsinstruerande men oprövad mål-medelrationalitet, 
t.ex. när det gäller att förbättra metoder i arbetet. En sådan instrumentell förståelse 
kan på den konkreta, erfarenhetsbaserade arbetspraktikens plan också upplevas som 
”teoretisk” i meningen av att den är oprövad i handling (”ditt förändringsförslag 
kanske fungerar i teorin, men…”) eller för att den bygger på en annan orienterande 
förståelse än den som råder och delas i den aktuella arbetspraktiken.   

På ett organisatoriskt, överindividuellt plan kan en bred instrumentell förståelse 
underlättas av befattningsspecialisering och en funktionsindelad organisation, där de 
olika befattningshavarna/funktionerna kan specialisera sig på varsin typ av instru-
mentell förståelse. Det ger möjlighet till fördjupad kompetens, men också att denna 
lätt isoleras i dessa specialavdelningar. En gemensam orienterande förståelse blir då 
nödvändig för att knyta samman alla specialister i samma mål-värdesystem. 
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7.7 Avslutning  
Den första frågeställningen för att utifrån syftet med denna avhandling belysa hur 
modellens teoretiska begrepp hänger samman med det empiriska underlaget lyder: 
Hur kan subjektiv förståelse teoretiskt begripliggöras utifrån de uppfattningar che-
ferna ger uttryck för i intervjuer före och under arbetet? Ett första svar på detta är 
att subjektiv förståelse kan ses som sammansatt av orienterande förståelse och in-
strumentell förståelse. Dessa två förståelsehorisonter hänger ihop såtillvida att de 
mål och metoder som är centrala i en mer arbetspraktiknära instrumentell förståelse-
horisont får sin mening och sitt värde inom en vidare, orienterande förståelsehori-
sont. Metaforiskt kan det sägas som att en orienterande blick på ett sammanhang och 
därigenom på de värden, mål och uppgifter som framstår som relevanta, grovriktar 
den mål-medelrationella, instrumentella blicken mot de medel och metoder som är 
relevanta för värdena, målen och uppgifterna.  

Vidare kan ”teoretiskt” vetande relateras till den orienterande förståelseformen 
och kontextualiserande begreppsstrukturer, och praktiskt kunnande till instrumentell 
förståelse och dess kontextualiserade begreppsstrukturer. Båda behövs för att bygga 
upp en arbetspraktik som därmed kan förstås som något som sker utifrån en integre-
rad orienterande och instrumentell förståelse, utan att den orienterande förståelsen 
nödvändigtvis behöver vara vetenskapligt teoretiskt förankrad. En arbetspraktik kan 
också omfatta orienterande, erfarenhetsbaserade teorier – praktiska teorier.56  

Båda chefsgrupperna i denna fallstudie har också en ”teoretisk” kontext för arbe-
tet att luta sig mot genom de föreläsningar och genomgångar om kosovoinsatsen i 
vilka de deltagit, och i samklang med det som framhålls som centralt i denna kontext 
– t.ex. att upprätthålla ordning och minska mängden illegala vapen – har de praktiskt 
övat ett antal moment i form av patruller, fordonsgenomsökningar m.m.  

De två horisonterna i förståelsen kan förekomma samtidigt, men som metaforen 
med blicken antyder kan det förmodligen vara svårt att blicka mot båda horisonterna 
samtidigt. En alltför stor fokusering på någon av dem kan också få negativa konse-
kvenser: om orienteringen mot ett sammanhang hålls i ensidigt fokus kan det bli 
svårt att åstadkomma ett mål-medelrationellt arbete för att konkret nå målen. Om 
instrumentaliteten hålls i ensidigt fokus finns risken att de mål som eftersträvas och 
uppgifter som löses blir irrelevanta i det vidare sammanhanget, eller att medel och 
metoder används som inte är meningsfulla i ett vidare sammanhang. En lösning 
torde vara att ibland ta paus i det instrumentella arbetet för att kontrollera riktningen 
och sammanhanget, vilket kan behöva ske genom diskussion och reflektion och kan 
behöva stödjas av importerade begreppssystem och kontexter. Detta leder över till 
nästa frågeställning, nämligen hur utveckling av subjektiv förståelse kan sättas i 
relation till formell utbildning, i detta fall den insatsutbildning chefena genomgick. 

                                                           
56 Här kan påminnas om det resonemang som med referens till Eraut (2004b) fördes i avsnitt 
4.2.3 om olika yrkespraktikers varierande beroende av en generell och teoretisk kunskapsbas. 



 127

Kapitel 8 – Formell utbildning och stöd för 
förståelsen av arbetet 

I föregående kapitel har begreppet subjektiv förståelse avhandlats, liksom hur che-
fernas subjektiva förståelse kan förstås som orienterande förståelse fördelad över ett 
flertal praktikexterna kontexter för arbetet och med detta sammanhängande instru-
mentell förståelse. I detta andra resultatkapitel riktas uppmärksamheten mer speci-
fikt mot den insatsutbildning cheferna genomgick, och hur den förhåller sig till deras 
subjektiva förståelse av arbetet. Avsikten är att ge en empiriskt grundad belysning av 
modellens teoretiska resonemang om formell utbildning genom frågeställningen: 
Hur kan utveckling av subjektiv förståelse sättas i relation till den insatsutbildning 
cheferna genomgick? I den teoretiska rammodellen är det således nu den första 
”boxen” som fokuseras.  

 

  

Figur 8-01. Kapitlets fokus: insatsutbildningens påverkan på chefernas subjektiva 
förståelse 

Formell utbildning i 
en mental, social 

och materiell verk-
lighetsdimension 

Orienterande

Subjektiv 
förståelse  

Instrumentell 

Förändring av 
förståelse och 

kunnande 
  
Förståelse och 
kunnande i arbetet 

 

Empiri: Intervjuer 
och observationer 

under insatsut-
bildningen 



 128 

8.1 Hur förstå formell utbildning i relation till subjektiv 
förståelse? 
Ett problem i analysen av det empiriska temat var att förstå om, och isåfall hur che-
ferna hade utvecklat sina synsätt och uppfattningar om arbetet utifrån inslag de 
mötte i insatsutbildningen. Frågan var närmast hur insatsutbildningen och dess inne-
håll kunde relateras till chefernas uppfattningar. Att cheferna hade de uppfattningar 
de hade i intervjuerna var klart, men var hade de fått dem ifrån? Och kunde vissa 
uppfattningar relateras till något mer specifikt inslag i utbildningen? Detta är också 
en frågeställning av intresse för den mer allmänna fråga som ställdes i kapitel 3, om 
vilka förutsättningar för en såväl övergripande som djupare förståelse av utlandsin-
satser, dess sammanhang och villkor som svensk militär insatsutbildning ger de 
truppenheter som genomför insatserna.  

Det empiriska materialet har vissa begränsningar för besvarandet av frågor som 
dessa, som här till största delen undersökts genom ett intervjumaterial och genom 
samtal, d.v.s. genom chefernas egna, subjektiva utsagor, och endast till en mindre 
del genom ett fåtal observationer under utbildningsperioden på Livgardet. Det har 
t.ex. inte varit möjligt annat än genom chefernas egna berättelser veta något om det 
specifika innehåll t.ex. föreläsningar och genomgångar presenterat. Några innehålls-
analyser har således inte gått att göra annat än av några olika dokument från utbild-
ningen. Detta ger emellertid också vissa metodologiska fördelar när det gäller att 
förstå hur olika utbildningsinslag påverkar chefernas subjektiva förståelse genom att 
jag inte tar del av inslagen i sig i en direkt forskare-utbildningrelation, utan snarast 
genom vad cheferna har uppfattat av dem.  

8.1.1 Det teoretiska begripliggörandet av relationen 
Ett annat problem är hur utbildning på ett mer generaliserande, teoretiskt plan kan 
ses, struktureras och begripliggöras i förhållande till förståelse och lärande i en sub-
jektiv dimension, vilket är ett ”kärnproblem” när det gäller att förstå hur formell 
utbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet. Här ger olika teoretiska tradit-
ioner runt lärande olika uppslag, och t.ex. ett konstruktivistiskt perspektiv – i bred 
mening – säger oss att cheferna kommer till utbildningen med tidigare erfarenheter 
och kunskaper, och att de i mötet med utbildningsmiljön under vissa villkor (en god, 
utmanande lärandemiljö) kan förändra dessa erfarenheter och kunskaper. Konstrukt-
ivism har således fokus på förändring av subjektiv kunskap och förståelse i relation 
till en lärandemiljö, men har vanligen ett svagt begreppsligt fokus på lärandemiljöns 
egenskaper. Hur ska man då förstå lärandemiljön och hur den specifikt påverkar 
konstruktionen av förståelse och kunskaper? Stora delar av forskningen om arbets-
platslärande utgår emellertid från konstruktivistiska antaganden om lärande, och 
mycket forskning har ägnats åt att undersöka vilka olika villkor för lärande som en 
arbetsmiljö erbjuder, då en arbetsmiljö oftast inte är ”designad” just för lärande på 
samma sätt som en utbildningsmiljö, men likväl innehåller villkor för lärande (Berg 
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& Chyung 2008, Elkjaer & Wahlgren 2005, Ellinger 2005, Ellström 2004, Enge-
ström & Kerosuo 2007, Eraut 2004, Skule 2004).  

Den arbetslivspedagogiska forskningen om arbetsplatslärande har dock normalt 
inte ägnat sig åt att undersöka formella utbildningar som lärandemiljöer med vissa 
lärandevillkor, även om många lärandevillkor som lyfts fram för arbetsplatslärande 
förmodligen också förekommer i formella utbildningsmiljöer. Arbetsplatspedago-
gisk forskning kan snarast sägas vara mer intresserad av att beskriva skillnaderna 
mellan villkor för formellt lärande i utbildningar och för icke-formellt och informellt 
lärande i arbetet (t.ex. Resnick 1987), liksom att beskriva och förstå de speciella 
villkor under vilka lärande i arbetslivet sker. Inom delar av den arbetslivspedago-
giska forskningen lyfts dock numera betydelsen av att integrera formella och infor-
mella utbildningsmiljöer och utbildningsinslag fram. 

Inom forskningen om arbetsplatslärande finns också ett stort intresse för s.k. kol-
lektivt lärande som här kort kan beskrivas som det lärande en grupp av människor, 
ofta en arbetsgrupp, och inte bara de individuella människorna genomgår. Det teo-
rier om kollektivt lärande vanligen säger oss är att de uppfattningar enskilda indivi-
der får om sitt arbete, skapas och förfinas genom sociala processer av meningsutby-
ten, diskussioner, missförstånd, klargöranden, m.m. En gräns mellan individuella 
och gruppuppburna föreställningar är också svår att dra, varför subjektiva föreställ-
ningar måste ses som både ett individuellt och kollektivt, kulturellt fenomen. Kultur 
och kollektiv bör då förstås i sin mentala aspekt – som en gemensam, delad egenhet 
hos gruppmedlemmarna att tolka och förstå på likartade sätt.57 Ellström (2004) be-
nämner sammantaget dessa subjektiva föreställningar om och tidigare erfarenheter 
av arbetet för en individs eller grupps subjektiva och kulturella läranderesurser. 

Ett tydligt fokus på lärandemiljön erbjuds emellertid av ett sociokulturellt per-
spektiv (Säljö 2000, 2005)58, som lyfter fram hur olika inslag och artefakter i den 
sociala och kulturella miljön i en praktik av något slag, t.ex. en utbildningspraktik, 
fungerar som ”strukturerande resurser som gör det möjligt för deltagare i sociala 
praktiker att tolka och agera kompetent i nya situationer” (Säljö 2000, s 152). Dessa 
resurser i form av t.ex. redskap, begrepp, gestaltande historier eller kollektivt delade 
erfarenheter inom de olika praktikerna hjälper oss att mentalt inrama och strukturera 
och se figur och bakgrund i en situation. Genom dessa resurser medieras omvärlden 
för oss (ibid.), men inte på så sätt att de står mellan världen och människan och er-
bjuder en fix och färdig tolkning, utan genom att människan ”plockar upp” och an-
vänder resurserna för att konstruera tolkningar och förståelse (Lidar 2010).  

                                                           
57 Detta kan kanske benämnas kulturens konsubjektiva aspekt, d.v.s. att en viss överensstäm-
melse i subjektiva föreställningar finns hos medlemmarna av en viss kultur. Kultur har också 
intersubjektiva aspekter, sociala, interaktiva, aspekter och materiella aspekter (artefakter). 
Skillnaden mellan intersubjektivitet och konsubjektivitet kan tydliggöras med att intersubjek-
tivitet till stor del kan sägas bygga på empati, d.v.s. förmåga att förstå andras subjektivitet, 
medan konsubjektivitet kan sägas bygga på sympati, d.v.s. att man gillar eller håller med den 
subjektivitet man förstår hos andra. 
58 De sociokulturella perspektiven är flera och varierade. I denna avhandling är det främst 
Roger Säljös (2000, 2005) sociokulturella perspektiv som avses när jag refererar till ett socio-
kulturellt perspektiv. 



 130 

Liknande idéer om vägledande resurser och artefakter för förståelse och utfö-
rande av arbetet finns hos Argyris & Schön (”epistemologiska” artefakter, 1996) och 
Billett (”guiding resources”, 1994, 1996, 1999). Ett liknande fokus på arbetsmiljöns 
inverkan på utveckling av subjektiva föreställningar finns också i Wengers (1998) 
idéer om olika underlättande inslag och resurser (facilities) för utvecklingen av före-
ställningar (imagination) om en arbetspraktik och dess sammanhang.  

Säljö (2000) lyfter vidare fram hur tidigare erfarenheter och approprierade kun-
skaper kan utgöra strukturerande resurser. Som resurs för lärandet i utbildning kan 
de påverka vad utbildningsdeltagaren uppfattar och approprierar (plockar upp, tar till 
sig) av övriga läranderesurser. Att en arbetsutövare orienterar sig mot denna typ av 
proaktiv kognitiv kontextualisering av utbildning och dess innehåll är dock svårt att 
explicit ”peka ut” på empirisk väg, vilket behandlats närmare i metodkapitlet ovan.  

En sociokulturteoretisk distinktion av intresse här är den mellan mikrogenes som 
avser hur människor lär sig att bemästra olika redskap i dagliga handlingar i kon-
kreta sociala praktiker, och ontogenes som avser hur människor bevarar och utveck-
lar kunskaper och vanor över tid. Lärande på den ontogenetiska nivån menas i detta 
perspektiv vara mer selektivt än på den mikrogenetiska nivån och leder till formande 
av erfarenheter och appropriering av kulturella redskap (t.ex. vetenskapliga termer 
och dess relaterade begrepp) som i andra och senare situationer kan användas ”som 
ett raster för vad man fokuserar och vad man lär” (Säljö 2005, s 67).  

I ljuset av detta kan subjektiv förståelse ses som ett begrepp på den ontogenetiska 
nivån, och dess ”systerbegrepp” mental inramning - som i inledningskapitlet besk-
revs som situationsbunden förståelse-i-handling - som ett begrepp på mikrogenetisk 
nivå då det avser hur förståelse används för att bemästra specifika situationer i arbe-
tet. Mikrogenetisk inramning är således vad som sker när en strukturerande resurs 
rent konkret används för att förstå något, och utifrån distinktionen mellan mikro-
genes och ontogenes blir en fråga därför hur den mikrogenetiska inramningen av 
något i en formell lärandesituation, kan approprieras till en mer varaktig ontogene-
tisk förståelsenivå för kommande mikrogenetiska inramningar i nya situationer. I 
den modell denna avhandling presenterar begripliggörs detta som en kognitiv länk 
mellan situationer, men skulle också – i sociokulturella termer – kunna beskrivas 
som en ”ontogenetisk” länk. Begreppet mental inramning kommer att behandlas 
närmare i nästa kapitel. 

Inom sociokulturella traditioner (t.ex. Säljö 2000, 2005) och den med dessa när-
besläktade situerat-lärandetraditioner (t.ex. Lave & Wenger 1991, Chaiklin & Lave 
1993) riktas dock vanligen ingen större vare sig begreppslig eller empirisk uppmärk-
samhet mot hur människor mentalt inramar eller förstår sin arbetspraktik eller sina 
uppgifter, liksom inte heller hur ”ontogenetiskt lärande” med stöd av olika resurser 
hjälper människor att mikrogenetiskt ”se” något i en senare situation. Fokus ligger 
istället huvudsakligen på relationen mellan (för forskaren synliga) resurser och (för 
forskaren synlig) handling, framförallt hur människor syn- och hörbart använder 
resurser i form av t.ex. artefakter eller diskurser i någon form av arbets- eller läran-
depraktik. Det empiriskt svårhanterligare kognitiva elementet i seendet och använ-
dandet tonas kraftigt ner till förmån för det empiriskt mer lätthanterliga ”görandet” 
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av ett seende genom syn- och hörbara språkliga och kroppsliga orienteringar i en 
materiell dimension. Det sociokulturella perspektivet är därför både teoretiskt och 
metodologiskt underutvecklat när det gäller den kognitiva ”ontogenetiska länken” 
mellan olika situationer. 

I den undersökning av chefernas subjektiva förståelse som sker i denna avhand-
ling är det emellertid centralt att cheferna kognitivt uppfattar, (re)konstruerar och 
använder de begrepp olika resurser erbjuder för att tolka och förstå sin arbetspraktik, 
vilket lägger större emfas på de kognitiva aspekterna på användandet av resurser. 
Subjektiv förståelse är, som diskuterats ovan, här ett teoretiskt rationellt begrepp för 
kognitiva fenomen som svårligen kan undersökas med direkta empiriska metoder, 
utan som av logiskt-deduktiva skäl tillfogas ett empiriskt material. Därför har, som 
inspirationskälla och teoretiskt komplement till det huvudsakligen sociokulturella 
resursbegreppet, olika perspektiv på och teorier om förståelse och kognitioner om 
och i arbetet också använts, t.ex. Argyris & Schön (1974, 1996), Argyris & Rein 
(1994), Eraut (2000, 2004a, 2004b), Molander (1996) och Schön (1983, 1987). Mer 
om detta i nästa kapitel.  

Ett teoretiskt modellerande av relationen mellan formell utbildning och subjektiv 
förståelse bör sålunda kunna omfatta såväl olika fysiska strukturerande/guidande/ 
epistemologiska resurser och redskap i utbildningsmiljön, olika ”sociala” resurser i 
form av samtal, diskussioner, berättelser etc., liksom olika subjektiva och kulturella 
resurser i form av tidigare erfarenheter och subjektiva kunskaper, men också hur 
dessa resurser används för att skapa en ”ontogenetisk” kunskap och förståelse. Här 
kan, på basis av den integrativa, metateoretiska ramen i kapitel 5, ett kognitivt per-
spektiv på lärande med fördel komplettera ett sociokulturellt perspektiv på lärande-
miljön, och intervjuer komplettera observationer. 

8.1.2 Utbildning som ett erbjudande av läranderesurser 
Som det definierades i avsnitt 5.3 ovan, ses subjektiv kunskap som en handlingspot-
ential i kroppsliga och mentala egenskaper som t.ex. intuitioner, fantasier, förtro-
genhet, faktavetande och förståelse. Subjektiv kunskap ger potential för uppmärk-
sammande och utpekande av olika, mer eller mindre konkreta företeelser i världen, 
och för en persons förhållningssätt och handlingar gentemot dessa företeelser. Sub-
jektiv förståelse kan som orienterande förståelse då ses som en ”högre” form av 
subjektiv kunskap som inriktar och ger sammanhang för andra, mer handlingsnära 
och ”produktiva” subjektiva kunskaper i form av instrumentell förståelse och olika 
färdigheter. 

Begrepp om något och deras sammanhängande i någon form av begreppsstruktur 
eller begreppssystem är därför en central utgångspunkt för subjektiv förståelse av 
detta något både genom att begreppen riktar uppmärksamheten mot aspekter på 
verkligheten och genom att strukturen/systemet sammanfogar eller sammanknyter 
de begreppsliga elementen med varandra och ger dem mening i relation till varandra. 
Här är metaforer intressanta genom den möjlighet de ger till en samlande, underlig-
gande logik för en mängd mer konkreta såväl som intuitiva begrepp om något. En 
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central egenskap hos formell utbildning i relation till subjektiv förståelse är därför i 
vilken grad utbildningen genom sina olika inslag framhåller/erbjuder begrepp och 
begreppsstrukturer om ett arbete och dess olika delar och sammanhang, vilka kan 
plockas upp och användas (eller kanske ”upp-fattas”) av utbildningsdeltagarna för 
att forma en förståelse för något.   

De inslag i en utbildning som erbjuder sådana begrepp och begreppsstrukturer 
kallas här, med inspiration från begrepp som t.ex. strukturerande resurser (Lave & 
Wenger 1991, Säljö 2000), epistemologiska artefakter (Argyris & Schön 1996), 
guidande resurser (Billett 1994, 1996, 1999), ”facilities for imagination” (Wenger 
1998), personlig kunskap (Eraut 2004b) och subjektiva och kulturella läranderesur-
ser (Ellström 2004) för just det sistnämnda, nämligen läranderesurser.59 Med läran-
deresurs menas här något i en formell utbildningsaktivitet, i en utbildningsmiljö 
eller hos utbildningsdeltagarna som erbjuder begrepp med olika abstraktionsnivå om 
(det kommande) arbetet och dess sammanhang. Dessa begrepp kan vara mer eller 
mindre logiskt sammanbundna i begreppsstrukturer och möjliggör – utifrån hur de 
uppfattas och underbygger förståelsen – att uppmärksamhet kan riktas mot olika 
aspekter på och företeelser i och runt arbetets praktik. Det handlar med andra ord om 
vad man med hjälp av de begrepp resursen erbjuder kan ”se” i en arbetspraktik och 
dess sammanhang. En viktig aspekt på dessa resurser är därför vilka begrepp om 
arbetet och dess sammanhang som människor uppfattar i dem.60  

Att formell utbildning framställs som ett erbjudande av läranderesurser som er-
bjuder begreppsstrukturer har utvecklats såväl ur det empiriska materialet som ur 
olika teoretiska idéer hos olika författare, men också för att begripliggöra utbildning 
på ett sätt som överensstämmer med de ontologiskt grundande aspekter på lärande 
som presenterats ovan (mer om detta nedan). En viktig metodologisk aspekt på detta 
sätt att begripliggöra utbildning är att läranderesurserna och de begrepp som delta-
garna plockar upp från dem och använder för att förstå något – ”mikrogenetiskt” för 
stunden eller ”ontogenetiskt” på längre sikt – måste undersökas också genom delta-
garnas uppfattningar, och inte bara i en direkt forskare-läranderesurs-relation. 

Läranderesurserna kan knytas till lärandemiljön i formella utbildningar. Det kon-
kreta utbildningsinnehållet och de former i vilka det presenteras i olika fysiska läro-
medel, t.ex. läroböcker, uppgiftshäften eller filmer, är sådana resurser. I formella, 
arbetslivsanknutna lärandemiljöer inom varierande sektorer av arbetslivet finns 
också ofta olika slag av kodifierad och kulturbunden information om och synsätt på 
arbete, förmedlad på olika sätt genom såväl undervisning och praktisk träning som 

                                                           
59 Utöver läranderesurser går det att tala om arbetsresurser, d.v.s. resurser som används i en 
arbetssituation vilken oftast inte syftar till lärande. I en sociokulturell tradition kallas dessa 
ibland sammanfattningsvis för sociokulturella resurser (Lidar 2010), eller strukturerande 
resurser (Säljö 2000). Distinktionen kan också belysas med skillnader mellan övningsmateriel 
och arbetsmateriel. Det förra är ibland anpassade former av det senare, speciellt i militära 
sammanhang där många typer av övningsmateriel, övningsammunition och simulatorer an-
vänds istället för den ”skarpa” materielen. 
60 Detta kan också förstås som vilka ”affordances” (Gibson 1977) resurserna ger. Detta kom-
mer dock inte att utvecklas vidare i denna text. 
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genom olika artefakter.61 Likaså utgör utbildningsdeltagarnas egna, tidigare erfaren-
heter och kunskaper en viktig läranderesurs, både genom att de kan delges andra 
som genom att de ”styr” en deltagare mot vissa sätt att strukturera och uppfatta be-
grepp i läranderesurserna – något som också brukar kallas förförståelse. En fråga i 
denna fallstudie av militär insatsutbildning är i vilken grad dessa olika resurser dels 
förekommer, dels samverkar med varandra, eller om de på olika sätt motverkar 
varandra som resurser för formandet av en subjektiv förståelse av arbetet. 

8.2 Vilka olika läranderesurser kan identifieras i det 
empiriska materialet?  
I intervjuerna refererar cheferna explicit inte bara till inslag i insatsutbildningen som 
källor till sina kunskaper och uppfattningar, utan också till sina tidigare erfarenheter 
och förhoppningar. Till detta kommer en stor del implicita orienteringar i form av 
t.ex. uppfattningar om det kommande arbetets organisering som stämmer väl över-
ens med uppfattningar som är kulturellt förankrade i officerskåren. Genom detta har 
olika läranderesurser, speciellt när det gäller subjektiv, militärkulturell förförståelse, 
kunnat identifieras i det empiriska materialet genom att jag inför analysen haft en 
etnografiskt skapad förförståelse.62  

Vissa intervjuutsagor har jag därmed kunnat relatera till den bakgrundskunskap 
om intervjupersonerna och deras tidigare erfarenheter jag har efter mina besök vid 
förbandet på Livgardet och i Kosovo, andra till de militärprofessionella, yrkesge-
mensamma tolkningsramar och handlingssätt i den militära organisationen om vilka 
jag har kännedom genom min tidigare militära erfarenhet och min verksamhet på 
Försvarshögskolan.  

Närvaron av dessa subjektiva, militärprofessionella tolkningsramar har emellertid 
inte identifierats i en direkt forskare-kontextrelation genom fältstudierna, utan ge-
nom intervjupersonernas egna orienteringar mot och antydningar om dem i intervju-
berättelser och samtal. I intervjuerna har cheferna således gjort både direkta och 
indirekta orienteringar mot olika läranderesurser vilket nedan ges några exempel 
(kursiverad text är intervjuaren (jag), fetmarkerad text är de orienteringar jag läst in i 
chefernas utsagor).  

                                                           
61 Ofta är det en instrumentell, mål-medelrationell syn på arbetet som finns i dessa utbildning-
ar, om det inte är fråga om ”teambuilding” eller ”lagutveckling” eller dylikt då de sociala 
relationerna mer ställs i centrum och arbetets mål-medelrationalitet istället brukar vara frånva-
rande.  
62 Detta är i linje med forskningsansatser som kompletterar och underbygger den analytiska 
behandlingen av dokumenterade interaktioner (intervjuer) med etnografiskt explicit skapad 
förförståelse (Arminen 2000, Cicourel 1992, Evaldsson 2005, Hammersley 2003, Stokoe & 
Smithson 1991). På detta sätt kan forskaren skapa sig uppfattning om t.ex. den lokala kulturen 
som sedan, mer som en coding category än en analytic category, kan utpekas som culture-in-
action i de dokumenterade interaktionerna. D.v.s. forskaren vet (säkrare) utifrån sin kontext-
kännedom om en viss deltagarorientering är riktad mot den lokala kulturen, liksom vad som är 
”normative behaviour within a specific group and setting” (Evaldsson 2005:768). 
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8.2.1 Exempel på orienteringar mot läranderesurser 
Exempel på dessa orienteringar och antydningar ges nedan. En plutonchef nämner 
flera olika samtalssituationer och föredragningar under utbildningen, liksom 
text/bildbunden information: 

B10A: Vi har ju haft föreläsare här, och även både interna och externa, så 
att det, jag tycker att vi har fått god insikt i... konflikten och historien, och lite 
politiska förhållanden, det upplever jag, och sen så har ju, i alla fall bland of-
ficerarna, finns det ett ganska stort intresse att ta reda på mer, vi har ju, varje 
vecka så rapporterar ju IO [underrättelseofficer] på vår kompanirap-
port läget därnere och vad som händer och så, så där tycker jag att vi har 
fått en tillräcklig information, sen bygger det också på att man är lite aktiv 
själv, att man är intresserad, helt klart. MG: Var hittar ni information? Var 
letar ni? Vad hittar ni? B10A: På Internet finns väldigt mycket att läsa 
och det är, både det som är nyanserat och det som är onyanserat givetvis, sen 
så, snackar vi ju mycket med varann och vissa som har varit ute tidigare 
och såna här saker och, sen så försöker man ju att få lite onyanserad in-
formation från... SvD, tidningar och såna här saker kan man ju få... rätt 
bra bild av vad som händer där. (Plutonchef B10A, Livgardet) 

 
Två gruppchefer med tidigare tjänstgöring i Kosovo stöder sig på sin tidigare erfa-
renhet: 

MG: Om man ser uppgifterna, vet du vilka uppgifter skyttekompaniet har, 
alltså formellt ställda uppgifter som kompaniet har fått? B13: Jag kan inte 
rabbla dem formellt, så där från, men jag misstänker ju att det är typ, ja, 
men som vanligt, safe and secure environment i Kosovo. (Gruppchef B13 
med en tidigare mission, Livgardet)  

B21: [D]et känns som om att vi inte riktigt vet vilka områden vi exakt kom-
mer att få, och vad vi ska göra där, men... sen har ju jag min bild av vad vi 
kommer att göra i det område vi får. MG: Ja, just det, få se nu, du var med 
på KS07, då var det bataljon va [ja] så att det var... ett mindre område som 
kompanierna hade än nu? B21: Ja, betydligt mindre. (Gruppchef B21 med 
tre tidigare missioner, Livgardet) 

 
Två plutonchefer ser insatsen inom ramen för delar av sin militära chefsidentitet som 
chef, ledare och instruktör i en hierarkisk befälsordning i en militär utbildningsorga-
nisation inom vilken yngre officerare huvudsakligen arbetar och gör karriär: 

[Min] förhoppning här att vi ska kunna göra, ett antal plutonsuppgifter... det 
är väl min vilja att det ska bli så också... det är väl det som är mest ut-
vecklande för mig också att få möjlighet att truppföra förbandet lite. 
(Plutonchef B30A, Livgardet) 

[J]ag måste ju fortfarande leda mitt förband, även om jag har tre grup-
per som jobbar på tre olika ställen, så måste jag leda den verksamheten. 
MG: Vad är det du måste leda då? B20A: Jamen, alltså, jag måste ju fin-
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nas som stöd för de här, hela tiden, och jag måste även kontrollera verk-
samheten, för att... ja, förtroende är bra, kontroll är bättre... och visst, de 
kanske ska iväg till klostret, de kanske har varit där tre gånger innan, då 
kanske inte jag gör jättestora kontroller på att de har med sig… första förband 
i höger benficka, men jag kanske gör nån kontroll i alla fall, innan de åker 
iväg. (Plutonchef B20A, Livgardet)  

 
Två av plutoncheferna nämner samtal med andra med utlandserfarenhet, både de 
inom det egna förbandet med tidigare erfarenhet, och personal från närmast föregå-
ende insats - d.v.s. de som ska avlösas: 

B40A: vi har ju... var det för två veckor sen nu, så var ju... chefen för B-coy 
han var ju upp och hälsa på, då fick vi, först hade han genomgång i stort 
hur det såg ut därnere, läget och allting, därefter fick vi köra plutonchefer, 
ställföreträdare och kompaniledningen, satt vi enskilt med honom och bara 
snackade, högt och lågt, och, då redovisade han hur han hade valt att 
lösa vissa, problem därnere, hur han såg och tänkte på, puckar, situat-
ioner. (Plutonchef B40A, Livgardet) 

B10A: äh, det har väl inte varit nån heldagsutbildning om andras attityder 
och såna saker, men det har mest varit lite underförstått att tjeckerna, ja 
det är väl lite svårt med, det blir lätt språkförbistringar, med tjeckerna och de 
kan ju upplevas, lite slappare och slafsigare, generellt sett än vad de andra 
förbanden gör, det är väl mest det som... har nämnts /…/  MG: Mm, vem har 
nämnt det, är det kompanichefen på [föregående mission] som har… B10A: 
Ja, det är våran kompanichef, han har nämnt att, han har ju varit iväg 
tidigare, /…/ MG: Just det, så att det är de som har erfarenhet av det här 
samarbetet som berättar om det [ja, precis]. (Plutonchef B10A, Livgardet) 

 
En plutonchefs ställföreträdare nämner några föreläsningsaktiviteter i insatsutbild-
ningen: 

MG: Hur mycket har det varit på [IntUtbE] om de här historieföreläsningar-
na om konflikten och så, hur mycket tid ungefär? B30B: Vi hade en kväll 
här med historien i stort, sen så hade vi en, /…/ nån doktorand här eller 
om han, hur det nu var om han jobbade på [militära underrättelsetjäns-
ten] eller vad det var /…/ han gick ganska, ändå, tycker jag, relativt 
djupt in i historien och varför det kanske har blivit som det har blivit, 
utan att egentligen ta nån part i det hela...och då hade vi ytterligare då, det 
var väl en fyratimmarslektion, så jag kan tänka mig åtta timmar sam-
manlagt. (Plutonchef stf B30B, Livgardet) 

 
En av de mest erfarna gruppcheferna funderar utifrån sin erfarenhet över hur insats-
utbildningens övningsaktiviteter framställer arbetet: 

B21: [J]ag är ju van att jobba med tre soldater och ha en omgång att vara ute 
med, och det är, ja det är en av de grejer som jag går och undrar över hela ti-
den nu, för att vi har inte fått nån styrning på, nu har vi hela tiden övat i 
grupp, minst, och då får soldaterna den synen, sen tänker jag för mig 
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själv, så här brukar vi inte göra, då har jag frågat lite och inte fått svar på 
det, utan alla instruktörer har också hela tiden pratat i grupp, pluton, 
och då tänker jag att, vi löser en uppgift på åtta man som fyra klarar, det 
är ingen bra personal, det är slitsamt för personalen om man ska vara åtta pers 
på vad fyra kan göra. (Gruppchef B21 med tre tidigare missioner, Livgardet)  

 
En ställföreträdande plutonchef och en gruppchef nämner ett informationsmateriel 
som skickats från Kosovo av det kompani de ska avlösa efter utbildningen: 

[S]en så har vi också fått från, våra föregångare som är på plats där, har läm-
nat i digital form då, lite lessons learned till oss då, .... då har vi en som 
fick en sticka [USB-minne] före jul, full med information egentligen då, 
det är ju faktiskt bra. (Plutonchef stf B30B, Livgardet) 

MG: Har ni fått ut kartor och så? B23: Näe vi har inte fått ut några kartor här 
utan vi fått... överlämningsmaterialet från de som är nere nu, har ju 
skickat hem hur de har jobbat, och sen lite bilder från varje by, och sen 
att... så här har vi löst uppgiften en dag, MG: jaha, okej, de har skickat ett 
material hit alltså, med foton av byarna [precis], beskrivningar av vad de 
gjort [ja, precis]. (Gruppchef B23, Livgardet) 

 
En plutonchef nämner ett informationshäfte: 

MG: Finns det nån handbok Kosovo som används? B20A: Jaa, en historie-
bok finns det ju, eller ett häfte som har uppdaterats efterhand, som vi 
har fått ut, MG: Det är ett häfte om historien, konflikten [ja], det tar inte upp 
något om andra KFOR-styrkor (naej]. (Plutonchef B20A, Livgardet) 

 
En annan plutonchef nämner ett centralt dokument för kompaniet: 

MG: Finns det nån typ handbok Kosovo eller nåt sånt där som beskriver 
KFOR-styrkans struktur och, B40A: Ja vi har ju, inledningsvis så fick vi ju, 
eller det är ju kompaniordern som vi läser, det är där vi får all informat-
ion om det, MG: Vad står det i den om andra... förband? B40A: Andra för-
band står det inte så mycket om, det är ju om B-coy, hur vi uppträder där-
nere... och ledningsförhållanden. (Plutonchef B40A, Livgardet)  

 
I alla dessa citatexempel utpekas olika läranderesurser för förståelsen av hur kompa-
niet och arbetet är organiserat, av vilka arbetsuppgifter och inriktningar de har och 
av vilken den politisk-historiska bakgrunden och kontexten för insatsen är, vilket 
intervjufrågorna handlade om (se bilaga 2). Utöver de i citaten belysta resurserna 
finns också flera artefakter i form av t.ex. kartor, excelark med verksamhetsplane-
ring, organisationstablåer för kontingenten och för KFOR och stående orderverk, 
d.v.s. samlingar med bestämmelser för olika saker på den svenska campen, vid den 
svenska kontingenten och de olika kompanierna. Dessa har cheferna både visat mig 
vid andra tillfällen än vid intervjuerna och använt sig av i samtal med varandra (ob-
servationer, samtal och dokument från Livgardet). Från Livgardet har också vecko-
scheman från utbildningen tagits med och studerats. 
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Dessa olika läranderesurser kommer att belysas närmare nedan. Det som redan 
här kan nämnas som i stort lyser med sin frånvaro - både i intervjuerna, i de samtal 
som fördes på Livgardet och utifrån de observationer som kunde göras - är mer 
generaliserande och djupgående resurser i form av t.ex. analyser, forskningsrappor-
ter och analytiska termer om verksamheten och kontexten i Kosovo, och intervjuut-
sagor om motsvarande diskussioner och reflektioner i utbildningspraktiken.63  

8.2.2 Läranderesurser i flera verklighetsdimensioner  
De olika läranderesurser cheferna nämner och indikerar kan, som berörts ovan, 
också förstås i relation till de tre lärandedimensionerna, d.v.s. en mental, subjektiv 
dimension, en handlings- och utförandedimension och en materiell produkt- eller 
artefaktdimension. Olika teoretiska perspektiv uppmärksammar resurser inom en 
eller flera dimensioner, och olika lärandepraktiker (och de olika epistemologier och 
lärandeteorier som underbygger och motiverar dem) stöder sig i varierande grad på 
dessa olika resurser, som här kallas subjektiva läranderesurser, interaktionsberoende 
läranderesurser, och artefaktbaserade läranderesurser.  

Exempel på en lärandepraktik som enbart ”erkänner” och till stor del stöder sig 
på subjektiva läranderesurser är Sokrates’ maeutik (idag mer känd som ”lotsning”) 
där svaret på en fråga finns i den lärandes egna, tidigare erfarenheter, medan klass-
rumsundervisning i hög grad stöder sig på interaktionsberoende resurser, och text-
studier i enskildhet i dominerande grad stöder sig på materiella resurser.  

Det första man kanske kommer att tänka på när det gäller resurser i utbildning är 
de materiella resurserna – läromedel och övningsmateriel. Dessa fyller olika funkt-
ion i och med att de kan erbjuda begrepp på olika konkretions- eller abstraktionsnivå 
om omvärlden. Olika typer av artefakter får då också olika funktion som lärandere-
surser. Primära artefakter är redskap för ett arbetes direkta utförande och kan erbjuda 
konkreta begrepp om arbetets villkor. Sekundära artefakter utgörs av t.ex. arbetsin-
struktioner, bestämmelser och beskrivningar vilket är mer abstrakta begrepp om hur 
de primära artefakterna ska eller kan användas. Tertiära artefakter erbjuder än mer 
abstrakta begrepp och utgörs av t.ex. skriftliga analyser, reflektioner och begrepps-
apparater för att försöka gestalta och förstå underliggande sammanhang och proces-
ser i t.ex. organisationer, konflikter och samhällen. De har en mer indirekt och hypo-
tetisk relation till det direkta arbetet (Wartofsky 1979, Säljö 2005).  

Hur olika artefakter fungerar för oss framhålls också av Norman (1993), som dis-
kuterar hur kognitiva (tankestödjande) materiella artefakter dels är av ett erfaren-
hetsbildande slag som direkt hjälper till att uppfatta världen, genom t.ex. mikroskop, 
teleskop, olika mätanordningar eller fotografier kan vi se mer av vår omvärld, d.v.s. 
de är vad som ovan kallats primära artefakter. Dels är artefakterna av ett slag som 
hjälper oss att gå bortom det empiriskt givna och reflektera över t.ex. bakomlig-
gande orsaker och sammanhang, och att representera detta med abstrakta symboler, 

                                                           
63 Detta är emellertid en typ av resurser som är av betydelse för en empirisk grundad diskuss-
ion om hur formell, teoretisk utbildning kan stödja lärande i arbetet.  
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t.ex. en teoretisk modell, d.v.s. vad som ovan kallats tertiära artefakter. Norman 
(1993) har således ingen motsvarighet till sekundära artefakter. 

Sekundära artefakter diskuteras emellertid av Argyris & Schön (1996) som, an-
gående arbetsutövares förståelse för arbetet och organisationen, menar att varje 
organisationsmedlem konstruerar sin egen bild av organisationen och dess verksam-
het vilket sedan ligger till grund för de handlingar man gör, men också att dessa 
individuella bilder vare sig är heltäckande eller identiska och att olika individers 
bilder ofta skiljer sig åt även under ”face-to-face-contacts” (ibid. s 16). För att möj-
liggöra något slags organisatorisk kontinuitet behövs därför, menar de, olika externa 
referenser som t.ex. organisationstablåer eller arbetsprocessbeskrivningar - något de 
kallar epistemologiska artefakter - för att ge guidning åt de individuella bilderna och 
handlingarna.  

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

Subjektiva och kulturella läranderesurser (Ellström 2004) har berörts ovan. Mo-
lander (1996) vill kalla dessa resurser för bondförnuft, och Säljö (2000) lyfter fram 
hur tidigare erfarenheter och approprierade kunskaper kan utgöra strukturerande 
resurser. Subjektiva läranderesurser kan med ett hermeneutiskt språkbruk också 
förstås som den förförståelse utbildningsdeltagarna har.  

Ett liknande begripliggörande av resurser i en mental dimension finns hos Eraut 
(2000, 2004a) som framhåller personlig kunskap som de resurser en person har med 
sig i en situation och som möjliggör tänkande och handling. Denna personliga kun-
skap omfattar såväl erfarenheter, minnen, färdigheter och tysta kunskaper om proce-
durer och sammanhang, som personligt omfattad mer explicit och kodifierad kun-
skap som personen ofta tillägnat sig genom utbildning, liksom icke-kodifierad kul-
turbunden kunskap inom sociala grupper och som personen ofta tillägnat sig genom 
social samvaro och socialisation (a.a.). Personlig kunskap är därmed inte enbart 
detsamma som subjektiva tyckanden, utan vad Rolf (1995) betecknar som en före-
ning av en kollektivt omfattad kunskapstradition och subjektivitet inom en person 
och som ytterligare betonar svårigheten att skilja mellan helt individuella och kollek-
tiva föreställningar. 

Andra resurser utgörs av vare sig fysiska redskap och läromedel eller subjektiva 
föreställningar och erfarenheter, utan konstrueras i en social verklighetsdimension i 
och genom interaktioner mellan deltagarna. Resurserna är beroende av någon slags 
mellanmänskligt interaktiv praktik – de är interaktionsberoende, diskursiva resurser 
med en efemär existens i en social verklighetsdimension. De existerar bara som 
resurs så länge som interaktionen pågår, t.ex. en föreläsning eller ett samtal, sedan är 
det (det kognitiva) minnet eller den fysiska dokumentationen av interaktionen som 
kan fungera som resurs. Att ha tid tillsammans är därför ett grundvillkor för interakt-
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ionsberoende resurser. En del artefakter, t.ex. en PowerPoint-presentation, kan också 
innehålla för kortfattad och svårförståelig information för att i sig själv erbjuda en 
resurs, utan måste infogas i och samverka med sociala, interaktiva handlingar, t.ex. 
en föreläsning.64 

När det gäller begrepp som uppmärksammar resurser i en social verklighetsdi-
mension finns sådana hos t.ex. Goodwin (1994) som diskuterar hur diskursivt burna 
klassificeringsscheman (”coding schemes”) för klassificering av omvärlden möjlig-
gör en social praktik av ”coding”, ”highlighting” och ”graphic representation” inom 
en profession för att i arbetet ordna erfarenheter av omvärlden enligt professionens 
preferenser så att ett kollektivt professionellt arbete blir möjligt. Det handlar med 
andra ord om hur man kollektivt inom ett yrke ”ser” sin omvärld och hur detta stöds 
av diskursivt burna ”coding schemes” och materiellt burna representationer. 

Med samma begreppsliga inriktning mot en social verklighetsdimension framhål-
ler Weick (1995) att kollektiva processer av ”sensemaking” (meningsskapande, 
begripliggörande) i organisationer sker genom att händelser ramas in i ett menings-
givande ramverk som består av olika socialt burna diskurser (”vocabularies of sen-
semaking”) om organisationen och dess omvärld. Molander (1996) lyfter fram på-
gående berättelser i en verksamhet som en resurs för meningsskapande. Säljö (2000) 
håller fram den i samtal burna kontextualisering som t.ex. en vetenskaplig diskurs 
om omvärlden ger, och som t.ex. elever via lärare och undervisningsmateriel möter i 
skolan som ett annat sätt att kontextualisera olika, ibland vardagliga händelser. 

Wenger (1998) diskuterar något liknande - föreställningar om organisationen 
(”organizational imagination”) - som ett sätt för individer och grupper att föreställa 
sig organisationen och det övergripande arbetet s.a.s. utanför de enskilda enheternas 
respektive arbetspraktiker, för att skapa en bild om organisationen, vem man är i den 
och vilken ens plats är i organisationen. Dessa föreställningar (”imagination”) om 
organisationen kan, menar Wenger, på liknande sätt som genom Argyris & Schöns 
epistemologiska artefakter, orienteras åt ett visst håll genom t.ex. historier, myter, 
organisationstablåer, analyser av arbetet och andra resurser (facilities) som oriente-
rar och ger föreställaren plats i t.ex. organisationens historia eller maktstruktur (ibid., 
s 238). Wenger beskriver främst resurser i en social och en materiell verklighetsdi-
mension, och andra ”facilities” utgörs av t.ex. tillfällen till reflektion över eller ut-
forskning av organisationens verksamheter. 

Genom interaktionsberoende resurser kan någons eller någras kognitiva, mentala 
kontextualiseringar av något - d.v.s. det som ovan kallats praktikexterna respektive 
praktikinterna kontexter - uttryckas till en diskursiv, språklig kontextualisering av 
detta något. Detta innebär att ur en social, intersubjektiv synvinkel utgör språk och 
samtal en möjlighet till logiskt klargörande av de mentala kontextualiseringarna, 
likaväl som språket innebär en begränsning till de logiska sammanhang det medger. 

                                                           
64 Utifrån detta kan man föra ett resonemang om artefakters varierande ”praktikcentralitet”, 
d.v.s. hur central för utövandet av en social praktik en viss artefakt är, och, korresponderande, 
om sociala praktikers varierande ”artefaktbundenhet”, d.v.s. hur beroende av olika artefakter 
en social praktik är. Detta kommer dock ej att göras i denna avhandling.  
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I en militär insatsutbildning kan en diskursiv kontextualisering t.ex. ske i samtal 
mellan de utan och de med tidigare erfarenhet av insatser, eller genom föreläsningar, 
undervisning och träning under ledning av instruktörer eller andra slag av mänskliga 
pedagogiska agenter. Genom detta kan deltagarna skapa likaväl som återskapa kol-
lektiva mentala praktikexterna kontexter för arbetet. 

Hur olika författares teoretiska begripliggöranden av läranderesurser i olika di-
mensioner översiktligt förhåller sig till de läranderesurser som cheferna orienterade 
sig mot i intervjuerna och de dokument jag som forskare fick med mig från insatsut-
bildningen visas nedan.  

 

Tabell 8-01. Olika läranderesurser i de tre verklighetsdimensionerna 

 

Dimen-
sion 

Läranderesurser Några begrepp från 
några olika författare  

Exempel från insatsutbild-
ningen 

 

 

Mental 
dimen-
sion 

 

 

Subjektiva, kogni-
tiva, kulturella, 
yrkeskunskapsrela-
terade resurser, 
förförståelse, tidi-
gare erfarenheter. 

Subjektiva läranderesur-
ser (Ellström 2004) 
Sunt bondförnuft (Molan-
der 1996) 
Tidigare erfarenheter 
(Säljö 2000) 
Personlig kunskap (Eraut 
2000, 2004a) 

Militärprofessionell begreppslig 
inramning, yrkesgemensamma 
tolkningsramar och synsätt, 
”sunt förnuft”.  

Egna, tidigare erfarenheter, 
minnen av händelser, miljöer, 
personer, personliga och yrkes-
baserade vanor för informat-
ionssökning. 

 

 

Social  
dimen-
sion 

 

 

Interaktionsbero-
ende resurser (re-
surser som uppstår i 
och genom interakt-
ion i en utbildnings-
praktik) 

Pågående berättelser 
(Molander 1996) 
Diskursiv kontextuali-
sering (Säljö 2000) 
Vocabularies of Sense-
making (Weick 1995) 
Coding Schemes 
(Goodwin 1994) 

Formella utbildningsaktiviteter: 
Övningar, rekognoseringsresor, 
föreläsningar och presentation-
er. 

Icke-formella läraktiviteter: 
Diskussioner och samtal i olika 
chefsgrupper, andras berättelser 
och erfarenheter, epostkontakter 
med föregående kompani i 
Kosovo. 

 

 

 

Materi-
ell 
dimen-
sion 

 

 

 

 

Primära, sekundära 
och tertiära artefak-
ter 

 

Epistemologiska artefak-
ter (Argyris& Schön 
1996) 
Erfarenhetsstödjande 
resp. kognitiva artefakter 
(Norman 1993) 
Kompetensmatriser 
(Molander 1996) 
Intellektuella och fysiska 
artefakter (Säljö 2000) 

Primära: Kartor, utpekande 
termer och egennamn, förkort-
ningar, fysiska arbetsverktyg. 

Sekundära: Överlämnade områ-
desbeskrivningar, camporder, 
kontingentorder, kompaniorder, 
organisationstablåer, samman-
fattande termer, tidningar, artik-
lar och diskussionsforum på 
Internet, handbok Kosovo. 

(Tertiära: analyser, forsknings-
rapporter, analytiska termer, 
skrivna reflektioner över arbetet 
etc.) Förekommer ej. 
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Uppställningen i tabell 8-01 pekar på tre centrala villkor för formell utbildnings 
möjligheter att stödja en subjektiv förståelse av arbetet: vilka subjektiva lärandere-
surser har utbildningsdeltagarna, hur genomförs utbildningen i en tidsberoende utfö-
randedimension, och vilka artefakter finns i utbildningen? Hur dessa tre former av 
resurser samverkar har betydelse för vilket djup och vilken bredd i förståelsen ut-
bildningen kan stödja.  Förekomsten av dessa tre typer av läranderesurser i det empi-
riska materialet ges en mer omfattande belysning i Granberg (2013), men kommer 
att kort presenteras nedan, där de interaktionsberoende resurserna belyses sist då de 
till stor del utgår från subjektiva och artefaktbundna resurser. 

8.3 Läranderesurser och subjektiv förståelse 
Från intervjuer, samtal, observationer och dokument från insatsutbildningen kan en 
bild ställas upp över olika läranderesurser och vilka begrepp om det kommande 
säkerhetsarbetet i Kosovo de erbjuder. Dessa presenteras kort och diskuteras nedan. 
För en mer omfattande empirisk belysning och diskussion, se Granberg 2013. 

8.3.1 Subjektiva och kulturella läranderesurser i utbildningen 
De subjektiva läranderesurser cheferna har kan förstås som den orienterande och den 
instrumentella förförståelse cheferna drar nytta av i insatsutbildningen för att förstå 
och skapa sig en bild av det kommande arbetet. En orienterande förförståelse kan då 
förstås som aprioriska tysta, kulturburna och/eller kodifierade uppfattningar om 
sammanhang där utlandsinsatsen och säkerhetsarbetet passas in65 och av mål som 
utlandstjänstgöringen kan bidra till att uppnå.66 En instrumentell förförståelse kan 
förstås som likaledes aprioriska tysta, kulturburna och/eller kodifierade uppfattning-
ar om vad och vilka uppgifter man ska eller bör ägna sig åt i arbetet, liksom hur 
dessa uppgifter kan lösas med hjälp av olika medel.  

Denna förförståelse, såväl den orienterande som den instrumentella, är dock inget 
som respondenterna bär med sig i fix och färdig form, utan bör hellre ses som att 
cheferna återerinrar sig och återskapar förförståelsen i olika situationer under in-
satsutbildningen. Förförståelse är därmed inget som ”tillämpas” utan något som 
orienterar och ger vägledning i mötet med utbildningens övriga läranderesurser, 
liksom underbygger värderingar av de kunskaper och synsätt de andra resurserna 
erbjuder. Vilken självuppfattning respondenterna har är med stor sannolikhet också 
något som påverkar vilken förförståelse som återerinras. 

                                                           
65 Detta kan också leda till förväntningar och förhoppningar om att utlandsinsatsen ska ta viss 
form och medföra vissa erfarenheter som passar in i detta sammanhang.  
66 Soldater jag talade med angav t.ex. utlandstjänstgöring som meriterande för antagning till 
polishögskola, vilket de hoppades på, och andra framhöll lönen och de låga levnadskostna-
derna som en möjlighet att spara ihop en grundplåt för lägenhetsköp eller för att betala av 
studielån.  



 142 

Respondenternas förförståelse i denna studie varierar givetvis och kan svårligen 
undersökas i detalj, utan den gestaltning som här sker, sker med det varande inter-
vjumaterialets begränsningar. I intervjuerna återfinns förförståelsen ibland explicit 
utpekad, som t.ex. kompaniledningens och gruppchefernas tidigare erfarenheter från 
Kosovo, men också mer implicit utpekad som t.ex. plutonchefernas begrepp om sin 
roll i en militär organisation. Utifrån detta kan grupper av liknande uppfattningar hos 
flera individer konstrueras.  

Bemanningsstruktur och subjektiv förförståelse 
En underliggande orsak till vilka mer spridda former av subjektiv förförståelse som 
finns i förbandet och som därigenom kan bilda grund för en lokal, kollektivt buren 
förförståelse finns också i förbandets bemanningsstruktur.  

En central effekt av den övergripande befattningsstrukturen och rekryteringen av 
förbandet är att alla chefer över gruppchefsnivån huvudsakligen har samma yrkes-, 
utbildnings-, och arbetslivsbakgrund, d.v.s. militär officersutbildning av olika om-
fattning och arbete i en militär organisation. Till sitt innehåll är utbildningarna för de 
officersgrupper som kommer ifråga för bemanning av ett skyttekompani också cen-
trerade till utbildning för eller ledning av strid eller administration av militära för-
band. Detta har resulterat i en ur professionsteoretisk synvinkel mycket homogen 
officerskår på de utbildningsförband där utbildning för strid sker. (Ydén 2009, Ydén 
& Hasselbladh 2010)   

Mönstret går igen i det följda kompaniet. Där har bland kompaniets totalt 22 offi-
cerare (pluton- och kompaniledningar) endast en någon annan längre postgymnasial 
utbildning utöver yrkesofficersutbildning, militära kurser och vidareutbildningar.67 
En f.d. yrkesofficer (kapten) hade blivit civil och reservofficer och arbetade som 
platschef inom näringslivet. För alla dessa chefer, förutom för reservofficeren, är 
utlandstjänstgöringen en integrerad del av yrkeskarriären och klättringen i grad- och 
lönenivåer.68 

Bland gruppcheferna är situationen annorlunda. Flera av gruppcheferna och ställ-
företrädarna bedriver högre studier (juristprogram, sjuksköterska, ekonomprogram) 
eller har nyligen tagit examen från högskoleutbildning (fastighetsmäklare). Flera 
andra arbetar och har arbetat civilt i olika yrken (elektriker, väktare, polis, anställ-
ning inom restaurangbranschen), och några kommer direkt från värnpliktstjänstgö-
ring. För gruppcheferna är utlandstjänstgöring inte heller en del av något karriär-
system, utan är snarare ett avbrott i deras andra yrkes- eller utbildningskarriärer. 
Detta gör att de som grupp liknar det som inom turistforskningen kallas ”gap year 
tourists”, d.v.s. ungdomar som reser, ofta längre resor, i perioder mellan t.ex. högre 
studier och arbete, vilket också kan innebära kortare perioder av arbete utomlands 
(Hedlund 2011).  

                                                           
67 En respondent hade studerat till civilekonom, men sedan sadlat om till yrkesofficer. 
68 I den svenska Försvarsmakten är löneutveckling mycket nära sammankopplad med progress 
i grad- och befordringssystemet. Se vidare Ydén (2008).  
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Samtliga gruppchefer har emellertid genomfört värnplikt i befälspositioner 
(grupp- och kompanibefälselever), och all chefspersonal på kompaniet har därför 
träning i och erfarenhet av svenska militärprofessionella lednings- och organise-
ringstraditioner så som de kommer till uttryck i militär utbildningsverksamhet i 
Sverige. Resultatet blir att i kompaniet finns en kader av yrkesofficerare och nyligen 
utryckta gruppchefer vars främsta, och i många fall enda utbildning i och erfarenhet 
av ledning och organisering ligger inom den fredstida svenska rationella militära 
organisationsmodellen så som den kommer till uttryck i svensk militär utbildnings-
verksamhet, och en samling gruppchefer och underrättelseofficerare som både har 
erfarenhet av detta och av det lokalt utformade arbetssättet i Kosovo. 

Två former av lokal, kollektivt buren förförståelse  
När det gäller vilka subjektiva läranderesurser som de olika cheferna orienterar sig 
mot, såväl explicit som implicit, finns en skillnad mellan framförallt de oerfarna 
plutoncheferna och de erfarna gruppcheferna, vilka också är de två största chefs-
grupperna på kompaniet. Denna kan förstås som en skillnad mellan en explicit utpe-
kad kosovoerfarenhetsbaserad förförståelse bland främst gruppcheferna, och en mer 
implicit militärprofessionell förförståelse bland plutoncheferna och i viss mån bland 
gruppcheferna.  

Bland främst officerarnas intervjusvar finns uppfattningar som jag genom min 
egen tidigare erfarenhet läser in som grundade i den militärprofessionella förförstå-
elsen. Detta bildar en grupp av uppfattningar som tar sig t.ex. uttryck som att man 
ser på och talar om arbetet som uppdelat på ett antal olika tjänstegrenar, t.ex. materi-
eltjänst, personaltjänst, etc., att hierarkiska principer för ledning och samordning 
nämns som självklara, t.ex. att ärenden och samordning ska gå tjänstevägen men 
också att undantag, s.k. ”trossvägar” nämns, eller att officerare är centrala för verk-
samhetens planering, samordning och genomförande. Andra uttryck är att utbild-
ning, övning och fysisk träning anses som viktiga aktiviteter och att gruppchefer ska 
ges frihet under handledning, men inte släppas helt fria i arbetet. Åter andra uttryck 
är synen på genomförd utlandstjänstgöring som viktig för att komma vidare i offi-
cerskarriären och för att höja sin status bland officerare. 

En militärprofessionell förförståelse finns hos såväl officerarna som gruppche-
ferna. Bland gruppcheferna är den dock inte lika dominerande men de har genom sin 
värnpliktstjänstgöring kunskap om och erfarenhet av militära organisationsprinciper, 
synsätt bland officerare, generella sätt att organisera verksamhet och utbildning 
liksom det språkbruk som är relaterat till detta.69  

Som orientering i en insatskontext är det snarast orientering i en inre, försvars-
maktsintern insatskontext som möjliggörs av denna militärprofessionella förförstå-
else. D.v.s. arbetet ses gentemot den svenska kontingentens ”hemmafront” t.ex. i 
form av Försvarsmaktens regler och normala sätt att organisera förband, av insats-
uppsättande förbands kulturer och förbandstraditioner och framförallt av synsätt och 

                                                           
69 En av de mer erfarna gruppcheferna (B11) visade dock under samtal i Kosovo stor insikt i 
hur yngre officerare tänkte och talade.  
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uppfattningar i det egna förbandets officerskår, liksom i officerskåren i stort, om vad 
det innebär att ha genomfört utlandsinsats. 

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

I kontrast till detta har de som har egna, tidigare erfarenheter av utlandsinsatser 
och Kosovoinsatsen i synnerhet också en annan förståelsemässig grund att återerinra 
sig i insatsutbildningen, nämligen vad som här kallas en insatserfarenhetsgrundad 
förförståelse. Gruppchefen B23 som två år tidigare varit i Kosovo uttrycker det som 
att ”det är ju tacksamt, jag hade min osäkerhetsperiod förra gången när jag lärde 
mig en massa, nu... av nåt konstigt sätt bara så kommer det fram igen, det väller ju 
upp” (Gruppchef B23, Livgardet).   

När det gäller erfarenhet av militär ledning och organisering i utlandsinsatser har 
sex av de nio här följda gruppcheferna tidigare erfarenhet av utlandstjänst, i många 
fall ett flertal insatser, och fem av dessa sex har tidigare erfarenhet av arbete som 
skyttegruppchef eller ställföreträdande skyttegruppchef i Kosovo. Av totalt tio plu-
tonchefer och ställföreträdare har ingen tidigare erfarenhet, och i kompaniledningen 
har fem av åtta officerare – kompanichefen och alla fyra underrättelseofficerarna i 
kompanistaben – tidigare erfarenhet som pluton- eller gruppchef i Kosovo.  

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

Som instrumentell förförståelse innebär främst gruppchefernas erfarenheter ett 
fokus på hur arbetets olika inslag och uppgifter, t.ex. fasta rutinuppgifter och mer 
dynamiska och ”fria” patrulluppgifter, står i relation dels till varandra, dels till 
utlandsinsatsens övriga inslag och det socialt intensiva livet på campen där t.ex. få 
tillfällen till ensamhet och egen tid finns. Arbetet ska i detta samordnas med andra 
aktiviteter man vill ägna sig åt och som också är delar av livet i en insats, t.ex. trä-
ning, fritid eller möjligheter att delta i turistresor. Dessa olika aktiviteter prioritets-
bedöms eller samordnas inte genom någon befälshierarkisk struktur utan genom ett 
”pusslande” med skyldigheter och möjligheter. Den begreppsstruktur som konkreta 
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erfarenheter av detta slag erbjuder kan därför kallas horisontell, och riktar uppmärk-
samheten mot hur arbetsuppgifterna ska fogas samman med alla andra inslag i ut-
landstjänstgöringen, t.ex. en tät, social samvaro under mer än ett halvår, oregel-
bundna arbetstider, rutinartat arbete och tristess, och förhållandevis lite fritid och 
egen tid. De vet också att de i allt detta också måste hantera den sociala dynamiken i 
sina grupper. 

8.3.2 Artefaktbundna läranderesurser 
Materiella, artefaktbundna resurser för att förstå insatskontexten, vilka uppgifterna 
är och hur organisation och arbetsrutiner utformats utgörs av t.ex. dokument, öv-
ningsmateriel och arbetsredskap som tillhandahålls och berörs under utbildningen.  

Som diskuterats ovan kan dessa olika artefakter delas in i primära, sekundära och 
tertiära artefakter. Primära artefakter är de redskap - t.ex. verktyg, radioapparater, 
fordon, kartor, egennamn och benämningar, och olika blanketter som används i 
samarbetet med KPS - som används för att direkt utföra arbetet och som förekom-
mer under utbildningen. Primära artefakter ingår i och är ibland mycket centrala för 
utförandet av en arbetspraktik (Säljö 2005), och militär utbildning handlar i mycket 
stor utsträckning om att lära sig hantera primära artefakter.70  

Sekundära redskap är, som Säljö (2005, s 97) skriver, ”redskap som återskapar 
mänskliga begrepp och insikter och som ger oss modeller för hur vi ska tänka och 
handla.” I det studerade kompaniet utgörs de av vad som här kallas olika beskri-
vande och sammanfattande informationsmateriel som t.ex. organisationstablåer, 
stående orderverk och bestämmelser för den svenska kontingenten, motsvarande för 
KFOR, beskrivningar av historiska förlopp, och beskrivningar av kompani-, pluton- 
och gruppområden. Tillgänglig är också en Handbok Kosovo - ett ca 40-sidigt häfte 
från Försvarshögkvarteret/Armétaktiska staben med kort information om vissa histo-
riska och politiska händelser i Kosovoområdet, om olika kosovariska organisationer, 
och om faror med tjänstgöringen, bland annat minfaran och hur den ska hanteras. 

                                                           
70 En beskrivande svensk militär term för sådana praktikcentrala artefakter är organisations-
bestämmande materiel, som utgörs av sådan materiel som är absolut nödvändig för ett för-
band ska kunna utgöra ett typförband och utföra sina reglementerade uppgifter - t.ex. strids-
vagnar för ett stridsvagnskompani och en däcksbro 200 för ett brokompani. Materiel som 
spadar, maskeringsnät och tält är inte organisationsbestämmande materiel och således inte 
centrala i förbandets typ-praktiker som anfall för stridsvagnskompaniet eller broslagning för 
brokompaniet. Som en pendang till detta är det möjligt att tala om identitetsbestämmande 
materiel, d.v.s. sådana primära artefakter vars tillgång och närvaro är viktig för den egna 
(yrkes)identiteten. Weick (1996) beskriver i artikeln Drop Your Tools hur brandmän i USA 
blev ihjälbrända bl.a. för att de inte släppte sina tunga brandbekämpningsverktyg, t.ex. motor-
sågar under ett försök att undkomma en skogsbrand, och därigenom inte hann undan. Verkty-
gen angavs i intervjuer av andra brandmän vara så viktiga för uppfattningen om sig själva som 
brandmän att man till varje pris inte ville släppa dem ifrån sig. I fallet med militära utlandsin-
satser kan identitetsbestämmande materiel utgöras av uniformer, vapen, grönmålade fordon, 
m.m. militär utrustning som hjälper till att bestämma användarnas självuppfattning som mili-
tär, trots att arbetet till största delen är polisiärt.  
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Inom det kompani som ska avlösas i Kosovo har grupper och plutoner med varie-
rande omfattning och noggrannhet skrivit ihop ett informationsmaterial för respek-
tive grupp- och plutonområde med information bl.a. om vilka byar som finns, vilka 
de viktigaste kontaktpersonerna i byarna är, fotografier från området och lite om hur 
gruppen har arbetat i området. En gruppchef berättar: 

MG: /…/ de har skickat ett material hit alltså, med foton av byarna [precis], 
beskrivningar av vad de gjort [ja,precis] och så där, lite...B23: Ja, precis och 
vad byarna går ut på och lite sånt där så att det inte försvinner det de har job-
bat under [sin tid], och så kommer vi ner och börjar om och gör exakt samma 
saker i ... då blir det ganska, då blir det ingen mening med att vara där nere, 
då blir det ju bara [förstagångsmissioner] egentligen. MG: Hur pass omfat-
tande är det här, vet du det? Är det fem sidor, tio sidor, femtio sidor? B23: 
Alltså, det varierar mycket på vilken grupp som hade gjort det, hur mycket 
tid de hade haft på sig, nån... vissa av grupperna hade gjort jättebra, andra 
hade gjort, det kändes mer som att de hade en kvart på sig och sen bara, 
tryckt in litegrann, så det var ju varierande karaktär. (Gruppchef B23, Liv-
gardet) 

 
Detta dokument riktar fokus helt mot den yttre insatskontexten, men mer om arbetets 
”vad, vem och var” och lite om arbetets ”hur”, än om arbetets ”varför”.  

Dessa olika informationsdokument ger en direkt överblick över var det egna för-
bandet eller arbetsområdet och dess gränser finns. De formellt förmedlade artefakt-
bundna läranderesurserna av denna typ var genomgående mycket få, och utgjordes 
huvudsakligen av olika formella dokument och interna ordrar för kompaniet och 
kontingenten. De stödjer vidare huvudsakligen en instrumentell förståelse av 
frameworkarbetets uppgifter, arbetsobjekt och metoder, men ger ingen orienterande 
förståelse om varför arbetet genomförs. 

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

Informationsmateriel är centrerad kring första ordningens begrepp och ger che-
ferna information - pekar på objekt i insatskontexten - som direkt kan användas i 
arbetet, t.ex. vad en byledare heter eller hur man formellt ska förfara vid en viss 
händelse, men erbjuder ingen eller mycket liten orientering om riktning, mål och 
mening med informationen. Förståelseorienterande materiel erbjuder tolkningar av 
information inom ramen för vidare gestalter och andra ordningens begrepp, och kan 
guida en djupare och mer omfattande förståelse om hur det egna arbetet och det egna 
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förbandet förhåller sig till olika företeelser i insatskontexten, t.ex. KFOR-
organisationen i stort och till det kosovariska samhället och dess utveckling. Som 
påpekats ovan nämndes eller påträffades inga artefakter av detta slag i intervjuer, 
observationer och samtal.71  

Förståelseorienterande materiel och strävan efter opartiskhet 
Cheferna nämner som sagt inget om tertiära, mer djupare analyserande och oriente-
rande artefakter som kritiskt försöker begripliggöra underliggande processer och 
egenskaper i det kosovariska samhället, eller som uppmärksammar långsiktiga tren-
der i insatskontexten. Förståelseorienterande (tertiära) artefakter omfattar vanligtvis 
abstrakta begreppssystem som ofta kräver vana och utbildning för att användas 
(Säljö 2005). Militär chefsutbildning på lägre nivå av den typ som officerarna i 
denna studie (liksom jag själv) har genomgått innehåller generellt och av tradition få 
inslag där förståelseorienterande materiel utgör ett huvudsakligt innehåll och där 
vana att hantera dem kan skapas; huvuddelen av innehållet har vanligen haft ett 
direkt instrumentellt syfte.72  

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

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

 
Detta är intressant då flera av cheferna, speciellt yrkesofficerarna, uttryckte just 
skepsis mot andra informations- och kunskapskällor än de fåtaliga källor som gjor-
des tillgängliga genom insatsutbildningen. Dagstidningar och etermedia omnämndes 
återkommande som ”onyanserade” källor till information och kunskap, medan den 
kunskap som kom genom Försvarsmakten upplevdes som ”säker”.  

                                                           
71 Den empiriska forskningen om militära fredsfrämjande insatser i allmänhet och om insatsen 
i Kosovo i synnerhet är också av tämligen liten omfattning (Friesendorf 2010, Sion 2006, 
2008). Det mesta har också publicerats under Kosovoinsatsens senare del, när den trappats 
ned och olika nationers insatser av större militära förband många gånger avslutats (för Sveri-
ges del skedde detta hösten 2010). Dock har t.ex. GunPolicy.org och Small Arms Survey 
Research Project genomfört forskning om vapentillgång och attityder i bl.a. Kosovo under 00-
talets första halva. I rapporter som kan laddas ned från dessa organisationer förs t.ex. forsk-
ningsgrundande diskussioner om det kosovariska samhällets kultur och historia och dess 
betydelse för vapenspridningen (www.gunpolicy.org och www. smallarmssurvey.org). 
72 Denna tradition leder bl.a. ofta till förväntningar hos officersaspiranter om att t.ex. teoretisk 
ledarskapsutbildning ska förse dem med direkt handlingsinstruerande teorier.  
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8.3.3 Interaktionsberoende läranderesurser 
Vissa läranderesurser existerar inte förrän de skapas i eller lyfts fram genom inter-
aktioner mellan människor i en kommunikativ praktik av något slag - de har en efe-
mär existens i en social verklighetsdimension och kan därför kräva tid och regelbun-
denhet för att kunna göra intryck. De kräver också att människor i interaktionerna 
låter sig ta intryck av andra – något som kanske kan kallas en ”pedagogisk asymme-
tri” i relationer mellan människor. 

Denna typ av läranderesurs utgörs således av interaktioner i en social verklig-
hetsdimension där enskildas kunskap, kännedom och begreppsliga fokuseringar av 
något kan komma andra till del i såväl formella utbildningssituationer som i icke-
formella samtal och diskussioner som möjliggörs genom utbildningsarrangemanget. 
I dessa situationer, speciellt de icke-formella, kan en mer eller mindre gemensam 
subjektiv (konsubjektiv) förståelse och handlingsdoktrin för det kommande arbetet 
konstrueras. 

Till de interaktionsberoende resurserna kan de olika formellt schemalagda aktivi-
teterna inom insatsutbildningen läggas. Dessa är explicit avsedda att ge kunskaper, 
färdigheter och förståelse för arbetet i Kosovo och kan ses som inriktade mot olika 
slag av kunskaper, främst förfogandekunskap och en instrumentell förståelse genom 
att erbjuda ett utförandemässigt, praktiskt lärande genom strids- och missionsutbild-
ning. Men de inriktar sig också mot en orienterande förståelse av såväl den yttre 
insatskontexten och insatsmiljön genom de olika ”teoretiska” genomgångar, före-
drag och föreläsningar som ges, som mot en förståelse av den inre, försvarsmaktsin-
terna kontexten genom olika schemalagda diskussioner och informationsmöten om 
t.ex. Försvarsmaktens och kontingentschefens policies för utlandsstyrkan. Genom 
det senare är det en instrumentell begreppsstruktur för den inre kontexten som pre-
senteras, d.v.s. hur olika händelser formellt ska bemötas och hanteras inom ramen 
för den formella försvarsmaktsorganisationen, dess regelverk och chefsansvar. 

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

De interaktionsberoende resurserna kan således hänföras både till insatsutbild-
ningens olika formella övnings- och föreläsningsaktiviteter och till chefernas förstå-
elsekonstruktion i deras egna, icke-formella lär- och förståelseaktiviteter. I denna 
förståelsekonstruktion spelar chefernas subjektiva läranderesurser stor roll för hur 
information och begrepp från övningar, föreläsningar och artefaktbundna resurser 
kommit att uppfattas. 
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Formella, praktikinriktade övningsaktiviteter  
En förståelse av vilka mer konkreta uppgifter som kan komma ifråga och hur kom-
paniet kan organisera sig och arbeta med dessa uppgifter kan ges genom insatsut-
bildningens övningsaktiviteter. Dessa är främst inriktade mot gruppchefer och solda-
ter, och innebär dels att genom stridsutbildning tränas i att hantera vapen, materiel 
och tekniker för organiserad, samordnad strid på främst gruppnivå, dels att genom 
missionsutbildning tränas i det reella säkerhetsarbetets tekniker, t.ex. samverkansru-
tiner med den kosovariska polisen (KPS), genomsök av fordon och personer, rutiner 
för fotpatrullering eller insats mot folkmassa (IMF).  

Insatsutbildningen ger genom dessa moment olika ”avbildningar” av arbetsprak-
tiken, men också en ganska fragmenterad bild av arbetspraktiken, vilket dock kan 
förstås som den generella praxis73 - som ett ”så här brukar vi göra” - ett svenskt 
utlandsförband har i form av olika tekniker, färdigheter och arbetsrutiner som verk-
tyg för säkerhetsarbete.  

Hur de olika arbetsmomenten hänger ihop i en praxis kan dock vara svårt att upp-
fatta om man inte har tidigare erfarenhet av en sådan praxis eller får det förklarat på 
annat sätt. Det är utifrån t.ex. ett stationssystem där olika moment i fredsbevarande 
arbete övas omöjligt att avgöra vilka rutiner som förmodligen kommer att ändras av 
grupperna i takt med att deras erfarenhet ökar och vilka som inte ändras, vilka ar-
betsmoment som ses som centrala, eller vilka arbetsmoment som är vanligare än 
andra. Men det behöver inte betyda problem. Gruppchefen B13 med en tidigare 
insats bakom sig säger:   

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

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

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

 

                                                           
73 Praxis ska då förstås som det vedertagna bruket av olika metoder, färdigheter och synsätt 
inom en tradition.  
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Som resurs för att förstå insatskontexten ger dessa praktiska övningar liten vägled-
ning, utan måste kompletteras med mer orienterande gestaltningar som sätter in de 
arbetsmetoder som övas i ett sammanhang. Soldater och gruppchefer med tidigare 
erfarenhet spelar här en central roll för de icke-erfarnas förståelse över hur de olika 
övningsmomentens framställning av arbetet relaterar sig till praxis i Kosovo, så som 
de erfarna gruppcheferna och soldaterna uppfattar den. Dessa erfarna gruppchefer 
får därför en central roll bland gruppcheferna för att inom ramen för gruppernas 
förståelsekonstruktion – samtal på logement, under övningar, i matsalar – skapa en 
orienterande bild för säkerhetsarbetets olika metoder och konkreta aktiviteter. Av 
gruppchefernas berättelser att döma verkar detta emellertid huvudsakligen vara en 
konstruktion av en instrumentell förståelse för arbetet - hur man arbetar i Kosovo - 
och verkar ofta ske skilt från plutonchefernas och övriga officerares förståelsekon-
struktion.     

Formellt informerande aktiviteter 
De av insatsutbildningens aktiviteter som är inriktade på en mer orienterande förstå-
else av insatskontexten utgörs främst av olika föreläsningar/orienteringar (en fyra-
timmars föreläsning för samtliga, samt ytterligare en fyratimmars föreläsning för 
officerarna). En plutonchef nämner angående den första, mer allmänna föreläsningen 
om historia och sociala och kulturella förhållanden i Kosovo att: ”utbildning, det var 
mer en orientering skulle vi kalla det, så det var nog inte nåt, tyngre utbildnings-
pass, skulle jag påstå” (Plutonchef B40A, Livgardet). Vidare kom kompanichefen 
från det kompani som skulle avlösas nere i Kosovo tillfälligt hem till Sverige och 
insatsutbildningen och hade en föreläsning för hela kompaniets personal om bl.a. 
läget i Kosovo, kompaniets område, uppgifter och kompaniets arbetsrutiner.   

Övergripande lägesorienteringar, föreläsningar, informations- och kunskapsarte-
fakter om insatsens sammanhang och Kosovos historia kan ses som resurser för en 
orienterande förståelse hos cheferna. Den information och gestaltning av insatskon-
texten som ges genom föreläsningar och orienteringar ger kontextualiserande be-
greppsstrukturer för säkerhetsarbetet, men är i sig inte orienterande förståelse vilken 
istället kan sägas ”bildas i en dialog, [och] prövas och rättfärdigas i en dialog med 
andra och har där sin rätta användning” (Molander 1996, s 173, orig.kurs). En orien-
terande förståelse är något som villkoras dels av informationstillgång genom t.ex. 
föreläsningar och olika informationsmateriel, men sedan konstrueras i en dialog där 
informationen behandlas och ”knyts ihop” till meningsgivande sammanhang, alter-
nativt inte behandlas alls då den inte passar in i det meningssammanhang som växer 
fram i förståelsekonstruktionen.  

Icke-formella, konstruerande läraktiviteter 
I de samtal och diskussioner cheferna för kan informationer, bilder och begreppsliga 
element från de informerande aktiviteterna användas för att inom olika grupperingar 
konstruera en mer eller mindre gemensam förståelse av insatsens sammanhang, vad 
insatsen handlar om, vart man ska nå och att placera sig själv i relation till detta, 
d.v.s. vilken är den egna identiteten i sammanhanget (Molander 1996).  
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Informerande och konstruerande aktiviteter kan ske både åtskilt i olika samman-
hang, t.ex. en föreläsning och efterföljande diskussion, eller mer eller mindre samti-
digt i samma samtal. Skillnaden mellan informerande och konstruerande aktiviteter 
lyfts fram i kompanichefens svar på en fråga om utbildningen om sociala och kultu-
rella förhållanden i Kosovo: 

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

 
I de konstruerande aktiviteterna - att ”knyta ihop säcken” som kompanichefen i 
citatet ovan - är chefernas handlingar och ledarskap av stor betydelse, speciellt i 
detta fall som tar plats inom ramen för ett hierarkiskt organiserat arbetslag. Det finns 
därför en maktaspekt på förståelsekonstruktionen vilket kommer att beröras nedan.  

De främsta konstruerande aktiviteterna är de samtal och diskussioner som i olika 
sammanhang förs mellan cheferna, både inom ramen för olika utbildningsaktiviteter 
och utanför dessa – något som med Habermas (1988) också kan kallas förståelseori-
enterade samtal. Här finns en skillnad mellan gruppchefer och officerare. De förra 
har lite tid och små möjligheter att samlas i större grupper med gruppchefer från 
flera plutoner, och det är främst med gruppchefer inom den egna plutonen man kan 
föra dessa icke-formellt konstruerande samtal under utbildningsdagarna. Med andra 
plutoners gruppchefer är det på kvällar efter tjänstens slut och under måltider man 
kan samtala, men tiden för detta är begränsad. Dessutom har gruppchefer från olika 
plutoner ännu inte lärt känna varandra så väl att de otvunget talar om det kommande 
arbetet. Officerarna har mindre tid uppbokad i schemalagda aktiviteter och övningar, 
och kan oftare och under dagarna samlas i hela eller delar av officerslaget för samtal 
eller för att under kompanichefens ledning informeras om eller diskutera något.  

Diskussioner och samtal mellan gruppchefer och plutonchefer sker främst inom 
ramen för en plutonsamling – ”plutonens timme” – en gång i veckan, eller i samband 
med måltider. Officerarna var tjänstetidsbegränsade under insatsutbildningen och 
hade ingen arbetstid för kvällar. Svårigheterna för officerare och gruppchefer att 
inom ramen för den formella utbildningen hitta tid och forum för inbördes samtal 
ledde också till att vissa plutonchefer vid några tillfällen stannade kvar på kvällarna 
på sin fritid för att vänta in tjänstens slut för gruppcheferna (ofta vid 21-tiden) för att 
kunna samla dem och samtala informellt om det kommande arbetet.  



 152 

Chefernas orienterande förståelse skapas således dels genom det som här kallas 
formellt informerande, dels icke-formellt förståelsekonstruerande aktiviteter. De 
formellt informerande aktiviteterna utgörs av t.ex. de olika schemalagda föreläs-
ningar och genomgångar som berörts ovan, av besök vid olika övningar och verk-
samheter, och av orienteringar om läget i Kosovo av kompaniets underrättelseoffice-
rare under kompanirapporter.74 De icke-formellt förståelsekonstruerande aktiviteter-
na utgörs främst av de diskussioner och samtal som cheferna kan föra sinsemellan. 
Detta är lika mycket en kollektiv som individuell aktivitet, och vad den kollektiva 
konstruktionen kommer att leda till beror till stor del på vilka individer som deltar, 
vilken kunskap och erfarenhet de har, vilka relationer de har till varandra och det sätt 
på vilket olika individer deltar i konstruktionen. Det finns en maktaspekt på detta 
som kommer att beröras nedan. 

En maktaspekt på förståelsekonstruktionen  
Hur de olika läranderesurserna, främst de interaktionsbaserade läranderesurserna 
används av cheferna för att skapa en mer gemensam, subjektiv förståelse har också 
en maktdimension som berör vilket inflytande olika deltagare har över informations- 
och erfarenhetstolkningen och gestaltningen av orienterande överblickar av insats-
sammanhanget. Gruppcheferna har tillfrågats om vilket inflytande de gruppchefer 
har som tidigare har tjänstgjort i Kosovo. Ett exempel på svar från en gruppchef: 

MG: Om man ser er gruppchefer, ni har ju varit iväg alla tre, är det någon 
av er som du upplever har mer auktoritet, inklusive dig själv, som ger infly-
tande på plutonen vad gäller hur det är i Kosovo? B13: Ja, det där är ju lite 
olika, vad man anser med auktoritet, men. ... första grupps chef i så fall, men 
det är för att han tar den. MG: Tar den? B13: Ja, han har fått den litegrann, 
sen har han tagit den och så har det bara blivit så, att det är han som förklarar 
hur läget är liksom. MG: Okej, och det är då naturligtvis för att han- B13: Ja, 
han är den som är gammelyxa [veteran i utlandstjänst], och då har det blivit 
naturligt att det är han som är, källan till historia. (Gruppchef B13, Livgardet) 

 
Inflytande är således både något man får och något man försöker ta på basis av tidi-
gare erfarenhet. Gruppchefernas erfarenhetsbaserade inflytande över formeringen av 
förståelse rör främst arbetspraktikens teknikaliteter och skapandet av instrumentell 
förståelse hos andra, gruppchefer och soldater, men också konstruktionen av oriente-
rande förståelse inom gruppchefskadern och grupperna. Erfarna gruppchefer blir då 
”källor till historia” om hur insatserna genomförts, vilket ges en kontextualiserande 
funktion när det gäller att förstå den egna, kommande arbetspraktiken.  

När det gäller förståelsen i chefskollektivet som helhet släpps emellertid inte 
gruppcheferna in i officerarnas kollektiva konstruktion dels genom att de inte kan/får 

                                                           
74 Sådana informerande aktiviteter är också konstruktioner och inte direkta verklighetsavbild-
ningar, men cheferna deltar inte helt i konstruktionen av dessa avbildningar utan ställs inför 
dem som redan färdigkonstruerade informationer och lägesbilder - som en läranderesurs med 
en viss begreppsstruktur - vilken de sedan har att förhålla sig till i sina egna konstruerande 
aktiviteter.  
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vara fysiskt närvarande, dels p.g.a. befälshierarkiska, militära traditioner vilket 
kommer att kort beröras nedan.  

Intressant är att många chefer, speciellt de äldre gruppcheferna utöver tidigare er-
farenhet också nämner ålder som en viktig resurs för inflytande. En äldre gruppchef 
berättar: 

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

 
Detta kan ses i ljuset av den känslighet för ålderskillnader och den tillskrivning av 
erfarenhet till ålder som förekommer i hierarkiska, militära organisationer. I dessa 
sker tillförsel av ny (och ung) personal huvudsakligen längst ned i hierarkin varefter 
personalen rör sig uppåt i graderna. Högre ålder (och grad) blir då liktydigt med 
längre tid i och därav mer erfarenhet av organisationen och verksamheten – något 
som kan kallas senioritetsprincipen i militära hierarkier (Ydén 2008).  

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

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

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

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

 
Den låga närvaron av förståelseorienterande kunskapsartefakter i förståelsekon-
struktionen eller av personal med annan yrkesutbildning än officersutbildning som 
skulle ha kunnat föra fram andra erfarenheter och synsätt, innebär att chefernas 
militärprofessionella förförståelse inte på allvar utmanas av andra synsätt än grupp-
chefernas erfarenheter av gruppautonomt arbete. De subjektiva läranderesurserna får 
därför en framträdande roll i förståelsekonstruktionen, men gruppchefernas infly-
tande begränsas dock till sin organisatoriska nivå.  

En central aspekt på detta är att de subjektiva läranderesurserna i form av t.ex. er-
farenheter, yrkesblick och vanor av militär organisering görs aktuella - reaktualiseras 
- i ett nytt sammanhang - insatsutbildningen - för att skapa något nytt, nämligen en 
subjektiv förståelse av det arbete för vilket utbildningen förbereder. Detta ger erfa-
renheterna, yrkesblicken och vanorna en ny roll och också nya innebörder. Hur 
dessa subjektiva resurser reaktualiseras och används i förståelsekonstruktionen har 
som visats ovan också en maktaspekt där frågor om makt och inflytande är viktiga.  

8.4 Insatsutbildningens mönster av läranderesurser 
I insatsutbildningen finns således ett antal olika läranderesurser som erbjuder olika 
begrepp och kunskapsformer om arbetet. Dessa resurser härrör från såväl insatsut-
bildningens formella arrangemang, som från deltagarnas informella, subjektiva lä-
randeresurser och deras icke-formella förståelsekonstruktion i diskussioner och 
samtal. En del av resurserna erbjuder begrepp om arbetets olika medel och stödjer en 
instrumentell förståelse, andra resurser erbjuder mer kontextualiserande, överblick-
ande kunskaper och stödjer en orienterande förståelse.  

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

De erfarna gruppcheferna utgår därvid främst från sina erfarenheter, vilka riktar 
uppmärksamheten mot arbetets detaljer och arbetets roll i den vidare levnadsmiljö 
som insatsen innebär för soldater och befäl. Detta kan kallas en horisontell be-
greppsstruktur för arbetet, där detta ska inordnas i alla andra, inte alltid instrumen-
tellt arbetsinriktade inslag i utlandstjänstgöringen. Framträdande uppgifter blir att 
hålla ihop gruppen, att skapa tid för annat än arbete, och att få till en ”spännande” 
utlandstjänstgöring för att den ska bli meningsfull för dem som frivilliga utlandssol-
dater, i deras livshistoria. De erfarna gruppchefernas erfarenheter fungerar också 
som ”ställföreträdande erfarenheter” för de oerfarna gruppcheferna. Men gruppche-
ferna orienterar också arbetet i en säkerhetspolitisk kontext, om än vag, där uppgif-
ten att hjälpa människorna att hålla ordning och komma in i ett normalt samhälle 
framstår som relevant. 

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

Plutoncheferna å sin sida utgår främst från sin militärprofessionella förförståelse. 
Som subjektiv läranderesurs i förståelsekonstruktionen erbjuder denna ett fokus på 
aspekter på hierarkisk organisation, ledning, utrustning och utbildning mer än något 
annat. Den begreppsstruktur som därmed tillhandahålls genom de generella begrep-
pen om och den tysta förtrogenheten med militärhierarkisk organisering kan snarast 
kallas vertikal, och riktar uppmärksamheten mot den roll varje chef har i en militär 
organisation och det ansvar cheferna har enligt svensk militär verksamhetstradition. 
För de följda cheferna handlar detta till absolut största delen om utbildning av värn-
pliktiga vilket sätter officerare i centrum mer än (värnpliktiga) gruppchefer. Med 
denna förförståelse blir centrala uppgifter för plutoncheferna även i Kosovo att ut-
bilda, samordna och leda det egna förbandet så att arbetet blir meningsfullt för den 
fortsatta officerskarriären hemma i Sverige. Arbetsuppgifterna i Kosovo blir objekt 
för genom tjänstgöringsomdömen ”duglighetsbedömd” planering, samordning och 
ledning, mer än medel för att uppnå ett säkerhetspolitiskt mål.   

Den militärprofessionella och den insatserfarenhetsbaserade förförståelsen är två 
skilda och delvis motverkande resurser för att orientera arbetspraktiken i ett me-
ningsgivande sammanhang. De orienterar också arbetet i andra sammanhang och 
lyfter fram något andra mål för arbetete än vad insatsutbildningens olika föreläs-
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ningar och föredragningar om Kosovo gör. De senare ger arbetet plats i ett ”offici-
ellt” säkerhetspolitiskt meningsammanhang, där det främsta målet är att upprätthålla 
”safe and secure environment (SASE)”. 

Likaså erbjuder de subjektiva läranderesurserna också något andra riktningar för 
förståelsen än de orienteringar mot en formell, inre försvarsmaktskontext som olika 
formella dokument och policygenomgångar ger. Flera chefer och soldater med tidi-
gare erfarenhet verkar se Försvarsmaktens formella regler och policies för Koso-
voförbanden som ett störande inslag om än de förstår varför de finns, och menade att 
mängden regler och förordningar bara ökar med varje kontingent. ”Huvudet blir 
bara större och större och kroppen mindre och mindre” som en gruppchef uttryckte 
det, och menade sedan att det är roligare att åka på kontingenter med låga nummer 
då det är mer ”vilda västern” (Samtal, B31, Livgardet). 

8.4.2 Resurser för instrumentell förståelse 
När det gäller en instrumentell förståelse för vilka medel som ska eller bör brukas 
för att utföra de uppgifter och nå de mål insatsen innebär, har stridsutbildningen just 
inget att bidra med utan det är den praktiska ”missions/peacekeepingutbildningen” 
som är av betydelse. I denna tränas grupperna i olika praktiker för fredsbevarande 
arbete, plutoncheferna kan observera vilka metoder som tränas, och de erfarna 
gruppcheferna kan ”fylla på ” eller korrigera den bild av det instrumentella arbetet 
som insatsutbildningen ger. Det är en etablerad praxis för fredsbevarande arbete som 
övas, och de diskussioner och korrigeringar som sker rör detaljer i och varianter av 
närmast standardiserade metoder för t.ex. patrullering eller fordonsgenomsökning i 
denna praxis. Det kan handla om det är bäst med grupp eller omgång för uppgift X, 
eller om man ska vara tre eller fyra man i en viss checkpoint. Men dessa detaljer kan 
vara avgörande för soldaternas möjlighet att vila och därmed för en grupps uthållig-
het under den tid insatsen sker.  

Den instrumentella förståelse som den praktikinriktade utbildningen kan möjlig-
göra stöds också av erfarenheter från två håll – dels genom den mer systematiska 
uppföljning av närmast föregående förbands insatsutbildning som IntUtbE gör och 
omsätter i utbildningen, dels de personliga erfarenheter från olika tidigare insatser 
som en del gruppchefer, soldater och de flesta av insatsutbildningens inlånade in-
struktörer har.  

En instrumentell förståelse stöds också av de områdesbeskrivningar som föregå-
ende skyttekompani skickade upp från Kosovo. I dessa beskrivningar ställs olika 
”arbetsobjekt” upp i form av t.ex. vilka byar, kontaktpersoner, pågående humanitära 
projekt eller misstänkta verksamheter som finns i varje område. Några grupper hade 
också beskrivit lite hur de hade arbetat, vilket är ytterligare en resurs för att förstå 
vilka medel som finns tillgängliga för att utföra arbetets uppgifter.  

Det är dock inte klart under insatsutbildningen hur de olika arbetsmetoderna och 
tekniska färdigheterna inom den praxis som övas bidrar till att nå målet med ”safe 
and secure environment” i Kosovo, utan den instrumentella förståelse som skapas 
kan sägas ha sin grund mer i vilka medel som finns tillgängliga, än hur dessa på 
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olika sätt instrumentellt bidrar till att nå verksamhetens mål. En robust mål-
medelrationalitet presenteras inte. En lös sammankoppling kan ändå ske genom att 
vissa övningar, t.ex. VCP, berör olika färdigheter för vapen-, ammunitions- och 
sprängmedelseftersök, och de bakgrundsorienteringar som ges om insatsen och kon-
flikten i Kosovo tar upp förekomsten av illegala vapen och etniska motsättningar 
som centrala begrepp om insatsarbetets yttre sammanhang. Därmed kan arbetets 
formellt presenterade medel relateras till ett ”officiellt” meningsgivande samman-
hang för arbetet där tillgång till illegala vapen uppmålas som ett problem, men utan 
att något tydligare formellt mål än att upprätthålla ”safe and secure environment” 
kommer däremellan.   

8.4.3 Formella, icke-formella och informella läranderesurser 
De läranderesurser som cheferna möter i insatsutbildningen utgörs således inte en-
bart av de föreläsningar, övningar och olika informations- resp. kunskapsartefakter 
som den formella utbildningen innehåller. De möter också interaktionsberoende 
resurser som främst skapas genom icke-formella samtal mellan cheferna utanför det 
formella utbildningsschemat. De reaktualiserar också egna och möter andras subjek-
tiva och kulturella läranderesurser i form av en militärprofessionell förförståelse och 
en insatserfarenhetsbaserad förförståelse. Dessa kan kallas informella resurser då de 
finns tillgängliga under alla aktiviteter under utbildningen, men dess närvaro inte 
kan ”kontrolleras” av ett formellt schema eller i kollektiva, förståelsekonstruerande 
diskussioner.  

De formella läranderesurserna erbjuder begrepp om arbetet till stöd för en orien-
terande men framför allt för en instrumentell förståelse av arbetet. De olika me-
ningsgivande sammanhang för arbetet som erbjuds genom läranderesursernas be-
greppsstrukturer står också mer eller mindre i samklang med den instrumentella 
förståelse som den praktikinriktade fredsbevarande utbildningen ger. Den instrumen-
tellt inriktade praktiska utbildningen i säkerhetsarbetets olika delar baseras till stor 
del på hur föregående förband gjort i Kosovo, vilket ”tas hem” genom IntUtbE:s 
försorg, och de formellt informerande föreläsningarna som IntUtbE ansvarar för ges 
som en orienterande bakgrund till varför man gör som man gör. På så vis hänger 
hela insatsutbildningens olika formella inslag ihop som ett paket av såväl instrumen-
tella kunskaper som dessas meningsgivande, orienterande bakgrund.   

De icke-formella samtalen innebär en förståelsekonstruktion där andra menings-
givande sammanhang kan skapas vid sidan av den formella utbildningen. I denna 
förståelsekonstruktion används de subjektiva läranderesurserna, liksom de informat-
ioner som de formella läranderesurserna erbjuder, i hög grad för att konstruera en 
gemensam förståelse av vad arbetet i Kosovo kommer att innebära. En skillnad finns 
mellan den förståelse gruppcheferna konstruerar och den som plutoncheferna kon-
struerar beroende på deras skilda subjektiva läranderesurser, och på att bristen på 
återkommande gemensamma samtal leder till att varje chefslag (gruppchefer inom 
plutoner resp. officerslaget) har sin egen gemensamma förståelsekonstruktion.   



 158 

Tabell 8-02 ger en överblick över de olika formella, icke-formella och informella 
läranderesurserna. 

 

Tabell 8-02. Formella, icke-formella och informella läranderesurser under insatsut-
bildningen 

Lärandere-

surser 

Kontextualiserande (orienterande) 

begrepp 

(om vad som ska göras och varför) 

Kontextualiserade (instrumentella) 

begrepp 

(om hur och när det ska göras) 

Informella - Militärprofessionell förförståelse 

- Förförståelse genom insatserfaren-

heter 

 

- Militärprofessionellt kunnande om 

ledning och utbildning  

- Erfarenheter av arbetet i    Kosovo 

Icke-formella  - Informationssökning på Internet 

- Samtal och diskussioner om insat-

sen och uppdraget  i stort 

- Lessons learned-aktiviteter bland 

officerarna 

- Samtal och diskussioner bland 

gruppcheferna på logement och 

andra ”manskapsutrymmen” 

- Samtal och diskussioner om hur 

man inom gruppen och plutonen 

ska arbeta i Kosovo  

Formella - Föreläsningar om historia och 

konfliktbakgrund, 4 + 4 h 

- Plutonens timme 1 gång/vecka 

- Praktiska övningar  i ”peace-

keeping” 

- Handbok Kosovo (delar) 

- Stående kontingentsorder (delar) 

- Olika informationsmateriel (Hand-

bok Kosovo, Bydokument, Stående 

ordrar) 

 
En betydande del av kontextualiseringen av arbetet i Kosovo har därmed, som figur 
8-02 nedan visar, skett utifrån informella och icke-formella läranderesurser, mer än 
utifrån de formella, ”officiella” föreläsningarna. Vilka effekter detta får för förståel-
sen i arbetet och hur det utförs belyses närmare i nästa kapitel. 

Förtrogenhet med insatskontexten genom olika chefers - kompanichefens, under-
rättelseofficerarnas och vissa gruppchefers - tidigare erfarenhet kan utgöra en resurs 
för en kollektiv orienterande förståelse givet att den (tysta) förtrogenheten kan form-
uleras och gestaltas. I detta är både metaforer och ett gemensamt yrkesspråk - ibland 
metaforiskt använt - centralt för nyanserade beskrivningar och tolkningar av förtro-
genheten. Detta sker också i relation till ett organisatoriskt sammanhang som accep-
terar vissa tolkningar och gestaltningar och förskjuter andra, men oftast på ett otyd-
ligt sätt vilket olika aktörer kan nyttja för att påverka tolkningar och gestaltningar 
(Daft & Weick 1984, Lawrence et al. 2005). 

Noterbart är att insatsutbildningen innehåller få aktiviteter och informationskällor 
där andra yrkesspråk och begreppsapparater än de militära förekommer, liksom att 
endast ett fåtal av cheferna har någon annan yrkesutbildning än den militära. Den 
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absoluta huvuddelen av de med annan yrkesutbildning och därmed förbundna yrkes-
språk och begreppsapparater är gruppchefer. Historieföreläsningen för officerarna 
berörde också främst regionens säkerhetspolitiska historia och dess konflikter, vilket 
är ett begreppsligt område som inte ligger alltför långt från ett militärt tänkande om 
konflikter som meningsgivande sammanhang för militär verksamhet. Inga analytiska 
begrepp eller mer sammanhållna resonemang om andra aspekter på den historiska 
utvecklingen, t.ex. socialhistoria, ekonomisk historia eller handel används spontant 
av cheferna i intervjuerna.75  

Sammantaget innebär detta att de formella läranderesurserna i insatsutbildningen 
huvudsakligen stödjer utveckling av en instrumentell förståelse, vilket ges en orien-
terande bakgrund genom ett fåtal formella utbildningsinslag riktade mot en oriente-
rande förståelse. Utvecklingen av en instrumentell förståelse stöds också av de insat-
serfarenheter främst gruppcheferrna tillför. Den huvudsakliga orienterande förståelse 
cheferna utvecklar under insatsutbildningen bygger istället på att de reaktualiserar 
dels sin militärprofessionella förförståelse, dels sin insatserfarenhet (de som har 
sådan), liksom på de icke-formella diskussioner som främst officerarna sinsemellan 
för om vad de ska göra under insatsen. Figur 8-02 sammanfattar detta grafiskt: 

 

  

                                                           
75 Detta behöver dock inte innebära att cheferna inte har kognitiv tillgång och tänker i sådana 
begrepp, utan enbart att det vare sig efterfrågades direkt av mig eller nämndes av någon chef i 
någon intervju i samband med frågor runt insatsens sammanhang.  
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Figur 8-02. Former av subjektiv förståelse och dess huvudsakliga lärandere-
surser i det studerade fallet. 
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8.4.4 En utveckling av modellens del om läranderesurser  
Detta kapitel har gett en teoretiskt informerad och empiriskt grundad belysning av 
modellens teoretiska resonemang om läranderesurser genom att utgå från frågeställ-
ningen: Hur kan utveckling av subjektiv förståelse sättas i relation till den insatsut-
bildning cheferna genomgick? Denna belysning har skett i termer av resurser för en 
orienterande respektive en instrumentell förståelse, liksom att formella resurser 
kompletteras med icke-formella och informella läranderesurser.  

Det främsta resultatet av studiet av läranderesurser är att de två tydligaste chefs-
grupperna i kompaniet – gruppcheferna och officerarna på pluton- och kompaninivå 
– har olika förutsättningar för att forma en förståelse av arbetet. De har olika subjek-
tiva läranderesurser där officerarna mer än gruppcheferna nyttjar en militärprofess-
ionell förförståelse för att gemensamt skapa en orienterande förståelse för arbetet. 
Gruppcheferna nyttjar å sin sida mer de tidigare erfarenheter de själva eller grupp-
chefskolleger har. Vidare har gruppcheferna och plutoncheferna p.g.a. insatsutbild-
ningens arrangemang inte många tillfällen till gemensamma diskussioner om insat-
sen, utan diskuterar och skapar bilder av insatsen och säkerhetsarbetet på varsitt håll. 
Gruppchefernas förståelse för arbetet som gruppautonomt stöds ytterligare av den 
praktikinriktade utbildningen, där de övas i grupp mer än i pluton eller kompani.  

Resultaten från fallstudien lyfter således fram några centrala villkor för formella 
utbildningars, i detta fall insatsutbildningens möjligheter att stödja en subjektiv 
förståelse av arbetet: Vilka subjektiva läranderesurser har utbildningsdeltagarna? 
Hur starkt förankrade är dessa i deltagarkollektivet? Hur hanteras de i den formella 
utbildningen? Vilka artefaktbundna resurser, främst förståelseinriktade finns till-
gängliga? Hur används de av deltagarna? Hur genomförs utbildningen i en tidsbero-
ende utförandedimension med såväl informerande som konstruerande aktiviteter? 
Vilka icke-formella läraktiviteter förekommer? Hur används olika resurser för att 
kontextualisera arbetet och skapa en orienterande förståelse? Hur används olika 
resurser för att skapa en instrumentell förståelse?  

Hur olika läranderesurser samverkar är av vikt för vilket djup och vilken bredd i 
förståelsen utbildningen kan stödja. Det kan utifrån de subjektiva läranderesurser 
deltagarna hade emellertid diskuteras om en ”import” av teoretiska perspektiv på 
insatsen och säkerhetsarbetet i Kosovo hade lyckats skapa en fördjupad förståelse av 
säkerhetsarbetet utan att ”importen” också hade behövt kompletterats med en mer 
lärarstyrd förståelsekonstruktion och en hel del tid för formellt, teoretiskt lärande. 
Analytiska och teoretiska perspektiv är också något den till kanadensiska Royal 
Military College knutne antropologen Selmeski (2007) menar måste beaktas mer i 
formella officersutbildningar – i hans fall när det gäller kulturkunskap.  

Här kan den teoretiska modellen erbjuda en kognitiv beredskap för både forskare 
och utbildare för att undersöka om, och hur, olika läranderesurser samverkar med 
eller motverkar varandra. I fallstudien som underbyggde modellen är ett av de vik-
tigaste resultaten att det säkerhetsarbete inom ramen för en säkerhetspolitisk kontext 
som den formella insatsutbildningen fokuserade, av olika chefer kom att orienteras i 
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ytterligare kontexter både utifrån sina subjektiva läranderesurser och utifrån de icke-
formella resurser deras samtal ”utanför schemat” utgjorde.  

Figuren nedan sammanfattar översiktligt de relationer mellan läranderesurser 
som fallstudien av insatsutbildningen lyft fram. Det kan ses som en utveckling av 
den första boxen i den teoretiska modellen. 

 
En formning av en subjektiv förståelse av arbetet genom formellt lärande kan ses 
som att de subjektiva läranderesurserna - bondförnuftet, förförståelsen, de personliga 
kunskaperna, tidigare erfarenheter, etc. - återerinras, reformeras eller reaktualiseras i 
den nya situation som den formella utbildningen med dess övriga läranderesurser 
innebär. I relation till utbildningsinnehållet kan de subjektiva läranderesurserna då 
sägas erbjuda begreppsstrukturer för att ”se” saker i utbildningens övriga begrepps-
strukturer.   

Här finns två möjligheter av betydelse för integrationen av ett formellt och ett in-
formellt lärande: att i formell utbildning aktivt sträva efter att reaktualisera och 
medvetandegöra subjektiva läranderesurser för att försöka förändra dem, eller att 
inte göra det utan låta de formella kunskaperna växa fram som egna begreppsstruk-
turer s.a.s parallellt med tidigare erfarenheter, utan eller med enbart lös koppling till 
t.ex. tidigare erfarenheter och kunskaper.  

Detta synsätt skiljer sig från ett konstruktivistiskt synsätt såtillvida att det senare i 
stort innebär att en lärande människa använder sig av en (1) begreppsstruktur 
(schema, mental struktur, o.dyl.) om något, och att denna antingen byggs ut inom 
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Figur 8-03. En utvecklad modell av relationerna mellan olika slag av lärande-
resurser, och subjektiv förståelse.  
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ramen för en varande grundstruktur (assimilation) eller att den expanderar till en ny, 
mer avancerad begreppsstruktur (ackommodation). Det synsätt som presenteras här 
innebär istället att en lärande människa kan skapa flera, parallella begreppsstrukturer 
om något, och att de håller olika handlingspotential i olika situationer, t.ex. att en 
teoretisk begreppsstruktur ger hög potential i en examinationssituation under utbild-
ning, men en ”praktisk” begreppsstruktur baserad på egna arbetserfarenheter ger hög 
handlingspotential i en problemsituation i ett arbete. Den senare kan dock vara för-
ankrad i helt andra kontextualiserande begreppsstrukturer än de teorier och generella 
kunskaper utbildningen erbjöd. 

8.5 Avslutning 
Den andra frågeställningen för att utifrån syftet med denna avhandling belysa hur 
modellens teoretiska begrepp hänger samman med det empiriska underlaget lyder: 
Hur kan utveckling av subjektiv förståelse sättas i relation till den insatsutbildning 
cheferna genomgick? Ett inledande svar på detta är att utveckling av subjektiv för-
ståelse i dess båda former nära hänger samman med vilka begrepp och begrepps-
strukturer om arbetet som olika läranderesurser i utbildningen erbjuder. 

En orienterande förståelse kan då stödjas av olika läranderesurser med begrepps-
strukturer som sätter arbetspraktiken i en vidare kontext – d.v.s. av vad Molander 
(1996) kallar orienteringskunskap. Vilka dessa (praktikexterna) kontexter är kan 
variera beroende på vilka begrepp som de byggs upp av och hur abstrakta/konkreta 
de är, t.ex. om det är en sammanhangsförståelse grundad på egen, direkt erfarenhet 
eller om denna förståelse grundas på teoretisk reflektion eller analys. Vetenskapliga 
teorier kan här ge en möjlighet att med hjälp av abstrakta begrepp s.a.s. förstå på 
djupet mer än på bredden, och erfarenhet av många olika praktikexterna kontexter 
och diskurser runt arbetet ger en möjlighet till en bred orientering.  

Olika läranderesurser kan således erbjuda begreppsstrukturer som upprättar olika 
praktikexterna kontexter, t.ex. genom textböcker en organisationsteoretisk kontext, 
genom nyhetsmedia en politisk diskurs om utlandsinsatser, genom organisationsin-
terna myter och berättelser en verksamhetstradition, eller genom ett erfarenhetsbase-
rat berättande (anekdoter) ett historiskt sammanhang i en specifik arbetspraktik. 
Beroende av vilka aspekter, företeelser och abstraktioner olika begreppsstrukturer 
lyfter fram, erbjuder dessa begreppsstrukturer också olika djup eller horisonter för 
formandet av en orienterande förståelse.  

En instrumentell förståelse kan då stödjas av läranderesurser med begreppsstruk-
turer som inom ramen för en explicit eller implicit kontextualiserande begrepps-
struktur uppmärksammar relevanta kunskaper och färdigheter för olika slags uppgif-
ter och för en rationell hantering av och handlande gentemot objekt för att nå något 
mål – d.v.s. läranderesurser för praktisk kunskap. Instrumentell förståelse stöds 
således av det Molander (1996) kallar förfogandekunskap och genom såväl tysta 
arbetserfarenheter som organisationsrutiner och abstrakta, explicita teorier om dessa 
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får en mer instrumentell, objektiverande funktion, d.v.s. pekar ut objekt och även 
metoder för arbete.  

Men möjligheten finns också att läranderesurserna inte bidrar till att förändra den 
förförståelse utbildningsdeltagarna för med sig till utbildningen, utan att flera, paral-
lella sätt att förstå t.ex. ett arbete uppstår – begripliggjort som flera praktikexterna 
kontexter – och att deltagarna väljer att förstå något inom den kontext som är mest 
eftersträvansvärd för dem eller som verkar mest relevant i en viss situation. Detta för 
över till nästa frågeställning om hur det praktiska utförandet av ett arbete påverkas 
av den förståelse arbetsutövarna har. 
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Kapitel 9 – Förståelse och kunnande i arbetet 

De föregående resultatkapitlen har behandlat hur chefernas återkommande uppfatt-
ningar om arbetet kan förstås som en subjektiv förståelse bestående av en oriente-
rande förståelse i form av ett antal praktikexterna kontexter för arbetet, liksom av en 
instrumentell förståelse i samklang med dessa kontexter. De olika chefsgrupperna 
lägger också varierande vikt vid de olika kontexterna. Föregående kapitel behand-
lade även hur denna subjektiva förståelse utvecklats med stöd av olika formella, 
icke-formella och informella läranderesurser i insatsutbildningen.  

I detta kapitel riktas fokus mot hur cheferna utifrån sin subjektiva förståelse och 
de olika kontexterna resonerade om och utförde arbetet under insatsens gång i Ko-
sovo. Avsikten är att ge en empiriskt grundad belysning av modellens resonemang 
om hur subjektiv förståelse påverkar arbetets utförande. Detta sammanfattas i fråge-
ställningen: Hur påverkas insatsarbetets praktiska utförande av chefernas subjektiva 
förståelse?  

 

 

Figur 9-01. Kapitlets fokus: Chefernas förståelse och kunnande i arbetet som 
det teoretiskt kan konstrueras utifrån chefernas inramningar under insatsen. 
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9.1 Subjektiv förståelse under arbetet 
I föregående kapitel har chefernas orienterande förståelse beskrivits som ett antal 
praktikexterna kontexter som var och en erbjuder specifika värden, mål och mening-
ar med insatsen i Kosovo. Varje chef visade ofta medvetenhet om flera av dessa 
kontexter, även om vissa tycktes ligga dem närmare om hjärtat och tillmättes större 
vikt. T.ex. var gruppcheferna generellt benägna att ge arbetet mening inom en insats-
tradition i Kosovo som satte dem själva i centrum som chefer, och var medvetna om 
att utlandsinsats ofta var en rutinartad, tröttande och socialt påfrestande verksamhet 
där de själva hade ett stort chefsansvar. De var också medvetna om att officerare 
t.ex. ofta såg utlandstjänst inom ramen för sin karriär och att det fanns ett samman-
hang av formella försvarsmaktsregler och traditioner för insatsen.  

Plutoncheferna visade å sin sida medvetenhet om den gruppchefscentrala insats-
traditionen i Kosovo, liksom att utlandsinsatser var tröttande och periodvis ofta 
händelselösa. Men de ville också generellt ge arbetet mening som hierarkiskt befäls-
ledd verksamhet inom ramen för sina hemförbands arbetstraditioner, vilket sätter 
dem som plutonchefer i centrum. Kompanichefen var benägen att ge arbetet mening 
som en ”tävling” i arbete och vapenjakt – hans kompani skulle vara bättre än andra – 
men talade också om arbetet som en säkerhetspolitisk insats med en politisk reform 
som mål, och att utlandstjänst generellt var en påfrestande verksamhet. För en över-
blick, se tabell 7-01. Se vidare Granberg (2013) för en närmare genomgång av dessa 
olika praktikexterna kontexter.  

En orienterande förståelse omfattar den eller de meningssammanhang som svarar 
på vad som ska göras, varför och vilken roll man själv kan få, och vissa värden, mål 
och inriktningar blir då mer centrala än andra. Men detta kan också ses som en för-
ståelse med viss distans till arbetets praktik; en orienterande förståelse ger de vidare 
sammanhangen och de ”stora” svaren, men ger ingen förståelse för hur man rent 
konkret ska göra med en viss arbetsuppgift, lösa ett visst problem i arbetet, etc. Här 
krävs istället en mer instrumentell förståelse som ger uppslag om hur man kan, bör 
eller ska göra för att nå de mål och inriktningar som en vidare, orienterande förstå-
else lyfter fram.   

En sådan instrumentell förståelse hos cheferna för hur arbetet ska utföras skapa-
des delvis genom insatsutbildningens olika formella övningar inom ramen för den 
internationella säkerhetspolitiska insatsen, men också genom de historier och berät-
telser om utlandsinsatser som florerar under insatsutbildningen. En instrumentell 
förståelse bygger också på chefernas egna erfarenheter av säkerhetsarbete (kompani-
chefen och gruppcheferna) liksom deras egna erfarenheter av hur plutonchefsarbete 
går till (främst för plutoncheferna).  

Nedan kommer en överblick över insatsen att ges och därefter några exempel på 
hur chefer på olika nivåer förstod och utförde arbetet i Kosovo utifrån de olika kon-
texter som underbyggde deras förståelse. Detta ges en betydligt mer ingående belys-
ning i Granberg (2013), varför endast några korta exempel kommer att ges. 
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9.1.1 Insatsen och resultaten i stora drag 
En kort tid efter att insatsutbildningen avslutats i slutet av februari transporterades 
samtliga ordinarie chefer ned till Kosovo. Vid denna transport medföljde även en 
tredjedel av kompaniet och några av de ställföreträdande cheferna. Övriga delar och 
ställföreträdare anlände över de följande två veckorna, så att vid starten på den första 
fältstudieperioden i april (tre veckor) hade samtliga chefer varit på plats i fem veck-
or, och ställföreträdande chefer och soldaterna mellan tre och fem veckor. Det före-
gående kompaniet hade successivt transporterats hem. 

Under dessa första veckor hade soldater och chefer arbetat mycket med att lära 
sig att hitta, att ta över och kontrollera materiel från föregående kontingent och att 
överlag ”få igång” arbetet. Att ”komma in i utlandstjänsten i stort” och att ”börja 
verka i plut-AOR” och dylikt var tillsammans med att t.ex. ”få full koll på materie-
len” vanliga målsättningar för skytteplutonerna den första månaden (Dok Månadsut-
värdering Mars B-Coy). Kompaniet hade ändrat på det föregående kompaniets in-
delning av plutonernas geografiska ansvarsområden (Area of Responsibility - AOR) 
och varje pluton var nu upptagen med sitt nya område. Cheferna hade därmed ingen 
egentlig uppfattning om vad de andra plutonerna arbetade med och såg inte till dem 
annat än på campen. Plutoncheferna hade ett gemensamt, stort arbetsrum där de 
hade sina skrivbord och ofta uppehöll sig när de var på campen. Kompanichefer och 
underrättelseofficare satt i angränsande rum.  

Gruppcheferna hade inget motsvarande gemensamt arbets- eller uppehållsut-
rymme, men alla grupperna bodde bredvid varandra i bostadscontainrar. Inom plu-
tonerna såg grupperna sällan varandra i arbetet som genomfördes dygnet runt av 
grupper och omgångar i huvudsak självständigt från de andra. Här hade de erfarna 
gruppcheferna snabbt kommit igång med ett gruppautonomt arbete, medan de yngre, 
oerfarna gruppcheferna prövade sig fram mot ett alltmer säkert utförande. Detta med 
stöd av såväl plutoncheferna som i vissa fall också av de erfarna gruppcheferna. Två 
större kompanioperationer i form av stora fordonsgenomsökningar (”Vehicle 
Checkpoints”- VCP:er) hade genomförts under de första fem veckorna, och pluto-
nerna hade i varierande grad genomfört plutonoperationer. Arbetstempot hade över-
lag varit högt och fokuseringen på att hitta vapen stor. 

Under fältstudieperioden i april intensifierades arbetet än mer i och med att kom-
paniet fick ansvar för frameworkarbete i även det tjeckiska kompaniets område och 
delar av det finska kompaniområdet då dessa kompanier fått tillfälliga uppgifter i 
norra Kosovo. Även irländarna understöddes med patrullering under sitt byte av 
förband i Kosovo under april. Under denna fältstudieperiod genomfördes också 
några kompani-VCP-operationer, en större kompanisökoperation i det finska områ-
det, och en större utryckning som larmkompani till centrala Kosovo. Dessutom ge-
nomfördes löpande patrullering med en pluton över tid i det tjeckiska kompaniområ-
det. Under denna månad karakteriserades arbetet på gruppnivå i mycket liten grad av 
gruppautonomt arbete i eget område, utan grupperna åkte än hit, än dit på olika plu-
ton-, kompani- och understödsoperationer.  
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Några förändringar av arbetets organisering som underlättade pluton- och kom-
panichefs ledning av kompaniet genomfördes också. Bland annat samlades alla fasta 
uppgifter från att tre olika plutoner hade varsin fast uppgift under samma vecka och 
därigenom alltid hade en grupp bunden på en fast uppgift, till att alla fasta uppgifter 
genomfördes av en och samma pluton under en vecka varefter nästa pluton tog över. 
Genom detta blev en pluton i sin helhet bunden vid de fasta uppgifterna, men fler 
”hela” plutoner kunde jämfört med tidigare användas för pluton- eller kompanioper-
ationer. Ledningsmetodiken på kompaninivå utvecklades också, bl.a. genom att 
kompaniledningen blev bättre på att nyttja en s.k. stridsledningsgrupp – personella 
resurser för radio/telefonsamband och ledningsarbete i fält. 

Under maj, juni och juli genomfördes i huvudsak frameworkarbete i eget kompa-
niområde och i det tjeckiska området. Under denna period började plutonerna att en i 
sänder ha sina ledighetsperioder, vilket innebar att en skyttepluton alltid var frånva-
rande. Frameworkarbetet började ta formen av rutinarbete för grupperna.  

Under fältstudieperioden i månadsskiftet juli/augusti (två veckor) fortsatte det nu 
rutinartade patrullerandet i de båda kompaniområdena (det svenska och det tjeck-
iska). En större kompanioperation genomfördes, liksom ett antal plutonoperationer. 
Organisation, uppgifter och arbetsmetoder verkade ha ”satt” sig, grupper och pluto-
ner arbetade med större rutin och tempot var inte lika högt som i april, men en viss 
tristess började ge sig tillkänna. Cheferna började nu genomgående att spontant 
reflektera och ifrågasätta mer under intervjuer och samtal. De sista två månaderna 
belades KFOR-förbanden med ytterligare restriktioner avseende ingripanden mot 
säkerhetshot, till förmån för den lokala polisens egna insatser. De sista månaderna 
beskrev kompanichefen som ”lugna och händelselösa” (samtal kompanichef B1, 
Livgardet, november). 

9.1.2 Arbete i form av militär närvaro inom en kontext av 
säkerhetspolitisk insats  
Under insatsutbildningen såg cheferna insatsen i stort som en utifrån tillkommen 
deeskalering av den etniska konflikten mellan kosovoserber och kosovoalbaner, där 
en av deeskaleringens grundelement var att helt enkelt finnas på plats och visa sin 
närvaro som militärt förband i Kosovo. Det är genom denna ”lugnande” närvaro 
man menade sig bidra till den politiska reformprocessen i Kosovo då detta menas 
hålla nere våldsamheter och strider mellan parter. I denna kontext är kopplingen 
mellan arbetspraktiken och arbetets övergripande mål dock mer ”teoretiskt” än em-
piriskt konstaterat, d.v.s. cheferna vet på ett ”teoretiskt”, orienterande plan att arbetet 
hänger samman med en politisk reform, men det är svårt att se det direkt i säkerhets-
arbetets praktik. Det som av soldater och chefer främst nämndes som ett direkt 
kvitto på att säkerhetsarbetet har effekter för en politisk reform, är när lokalbefolk-
ningen säger att det är bra att KFOR är där, annars hade det nog varit oroligare.  
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Att dämpa en etnisk konflikt genom militär närvaro  
En central del av säkerhetsarbetet, menar cheferna, är att förhindra motsättningar 
och vara beredd att förhindra fortsatta våldsamheter mellan folkgrupperna. Detta 
uttryckte de ofta med oprecisa, ibland skämtsamma omformuleringar som t.ex. att 
vara beredd om det ”skorpar till sig” eller om ”det bruna träffar fläkten”. Olika be-
redskapsövningar och utrustningskontroller genomfördes också för detta, och en hel 
del patrulleringstid gick till att åka runt i olika områden för att lära sig att hitta ifall 
det skulle bli fråga om en allvarligare insats med krav på snabbt agerande. Att de i 
grund och botten är i Kosovo för att förhindra öppet etniskt våld är också en bild av 
insatsen cheferna uppfattat från föreläsningarna.  

Den militära närvaron för att dämpa en etnisk konflikt har också stora likheter 
med patrullerande, reaktivt och händelsestyrt ordningspolisarbete i Sverige. KFOR-
enheterna patrullerar till fots och i terrängbilar i sitt område, och ingriper när något 
händer eller om de via radion beordras till något av vakthavande befäl inne på cam-
pen. Emellanåt upprättar de fordonskontrollplatser för att söka efter illegala objekt.  

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

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

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

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

De politiska målen och den pågående reformprocessen sågs dock inte som något 
som direkt påverkade det egna, konkreta dagliga arbetet, utan omtalades mer som 
stora, stegvisa förändringar av säkerhetsarbetet, t.ex. att huvudstaden Pristina hade 
utsetts till en ”low profile box” med väl definierade gränser där den kosovariska 
polisen (KPS) hade huvudansvaret och där KFOR inte fick utföra något säkerhetsar-
bete, eller att KFOR-styrkorna då och då skars ned med hänsyn till utvecklingen.  

Den politiska reformen av Kosovo framstår i olika texter också som en ”stor” 
fråga på konstitutionell och institutionell nivå, och inte en lokal fråga som berör ett 
dagligt säkerhetsarbete. Politiska reformer blir med detta synsätt något som genom-
förs ”uppifrån” och inte något som även ”byggs nerifrån”. Att anknyta till den 
”stora” politiska reformen och situationen i Kosovo inför t.ex. en vanlig patrullrunda 
sågs snarast som långsökt av många soldater och gruppchefer. ”Man står väl inte 
direkt och snackar om Kosovos politik inför en patrull”, som en gruppchef (B11) 
uttryckte det. 

De samband mellan insatsen i Kosovo och en politisk reformprocess som chefer-
na gjorde handlade mest om att denna process övergripande menades vara orsaken 
till att KFOR fortsatte sin närvaro i Kosovo; att KFOR var en garant för att utveckl-
ingen mot en demokratisk rättsstat kunde ske utan utbrott av våld och oroligheter. 
Det främsta medlet blev att vara på plats och visa närvaro. Den politiska reformens 
utveckling framstod för cheferna dock främst som vilka säkerhetsrelaterade uppgif-
ter man fick sig tilldelade, t.ex. att bedriva säkerhetsarbete i det egna ansvarsområdet 
och bevaka och vara beredd att skydda klostret i Gracanica, och vilka uppgifter och 
befogenheter som på order uppifrån efterhand skulle släppas.  

En uppgift som emellertid pekades ut som direkt sammankopplad med den poli-
tiska reformen var samarbetet med KPS och dess utveckling mot en fungerande 
poliskår, vilket berörs närmare nedan. Utöver att visa närvaro och att samarbeta med 
KPS gav cheferna inte uttryck för några specifika mål, inriktningar eller aktiviteter i 
säkerhetsarbetet med tydlig mening som moment i en politisk reformprocess, utan 
hela insatsen och säkerhetsarbetet i stort relaterades på ett ”teoretiskt”, resonerande 
plan till reformen. Avståndet mellan den politiska reformprocessen ”där uppe” och 
det konkreta säkerhetsarbetet ”här nere” upplevdes som ganska stort. 
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Det opolitiska säkerhetsarbetet 
Några särskilda, utpekade inriktingar i, eller reflektioner om, arbetet med den poli-
tiska reformen som meningsgivande kontext kunde som sagt inte observeras. Att 
säkerhetsarbetet i sin helhet ses som neutralt och åtskilt från den politiska processen 
ger en plutonchef uttryck för i en intervju: 

MG: Du som plutonchef i ditt dagliga arbete, behöver du ta politiska hän-
syn? Behöver du ta hänsyn till det politiska landskapet i Kosovo, att det finns 
olika partier som har olika inriktning, vill olika saker? B20A: Njaae, partier-
na har jag ingen koll på, och inte stött på direkt, jag vet att gruppcheferna 
stött på det nån gång för det är nån som kanske har propagerat för nåt, ... och 
nån, partilokal så där… nääe, fan, ska ju vara neutral liksom, fast ändå med 
Natos budskap då att... vi är här för att stötta alla och... etiska regler ska gälla 
och, det är politik det också kanske, men... sen är ju uppgiften att vara ne-
utrala när de... folk frågar om statusförslaget ska man ju... inte svara, utan 
bara säga nae, jag är här för din säkerhet bara... det andra det är politik och 
som soldat ska jag inte lägga mig i det. (Plutonchef B20A, juli) 

 
Att KFOR opartiskt och med stöd till alla ansvarade för säkerheten i samhället me-
dan den politiska reformen med sina förslag och förhandlingar pågick på den poli-
tiska nivån var en mycket spridd uppfattning. Det var nästan en ”ryggmärgsreakt-
ion” hos många soldater och chefer att framhålla att man var opartiska och neutrala 
så fort samtalen gled in på frågor om Kosovo och politik.  

Såväl grupp- som plutonchefer menar att KFOR har rollen som ett opartiskt verk-
tyg för politiska beslut och inte är en organisation med egen politiskt inriktad verk-
samhet, utan det direkta politiska påverkansarbetet menar de sköts av olika FN-
organ. Chefer och soldater inom B-coy har en tydlig uppfattning om att de inte ska 
ägna sig åt direkt politisk påverkan, men har inte någon mer utvecklad uppfattning 
om hur det egna säkerhetsarbetet ändå kan utgöra en oskiljbar del i en större politisk 
påverkansprocess. De vill stället se säkerhetsarbetet som fristående från politisk 
verksamhet.   

Huvudsakligen samverkan med, än utveckling av, lokalpolisen 
På Livgardet hade cheferna visat en medvetenhet, om än med ganska vaga termer, 
om att lokalpolisen KPS skulle utvecklas och att detta var en av deras uppgifter. I sin 
förståelse av detta samarbete gav cheferna det dock mer formen av en samverkan på 
skyttekompaniets initiativ och villkor – att skyttekompaniet tillkallar lokalpolis när 
de själva inte kan gå vidare med ett fall p.g.a. att de t.ex. saknar befogenheter att 
arrestera människor. Så hade samarbetet också huvudsakligen övats under insatsut-
bildningen.  

Ren utbildning och träning av lokalpolisen tycks också vara något som förekom-
mit oftare under tidigare kontingenter. En gruppchef med tre tidigare insatser i Ko-
sovo bakom sig berättar: 
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[V]i har ju utbildat KPS, sen andra missioner, mycket mer än vad vi gör nu, 
alltså utbildat dem, och det är ju... jag tror inte ens att jag har betyg för att 
kunna bli polis i Sverige, och då har vi ändå utbildat polisen här, det var ro-
ligt tycker jag också. (Gruppchef B21, april) 

 
Om speciella utbildningsaktiviteter för KPS förekom även under den aktuella kon-
tingenten är svårt att säga utifrån studien, men i det observerade arbetet kunde inga 
sådana aktiviteter ses, liksom cheferna inte heller berättade om det. Att kortutbildade 
KFOR-soldater utan polisiär utbildning ändå utgör förebilder för den kosovariska 
civilpolisens arbete verkade ändå ses som något underförstått självklart. 

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

Summering: Att inrama och utföra arbetet som en säkerhetspolitisk insats 
Sammanfattningsvis kan de svenska skyttesoldaternas och chefernas syn på sitt 
säkerhetsrelaterade arbete i Kosovo beskrivas som att vara närvarande som ett mili-
tärt förband. Denna militära närvaro relaterar de på ett ”teoretiskt” plan till en etnisk 
konflikt som inte riktigt syns i vardagsarbetet, och arbetet ses som opolitiskt, opar-
tiskt och skilt ifrån den ”stora” politiska reformen av Kosovo. I detta ses lokalpoli-
sen på ett ”teoretiskt” plan som en samhällsfunktion som ska utvecklas, men bemöts 
i det vardagliga säkerhetsarbetet mer som en opålitlig och lat samverkanspartner 
med större polisiära befogenheter än vad KFOR har, vilka man dock är beroende av.  

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

Det vardagliga, rutinartade patrullerandet och ”närvaro-visandet” var för många 
chefer och soldater dock svårt att ge tydlig, självklar och direktupplevd mening som 
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insatser för en politisk reform, utan detta skedde mer på ett resonerande plan utifrån 
vad som under insatsutbildningen sagts om det politiska läget i Kosovo. De sam-
manhang och skäl till den svenska insatsen som nämnts under utbildningen kan ses 
som den officiella handlingsstrategi (espoused theory of action) som soldater och 
chefer behöver för att vidmakthålla en officiellt giltigt svensk militär identitet i Ko-
sovo. I enlighet med en allmän svensk militär självbild både hölls och upplevdes 
också avståndet mellan den politiska reformen och det dagliga arbetet som stort 
utifrån viljan att vara opolitisk i sitt arbete, vilket också skapade ett stort avstånd 
mellan arbetet som medel och arbetets mål och eftersträvade värden.  

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

9.1.3 Ett fokus på att beslagta flest vapen och vara bästa 
kompani 
Som visades i kapitel 7 hade officerarna vid kompaniet under kompanichefens led-
ning ”brutit ned” uppgiften att upprätthålla SASE till målsättningarna att hitta så 
mycket vapen som möjligt och att vara bästa kompani inom Task Force Central. 
Kompanichefen är mycket tydlig med dessa två målsättningar vid en intervju i april: 

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

 
Den första av dessa målsättningar – att beslagta så mycket vapen som möjligt – 
motiverades återkommande inom ramen för en säkerhetspolitisk insats med att det 
skapade ett säkrare Kosovo genom att färre vapen fanns ”på gatan”. Den andra mål-
sättningen – att ”alltid vara bäst” – får emellertid främst mening inom en kontext av 
jämförelse, konkurrens och ”tävling” med andra kompanier i Task Force Central.  

Arbetet som en tävling i prestation och i att hitta vapen  
Även den första säkerhetspolitiskt motiverade målsättningen om beslag av illegala 
vapen kom dock att få sin främsta mening inom en kontext av tävling, vilket chefer-
na gav indikation om redan på Livgardet. Där bestämde sig officerarna inte bara för 
att samla in vapen som en meningsfull verksamhet i en säkerhetspolitisk insats, utan 
också att ”slå” såväl det föregående kompaniet som andra, samtidiga kompanier i 
Kosovo i att samla in vapen. Detta var kompanichefen helt införstådd med i Kosovo 
där han vid ett par tillfällen vid våra samtal visade mig och explicit jämförde sitt 
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kompanis fyndstatistik med föregående kompanis, med övriga kompanier i Task 
Force Central och även med KFOR-förband i hela Kosovo, och var glad och stolt 
över att det egna kompaniet visade bäst resultat. 

Det var främst plutoncheferna som tävlade – i den vänskapliga konkurrensens 
tecken – i att nå de båda målen. Plutoncheferna munhöggs ständigt under den tre-
veckorsperiod i april när jag först besökte förbandet i Kosovo om vilken pluton som 
var ”hårdast”, ”bäst”, hade bästa plutonandan, arbetade mest och hittade flest vapen. 
En gruppchef berättar om sin plutonchefs strävanden:  

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

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

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

 
Även flera av de nio följda gruppcheferna, speciellt de yngre och relativt ”nymuck-
ade”, gav också uttryck för denna tävling, sporrade av sina plutonchefer som de ofta 
också haft som instruktörer under värnpliktsutbildningen. Flera av gruppcheferna 
och soldaterna kunde t.ex. redogöra i detalj för vilka typer av vapen som hade på-
träffats och beslagtagits av vilka grupper, och att hitta vapen var något som helt klart 
gav status inom kompaniet. Intresset för vapen är också i samklang med de militära 
intressen många soldater och gruppchefer hade, och i Kosovo hade de chansen att 
komma i kontakt med ”exotiska” vapentyper från det forna Jugoslavien och från det 
andra världskriget.  

Gruppernas fokusering på vapenjakt skedde därmed mycket i chefernas anda. Att 
”arbeta i chefens anda” är en vanlig devis i militära sammanhang vars andemening 
är att de arbetsinsatser underställda chefer själva tar initiativ till bör ligga inom det 
syfte med en verksamhet som högre chef har angett. Syftet hade kompanichefen 
angett genom fokuseringen på vapen. Tävlingen mellan plutoncheferna och pluto-
nerna var, genom de effekter i form av fler beslagtagna vapen jämfört med föregå-
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ende kompani det innebar, något som därför låg väl linje med kompanichefens mål-
sättningar: 

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

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

Den säkerhetspolitiskt motiverade fokuseringen på att samla in vapen för ett säk-
rare Kosovo gavs genom detta också en kompletterande och för cheferna mer direkt 
och påtaglig mening som ett medel för tävling och jämförelse med andra såväl inom 
som utom kompaniet. En effekt blev att andra mål och inriktningar inom ramen för 
en säkerhetspolitisk insats kom att tonas ned. Uttryckt annorlunda: när cheferna 
söker efter vapen inom ramen för en kontext av tävling, tar detta överhanden och 
medför en rejäl horisontbegränsning i kontexten av säkerhetspolitisk insats. Att hitta 
vapen blir därmed inget som ses i sammanhang med andra inriktningar och mål i 
den vidare, ”teoretiska” säkerhetspolitiska kontexten, utan blir ett tävlingsmål som 
börjar leva sitt eget liv genom den konkreta meningsfullhet för arbetet det ger. 

Den etniska konflikten som motiverande ram för vapentillgången 
Hur fokuseringen på att hitta vapen blev ett mål som började leva sitt eget liv blev 
tydligt under en större kompanioperation i april (se vidare Granberg 2013). Den 
säkerhetspolitiska inriktningen att dämpa en etnisk konflikt främst genom att be-
slagta vapen kom här att starkt samverka med inriktningen att ”tävla” både inbördes 
inom kompaniet och med andra kompanier, vilket ledde till att andra värden inom 
ramen för en säkerhetspolitisk kontext – t.ex. att värna minoriteter och bibehålla 
goda relationer till lokalbefolkningen – inte uppmärksammades i någon högre grad.  

Det svenska skyttekompaniet (B-coy) hade tillfälligt fått ansvaret för en del av 
det finska kompaniets område, omedelbart väster om det svenska. I det finska kom-
paniområdet ligger den kosovoserbiska byn Ugljare som ligger strax söder om det 
kosovoalbanska samhället Kosovo Polje där flera kosovoserbers hus hade bränts 
under de omfattande kravallerna i mars 2004 (om dessa, se vidare Blomgren 2007). I 
Ugljare hade dock inga hus bränts, och inga KFOR-enheter hade funnits där för att 
skydda byn. Misstanke fanns därför nu om att byinnevånarna hade försvarat sig med 
egna vapen som kan finnas kvar i byn. B-coy:s fotpatruller och rekognosceringar i 
byn har lett till upptäckten av några ödetomter och något som liknar gamla skytte-
värn i byns utkant mot fälten som vetter mot Kosovo Polje. Ödetomter har tidigare 
befunnits vara använda platser för vapengömmor eftersom eventuella vapenfynd då 
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inte kan knytas till någon person, vilket är fallet om fynden görs på en tomt. Ett av 
skyttevärnen ligger dock på en bebodd hustomt.  

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

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

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

 
Operationen i Ugljare planerades som en endags plutonoperation förstärkt med 
några sökgrupper och sattes igång tidigt en aprilmorgon under en plutonchefs led-
ning. Operationen utvecklades sedan snabbt till något som kompanichefen kallade 
att ”ta strypgrepp” på byn Ugljare (samtal B1, april), där till slut större delen av 
kompaniet med understöd av en helikopter och kosovoalbansk polis var insatt för att 
upprätta VCP:er runtom byn, patrullera i byn och söka igenom de olika misstänkta 
platserna för vapengömmor. Kompanichefen försökte även bättra på vapenfynden 
genom att utfärda vapenamnesti i byn, vilket han egentligen inte fick.  

Operationen väckte stor förvåning hos de finska samverkansofficerare som hade 
byn som ansvarsområde, liksom den ledde till stort missnöje i byn, och serbiska TV-
media var snabbt på plats och gjorde ett reportage om ”KFOR-styrkornas trakasse-
rier av den kosovoserbiska befolkningen”. Resultatet av operationen blev några 
gevär och automatkarbiner, de flesta gamla och slitna, och en del ammunition och 
granater. Några bybor som hörsammat vapenamnestin blev ändå lagförda av KPS. 

Den starka strävan efter att hitta vapen även i andra kompaniers områden till den 
grad att goda relationer till lokalbefolkningen, i detta fall en kosovoserbisk minoritet 
äventyras, vittnar om att säkerhetsarbetet och vapensökandet inte bara gavs mening 
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som en säkerhetspolitiskt motiverad insats, utan främst som ett medel för att bättra 
på fyndstatistiken för det svenska skyttekompaniet. Att hitta vapen blev överordnat 
alla andra mål och arbetets koppling till en politisk reformprocess i Kosovo tycktes 
helt försvunnen. Om den irritation och skepsis mot KFOR som nu fördjupats hos 
byinnevånarna i Ugljare menade kompanichefen att det var något finnarna nu fick ta 
hand om, nu hade B-coy gjort sitt (samtal B1, april).  

Summering: vapen framför allt 
Fokuseringen mot att samla in vapen beskrev kompanichefen under intervjun på 
Livgardet som ett sätt att inom ramen för den säkerhetspolitiska insatsen konkretisera 
det mer vaga uppdraget att upprätthålla ”safe and secure environment (SASE)”. Mål-
sättningen att ta in så mycket vapen som möjligt gavs av officerarna emellertid också 
mening i en kontext av tävling såväl inbördes i kompaniet, som gentemot andra kom-
panier i Task Force central och även tidigare svenska skyttekompanier. Detta var 
även något som spred sig i kompaniet och kom att omfatta de flesta av skyttegrupp-
cheferna, speciellt de yngre utan tidigare utlandserfarenhet.  

Fokuseringen på vapeninsamling och den komplementära mening detta fick i en 
kontext av tävling verkade dock medföra att andra säkerhetsmål förbisågs eller igno-
rerades. Istället för att en fokusering på vapen ses i sammanhang med andra målsätt-
ningar inom en kontext av säkerhetspolitisk insats, kom de olika meningar vapenfo-
kuseringen fick i två olika kontexter att ses i relation till varandra. Att beslagta vapen 
blev därmed att ”slå två flugor i en smäll” när det gällde såväl att vara bästa kompani, 
som att förhindra en etnisk konflikt enligt den förståelse man hade av orsakerna till en 
sådan konflikt, där vapentillgång sågs som en av de mer centrala orsakerna.   

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

Då kontexten av tävling i arbetsprestation och vapenfynd främst upprätthölls av 
plutoncheferna, men med benäget stöd av många yngre gruppchefer och av kompa-
nichefen, var det också plutoncheferna som hade störst intresse av att säkerhetsar-
betet organiserades och leddes som en hierarkiskt organiserad befälsledd verksam-
het. Detta sätt att organisera arbetet var dels i linje med hur de arbetade på sina hem-
förband och utgjorde därför den normala ramen för officerares arbete och värdering 
av arbetet, dels gav det plutoncheferna ett större inflytande över gruppernas verk-
samhet än vad en gruppautonom organisering – gruppchefernas mission – gjorde. 
Plutonernas ”tävling” i arbete och vapenjakt underlättades därvid av att arbetet 
kunde organiseras och styras mer hierarkiskt och befälscentralt än vad en grupp-
autonom organisering innebar, där grupper kunde ägna sig åt annat än att tävla i 
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vapenbeslag, liksom att en befälshierarkisk organisering medgav större möjligheter 
till meningsfullt arbete inom ramen för officerarnas hemförbands traditioner.  

9.1.4 Officerarna och arbetets mening som hierarkiskt befälsledd 
verksamhet 
Som visades i kapitel 7 såg plutoncheferna under insatsutbildningen säkerhetsarbetet 
som en möjlighet till meningsfulla aktiviteter inom ramen för en förståelse av arbetet 
som en befälsledd verksamhet. Viktiga mål och inriktningar i denna kontext är att 
utvecklas som befäl, främst genom att få truppföra i befattning som plutonchef i en 
”skarp” uppgift, och att undvika sysslolöshet som befäl. Samtidigt visade de känne-
dom om att arbetet i Kosovo av tradition organiserades på ett sätt som lyfte fram 
gruppchefernas och minskade plutonchefernas betydelse för arbetets genomförande 
– något som kom att omtalas som ”gruppchefernas mission” (se avsnitt 3.2.2). I 
detta såg plutoncheferna risker att få mestadels administrativa uppgifter, men också 
möjligheter till ett mer plutonautonomt arbete, d.v.s. att utifrån det delegerade upp-
drag som underbygger ”gruppchefernas mission” också genomföra självständiga 
plutonoperationer.  

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

Den militärprofessionella förståelse av militär verksamhet som underbygger in-
ramningen av säkerhetsarbetet som svensk, militär befälsledd verksamhet kan dock 
sägas ”föreskriva” en plutonchefsroll som är aktiv, engagerad, ambitiös och där 
duglighet visas bl.a. genom hög arbetsaktivitet och intitativförmåga. Detta är inom 
en svensk, militärprofessionell förståelse något av en värdegrund för hur unga offi-
cerare värderas, både av varandra och av ”nymuckade” soldater och gruppchefer 
som under utbildningen ofta socialiseras till denna förståelse. Om plutoncheferna 
skulle kunna se sig som dugliga officerare på plutonnivå fick de således inte vara 
lata och inaktiva och släppa allt till gruppcheferna – det skulle ses som att bli styrd 
av sina underställda.  

Denna duglighet var också något plutoncheferna verkade sträva efter, och som 
gruppchefer och soldater genom värnpliktsutbildning var vana att officerarna strä-
vade efter och därmed såg som normalt. Plutoncheferna betonade också denna mili-
tärprofessionella förståelse genom att framhålla att om soldater och gruppchefer 
skulle se sig som kolleger med officerarna obligerade detta en vilja att arbeta hårt 
och att vara militärt disciplinerad. Kollegialitetens form bestämdes på officerarnas 
villkor. De mer erfarna gruppcheferna hade dock också andra, erfarenhetsbaserade 
värdegrunder för ett bra plutonchefsskap i utlandstjänst, med en mer tillbakadragen 
och stödjande plutonchefsroll.   
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Viljan till aktivitet bland plutoncheferna förstärktes också av ”tävlingen” dem 
emellan. Förmågan att få grupperna att hålla hög arbetstakt kommenterades ibland 
plutoncheferna sinsemellan som att det var en fråga om ledarskap, och därmed nära 
relaterad till en ”allmän” officersduglighet. Av de samtal jag hade med personal på 
olika nivå att döma verkar det också som om de såg VCP-verksamhet som den 
största chansen att påträffa vapen, och plutoncheferna, främst de som ”tävlingsgnab-
bade” mest (B10 och B40), planerade också in fler plutonchefsledda pluton-VCP:er 
än de andra plutonerna.  

Plutoncheferna hade därför skäl att leda sina plutoner enligt ett svenskt, befälshi-
erarkiskt sätt, att visa ”ledarskap” genom att få grupperna att arbeta mycket, och inte 
helt underordna sig ”gruppchefernas mission” där gruppcheferna står för de huvud-
sakliga initiativen till arbete. Plutoncheferna tog också, efterhand som deras erfaren-
heter ökade, allt fler initiativ som satte dem mer i centrum för gruppernas arbete. 
Huvuddelen av gruppcheferna, speciellt de yngre utan tidigare utlandserfarenhet, var 
å sin sida genomgående så pass militärt socialiserade, och hade genomgående inte 
fått så pass stor erfarenhet och vana av självständigt grupparbete att de utifrån detta 
kunde börja ifrågasätta ett befälshierarkiskt sätt att organisera arbetet.  

Hur främst plutonchefernas inramning av arbetet som en befälsledd verksamhet 
efterhand kom att resultera i att säkerhetsarbetet steg för steg förändrades i riktning 
från ett gruppautonomt mot ett mer pluton- och kompanicentrerat arbetssätt belyses 
nedan genom några exempel (för en vidare empirisk belysning, se Granberg 2013).  

 
• En översyn av kompaniområdet ledde till att plutonernas ansvarsområden 

förändrades från att varje pluton haft lika stor del av kartan, till att pluto-
nerna nu fick plutonområden utifrån befolkningstätheten i området. De 
östra, bergiga, skogiga och glesbefolkade delarna fick därmed två ytmässigt 
stora plutonområden, medan de mer tätbefolkade delarna runt Pristina och 
den kosovoserbiska enklaven söder om Pristina fick två geografiskt små 
plutonområden. Detta satte såväl pluton- som gruppchefer i en situation där 
de behövde bygga upp kunskapen om sina nya områden, och i detta läge 
genomförde plutoncheferna ett antal plutonchefsledda operationer. 

• Ledningen av säkerhetsarbetet skedde till del genom ett veckoschema som 
låg i det lokala datanätverket. Där kunde gruppcheferna skriva in vad de 
planerat göra under kommande veckor, liksom plutonchefen kunde skriva 
in vad han planerat liksom reservera tid för kommande pluton- och kompa-
niverksamheter. Detta kompletterades med ”normala” plutonordergivningar 
där plutoncheferna gick igenom kommande vecka med gruppcheferna. Plu-
toncheferna började efterhand dock fylla schemat och ge order om kom-
mande vecka utan att konsultera gruppcheferna, som upplevde att de allt-
mer fick utföra vad pluton- och kompanichefen hade planerat till nackdel 
för eget arbete i egna gruppområden. Detta kom istället att alltmer utföras i 
de tidsluckor när pluton- och kompanicheferna inte hade planerat något, 
vilket ledde till att gruppcheferna sällan hade hunnit planera något själva. 
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Genom detta minskade gruppchefernas inflytande över veckans arbetsinne-
håll, och plutonchefernas inflytande ökade.  

• En svensk militärprofessionell förståelse av militär verksamhet, speciellt så 
som den ter sig bland yngre officerare, har i dominerande grad formats i en 
utbildningsorganisation. När arbetet ses som svensk, militär befälsledd 
verksamhet finns därför ett stort mått utbildnings- och handledningstän-
kande med i bilden, även när det gäller relationer mellan chefer högre upp i 
befälskedjan. Att observera, stötta och handleda plutonchefer respektive 
gruppchefer och soldater var därför en av de roller där en inramning av ar-
betet som svensk, befälsledd verksamhet gick väl ihop med arbetet som 
gruppautonomt arbete inom ramen för en insatstradition, men ändå med ett 
bibehållande av plutonchefernas hegemoni – det är ju de som handleder. 
Detta prioriterade plutoncheferna ofta högre än att ta itu med ”pappersar-
bete” på campen, och det sågs som en mer självklar del av pluton-
chefsskapet än att administrativa chefsuppgifter skulle klaras av snabbt. Jag 
uppfattade vid mina besök i plutonchefernas arbetsrum det också som att 
plutoncheferna tillskrev hög status och ”officersduglighet” till att ofta vara 
ute i fält med grupperna.   

• Plutoncheferna hade redan under insatsutbildningen bemött soldaters och 
gruppchefers anspråk på kollegialitet med officerarna med att kollegialitet 
och att vara anställd handlade om att arbeta minst lika hårt som dem, och att 
vara så militärdisciplinärt självgående att några ”uppsträckningar” eller 
anmärkningar om bristande militär ordning inte skulle behövas från office-
rarnas sida. Befälen, plutoncheferna, såg sig själva som aktiva, hårt arbe-
tande och initiativrika, och kollegialitet med befälen innebar att soldaterna 
också skulle vara aktiva, hårt arbetande och intitativrika. Detta anammade 
soldater och gruppchefer, och det blev en tydlig del av deras självbild att 
vara professionella soldater som inte ryggade tillbaka för ett ständigt 
frameworkarbete ute i området. Det var således plutoncheferna som fyllde 
gruppchefers och soldaters eftersträvade kollegialitet med konkreta inne-
börder, och bibehöll på detta sätt den hegemoni som befälshierarkin gav 
dem men som soldaternas krav på kollegialitet hotade.  

• Kompanichefen var inte lika involverad i det dagliga säkerhetsarbetets ut-
formning, utan fokuserade mer på kompaniets arbete och uppgifter i stort. 
Han försökte ”sälja in kompaniet” för olika uppdrag hos Task Force-
ledningen i enlighet med strävan efter att vara bästa kompani, och ledde 
mer genom inriktningar och delegerade uppdrag än genom detaljerade or-
der. Hos kompanichefen var även det handledartänkande som svenska offi-
cerare omfattar djupt förankrat.  Han lät ofta någon av sina plutonchefer 
leda halv- eller helkompanioperationer, så även under Ugljare-operationen 
som, när den vuxit rejält, han inte ville ta över från den utsedda operations-
ledaren (en plutonchef) för att ”det skulle vara som att ta över kadettens 



 180 

skjutning” (intervju kompanichef B1, april). Under utvärderingen efter Ug-
ljare-operationen poängterade flera plutonchefer att kompanichefen måste 
vara chef mer, och kompanichefens handledartänkande fick en klar törn un-
der utvärderingen. Ugljare-operationen ledde till att kompaniledningen, 
med stöd av plutonchefernas uppfattningar påmindes om normala, hierar-
kiska militära ledningsmetoder för utförandet av olika operationer, och se-
dan använde sig av dem.  

• Utöver det stående uppdraget att upprätthålla SASE i eget område tilldela-
des kompaniet under april några tillfälliga uppgifter som kompanichefen till 
stor del eftersökte och tog på sig i enlighet med hans strävan efter att vara 
”Task Force-chefens naturliga val” (intervju B1, april). Detta rörde bland 
annat att understödja det irländska kompaniet med patrullering under dess 
rotationsvecka, att en kort tid ansvara för frameworkarbete i det finska 
kompaniområdet och att understödja det tjeckiska kompaniet med patrulle-
ring under en längre tidsperiod (månader). Dessa patrulleringsuppgifter ut-
fördes av olika plutoner som beordrades att utföra dem enligt ett schema. I 
och med dessa olika uppdrag i andra kompaniers områden verkade pluton-
cheferna mer eller mindre släppa det delegerade uppdraget att bedriva sä-
kerhetsarbete i eget område, och fokuserade helt på de nya, berordrade 
uppgifterna. Man kan säga att de började lyda kompanichefens order mer 
än att fullgöra det delegerade uppdraget. Plutoncheferna och många grupp-
chefer med dem kom att mer intressera sig för ”nya jaktmarker” i andra 
kompaniers område och lydde order snabbt, vilket till stor del också hade 
att göra med deras strävan att hitta vapen. De egna områdena sågs som 
mycket lugna och med låg sannolikhet att erbjuda vapenbeslag.  

Summering: befälshierarkins förstärkning 
Den balans mellan ett gruppautonomt och ett befälshierarkiskt sätt att organisera 
kompaniets arbete som kunde skönjas i början av insatsen, kom alltmer att luta mot 
ett befälshierarkiskt sätt att arbeta. Detta skedde inte genom någon order eller genom 
någon tydlig händelse där det gruppautonoma arbetssättet tydligt begränsades, utan 
genom flera små och subtila förändringar och intiativ från plutoncheferna i takt med 
att deras erfarenhet av säkerhetsarbetet i Kosovo ökade. Det fanns inte heller någon 
uttalad vilja att beskära gruppchefernas självständighet eller ”bakslughet” från plu-
toncheferna i detta, utan dessa gjorde alla små förändringar i enlighet med deras mer 
eller mindre omedvetna inriktning mot ett för dem mer meningsfullt plutonchefsar-
bete. Balansförskjutningen understöddes också av kompanichefens initiativ till olika 
kompanioperationer som innebar en högre grad av aktiviteter direkt planerade och 
beordrade av plutonbefälen, än av gruppchefernas fullgörande av ett stående upp-
drag i eget ansvarsområde – själva grunden för ett gruppautonomt arbetssätt.  

Även kompanichefen klev, från den första månadens mer tillbakadragna handle-
darskap och delegerande av uppgifter, fram mer som chef, och ledde sedan huvud-
sakligen själv alla större operationer. 
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9.1.5 Gruppcheferna och insatstraditionen ”gruppchefernas 
mission” 
I kapitel 7 avhandlades kort hur såväl plutonchefer som gruppchefer förstod att sä-
kerhetsarbetet i Kovoso av tradition organiserades på ett sätt som gav gruppcheferna 
större frihet och ansvar i arbetet och plutoncheferna en mer tillbakadragen roll än 
vad som är brukligt i militär verksamhet i Sverige. Den delegering av ett stående 
uppdrag som möjliggör den gruppautonoma organiseringen ger emellertid också 
plutoncheferna stor frihet, självständighet och ansvar för att arbetet genomförs. Hur 
plutoncheferna sedan i Kosovo kom att hantera detta genom att steg för steg stärka 
sin egen roll har berörts i förra avsnittet.  

Förståelsen av säkerhetsarbetet som ett traderat, gruppautonomt arbete var något 
främst gruppcheferna och soldaterna stod för. I denna kontextualisering av arbetet 
framstår det som viktigt för dem att lära känna sitt eget gruppområde, att regelbun-
det få arbeta, patrullera och besöka lokalbefolkningen i området, och att få planera 
och göra detta efter eget huvud. Likaså blir en viktig inriktning att samordna arbetet 
med alla andra aktiviteter grupperna vill hinna med, som t.ex. sömn, fysisk träning, 
besök på andra camper, ”sightseeing” i Kosovo eller mer otvungen samvaro i för-
läggningsbarackerna. Plutoncheferna var medvetna om denna strävan hos gruppche-
ferna, men mer så att de hade kännedom om det än att de också förstod arbetet och 
insatsens vardag på samma sätt som gruppcheferna.  

Gruppchefernas inriktning av arbetet mot sådant som framstår som relevant inom 
ramen för ett gruppautonomt arbete fick också konkurrens av pluton- och kompani-
chefens behov av gruppernas arbete inom ramen för olika officersledda pluton- och 
kompanioperationer. ”Gruppchefernas mission” fick ske i luckorna mellan dessa 
operationer och andra befälsinitierade aktiviteter, och dessa luckor blev tidvis både 
färre och svårare för gruppcheferna att planera. Hur gruppcheferna reagerade på 
detta kommer att avhandlas i ett kommande avsnitt. Nedan ges några exempel på hur 
gruppcheferna, när de väl kunde det, inriktade arbetet efter en syn på arbetet som ett 
gruppautonomt organiserat säkerhetsarbete. 

Underrättelsetjänsten sätter gruppcheferna i centrum 
Som visats i föregående avsnitt förstärktes i det studerade kompaniet den normala 
befälshierarkiska ordningen på bekostnad av den gruppautonoma organisationsord-
ningen. I Kosovo fanns i det studerade kompaniet emellertid en sedan tidigare upp-
kommen organiseringform som direkt stödde det gruppautonoma arbetet: organise-
ringen av underrättelsetjänsten. 

Underrättelsearbetet planeras främst av de fyra IO/LO-officerarna76 i ”IO/LO-
cellen” som är kompaniets specialenhet för underrättelsetjänst och samverkan med 
omgivande förband och underrättelseenheter i olika staber. IO/LO-cellen ansvarar 
för analys och sammanställning av den övergripande lägesbilden avseende säker-

                                                           
76 IO – Information officer, d.v.s. underrättelseofficer. LO – Liasion Officer, d.v.s. officer för 
samverkan med andra KFOR-enheter, med KPS, och med myndigheter i det kosovariska 
samhället. IO och LO delar dock på varandras tjänsteområden. 
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hetssituationen i kompaniets område. Deras analyser ligger också till grund för sär-
skilda informationsbehov inom kompaniets område, för vilket de främst nyttjar 
skyttegrupperna. Dessa förses därför regelmässigt med olika spaningsfrågor, d.v.s. 
frågor att samla information om, inför sina patruller i sitt AOR.  

Gruppcheferna såg ofta säkerhetsarbetet som (av tradition) organiserat som mer 
självständigt arbete på gruppnivå, vilket fick stöd av att underrättelsearbetet organi-
serades främst som ett samarbete mellan gruppernas inhämtning och IO/LO-cellens 
analys. Flera av gruppcheferna såg också till att just underrättelsearbetet blev en 
fråga främst för dem och IO/LO-cellen, utan att nämnvärt dra in plutoncheferna. 
Gruppcheferna såg underrättelsearbetet som betydelsefullt för sitt gruppautonoma 
arbete, då det också kunde innebära ”spaning för eget behov” i stället för ”spaning 
för högre chefs behov”. Det var, i jämförelse med övrigt säkerhetsarbete också ett 
verksamhetsområde där det var lättare att hålla plutoncheferna utanför.  

Att arbeta efter eget huvud i det egna gruppområdet 
Det gruppautonoma arbetet innebar också att det var gruppchefen som utifrån det 
stående, delegerade uppdraget bar huvudansvaret för vilket frameworkarbete som 
utfördes i det egna gruppområdet. Men denna frihet under ansvar innebär också 
möjlighet att göra andra saker än att bara patrullera och ägna sig åt säkerhetsarbete. I 
patruller i vilka jag under båda fältstudieperioderna följde med (april och juli/aug) 
användes tid t.ex. till hinderkörning med terrängbilarna för att det var roligt och gav 
förarna övning, till ”sightseeing” och fotografering av olika platser i Kosovo, till 
undersökningar av tidigare KFOR-campområden och observationsplatser, eller till 
att besöka personalbutiker på olika camper. Detta skedde oftast i samband med 
patrullering för att ”visa närvaro” eller för att rekognoscera ett område eller en väg.  

Andra patruller innebar besök hos olika familjer, fotografering av olika spanings-
objekt, och samtal med olika bar-, restaurang- och caféägare. Flera av dessa aktivite-
ter var infogade i gruppernas mer långsiktiga arbetsplaner för sina områden, t.ex. att 
besöka en viss by för att det var länge sedan man var där eller för att bygga upp 
kunskap om aktiviteter vid ett ”misstänkt” hus. 

Summering: en arbetstradition som satts något åt sidan 
Generellt var de äldre gruppcheferna med utlandserfarenhet mer benägna att nyttja 
patrullarbetet för olika egna påhitt utanför säkerhetsarbetet, eller att gå förbi pluton-
cheferna i underrrättelsearbetet medan de yngre gruppcheferna var mer benägna att 
göra som plutoncheferna ville och visade färre initiativ till olika avvikelser från 
säkerhetsarbetet under patrullering. De äldre gruppcheferna gav återkommande 
intryck av att vilja ha en tämligen självständig roll gentemot plutonledningen, något 
som också verkade smitta av sig på gruppmedlemmarna. De yngre, oerfarna grupp-
cheferna, som genomgående också hade de yngsta soldaterna för att skapa en lämp-
lig ålderskillnad enligt den hierarkiska senioritetsprincipen (se s 153), framstod 
oftare som mer osjälvständiga gentemot plutoncheferna, som de i många fall hade 
haft som instruktörer eller motsvarande under grundutbildningen. 
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För att kunna utföra ett självständigt, långsiktigt arbete inom ett eget, geografiskt 
ansvarsområde behövde grupperna, utöver den stående delegeringen av uppdraget 
att bedriva frameworkarbete, en hel del egen tid. Under fältstudieperioden i april 
kom kompaniet att utföra en hel del tillfälligt frameworkarbete i angränsande kom-
paniers områden, vilket inte gav samma förutsättningar för att lära känna sitt geogra-
fiska gruppområde och grupperna hade inte riktigt ”kommit in” i sina områden än. 
Flera av grupperna försökte lösa denna tidsbrist för arbete i eget område med att i 
möjligaste mån försöka ta en sväng genom sitt gruppområde på väg till eller från 
uppgifter i andra kompaniområden. Andra grupper släppte mer eller mindre helt det 
egna gruppområdet under de perioder när de beordrades iväg till andra kompaniom-
råden. 

9.1.6 Chefernas hantering av en rutinartad och tröttande 
verksamhet i utlandstjänst  
En annan kontext som cheferna på samtliga nivåer orienterade sig mot i samtal och 
intervjuer under insatsutbildningen var den efter många svenska utlandsinsatser väl 
etablerade erfarenheten i Försvarsmakten att utlandstjänst kunde vara väldigt tröt-
tande, rutinartad, händelselös och tråkig, och kräver att soldaternas motivation hålls 
uppe genom olika åtgärder. Under fältstudieperioden i april hade ingen just hunnit 
bli less på arbetet, utan det mesta var nytt och spännande, även om vissa uppgifter 
redan efter en månad i Kosovo framstod som tråkigare än andra. Eller som en 
gruppchef uttryckte det: 

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

 
Det rutinartade och tröttande arbetet omtalas ofta som en av huvudorsakerna till 
personalkonflikter och alkoholproblem i utlandstjänst, och har i flera studier, av-
handlingar och C-uppsatser på Försvarshögskolan utpekats som ett av de främsta 
sammanhangen för att förstå och tala om ledarskap i utlandstjänst (Andersson 2001, 
Andersson & Johansson 1999, Niklasson 2004, Svensson 2005, Wallenius 2001). 
När utlandstjänst förstås på detta sätt blir förmågan att på olika sätt hålla motivation-
en uppe hos soldater och befäl och skapa god sammanhållning, god förbandsanda, 
och spännande, omväxlande och motiverande inslag i utlandstjänsten ett viktigt 
chefskunnande för att undvika många av de kända problemen.  

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

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

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

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

Inom ramen för arbetet som en rutinartad och tröttande verksamhet är kompani-
chefens inriktning mot hela kompaniets deltagande dock ett dubbeleggat svärd. 
Kompanioperationerna är spännande och tillhörighetsskapande, men bidrar samti-
digt ytterligare till gruppernas höga arbetsbelastning och tar tid från deras eget auto-
noma arbete. En annan effekt av att kompanioperationerna genomförs med mer 
personal än vad uppgiften egentligen kräver är att gruppernas möjlighet att själva 
planera och genomföra säkerhetsarbete ytterligare kringskärs, till förmån för en mer 
centraliserad ledningsmodell där uppgifterna utgår från kompaniledningen.   

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

Men när även plutoncheferna emellanåt ramade in arbetet som en rutinartad och 
tröttande verkamhet i utlandstjänst, var tre åtgärder som plutoncheferna rutinmässigt 
nämnde för att ”bryta av” mot vardagens rutinarbete dels att ibland ge grupperna 
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ledigt någon dag för att kunna göra en ”baccisresa”77, d.v.s. en nöjesresa till någon 
annan camp eller plats i Kosovo, dels att genomföra stridsskjutningar, dels att ha 
”plutonsmys” på radiorelästationen C2 som var en ”minicamp” uppe i bergen en bra 
bit från Camp Victoria. ”Plutonsmys” innebar att hela eller större delen av plutonen 
gjorde något mer festartat tillsammans. 

Stridsskjutningar, d.v.s. skjut- och stridsövningar där chefer, soldater och grupper 
övar sig på att inom grupper och plutoner ge order, samarbeta, förflytta sig och 
skjuta skarpt med olika vapensystem, skedde i en nedlagd gruva, ett dagbrott ca 30-
40 minuters körning söder om Camp Victoria. Plutoncheferna gav inte stridsskjut-
ningarna mening enbart som åtgärd för att bryta av mot vardagens rutinarbete, utan 
också mening som rationella aktiviteter inom ramen för en befälshierarkisk, militär-
professionell förståelse där det är meningsfullt att plutonen blir så bra i strid som 
möjligt och att skjutövningar av olika slag sker i enlighet med gällande säkerhetsbe-
stämmelser.  

Viljan att öva sin pluton gav plutoncheferna uttryck för redan under insatsutbild-
ningen, men väl i Kosovo insåg de begränsningarna för större stridsövningar. De gav 
under skjutövningarna uttryck både för åsikterna att övningarna var till för att vid-
makthålla gruppernas kompetens i strid, liksom de var till för att soldaterna skulle 
”få skjuta av sig lite” som avbrott till vardagen. Som motiverande åtgärd för att 
”bryta av” från vardagsarbetet och ”få skjuta av sig lite” verkade det mer gå hem hos 
de yngre, relativt nyutryckta soldaterna och gruppcheferna, medan de äldre grupp-
cheferna gärna ville ha skjutövningar som var direkt relaterade till situationer de 
menade kunde hända i det dagliga arbetet.   

Att göra arbetet roligt och spännande i grupperna 
När det gäller att hantera trötthet och leda hos personalen var det gruppcheferna som 
bar den största bördan, samtidigt som de själva också skulle utföra det rutinartade 
och tröttande arbetet. En strategi var att försöka göra arbetet i sig spännande. En 
gruppchef berättade t.ex. om hur han genomfört ”operation Viking” med sin grupp 
under ett dygn, där de med en del av gruppen legat och spanat med bildförstärkare 
mot en misstänkt plats för dumpning av stöldgods med andra delar av gruppen grup-
perade en bit bort beredda att köra fram och ”ta” dem som eventuellt dumpade 
stöldgods. Hela syftet med operationen, berättade gruppchefen, var att göra något 
spännande, både för honom som f.d. jägargruppchef och för gruppen.  

                                                           
77 ”Baccis” [back-sis] är ett vanligt uttryck i utlandsjargongen om sådant som är nöjesartat, 
lättfångat eller utan krav på större arbetsinsats Uttrycket förekommer ofta i olika kombinat-
ioner, t.ex. i ”baccisresa” som i citatet, som i ”baccisgrad” om tillfälliga befordringar till 
högre tjänstgrad under utlandstjänst, eller som i ”baccisgeneral”, d.v.s. den som tar på sig att 
ordna med olika resor, fester m.m. Ordet har funnits i utlandsjargongen sedan 50-talet (Agrell 
2000) och härrör troligen från de första svenska FN-insatserna i Sinai (från 1956), där 
”bakshish/baksheesh” förekommer. Bakshish eller Baksheesh betyder ”dusör” eller ”liten 
gåva” och är i arabvärlden en institutionaliserad kulturell sedvänja att ge små gåvor till tjäns-
temän av olika slag i utbyte mot tjänster.   
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En hel del av gruppchefernas hantering av rutinartat och tröttande arbete hand-
lade dock inte om att ha kul eller att göra arbetet spännande, utan om åtgärder för att 
orka med arbetet på lång sikt:  

Förra veckans arbete var ju inte sådär jättemotiverande, varken för mig eller 
de andra, och då kräver det ju... när man för tredje gången ska ut på ett 24-
timmars arbetspass så kräver det liksom att... hitta nåt sätt att motivera solda-
terna. MG: Vad gör du då? B23: Jag brukar sätta, jag har ju bara två förare, 
och de brukar ju få gå runt... de får sova i baksätet, det finns inga sätt, annars 
(Gruppchef B23, augusti) 

 
Föreskrifterna för fordonspatruller var att de skulle utföras av minst fyra soldater, 
men flera av gruppcheferna berättade att en vanlig åtgärd var att låta två av de fyra 
sova i baksätet på terrängbilen så fort läget medgav för att något minska den sömn-
brist de flesta grupper led av. Likaså genomfördes många patruller med enbart tre 
man i fordonet, då någon lämnades kvar på campen för att sova eller p.g.a. sjukdom.  

När det gällde mer spännande och potentiellt farliga inslag var inte detta något 
som alltid låg i gruppchefens hand att åstadkomma, utan det var i de större, pluton- 
och kompanioperationerna de flesta mer riskabla lägena skapades. Chansen till mer 
riskabla och lagom farliga insatser var också en stark motivator för arbete.  

Att soldater och gruppchefer vill ”vara med om saker” (Gruppchef B32, april) el-
ler ”nåt fräckt som man kan berätta för sina kamrater hemma” (Gruppchef B33, 
april) ligger väl i linje med de undersökningar av soldaters motiv för utlandstjänst 
som gjorts. Hedlund (2011) rapporterar för svenska soldater i Liberia och Kosovo att 
dessas motiv för att frivilligt söka tjänstgöring i Liberia eller Kosovo starkt handlade 
om personlighetsutvecklande, ”postmoderna” motiv som att vara med om starka och 
spännande upplevelser eller att få vara med om äventyr i exotiska, främmande län-
der, mer än om ”moderna” motiv att tjäna pengar eller skaffa sig meriter.  

Summering: olika chefsnivåers strategier för att bemöta trötthet och leda 
Förståelsen av arbetet som en rutinartad och tröttande verksamhet skedde för office-
rare (kompani- och plutonledningar) och för gruppchefer i samverkan med deras 
respektive förståelse av arbetet som en befälsledd verksamhet respektive en grupp-
autonom verksamhet, vilket ledde till olika sätt att instrumentellt hantera trötthet och 
leda. För kompanichefen hanterades det primärt genom att skapa delaktighet i ge-
mensamma ”storoperationer” som genomfördes till största delen på hans intitiativ, 
vilket för grupperna innebar såväl möjligheter till mer spännande verksamhet än vad 
vardagsarbetet erbjöd, som en ökad arbetsbelastning. Plutoncheferna hanterade 
trötthetsproblem dels genom vad de menade vara ”personalvårdande” åtgärder som 
att ge lite ledigt eller att ha ”plutonsmys”, eller genom stridsskjutningar som de 
antog var något soldater ville ägna sig åt. De båda senare aktiviteterna innebar dock 
att det var plutoncheferna som bibehöll initiativ och tolkningsföreträde om när dessa 
avbrott från vardagsarbetet skulle ske, och vad de skulle innehålla.  

Gruppcheferna å sin sida hanterade tröttheten och rutinen genom att tänja något 
på anvisningar och regler för att spara på personalen, eller att försöka komma iväg 
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på andra aktiviteter än det vardagliga arbetet. För det senare behövde de emellertid 
ofta plutonchefernas tillstånd, men det skedde också genom att ibland göra lite som 
man ville under det gruppautonoma säkerhetsarbetet. Inom grupperna kunde till och 
med några av soldaterna ”driva” gruppen mot vissa aktiviteter för att få sina egna, 
personliga intressen tillgodosedda, och gruppcheferna genomförde aktiviteterna för 
att göra dessa soldater nöjda.  

9.2 Viktfördelningar, begränsningar och konflikter i 
förståelsen   
Ovan har ett antal exempel getts på hur chefer på olika nivåer inriktat och handlat i 
arbetet utifrån sin förståelse av detsamma – något som också kan ses som vilket 
kunnande de visar i arbetet. Orienterande förståelse i form av möjliga praktikexterna 
kontexter för ett arbete ger i detta en handlingspotential att sätta arbetet i olika sam-
manhang där vissa inslag och företeelser i arbetet lättare kan uppfattas och ses som 
”figur” – d.v.s. objekt för olika handlingar – mot bakgrund av kontexten. En instru-
mentell förståelse ger handlingspotential att med olika medel hantera objekten.  

Kunnande har ovan (kap. 5) beskrivits som kunskapens aktiva sida, som reali-
sering av subjektiva, mentala och (objektiva) artefaktbundna handlingspotentialer 
(kunskap) genom handling och användning i en social verklighetsdimension, där 
kunnandet och dess förändringar också kan bli synliga på ett helt annat sätt än när 
det gäller människors subjektiva förståelse.  

Detta sätt att förstå kunnande får främst två implikationer: dels att ett specifikt 
kunnande har en ”bakgrund” i ett visst sätt att förstå något och de mer specifika 
färdigheter och kunskaper detta aktualiserar, dels att kunnandet måste undersökas 
genom människors handlingar. I exemplen ovan visades hur chefernas kunnande – 
deras olika åtgärder och inriktningar i arbetet – hänger samman med deras olika sätt 
att förstå arbetet.  

9.2.1 Chefernas kunnande i säkerhetsarbetet  
När det gäller vilket kunnande cheferna visade, d.v.s. vad man inriktade sina an-
strängningar mot och vilka kunskaper och färdigheter cheferna satte i rörelse för att 
för att åstadkomma något i förhållande till detta vad, hänger detta, som sagt, nära 
samman med de praktikexterna kontexter inom vilka de förstod arbetet. En praktik-
extern kontext som alla chefsnivåer förhöll sig till och vars mål med, inriktningar av 
och medel för arbetet alla chefer använde som utgångspunkt för även andra mål och 
inriktningar, var den kontext för arbetet som ovan benämnts en säkerhetspolitisk 
insats i ett vapentätt område. Denna kontext hade också status av att vara ”officiell” 
kontext för arbetet genom att de ”teoretiska” genomgångarna under insatsutbild-
ningen mestadels behandlade denna. Likaså var det formella uppdraget/målet att 
upprätthålla ”safe and secure environment” (SASE) liksom arbetets formella medel i 
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form av t.ex. VCP:er, patruller etc. presenterat inom ramen för denna kontext. Den 
är därför i en mening den mest grundläggande kontexten för arbetet, gentemot vilken 
cheferna var tvungna att förhålla sig även vid andra sätt att konextualisera arbetet.  

Inom den vidare kontexten av säkerhetspolitisk insats och politisk reform, med 
dess tilldelade uppgifter och fastställda metoder strävade chefer emellertid efter att 
”driva” arbetet mot aktiviteter, inriktningar eller sätt att organisera arbetet som 
gjorde det mer tydligt och direkt meningsfullt för dem – vilket innebar att andra mål 
och värden än de som den säkerhetspolitiska insatsen innebar blev aktuella. Som 
visats ovan ville plutoncheferna inom ramen för den säkerhetspolitiska insatsen 
gärna ”driva” arbetet mot vapeninsamling, liksom mot ett mer befälshierarkiskt sätt 
att organisera arbetet – två sätt att förstå meningen med arbetet som gick bra att 
kombinera. Gruppcheferna ville däremot se den säkerhetspolitiska insatsen på ett 
sätt som gick bättre att kombinera med sin strävan att arbeta mer självständigt i de 
egna gruppområdena.  

De kontextualiseringar cheferna själva gjorde i denna ”drivning” av arbetet följde 
i stort också den vikt de tre chefsnivåerna under insatsutbildningen hade lagt i olika 
praktikexterna kontexter. Arbetet gavs därvid i stor utsträckning mening inom de 
praktikexterna kontexter som redovisats i förra kapitlet, men med olika mening för 
olika chefsnivåer. Vidare kom dessa kontexter under insatsen att sammanföras i två, 
chefsnivåspecifika grupper eller kluster av kontexter, men utgick ändå från de vär-
den och inriktningar som kunde förstås inom den vidare, ”teoretiska” kontexten av 
säkerhetspolitisk insats. 

9.2.2 Kunnande utifrån grupper av kontexter 
Ett av fallstudiens empiriska huvudresultat är således att chefernas kunnande i det 
säkerhetsrelaterade arbetet har skett utifrån två icke-slumpmässiga grupper av prak-
tikexterna kontexter. Grupperna uppstod genom att cheferna kunnat sammanföra 
vissa kontexters olika mål och meningar med arbetet, värden och inriktningar som 
går väl ihop och förstärker varandra. Den andra gruppen av kontexter erbjuder alter-
nativa värden, inriktningar, mål och meningar som ibland står i ett motsatsförhål-
lande till de första. Dessa kontextgrupper följer i stort den viktfördelning i förståel-
sen som olika chefsnivåer visade under insatsutbildningen där officerarna främst 
lutade sig mot en starkt yrkesförankrad militärprofessionell förståelse, och grupp-
cheferna såväl mot en svagare militärprofessionell förståelse som en erfarenhetsba-
serad förståelse av arbetet. Formningen av dessa kontextgrupper började således 
redan under insatsutbildningen, men fullbordades när arbetet i Kosovo började på 
allvar. 

Dessa två grupper av meningsgivande sammanhang för arbetet lägger vidare en 
grund för olika organisationsnivårelaterade åsiktsläger och internpolitiska konflikter 
som i det studerade kompaniet dock aldrig riktigt kom att bryta ut, utan höll sig 
under ytan under insatsen. De lägger också en grund för att många gruppchefer, 
främst de yngre och nyligen utryckta från militär grundutbildning, kunde vackla 
mellan ”plutonchefsåsikter” och ”gruppchefsåsikter” om säkerhetsarbetet och hur 
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det organiserades och genomfördes. De äldre och mer erfarna gruppcheferna var mer 
fasta i sina ”gruppchefsåsikter”, men lyfte aldrig upp dem i samlad opposition 
gentemot plutoncheferna, utan framförde vid några få tillfällen sina åsikter i enskilda 
meningsutbyten med dem. Detta kom några av plutoncheferna att se som ett ledar-
skapsproblem. Däremot talade gruppcheferna och soldaterna ofta med varandra om 
detta. 

9.2.3 Att balansera mål och inriktningar från icke- eller 
svårförenliga kontexter  
De mål och inriktningar som olika praktikexterna kontexter framhåller som värde-
fulla för arbetspraktiken i Kosovo kan, som diskuterats ovan, i vissa fall lätt kombi-
neras och samverka med varandra. De mål och inriktningar som blir centrala i ett 
visst meningssammanhang kan därmed bli nåbara även inom ramen för andra me-
ningssammanhang, som exemplen med hur officerarna förstod den säkerhetspoli-
tiska insatsen som att minska risken för etniskt våld genom att försöka beslagta 
illegala vapen, samtidigt som detta gavs mening inom ramen för en ”tävling”, vilket 
i sin tur underlättades genom att arbetet organiserades så att plutoncheferna hade 
stort inflytande över det.  

Men de olika målen och inriktningarna kan också motverka varandra såtillvida att 
det att lägga vikt vid och handla gentemot ett visst mål med mening inom en kontext 
gör det svårare att nå ett annat mål vars mening kan hänföras till ett annat sätt att 
förstå arbetet. Nedan ges ett exempel på hur arbetet bedrivs i spänningar mellan 
olika sätt att förstå arbetet och ge det mening, men också hur cheferna i sitt utfö-
rande av arbetet hittar en balans mellan två svårförenliga inriktningar. 

Spänningen mellan närvaro som ”avslappnade ordningspoliser” och 
närvaro som ett potentiellt militärt hot på plats i Kosovo 
Den internationella militära närvaron kan sägas fylla två sammanhängande men 
ändå skilda uppdrag: dels att vara på plats som ett militärt förband med beredskap att 
ingripa om våldsamheter uppstår mellan olika grupper i Kosovo, dels att vara ”ord-
ningspoliser” med uppdrag att upprätthålla lag och ordning i Kosovo och med stor 
anpassning till det rådande läget.  

För att kunna utföra det första uppdraget är man på plats i Kosovo som ett disci-
plinerat militärt förband med vapen och annan materiel för strid och lägger tid på 
”vidmakthållandeträning”, d.v.s. skjut- och stridsövningar, på olika beredskaps- och 
materielkontroller, samt på rekognoscering för att lära sig att hitta snabbt. Verksam-
heten är av tradition och i grund och botten befälshierarkiskt organiserad och förstås 
också så av främst plutoncheferna, även om en lokal insatstradition av gruppauto-
nomt arbete finns. Likaså lyder man under olika arbetstraditioner, regler och be-
stämmelser som gäller för den svenska Försvarsmakten i Sverige såväl som i Ko-
sovo, vilket beskrevs som att arbetet också sker som en verksamhet inom Försvars-
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maktens organisation och regelverk, vilket erbjuder ännu en praktikextern kontext 
för säkerhetsarbetet.  

För det senare uppdraget att upprätthålla lag och ordning i Kosovo genomförs 
”polisiärt” frameworkarbete genom patrullering, övervakning och fordonskontroller 
såsom i de empiriska exemplen ovan.  

Dessa två uppdrag hänger samman och har ingen tydlig gräns mot varandra, men 
har ändå en inneboende spänning då de egentligen är verksamheter inom två skilda 
kunskapsområden – militär strid/upprorsbekämpning, och civilpolisiärt arbete. Sol-
dater och chefer är militärt grundutbildade, utrustade och till del samövade för det 
förstnämda genom värnplikt, officersutbildning och insatsutbildningens stridsöv-
ningar, men utför i huvudsak ordningspolisiära uppgifter som inte alltid kräver mili-
tär utbildning och utrustning.  

Det polisiära arbetet innebär också en betydande grad av anpassning till det lo-
kalsamhälle där polisarbetet bedrivs – tydligast tar sig detta uttryck som en kulturell 
medvetenhet och att de svenska KFOR-förbanden försöker låta bli att bryta mot 
lokala kulturella normer, men också att man uppträder ganska avslappnat gentemot 
lokalbefolkningen och att man sällan patrullerar eller uppför sig särskilt militärt, 
d.v.s. som om man förväntade sig strid eller fientligheter eller för att visa upp disci-
plin, enighet och styrka. Många av de erfarna gruppcheferna var också medvetna om 
vilka signaler vapen och ”stridsberett” militärt uppträdande kan innebära i en kon-
fliktzon som Kosovo: 

De här [lokalbefolkningen] har sett KFOR-soldater i x år, de har sett nog av, 
de har haft folk som varit här och rensat, och varför skulle vi springa runt och 
leka macho, de har ju haft riktiga, alltså riktiga soldater inom citationstecken 
här, vi är ju här för att se till att stämningen är god och att det inte händer en 
massa mer skit, och då behöver ju inte vi vara de här som springer runt och 
skriker och ser ut som om vi ska ha ihjäl nån nästa gång de kollar snett på 
oss. (Gruppchef B23, april)  

 
Själva insatsområdet och konflikthistorien kan således kräva ett annat uppträdande 
än ett ”stridsberett” militärt uppträdande. Militär närvaro kan mot bakgrund av detta 
också ses som ett uppvisande av uniformerad personal, vapen och militär materiel 
mer än att visa ett speciellt militärt förhållningssätt genom ett disciplinerat och strikt 
militärt uppträdande. Soldaterna kan därigenom låta den militära utrustningen så att 
säga utgöra huvudinsatsen i den militära närvaron, medan de själva kan vara mer 
avslappnade i sitt polisiära arbete.  

Att vapen och uniformer i sig – mer än uppträdandet – kan vara tillräckligt för att 
visa närvaro som militärt förband, och att i det dagliga uppträdandet anpassa sig till 
läget vittnar även en gruppchef om, men också att detta inte alltid passar in i den bild 
av ett disciplinerat, stridsberett förband som en del av plutoncheferna ville ha av sina 
plutoner: 
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MG: Men generellt då, du säger att det är för mycket militärt här på nåt sätt, 
att det behövs inte, vad menar du då? B21: Det behövs ju militärt, men ... på 
VCP:erna så vår grupp får kritik för att vi är laid-back och för låg... ja, för 
lugna, och vi anser att vi tänker inte stå och peka med bössorna mot kvinnor 
och barn /…/och det är inte poppis tydligen utan det ska vara [vaksamt] hela 
tiden då. MG: Har han [stf plutch] sagt varför? B21: Näe, inte riktigt, för att 
det ska vara så, det är, han är ju duktig på det här med, där ser ju han sin, grej 
att han är duktig på att söka fordon och folk och så för att han är [militärpo-
lisbefäl], men det är i krig, i krig, inte här nere, det är skillnad skulle jag vilja 
påstå, att visitera fientliga soldater man tagit tillfånga, eller.. ja, det är an-
norlunda här. (Gruppchef B21, april) 

 
Flera av plutoncheferna var dock också medvetna om vikten av ett ”avslappnat” 
uppträdande, men närvaron och uppvisandet av sig själva som ett militärt förband, 
berett på eventuella utbrott av våld och oroligheter fanns ofta i bakgrunden som ett 
implicit krav på ett striktare och mer vaksamt uppträdande i arbetet. Krav i linje med 
detta framförs också från kompanichefen som, väl medveten om att olika betraktare 
dömer hans kompani efter ”utrustnings bärande och yttre uppträdande”, har förbjudit 
alla typer av avsteg från reglementerad uniform, utrustning och tjänstetecken. Gene-
rellt var yrkesofficerarna mer måna än gruppcheferna om att förbandet uppträdde 
vaksamt och militärt disciplinerat. 

Soldater och gruppchefer visar i det dagliga arbetet dock en balans mellan rollen 
som militärt förband och det polisiära arbetet: de är hela tiden formellt rätt klädda 
enligt svenska militära bestämmelser, och bär ständigt stridsväst, vapen och ibland 
också skyddsväst och hjälm, men uppträder som regel i övrigt väldigt avslappnat 
och inte speciellt militärt. Det kan ses som en vardaglig balans mellan en anpassning 
till det säkerhetsmässiga läget, det samhälle man befinner sig i och den kontext det 
innebär, och Försvarsmaktens och officerarnas krav på disciplinerat och formellt 
uppträdande vars värde framgår när säkerhetsarbetet ses som en verksamhet inom 
Försvarsmaktens organisation och regelverk. Figur 9-02 sammanfattar resone-
manget. 
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Detta är ett exempel på hur en balansakt måste göras mellan två ganska olika me-
ningssammanhang för arbetet med de olika inriktningar av och mål för arbetet de 
medför. Ett som är helt förankrat i den inre insatskontexten och ”blint” för hur insat-
sen och dess miljö egentligen ter sig – reglerna för t.ex. utrustnings bärande eller 
körande av fordon ska följas i alla fall – och ett som baserar sig på hur det lokala 
samhället, säkerhetsläget och målen för säkerhetsarbetet ser ut oavsett vilken formell 
försvarsmaktsordning som gäller.  

9.2.4 Spänningar mellan olika sätt att förstå arbetet 
Som framhölls i avsnitt 9.2.2 är ett av de empiriska huvudresultaten från fallstudien 
att chefernas kunnande i det säkerhetsrelaterade arbetet i Kosovo har skett utifrån 
två icke-slumpmässiga grupper av de praktikexterna kontexter cheferna orienterade 
sig mot under insatsutbildningen. Ett av de mer framträdande resultaten i detta är att 
det formella uppdraget att upprätthålla ”safe and secure environment (SASE)” av 
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olika chefsnivåer tolkats olika och getts mer konkret mening beroende på inom vilka 
andra praktikexterna kontexter de förstår arbetet. Här kom vilken vikt olika chefs-
grupper under insatsutbildningen lade i olika kontexter att bli vägledande för vilka 
inriktningar av arbetet de strävade efter. 

Officerarnas tolkning av kompaniets uppdrag kom under kompanichefens led-
ning att handla om vapeninsamling och att vara bästa kompani. Denna inriktning 
samverkade med plutonchefernas kontextualisering av arbetet som en tävling i va-
penjakt och arbete och som en befälshierarkiskt organiserad verksamhet i enlighet 
med hemförbandens traditioner. Att stärka detta sätt att organisera verksamheten 
samverkade också med meningsgörandet av arbetet som en verksamhet inom För-
svarsmaktens organisation och regelverk.  

De officersinitierade inriktningarna av arbetet fick dock effekter bland grupperna 
genom bl.a. ett mycket högt arbetstidsuttag och att de periodvis inte fick möjlighet 
att arbeta i sina gruppområden. Bland gruppcheferna fanns också orienteringar mot 
andra meningsgivande kontexter för arbetet – kontexter som betonade gruppauto-
nomt arbete, och som betonade arbetet som en rutinartad verksamhet som krävde 
åtgärder för att bibehålla personalens motivation. Även kompanichefen gjorde denna 
senare inramning, och försökte motverka tristess genom att genomföra kompani-
operationer med all tillgänglig personal. Detta lyckades ge en ”vi-känsla” på kom-
paniet, men bidrog i praktiken också till den höga arbetsbelastningen och svårighet-
erna att arbeta gruppautonomt.  

Det sätt att förstå arbetet som gruppcheferna, främst de äldre, mer erfarna hade, 
föranledde dem att ifrågasätta officerarnas inriktningar och istället efterfråga mer 
arbete i eget gruppområde, samt större möjligheter till vila och fritid. Samverkande 
med dessa sammanhang för arbetet, förstods den säkerhetspolitiska insatsen vidare 
som en fråga om att hjälpa civilbefolkningen mer än att hitta vapen, och inom ramen 
för en förståelse av arbetet som en verksamhet inom Försvarsmaktens organisation 
och regelverk gjordes försök att hitta formella arbetstidsregler som stödde kravet på 
vila och fritid. Den ”motförståelse” av arbetet som gruppcheferna därvid visade fick 
dock aldrig uttryck som konflikter mellan gruppchefer och plutonchefer, utan höll 
sig som spänningar under ytan och kom endast i några fall fram som öppna me-
ningsutbyten. I de två fall jag kunde observera tolkades dessa av de runtomvarande 
plutoncheferna som personkonflikter mer än sakkonflikter, som att de aktuella 
gruppcheferna generellt hade svårt att samarbeta, medan gruppcheferna var mer 
benägna att se det som att plutoncheferna inte lyssnade på gruppchefernas idéer om 
arbetet.   

En orsak till att gruppcheferna inte i någon större grad samlades i opposition mot 
officerarna var att de saknade forum där en sådan opposition skulle kunna bildas. En 
hel del av de yngre gruppcheferna och soldaterna som hade värnplikten nära inpå 
betonade, i kontrast till sin förutvarande militära roll (som värnpliktiga), också ofta 
sin nya militära roll som professionella, anställda soldater och kolleger med office-
rarna, vilket de fick kalla sig på de senares villkor: att jobba hårt, att vara discipline-
rad och att inte slarva. Många yngre chefer och soldater kom därmed själva att be-
tona hårt arbete och att i Kosovo var man inte för att vila.  
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Som gruppchefer var dessa yngre chefer emellertid också en del av arbetsman-
skapet och de var lika hårt ianspråktagna som sina soldater. De yngre gruppcheferna 
kunde därför emellanåt vackla mellan vad de äldre gruppcheferna ansåg, och vad 
plutoncheferna, som de många gånger haft som utbildningsbefäl i Sverige, ansåg om 
arbetet. Det verkade vara lika lätt för de äldre gruppcheferna att utifrån arbetsbelast-
ningen rekrytera dem för sin sak, som det var för plutoncheferna att utifrån den 
eftersträvade självbilden hos soldater och yngre gruppchefer rekrytera dem för sin. 

Den spänning mellan olika sätt att förstå säkerhetsarbetet som ovan beskrivits 
som chefsnivårelaterad, fanns därmed också ofta hos den yngre personalen. Detta 
framkom mycket tydligt vid en intervju med en yngre gruppchef, som haft sin plu-
tonchef som befäl under grundutbildningen i Sverige och som redan före utlands-
tjänsten också var god vän med plutonchefen. På väg till intervjulokalen talade vi 
om det pressade arbetsschemat, och han gav uttryck för vad hans plutonchef ofta 
sade:  

Vi är ju här för att jobba, man kan ju liksom inte ligga och löka på campen. 
(samtal Gruppchef B22, april) 

 
Tio minuter senare, under intervjun, kom samtalet att handla om vad plutoncheferna 
inte riktigt förstår om utlandstjänsten:  

[T]empot i arbetet /…/ här är det liksom, 24 timmar om dygnet i åtta veckor, 
och då kan man inte vara i tjänst hela tiden, man måste ha tiden då man kan 
ligga och, kolla på en film eller nånting. (intervju, Gruppchef B22, april) 

 
Citaten är ett koncentrerat exempel på de motsatser i sätten att förstå arbetet som 
förekom inom de följda plutonerna på kompaniet, och som ledde till spänningar och 
några mindre konflikter p.g.a. att säkerhetsarbetet huvudsakligen genomfördes i 
enlighet med främst officerarnas förståelse av arbetet. Vid flera andra tillfällen 
kunde jag höra soldater och gruppchefer inför mig och ofta med plutoncheferna i 
närheten betona att de var där för att jobba, för att sedan, i sin grupp, klaga på att de 
fick sova för lite, inte hann träna eller att någon uppgift var så tråkig att de helst 
skulle slippa den. 

Figuren nedan sammanfattar de spänningar som uppkom p.g.a. de olika sätten att 
förstå arbetet. Vad gruppcheferna talade om som alternativa inriktningar i säkerhets-
arbetet som motvikt till de inriktningar officerarnas sätt att förstå arbetet medförde 
anges (fet, kursiv text), liksom de praktikexterna kontexter de orienterade sig mot 
(skuggade). En av dessa spänningar - mellan arbetet som en säkerhetspolitisk insats 
och som en verksamhet inom Försvarsmaktens organisation och regelverk - har inte 
ritats in, utan berördes i avsnitt 9.2.3 ovan.  
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Andra spänningar rörde de olika sätten att inrama det höga arbetstidsuttaget, olika 
sätt att inrama organiseringen av arbetet, och olika sätt att inrama det formella upp-
draget att upprätthålla SASE. En spänning som började uppstå men försvann var 
frågan om arbetstidsbestämmelser och hur arbetet på olika sätt kunde inramas som 
en verksamhet inom Försvarsmaktens organisation och regelverk. Olika sätt att 
förstå arbetet kan, som figuren ovan sammanfattar, underbygga spänningar och 
konflikter i en organisation (Argyris & Rein 1994).  

9.2.5 Att förstå något på ett visst sätt  
I arbetets utförande och i sina funderingar under arbetet rör sig cheferna mer eller 
mindre omedvetet inom någon eller några av dessa kontexter, och de inriktningar, 
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mål och värden som blir centrala genom dem, och detta även om de i mer praktikun-
dandragna samtal i avskildhet från kolleger och säkerhetsarbete kan visa medveten-
het om flera olika kontexter. Detta leder till att i arbetets konkreta utförande ställs 
några mål och värden framför andra och läggs till grund för handlandet. Arbetets 
konkreta genomförande – det dagliga arbetet och enskilda arbetsuppgifter – sker 
därmed inte utifrån en bred orienterande förståelse omfattande flera olika praktik-
externa kontexter, utan präglas istället av att orienteras inom någon eller några få 
kontexter och de mål och medel som genom dem blir relevanta.  

Den instrumentella förståelse cheferna har hänger sedan nära samman med hur de 
på detta mer begränsade orienterande plan förstår arbetet. Ibland kan den instrumen-
tella förståelsen av hur man ska göra emellertid uppstå i en balans mellan olika kon-
texters framhållande av vad man ska göra, som exemplet med balansen mellan att 
uppträda som formellt, militärt förband och som avslappnad ordningspolis visade. 
Men en och samma chef kan också ”växla förståelse”, ibland i ett och samma sam-
tal, som exemplet ovan med gruppchefen och förhållandet till arbetsbelastningen 
illustrerade.   

Det som hänger nära samman med dessa former av förståelse är hur de i konkreta 
situationer och händelser ger en kognitiv möjlighet – en subjektiv handlingspotential 
– att identifiera mål och inriktningar för en arbetspraktik i dess helhet eller i dess 
olika situationer, och skapa meningsfulla intentioner och insikter om vilka uppgifter 
som ska utföras och vilka medel och metoder som krävs. Detta sker på värderation-
ell grund inom någon praktikextern kontext och de värden som ses som eftersträ-
vansvärda i denna kontext, och i detta är de emotiva och identitetsrelaterade elemen-
ten i förståelsen förmodligen av vikt för vilka värden som blir eftersträvansvärda. 

9.3 Förståelse-i-arbete som mental inramning 
Det kognitiva stöd i form av en subjektiv förståelse för arbetet som denna fallstudie 
har som mål att begripliggöra på såväl ett teoretiskt som ett empiriskt plan, visar sig 
när det kommer till observationer och fältintervjuer ofta som en betydligt mer av-
gränsad, handlingsnära och situationsspecifik förståelse än vad cheferna förmår visa 
under intervjuer i lugn och ro vid sidan av arbetets omedelbarhet och krav på hand-
ling.  

Detta fenomen kan kanske kallas en ”situationsspecifik och handlingsinriktad 
förståelse-i-arbetet”, men motsvarande fenomen har i annan forskning kommit att 
benämnas mental inramning (framing). I en arbetspraktik leder mentala inramningar 
till att företeelser kan uppfattas på ett visst sätt och ses som objekt för olika hand-
lingar i arbetet (Argyris & Rein 1994, Entman 1993, Kahneman and Tversky 1984). 
Mental inramning innebär också ett val. Entman (1993) skriver om detta att: 

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select 
some aspects of a perceived reality and make them more salient /… / in such 
a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 
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moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described. 
(Entman 1993, s 52, orig.kurs) 

 
Schön (1983, 1987) resonerar på ett liknande sätt och framhåller dels ett kunnande  
(-i-handling) (”knowing-in-action”) där tänkandet ofta är omedvetet och är intimt 
sammanknippat med handlandet och kan ses som att agera inom en mental inram-
ning med dess givna mål och medel, dels ett reflektivt tänkande i arbetet där relat-
ioner mellan mål och medel utvärderas och kunnandet kan utvecklas. Molander 
(1996) utgår till stora delar från Schön (1983, 1987) och skriver om kunnande-i-
handling som en form av uppmärksamhet. Det innebär bland annat att kunnandet 
inte är stilla, vilande, utan är aktivt, används för att uppmärksamma, för att se och är 
statt i ständig förändring om det aktiva uppmärksammandet kan följas av ett aktivt 
reflekterande och lärande.  

I detta finns ingen tydlig gräns mellan teoretisk och praktisk kunskap, utan båda 
slagen av kunskap utgör resurser för ett uppmärksamt seende. Molander (1996) 
menar vidare att uppmärksamheten måste utgöras såväl av överblick, ledning och 
orientering i världen vilket underlättas av orienteringskunskap, som av strategier för 
att ledas i bestämda riktningar, d.v.s. riktas mot detaljer och objekt som kan hanteras 
genom förfogandekunskap. Bland annat detta har, som diskuterats ovan, legat till 
grund för begreppen orienterande och instrumentell förståelse. 

Argyris & Schön (1974, 1996) behandlar också mental inramning och baserar sin 
diskussion om arbetsrelaterad kognition i organisationer på begreppet handlingsstra-
tegi (”theory of action”), som de menar är en term i släktskap med ”mental modell” 
(Argyris & Schön 1996, s xix), men som också kan ses som arbetsutövares ”prakti-
kerteori” eller ”subjektiva teori” om arbetet och dess sammanhang. Argyris & Schön 
definierar en ”theory of action” som:  

An action strategy, A, for obtaining consequence C in situation S The general 
form of a theory of action is: If you intend to produce consequence C in sit-
uation S, then do A. Two further elements enter into the general schema of a 
theory of action: the values attributed to C that make it seem desirable as an 
end-in-view and the underlying assumptions, or model of the world, that 
make it plausible that action A will produce consequence C in situation S 
(Argyris & Schön 1996, s 13) 

 
En ”action strategy, A, for obtaining consequence C in situation S” motsvarar när-
mast vad som i denna avhandling kan kallas en mental inramning baserad på instru-
mentell förståelse, och ”the values attributed to C that make it seem desirable as an 
end-in-view and the underlying assumptions, or model of the world” motsvarar en 
inramning baserad på en orienterande förståelse (praktikextern kontext).  

”Theories of action” kan också ta två huvudsakliga former med olika förståelse- 
eller inramningshorisonter: en av arbetsutövare uttalad handlingsstrategi för att för-
klara eller rättfärdiga aktiviteter i arbetet (”espoused theory of action”), och en outta-
lad men använd handlingsstrategi som visar sig i arbetsaktiviteternas mönster (”the-
ory-in-use”). Den förra äger likheter med Weicks (1995) begrepp commitment och 
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består ofta av professionsgemensamma förklaringar av handlingar och kontextorien-
teringar som arbetsutövarna vill ska gälla, bland annat för att vidmakthålla en pro-
fessionell identitet och kan ses som att handlingsstrategin grundas på en medveten 
förståelse – en ”så borde det vara-inramning” grundad på vilken medveten oriente-
rande och instrumentell förståelse en arbetsutövare har.  

Den senare (”theory-in-use”) är de implicita, erfarenhetsbaserade och situations-
specifika handlingsstrategier som respondenterna lever efter och inte alltid är helt 
medvetna om. Dessa måste istället konstrueras på basis av observationer av hand-
landet (Argyris & Schön 1996). De kan ses som de reella, valda mentala inramning-
ar i arbetet som också vägleder arbetet. ”Espoused theories” och ”theories-in-use” 
kan också sammanfalla, t.ex. när någon ”lever som hen lär”.  

Som diskuterats ovan är det dock svårt att dra en entydig gräns mellan individu-
ella och kollektiva föreställningar. När en grupp människor talar med varandra om 
sin omvärld är det svårt att avgöra vilka uppfattningar som är helt individuella och 
vilka som finns i och genom det kollektiva samtalet. Mentala inramningar undersöks 
också inom forskningsansatser som helt inriktar sig på att undersöka lärande i en 
social verklighetsdimension och hur arbetsutövare ”gör” sitt kunnande i handling 
utifrån gemensamma synsätt.  

Ett exempel på det ger Goodwin (1994, 2000) som med en konversationsanaly-
tisk utgångspunkt lyfter mental inramning, sett som forskningsobjekt, ut ur en men-
tal verklighetsdimension och in i en social verklighetsdimension. Han skriver om en 
professionell blick (professional vision) som beroende av professionens diskursiva 
tolkningsrepertoarer (coding schemes), d.v.s. dess gemensamma yrkeskunskapsrela-
terade begrepp, och därtill knutna artefakter. Dessa syns i sociala yrkespraktiker 
såsom klassificering (coding) och uppmärksammande (highlighting) av företeelser i 
omgivningen av relevans för professionens utövare, samt i framställning av grafiska 
och visuella representationer av dessa klassificeringar och uppmärksammanden. 
Goodwin (1994, s 626) skriver om detta att “such vision is not a purely mental pro-
cess but instead is accomplished through the competent deployment of a complex of 
situated practices in a relevant setting”.  

Goodwin framhåller således att kognitiva klassificeringsprocesser i arbetet orga-
niseras med hjälp av diskursivt och materiellt burna professionella klassificeringssy-
stem (professional coding schemes) med tillhörande artefakter som används i de 
olika arbetshandlingarna.78 Dessa klassificeringssystem möjliggör samordning av 
flera professionsutövares kognitiva klassificering av sin omgivning. Det är dock en 
situationsbaserad, instrumentell och artefaktguidad mental inramning inriktad på 
professionsutövarnas bemästrande av den aktuella situationen Goodwin (1994) 
framhåller, och inte ett abstrakt, reflekterande, orienterande och ofta långsiktigt 
identitetsanknutet tänkande i arbetet.79 De professionella klassificeringssystem med 

                                                           
78 Detta har jag i definitionen av kunskap i avsnitt 4.1.6 uttryckt som att ”subjektiv kunskap 
kan stödjas av och samverka med objektiv kunskap i olika artefakter”.  
79 Generellt presenterar de forskningsansatser som med störst emfas framhåller kognition som 
situerad och artefaktguidad empiriskt bild- och ljudmaterial där människor samtalar och ge-
mensamt arbetar med konkreta arbetsuppgifter med närvaro av olika arbetsartefakter. Jag har 
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betydelse för en situationsspecifik mental inramning av arbetet som Goodwin fram-
håller, liknar därför det Molander (1996) kallar förfogandekunskap.   

Utifrån en viss förståelse kan inramningen ske proaktivt, d.v.s. att man innan 
handlingarna utförs vet eller identifierar vad man vill uppnå med dem. Inramningen 
kan också ske interaktivt, d.v.s. att inramningen ”växer fram” i interaktion med 
situationen, och även retroaktivt, d.v.s. att man efter ett handlande i en situation 
inser eller legitimerar vilka målen och intentionerna var i situationerna eller hand-
lingarna. Weick (1995) skriver om det förstnämnda som ”belief-driven sensema-
king” där bl.a. förväntningar spelar en stor roll för den mentala inramningen, och om 
det retroaktiva inramandet som ”action-driven sensemaking” där bl.a. ”commit-
ment” enligt Weick (1995) är en central företeelse, d.v.s. att man när man väl har 
handlat på ett visst sätt med ett visst utfall och detta därmed inte går att ändra på, 
anger sina avsikter med handlingen (commits to the action) så att de passar med 
handlingens faktiska utfall.80 Hur detta ”commitment” tar form kan emellertid vara 
en viktig källa för att förstå vilka värden som en arbetsutövare håller högt.  

När arbetet är kollektivt finns dock skäl att misstänka att gemensamma mentala 
inramningar blir enklare och mer lättkommunicerade genom att bl.a. bygga på ge-
mensamma erfarenheter, en gemensam kulturbunden förståelse, en gemensam iden-
titet, gemensamma praktikerteorier och/eller gemensamma yrkeskunskapsrelaterade 
begrepp så som t.ex. Goodwin (1994, 2000) framhåller. En gemensam förståelseho-
risont för arbetet inom vilken begreppen förstås och kan användas i arbetsrelaterade 
samtal av huvuddelen av arbetstagarna, sätter gränsen för en gemensam mental in-
ramning.81 Detta kan ses som att arbetsutövarna inom ramen för vissa, meningsgi-
vande kontexter genom kollektiva lärandeprocesser utvecklar en kollektiv hand-
lingsrationalitet som ”vilar… på ett fundament i form av en gemensam mål- och 
uppgiftsförståelse” (Granberg O & Ohlsson 2005, s 240), eller som utvecklingen av 
en kollektiv ”theory-in-use” (Argyris & Schön 1996).  

Med mental inramning förstås således hur subjektiv förståelse får en mer aktiv 
roll i att ge enskilda situationer och händelser i arbetspraktiken en meningsgivande 
och definierande inramning så att vissa objekt framstår som nödvändiga (och värda) 
att ägna sig åt. En mental inramning bygger således på en subjektiv förståelse, men 
är ett mer handlingstillvänt, handlingsgrundande och handlingsförklarande begrepp 
än en subjektiv förståelse. 82 Mental inramning är ett begrepp för en situationsbun-

                                                                                                                                        
aldrig sett ett empiriskt material presenteras där samtalen rör reflekterande, orienterande och 
långsiktigt identitetsanknutna aspekter på arbetet, utan stöd av olika fysiska artefakter.  
80 Detta har föranlett interaktionsforskare (t.ex. Heritage 1990/1991) att kritisera intervju-
forskning och intervjuer om inträffade händelser och situationer som ett sätt för respondenter-
na att efterrationalisera sitt handlande. Det kan emellertid också ses som ett reflekterande, 
erfarenhetsbaserat lärande hos respondenterna där intervjuaren bidrar till reflektionen genom 
sina frågor och den inramning av händelserna de ger.  
81 Goodwin (1994) kallar detta för kodningsscheman (coding schemes) inom en profession. 
Kodningsscheman “are one systematic practice used to transform the world into the catego-
ries and events that are relevant to the work of the profession” (ibid. s 608). 
82 En liknande uppställning finns hos Mezirow (1991), som skiljer mellan övergripande mea-
ning perspectives och de olika, mer eller mindre tydligt uttryckta meaning schemes som dessa 
övergripande perspektiv ger upphov till i olika situationer.  
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den, ”aktiv” och ibland prövande förståelse som i kombination med arbetets inrikt-
ning och utförande utgör en förståelsens ”feed-forward-fas” i relation till specifika 
situationer. Begreppet mental inramning – så som det används här – tydliggör där-
med en kognitiv dimension i handlingsrelaterade begrepp som kunnande-i-handling 
(knowing-in-action), ”professional vision” och ”theory-in-use”. 

När det gäller kunnande skriver Schön (1987, s 25) att ”the knowing is in the act-
ion”. Där skulle man utifrån resonemanget ovan kunna tillägga att ”the framing is 
also in the action”. Både mental inramning och kunnande i arbetet måste, i ljuset av 
den ontologiska ram som används i denna avhandling undersökas genom observat-
ioner av händelser i en social verklighetsdimension, d.v.s. som ett reellt handlande 
hos de följda cheferna, som hur de främst blir synliga i arbetets konkreta utförande.   

Vilka inramningar av arbetet cheferna gör under arbetet är dock inte något som 
bara tar sig uttryck i arbetets synliga handlingar, utan också i vad cheferna säger om 
arbetet i nära anslutning till dessa handlingar i fältintervjuer och händelsebaserade 
intervjuer. De mentala inramningarna blir därmed något som kan undersökas också 
genom de uttalanden de undersökta personerna gör under arbetet, men har i denna 
studie också tydliggjorts genom s.k. händelsebaserade intervjuer (se kapitel 2).  

Mentala inramningar fungerar emellertid inte bara handlingsorienterande och 
handlingsinstruerande. De fungerar också som tolknings- och erfarenhetsoriente-
rande. I kombination med reflektion utgör mentala inramningar ett begrepp för för-
ståelsens mer tillbakadragande, slutsatsartade ”feed-back-fas” i relation till specifika 
situationer. Detta berörs i nästa kapitel. 

9.4 Avslutning: Mental inramning och kunnande i 
arbetet 
Den tredje frågeställningen för att belysa hur modellens teoretiska begrepp hänger 
samman med det empiriska underlaget lyder: Hur påverkas insatsarbetets praktiska 
utförande av chefernas subjektiva förståelse? Det korta svaret är att det praktiska 
utförandet av arbetet påverkas av hur cheferna, utifrån sin förståelse, mentalt ramar 
in arbetet och dess olika inslag.  

Analogt med de två horisonter av förståelse som används här, orienterande och 
instrumentell förståelse, kan mental inramning ses som ett mer eller mindre vane-
mässigt val av en eller flera praktikexterna kontexter – en kontextorientering – för 
att inom förståelsehorisonterna för dessa kontexter göra vissa mål, inriktningar och 
intentioner för ett handlande i arbetet mer framträdande (salient) för att kunna orien-
tera arbetet mot dessa. Till följd av detta kan vissa uppgifter och arbetsobjekt bli mer 
framträdande och ett instrumentellt val av medel för att hantera dessa uppgifter och 
objekt för att nå målet ske – en instrumentell praktikinramning. En mental inram-
ning är genom detta en kognitiv förutsättning för vilka kunskaper som kan sättas i 
rörelse och utvecklas, d.v.s. vilket kunnande som blir aktuellt.  
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Skillnaden mot en orienterande och en instrumentell förståelse, är att kontextori-
enteringar och instrumentella praktikinramningar sker i nära anslutning till, eller i 
handlandet och kan innebära ett mer eller mindre medvetet val bland flera alternativ 
för att ett konkret handlande ska bli möjligt. Det handlar med andra ord om att till-
fälligt ge upp en bredare förståelse och många olika meningar och syften med arbe-
tet till förmån för en viss inramning för att tydliggöra vad och varför i arbetet. Detta 
kan ses som en förutsättning för att klara ut vad som ska göras, och hur, speciellt om 
man är flera som ska samordna sitt arbete.  

Kontextorienteringar och praktikinramningar sker till stor del på värderationell 
grund och de emotiva och identitetsrelaterade elementen i förståelsen är av stor vikt 
för vilka praktikexterna kontexter (och värden) som väljs, så som cheferna i fallstu-
dien ramar in arbetet utifrån sin självuppfattning. Här är det intressant att de yngre 
gruppcheferna tycktes vackla i synen på sig själva – som disciplinerade gruppchefer 
i ett förband och lojala mot sina plutonchefer så som de uppfattade sig utifrån sin 
militära grundutbildning, och följaktligen med stort fokus på att lyda order, arbeta 
hårt och söka efter vapen. Eller som gruppchefer med ett delegerat uppdrag och ett 
eget gruppområde i Kosovo och med stor arbetsbelastning, vilket fick dem att foku-
sera ett mer självständigt arbete, kontakt med civilbefolkningen och att vila och göra 
annat ibland. 

Mentala inramningar kan vara explicit uttryckta i tal och handlingar, men kan 
också vara implicita orienteringar i handlandet. För att som forskare kunna obser-
vera dem i ett empiriskt material krävs kunskap och kännedom om mot vilka möjliga 
kontexter och förståelsehorisonter en arbetsutövare kan orientera sig.83 Det är dock 
inte ovanligt att några explicit uttryckta gemensamma kontextorienteringar och 
praktikinramningar inte finns i en kollektiv arbetspraktik, utan de finns mer som 
underförstådda normer och sätt att arbeta. Det är ibland först i konflikter och me-
ningsskiljaktigheter som arbetsutövares olika inramningar blir tydliga eller behöver 
tydliggöras (Argyris & Rein 1994).   

Kontextorienteringar och praktikinramningar hänger ihop på samma sätt som de 
två förståelseformerna såtillvida att en begreppsligt horisontbegränsad orientering 
mot en viss kontext för arbetet lätt leder till överensstämmande inramningar av ar-
betspraktiken. Mental inramning kan sålunda ses som horisontbegränsad och ”smal” 
förståelse-i-handling, och genom mentala inramningar ”ser” arbetsutövare uppgifter 
och objekt för handlingar inom en arbetspraktik och kan få något gjort.  

Mental inramning har således en kortare tidshorisont och är mer situationsbunden 
än förståelsen, och kan därför förstås som ett begrepp för en mikrogenetisk praktik-

                                                           
83 Detta diskuteras av Cicourel (1992) som för forskningens arbetspraktik menar att man för 
att förstå en specifik samtalssituation och den ”smala” (narrow) kontext som skapas i samtal-
situationen genom den språkliga interaktiviteten, måste ha etnografiskt skapad kännedom om 
förhållanden i en ”bredare” (broad) kontext som inramar samtalsituationen – en extrasituat-
ionell kontext (Duranti & Goodwin 1992) som dock är beroende av och konstrueras genom 
såväl de samtalandes som forskarens val av vissa aspekter på kontexten (Cicourel 1992). I den 
teoretiska modellen ovan kräver det också intervjuer och samtal för att få (något) grepp om 
den ”mentala kontext” och de förståelsehorisonter de samtalande har.  
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nivå. Men båda horisonterna av mental inramning kan, genom att vara återkom-
mande förmodligen bilda grunden för en mer långsiktig, ontogenetisk bildning av 
rutiner, vanor, synsätt och – förståelse. Inramningen kan också ske retrospektivt 
genom att händelser och situationer förklaras och ges mening efter själva handling-
en/situationen – något Weick (1995) kallar sensemaking. Detta kan ses som reflekt-
ion och kan också förstås som utveckling av en subjektiv förståelse på en ontogene-
tisk nivå. Den som har en bred och/eller djup orienterande och instrumentell förstå-
else, d.v.s. har vida horisonter och ”gott begrepp” om olika sammanhang och arbets-
praktiker, kan förmodligen göra komplicerade mentala inramningar och reflektera 
över rutiner och vanor på flera grunder.  

Hur cheferna reflekterar över arbetet utifrån de olika mentala inramningar – kon-
textorienteringar och instrumentella praktikinramningar – som diskuterats ovan och 
hur det påverkar deras subjektiva förståelse av arbetet diskuteras i nästa kapitel. 
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Kapitel 10 – Förändring av förståelse och 
kunnande under arbetet 

Som framhölls i förra kapitlet möjliggör mentala inramningar inte bara ett visst 
kunnande i arbetet, utan inramningarna utgör också grund för reflektion och be-
greppsbildning om det som upplevs i arbetet. I detta kapitel riktas därför uppmärk-
samheten mot hur förståelse kan förändras genom olika former av reflektion. Detta 
sker genom att belysa hur cheferna genom olika resonemang och reflektioner kom 
att befästa den förståelse för arbetet som berörts i förra kapitlet, men också hur de 
kom att förstå sitt arbete på andra sätt genom att se det inom ramen för vidgade eller 
andra inramningar än de som vägledde arbetet. Denna teoretiska fokusering sam-
manfattas i frågeställningen: Hur påverkas chefernas subjektiva förståelse av deras 
reflektion och begreppsbildning i relation till arbetet? 

Figur 10-01. Kapitlets fokus: Förändring av förståelse och kunnande genom 
reflektioner utifrån olika inramningar. 
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10.1 Att se lärande i arbetet som reflektion, 
begreppsbildning och förändring av förståelse 
Som berörts tidigare, i avsnitt 5.4, innebär en subjektiv förståelse att människor 
kognitivt knyter samman olika begreppsliga element – t.ex. förtrogenhet, och fakta-
vetande – till mer sammanhängande bilder eller mönster. I förståelsebildningspro-
cessen tillförs mer eller mindre abstrakta begrepp som kan binda samman de in-
formationer och begreppsliga element som pekar på företeelser som är möjliga att 
erfara genom våra sinnen. Abstrakta begrepp kan också utpeka underliggande orsa-
ker och sammanhang för det erfarna. Sådana begrepp kan t.ex. vara föreställningar 
om en viss logik i det inträffade, eller föreställningar om drivkrafter och orsak-
verkansförhållanden. Förståelse av något kan därför stöttas av t.ex. metaforer, teorier 
och sakkunskaper om något, men att förstå är på ett sätt också att vara kreativ och 
nyskapande. Subjektiv förståelse ger en handlingspotential att sätta saker i ett sam-
manhang och ge dem mening inom ramen för detta sammanhang. 

Tidigare, i avsnitt 5.3 har lärande generellt definierats som en förändring av 
handlingspotential, och lärande betraktas utifrån de tre verklighetsdimensionerna 
som förändring av mentala begrepp där förståelse är en viktig del, som förändrat 
utförande och användning av redskap, och som förändringar i arbetets redskap (in-
tellektuella och fysiska). Dessa förändringar hänger samman såtillvida att ett utfö-
rande av något kan leda till förändringar i mentala och materiella handlingspotentia-
ler som i sin tur underbygger ett förändrat utförande, men detta enbart om det första 
utförandet, dess villkor och resultat på något sätt uppmärksammas och sätts i relation 
till utförandets, i för- eller efterhand eftersträvade mål/inriktning.84  

Förändring av subjektiv förståelse i arbetet kan i detta ses som att det mentala 
uppmärksammandet och relationssättandet underbygger en begreppsbildningspro-
cess. I denna process bildas nya, utökade eller på annat sätt förändrade förståelsebe-
grepp utifrån både abstrakta och konkreta (erfarenhetsbaserade) begrepp om arbetet 
vilka erhålls genom arbetets utförande. Detta kan kallas reflektion och är centralt i 
allt lärande i arbetet. Dewey, en av pionjärerna när det gäller reflektionsbegreppet 
(van Woerkom 2004, Peltier et al. 2005), skriver om reflektion som ”active, persis-
tent and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the 
light of the grounds that support it and the further conclusion to which it tends” 
(Dewey 1933, s 6).  

Detta är emellertid reflektion med en hög grad av uppmärksammande och relat-
ionssättande, och reflektionsbegreppet tycks i Deweys efterföljd ofta ha kommit att 
förknippas med just ”active, persistent and careful consideration”. T.ex. bygger Kolb 
(1984) upp sin modell över erfarenhetsbaserat lärande bl.a. på ett ”konkret erfa-
rande”, som följs av ”reflektivt observerande” och sedan ”abstrakt konceptuali-

                                                           
84 Ofta är ett handlande icke-intentionellt, d.v.s. utan ett klart mål formulerat på förhand, men 
vi kan i efterhand ofta se vad handlandet kan innebära för ett möjligt mål i den aktuella situat-
ionen, d.v.s. att i efterhand förklara sitt handlande med ”jag gjorde det för att…”. Weick 
(1995) kallar detta för commitment, d.v.s. att vi i efterhand ”ansluter” oss till en specifik 
inriktning/mening med det konstaterade handlandet.  
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serande”. Kolbs modell över erfarenhetsbaserat lärande lägger stor emfas på initialt, 
”teorilöst” konkret erfarande med efterföljande steg av ett ganska medvetet reflekte-
rande och abstraherande tänkande.  

10.1.1 Förändring av förståelse genom reflektion på två nivåer 
Det kan emellertid diskuteras om en modell över erfarenhetsbaserat lärande kan utgå 
från en lärandes ”teorilösa” (eller ”icke-inramade”) observationer, eller om konkret 
erfarande och erfarenhetsbaserat lärande i arbetet bör ses som att det alltid har en 
utgångspunkt i någon form av förförståelse eller mental inramning (Miettinen 2000). 
Detta mot bakgrund både av annan forskning och av hur cheferna i denna fallstudie 
inriktar och utför arbetet utifrån en proaktiv subjektiv förståelse med de inramningar 
den leder till. Ett villkor för reflektion sedd som lärande i arbetet kan utifrån denna 
studie därför sägas vara vilken förståelse cheferna har, och vilka mentala inramning-
ar (kontextorienteringar och praktikinramningar) de gör när de reflekterar. 

Andra villkor för reflektion och begreppsbildning i arbetet kan hänföras bl.a. till 
faktorer i arbetspraktiken själv och dess olika arbetssituationer. Eraut (2000) fram-
håller att hur vi tänker i en arbetssituation starkt beror av vilken tid som finns till-
gänglig och hur mycket arbetet kräver uppmärksamhet på företeelser i den fysiska 
och sociala omgivningen. Eraut (2000, s 129) kallar detta sista för situationens 
”crowdedness” vilket avser t.ex. ”the number of clients, activities, pieces of infor-
mation, etc. competing for the practitioner’s attention”. Eraut särskiljer utifrån vil-
ken ”crowdedness” och vilken tillgänglig tid för tänkande som finns i en situation tre 
nivåer av tänkande i arbetet: instant/reflex, rapid/intuitive och deliberative/analytic.   

Norman (1993) framhåller också tänkande på olika nivåer. Dels ”experiental” el-
ler ”reactive cognition” som en ofta submedveten situationsuppfattning som möjlig-
gör snabba reaktioner och automatiserat handlande och ofta med hjälp av olika (sin-
nes)erfarenhetsstödjande artefakter (experiental artefacts) som instrument och verk-
tyg av olika slag. Dels ”reflective cognition” som ett långsammare tänkande som 
ofta är mer komplext och därför behöver ske i tämligen lugna situationer och ofta 
med stöd och hjälp av kognitiva artefakter, men som inte är begränsat till specifika 
situationer på samma sätt som ”experiental cognition”.    

Sedda som former av mental inramning innebär Erauts två första nivåer och 
Normans första tankenivå snarast att den kontextorientering och den instrumentella 
inramning som behövs för att förstå vad som händer och vad som bör göras i arbetet 
och hur, sker som en ”instant/reflex”, ”rapid/intuitive” eller ”reactive” ”magkänsla” 
för situationen.  

Schön (1983, 1987) skriver om hur mentala inramningar växer fram i ”konversat-
ion med situationen” men framhåller också ett reflektivt tänkande i arbetet som 
centralt för professionsutövares utveckling av yrkeskunskap och yrkeskunnande. Det 
reflektiva tänkandet åtskiljs i de två formerna reflektion-i-handling (reflection-in-
action) och reflektion-över-handling (reflection-on-action). Schön är dock ofta 
ganska oklar om skillnaderna dem emellan. Han skiljer ibland dessa varianter av 
reflektion åt genom vilken närhet till arbetets ”action” de har (antingen som ”in the 
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midst of action” eller som ”in tranquility” eller i en ”pause in the midst of action”, 
1987, s 26), och ibland genom att det handlar om reflektion inom ett ”self-
reinforcing system of knowing-in-practice” (1983, s 226) respektive reflektion ge-
nom ominramning där en arbetsutövare använder ”a wide-ranging repertoire of 
images of contexts and actions” (Schön 1987, s 29) för att förändra sitt handlande.  

Reflektion-i-handling är Schöns huvudbegrepp och som han skapat för att bryta 
med den dåvarande (1980-talet) uppfattningen om reflektion som ett analytiskt tän-
kande undandraget från det konkreta handlandet. Reflektion-i-handling beskrivs av 
Schön både som ett reaktivt, intuitivt tänkande av det slag som Norman (1993) kal-
lar ”experiental cognition” och Erauts (2000) ”instant/reflex och rapid/intuitive”, 
men också som ett långsammare, mer övervägande tänkande närmast motsvarande 
Normans ”reflective cognition” eller Erauts ”deliberative/analytic cognition”, vilket 
bidrar till svårigheterna att skilja Schöns båda reflektionsbegrepp åt.  

Reflektion-i-handling är dock enligt Schön alltid bunden till ”the action-present”, 
d.v.s. ett tidsavsnitt där handling fortfarande kan göra skillnad i en situation och att 
det sker utan att hejda sig nämnvärt i arbetet. Detta kan närmast förstås som en 
mikrogenetisk nivå av reflektion där tänkandet är intimt sammanbundet med samtida 
händelser i en social och materiell verklighetsdimension.  

Reflektion-över-handling kännetecknas i Schöns skrivningar däremot av just en 
handlingshejdande tänkepaus i arbetet, av retrospektivitet och ett större avstånd till 
och objektifiering av praktiken, men kan ske såväl undandraget från praktiken som (i 
en paus) mitt i den (Schön 1987). Detta är i linje med hur reflektionsbegreppet ofta 
uppfattas i Deweys efterföljd, och kan ses som en ontogenetisk nivå av reflektion 
där tänkandet kan vara mer fritt och mer löst kopplat till samtida händelser i den 
sociala och materiella verklighetsdimensionen – om social och materiell ”crow-
dedness” tillåter det, vill säga.   

De två formerna skiljs alltså åt av Schön dels i en temporal dimension med oklar 
distinktion, dels i en dimension av mental inramning där reflektion-över-handling 
sker genom att upprätta en mental distans till handlandet och med hjälp av ”a wide-
ranging repertoire of images of contexts and situations” (Schön 1987, s 29).85 Den 
åtskillnad som Schön gör mellan reflektion-i-handling och reflektion-över-handling 
kan därför bäst förstås som att det förra handlar om att med en ”mental närhet” till 
situationen bilda eller förfina begrepp inom samma mentala inramning som under-
bygger kunnandet (knowing), medan det senare handlar om att med en viss mental 
distans till situationen (när lägre ”crowdedness” tillåter det) och med hjälp av orien-

                                                           
85 Ett i detta sammanhang mycket intressant nytt socialpsykologiskt forskningsfält är det som 
sammanfattande benämns Construal Level Theory (CLT). Inom CLT studeras människors 
skiftande abstraktionsnivåer i tänkandet om olika händelser i relation till tidsavståndet till 
händelsen. Teorins kärnhypotes att människor tenderar att tänka mer abstrakt och principin-
riktat om olika händelser och situationer ju större det tidsmässiga avståndet till dessa är, såväl 
framåt som bakåt i tid, och mer konkret om det nära förestående eller nyss skedda (Dhar & 
Kim 2007, Förster et al. 2004, Kyung, Menon & Trope 2009, Lieberman et al. 2002, 2006, 
2007, Trope & Lieberman 2003).  
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teringar mot andra kontexter eller praktiker kunna bilda fördjupande eller överblick-
ande begrepp.  

Skillnaden mellan reflektion-i-handling och reflektion-över-handling är – sedda 
som observerbara handlingar – därmed ganska oklar. Men ser man dem som tän-
kande och uppmärksammande inom en viss mental inramning blir skillnaden mer 
tydlig. Reflektion-i-handling blir då inriktad mot att utifrån en viss förståelse och 
den mentala inramning och det kunnande den möjliggör, i nära anslutning till arbe-
tets händelser förfina denna förståelse. Reflektion-över-handling handlar, i sin tur, 
om att skapa eller befästa en fördjupad subjektiv förståelse med hjälp av andra eller 
vidare kontexter och de mentala inramningar de kan erbjuda. Detta kan kräva att 
man vid reflektion utifrån andra inramningar får dra sig undan från ett direkt arbets-
utförande och de inramningar som underbygger detta för att få ”tankeutrymme” för 
andra sätt att förstå arbetet. Reflektion-över-handling kan också innebära att de hän-
delser som reflekteras ges mening inom t.ex. en mer långsiktigt identitetsanknuten 
kontext (den egna livshistorien och egna önskningar och förhoppningar).   

10.1.2 Individuell och kollektiv reflektion 
Reflektion-i-handling och reflektion-över-handling sker i Schöns skrivningar främst 
på ett individuellt plan – i en mental verklighetsdimension. Höyrup (2004) påpekar 
att vi dock inte får ”falla i fällan” att se reflektion enbart som en kognitiv, introspek-
tiv process, varför reflektionsbegreppet också behöver nyanseras till fler nivåer än 
den individuella. Även Dewey (1933) påpekar att reflektion och begreppsbildning 
bäst sker i ett meningsutbyte med andra, bland annat genom att vi tvingas tydliggöra 
våra tankar och kan få ta del av andras perspektiv på dem (Dewey 1933, Rodgers 
2002).  

På ett kollektivt och organisatoriskt plan – med sin större emfas på en social och 
en materiell verklighetsdimension än vid individuell reflektion – kan de båda for-
merna av reflektion emellertid också förstås utifrån logiken om reflektion inom 
ramen för samma mentala inramning som underbygger kunnandet, och reflektion 
inom ramen för vidgade eller andra inramningar, speciellt som en gräns mellan indi-
viduella och sociala reflektionsprocesser inte enkelt kan dras. Det som på ett socialt 
plan kan skilja reflektionsformerna åt är om reflektionen leder till att en viss kollek-
tiv mental inramning dominerar och förstärks, eller om kollektiva ramvidgningar 
eller ominramningar sker. I en kollektiv, social process kan förmodligen någon av 
formerna dominera även om de deltagande individerna varierar i sina reflektioner.  

Ser man arbetet inte bara som ett antal isolerade moment, som enskilda arbetssi-
tuationer eller enskilda operationer, utan som ett antal mer eller mindre samman-
hängande arbetssituationer och operationer över tid är det befogat att tala om en 
verksamhet. På en kollektiv och organisatorisk nivå kan denna verksamhet ses som 
en systemprocess öppen mot sin omgivning, och genom ett ”lägre ordningens lä-
rande” kan systemet genom feed-back från sina aktiviteter gentemot omgivningen 
förfina den rådande formen av anpassning till omgivningen, d.v.s. rådande mentala 
inramningar, arbetssätt, ordnande principer och mål- och situationstolkningar, etc. 
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Detta kan förstås som reflektion-inom-verksamhet där ”the action-present” får en 
något vidare utsträckning i tid och rum p.g.a. inblandningen av flera människor som 
kan vidmakthålla verksamheten över tid. 

När denna anpassning inte längre räcker till på grund av omvärldsförändringar el-
ler andra förändringar i eller runt systemet, måste systemet/organisationen genom ett 
”högre ordningens lärande” antingen nå en ny form av anpassning genom feed-back 
om vad som är fel i den rådande ordnande principen, eller kollapsa. Detta kan förstås 
som reflektion-över-verksamhet.   

Utifrån ovanstående resonemang gör jag således en distinktion dels mellan re-
flektion-i-arbetet och reflektion-över-arbetet, dels mellan individuell och kollektiv 
reflektion, med benämningar enligt figuren nedan som sammanfattar och överblickar 
de olika formerna av reflektion. Reflektion-i-arbetet innebär att arbetet på såväl ett 
individuellt handlingsplan som ett kollektivt verksamhetsplan betraktas inom ramen 
för de mentala inramningar som också underbygger utförandet och kunnandet i 
arbetet. Detta innebär att reflektionen sker med en mental närhet – med samma men-
tala inramning som själva utförandet av arbetet. Reflektion-över-arbetet sker på 
såväl ett invididuellt som kollektivt plan i kontrast till detta med en större mental 
distans till arbetet, där andra praktikexterna kontexter än de som underbygger kon-
textorienteringar och praxis i arbetet kan ligga till grund för betraktelser och värde-
ringar av arbetets olika händelser. Resonemangen liknar Piagets individinriktade 
lärandebegrepp assimilation och ackommodation, som genom Ashby (1952) och 
Bateson (1972) också har relaterats till två kvalitativt skilda former av feed-back i 
organisationer – single loop och double loop (Argyris & Schön 1996, Granberg O & 
Ohlsson 2009).   
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Figur 10-02. Olika former av reflektion 



 209

10.1.3 Metodologisk brasklapp  
Kunnande och utförande utifrån vissa inramningar och reflektion-i-arbetet inom 
samma inramningar är emellertid tätt sammanknutna aktiviteter. Detta speciellt när 
det gäller reflektion-i-handling som i likhet med Schön (1987) ses som ett begrepp 
för enskilda individers reflektion ”in the midst of action” och kan som sådan vara 
svår att utifrån enbart observationer skilja från ett individuellt (tyst) kunnande. För 
att få veta vad individen tänker under handlandet måste man som forskare inte bara 
observera, utan också fråga, och risken är då att man som forskare blir den utlösande 
faktorn för reflektionen-i-handling, och inte handlingarna och dess utfall i sig. Min 
erfarenhet är emellertid att förtroende mellan forskare och chefer, ett nära ”skug-
gande” av cheferna och ett observerande över tid, där man är insatt i förbandets 
verksamhet och kan fråga om vad cheferna avser med något innan utfallet står klart, 
mildrar denna risk.  

När det gäller reflektion-inom-verksamhet, som här begripliggörs som en kollek-
tiv aktivitet och därför som reflektionprocess sett också sker i en social verklighets-
dimension, kräver denna reflektionsform av cheferna ett större mått av samtal, sam-
ordning, gemensam tid och kollektiva diskussioner. Kollektiv reflektion är därför 
lättare att empiriskt ”få syn på” utan något speciellt fråge-input från en observatör. 
Gränsen mellan individers tänkande och det kollektiva samtalet är dock inte lätt att 
dra, och individens reflektion-i-handling kan vara intimt sammantvinnad med andra 
individers (kollegers) reflektion-i-handling i något som närmast kan liknas vid en 
reflektion-inom-verksamhet ”in the midst of action”.  

Det centrala för denna avhandling är emellertid om reflekterandet sker inom 
samma mentala inramningar som underbygger kunnandet och handlandet i arbetet, 
eller om reflektioner sker utifrån mer vidgade eller andra inramningar än de som 
vägleder arbetet. (Och vidare om de olika inramningarna kan hänföras till en föregå-
ende formell utbildning och den förståelse den ger).   

10.2 Reflektion-i-arbetet  
I detta avsnitt belyses genom några exempel hur officerare och gruppchefer reflekte-
rade inom ramarna för en av de mer centrala praktikexterna kontexter som under-
byggde deras kunnande i arbetet – arbetet som en tävling i vapenjakt och arbete (se 
Granberg 2013 för fler exempel på reflektioner inom andra praktikexterna kontex-
ter).  

10.2.1 Reflektion-i-handling som att förstärka en inriktning mot 
vapenjakt  
Hur utförandet av en operation efterhand förändras som en följd av reflektioner och 
idéer cheferna får under operationens gång, men likväl inom den inramning på vil-
ken operationen byggde erbjuder operationen i Ugljare ett exempel på. I exemplet 
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kan också visas hur enskilda chefers reflektion-i-handling underbygger en kollektiv 
begreppsbildning och reflektion-inom-verksamhet. 

Ett begrepp som under operationen i Ugljare kom att formuleras och utvecklas av 
cheferna rörde hur byinnevånarna skulle kunna utsättas för ett psykologiskt tryck att 
lämna ifrån sig eventuella vapen. Detta skedde både i diskussioner mellan cheferna 
och som enskilda idéer hos dem, men inom ramen för samma mentala inramning av 
arbetet som underbyggde igångsättandet av operationen, nämligen att få fram så 
mycket vapen som möjligt. Att utsätta befolkningen för en psykologisk press blir i 
detta ytterligare ett medel för målet att få fram vapen, vid sidan av redan använda 
medel som VCP:er och husgenomsökningar.   

Under operationens gång diskuterade operationsledaren B30B med de båda kom-
panicheferna möjligheten att kalla in ytterligare en pluton för att upprätta VCP:er vid 
byns in- och utfarter. Så blir gjort, och pluton B10 anländer efter en knapp timme. 
Ställföreträdande kompanichefen, som följt med som kontaktperson gentemot Task 
Force-staben (kompaniets närmast överordnade ledningsnivå) och operationsledaren 
B30B, börjar med kompanichefen bredvid sig tala om detta som att ”öka trycket” på 
byn. Detta att ”öka trycket” blir en idé som tar formen av ett huvudbegrepp för oper-
ationens fortsatta genomförande och som kommer att omfattas av flera av cheferna, 
bland annat kompanichefen: 

 
Ugljare 13/4. Jag följer med kompanichefen ut till en av sökplatserna som ligger på 
en ödetomt. Vi står i gräset och snackar lite om sökoperationen och att sätta press 
på byn genom att ha tillkallat ytterligare en pluton (B10). ”Nu gäller det att hålla 
trycket uppe, att inte tappa greppet om byn” säger kompanichefen när vi hör heli-
koptrar närma sig. ”Augusta Bell” säger jag innan vi ser dem. Augusta Bell är en 
vanlig, amerikanskbyggd militär helikoptertyp och den amerikanska ”vietnamheli-
koptern” framför andra. Den finns även i det svenska Försvaret som ”Helikopter 3” 
och har ett karakteristiskt ”flopp-flopp-flopp-ljud” som jag känner igen väl sedan 
min officerstid i Arvidsjaur.  

Och mycket riktigt är det tre tyska Augusta Bell-helikoptrar som flyger över oss 
Vi tittar på helikoptrarna när de flyger förbi och talar om detta en stund – hur det 
ger ett typiskt ”soundtrack” till krigsfilmer och jag berättar om skämtet under min 
officerstid att när någon talade i kommunikationsradio, stå bredvid och skaka hän-
derna i försvarets vinterhandskar av den gamla klassiska, helvita hellädersmodellen 
vilket gav ett liknande ”flopp-flopp-flopp-ljud” som en ljudkuliss bakom den som 
talade. Detta för att ge intrycket av helikopterverksamhet och ”action” för personen 
i andra änden av radioförbindelsen.   

Kompanichefen skrattar lite åt detta, men med blicken och tankarna på annat 
håll, går sedan åt sidan och tar fram mobiltelefonen och ringer ett samtal. När han 
kommer tillbaka berättar han: ”Nu har jag talat med helikoptersamordnaren i Task 
Force-staben. Vi får hit en tjeckisk Mi-17-helikopter som fått till uppgift att cirkla 
över byn. Då kan vi snacka om press”. (Obs B1 13/4) 
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De helikopterljud jag gav mening som något som såsom ljudkuliss skapade känsla 
av ”action” och att det händer saker, såg kompanichefen direkt och inom ramen för 
operationens syfte att få fram vapen som ett medel att skapa ytterligare psykologisk 
press på bybefolkningen.  

När väl helikoptern var i luften ovanför byn berättade kompanichefen för mig att 
han gett plutonerna i uppdrag att med hjälp av kompaniets tolkar gå runt i byn och 
knacka dörr och erbjuda ”vapenamnesti” till innevånarna, d.v.s. att de får lämna 
ifrån sig vapen under straffrihet. Båda dessa åtgärder – att kalla in en helikopter med 
det enda syftet att skapa psykologisk press och att sedan gå runt och erbjuda vapen-
amnesti som ett sätt att ”undkomma trycket” – sker som medel för målet att få in så 
mycket vapen som möjligt.  

Som medel får dessa åtgärder viss mening inom den tolkning och konkretisering 
av det säkerhetspolitiska uppdraget kompanichefen gjort, men framförallt inom 
kontexten av tävling i vapenfynd. Hade kontexten av säkerhetspolitisk insats och 
polisiärt arbete varit det som huvudsakligen inramade operationen hade förmodligen 
inte någon vapenamnesti alls kommit på tal, utan lika viktigt hade blivit att lagföra 
alla illegala vapeninnehavare.  

Idén om helikoptrar som medel för psykologisk press är ett exempel på reflekt-
ion-i-handling där idén direkt kan omsättas i handling under operationen genom 
kompanichefens kontakt med Task Force-staben. Likaså gavs idén om vapenamnesti 
mening som medel för att öka antalet vapenbeslag. Vapenamnestier har förekommit 
i Sverige 1993 och 2007, där vid den senaste nästan 14 000 illegala vapen och va-
pendelar lämnades in utan att inlämnaren registrerades. Dessa framgångsrika 
svenska amnestier var en inspirationskälla för kompanichefens beslut, berättade han 
senare, men det var ingenting som var planerat eller beordrat i operationsordern, 
utan något han kom på under operationen och det passade som medel väl in i den 
inramning av och syfte med operationen han och övriga officerare hade.   

10.2.2 Reflektion-inom-verksamhet som att förstärka 
inriktningen och att utveckla kollektiva begrepp  
En verksamhet kan, på samma sätt som en enskild människas arbete, förändras eller 
förfinas genom olika former av reflektion som då tar en kollektiv form och också 
kan ha en planerad, organiserad form som t.ex. operationsutvärdering eller ”after-
action-review (AAR)”. Detta blev synligt i efterspelet av Ugljare-operationen. De 
reflektioner-i-handling hos olika chefer som ledde till förstärkningar och nya medel i 
under operationens genomförande fortsatte sedan på kollektiv nivå – som reflektion-
inom-verksamhet – vid den AAR officerslaget efteråt genomförde.  

De olika cheferna lyfte under denna utvärdering fram vad de tyckte var nyttiga 
lärdomar från operationen, mycket handlade om ledningsmetoden, men ställföreträ-
dande kompanichefen lyfte fram att: Uppgiften löstes på ett bra sätt, framgångsfak-
torer var: Egna observationer, ”Hålla trycket uppe metoden” på objekten/byn. 
(Ställföreträdande kompanichef B2:s powerpointbild under AAR av Operation Polje 
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Purge). Det arbetssätt som efterhand uppstod i Ugljare-operationen fick med detta en 
benämning, en term inom officerskollektivet såsom ”hålla trycket uppe-metoden”.  

Denna metod och dess (både redan använda och dess möjliga) element i form av 
t.ex. dörrknackning, tät patrullering och kontroll av all in- och utgående trafik i en 
by blev genom den kollektiva reflektionen ett etablerat och termsatt begrepp för 
säkerhetsarbete bland officerarna. Det hade också en tydlig mening inom ramen för 
arbetet som en tävling i vapenjakt och arbete, mer än inom någon annan kontext för 
arbetet. Efter detta var officerarna beredda att i vapenjaktens tecken och med hjälp 
av den etablerade ”hålla trycket uppe-metoden” ta nästa by i besittning.  

Utifrån de mål-medelrationaliteter som de kollektiva inramningarna av arbetet, 
dels som en säkerhetsmässig fokusering på vapen, dels som en tävling i vapenfynd 
och prestation medförde, förfinades den instrumentella förståelsen för arbetet genom 
återkommande sådana reflektioner-inom-verksamhet. Men den mening som vapen-
sök och beslagtagna vapen i Ugljare fick i en kontext av arbetet som en tävling, 
medförde också en rejäl horisontinskränkning i kontexten av arbetet som en säker-
hetspolitisk insats då kompanichefen valde bort att också betona lagföring av inne-
havarna av illegala vapen till förmån för fler beslagtagna vapen. Att nå eftersträ-
vansvärda mål i en kontext av tävling, medförde därmed en inskränkning i vilka mål 
som kunde, och kanske också borde nås i en kontext av säkerhetspolitisk insats  

När det gäller reflektion-inom-verksamhet är gränsen mellan individers olika re-
flektioner och chefskollektivets reflektion-inom-verksamhet inte tydlig. Utifrån 
materialet framstår vissa individers reflektioner som viktigare än andras för bildan-
det av begrepp och erfarenheter på en kollektiv reflektionsnivå. T.ex. verkar kompa-
nichefen och hans ställföreträdare lättare kunna låta sina reflektioner ta formen av 
kollektiva begrepp, och plutonchefen B10A var i jämförelse med övriga synnerligen 
initiativrik för att förändra arbetet i riktning mot en mer tydligt plutonchefsledd 
verksamhet, men också för att han ofta hade kompanichefens öra. Kollektiv reflekt-
ion-inom-verksamhet synes därmed kunna ta formen av att någon inflytelserik en-
skilds reflektion lyfts upp till allmän diskussion i ett arbetskollektiv. Huruvida detta 
sker synes också bero av vilka möjligheter en enskild medlem av kollektivet har att 
få gehör för sina reflektioner och kollektiv reflektion och vad den leder till bör där-
med också ses ur en maktaspekt.  

10.2.3 Summering  
Chefernas reflektioner-i-handling och deras reflektioner-inom-verksamhet är, som 
dessa korta exempel ovan visat (för fler, se Granberg 2013), intimt sammanflätade 
med deras kunnande i arbetet. Genom att handla i enlighet med en mental inram-
ning, och genom ständiga, större eller mindre reflektioner inom samma inramning 
utvecklas och förstärks och förfinas kunnandet i relation till de mål och värden den 
mentala inramningen påbjuder. På så vis förstärks inramningen av arbetet som en 
befälsledd verksamhet och plutoncheferna kan därigenom förfina sitt kunnande i att 
leda plutoner. Likaså förfinar kompaniets chefer sina metoder i att få fram som 
mycket vapen som möjligt genom att värdera olika företeelser (helikoptrar, vapen-
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amnesti, ”lurpassande” på bröllop86) inom ramen för en inramning av arbetet som en 
tävling i vapeninsamling.   

Vad kompanichefen och plutoncheferna arbetar mot, d.v.s. för plutoncheferna en 
tydligare plutonchefsledd verksamhet och för alla officerare många beslagtagna 
vapen för den egna enheten, framträder genom de olika kontextorienteringarna och 
ter sig självklara för dem till den grad att de inte diskuterar dem, utan enbart påmin-
ner sig om dem emellanåt. Varför man arbetar mot de mål man gör är därför inget 
som cheferna verkar reflektera över, utan mer hur de ska nå de olika mål som har sitt 
värde i främst kontexterna av tävling/vapenjakt och befälshierarki.  

10.2.4. Reflektion-i-arbetet som assimilativ reflektion 
Reflektion leder således inte bara till kvalitativ förändring, utan också till att en viss, 
redan varande förståelse förstärkas och förfinas. Detta kan också förstås som den 
kognitiva process som Piaget (1982) kallar assimilation, d.v.s. att begrepp om om-
världen fogas till ett mentalt schema utan att grundstrukturen i detta förändras, vilket 
utifrån fallstudien också kan förekomma på ett kollektiv plan då man assimilerar 
tillsammans. I denna avhandlings termer kan det beskrivas som att det upplevda, på 
både ett socialt och ett individuellt plan tolkas och begripliggörs inom en kontextori-
entering där den bakomliggande förståelsehorisonten tas för given. Förståelsehori-
sonten kan utifrån erfarenheter i arbetet breddas till förtrogenhet med fler empiriska 
situationer, men mål och värden kvarstår. Inom denna horisont kan sedan det korre-
sponderande instrumentella kunnandet i olika situationer förfinas och befästas och 
en instrumentell förståelse utvecklas om hur olika medel i olika situationer bidrar till 
målet med och inriktningen av arbetet. Schön (1983) skriver om ”the self-
reinforcing system of knowing-in-practice” som ”reflections within… systems of 
understanding” (s 282). Denna reflektionsform kommer jag hädanefter att benämna 
assimilativ reflektion och den berör utveckling av en instrumentell förståelse mer än 
en orienterande förståelse, som genom denna reflektionsform snarare förstärks än 
förändras kvalitativt.   

10.3 Assimilativ reflektion och en framvuxen kollektiv 
handlingsstrategi bland officerarna 
En effekt av att officerarna dels började utföra arbetet enligt de mentala inramningar 
de hade, dels, som visats ovan, assimilativt reflekterade inom dessa inramningar var 
att en kollektiv handlingsstrategi började ta form inom officerslaget.  

                                                           
86 I Kosovo fanns en sedvänja att skjuta i luften under bröllopsfester, vilket ledde till en möj-
lighet för grupperna att beslagta vapen genom att ta reda på kommande bröllopsfester, och 
sedan lurpassa på dem för att kunna ingripa direkt efter skjutningen och kräva att vapnen 
lämnades fram. Se vidare Granberg 2013. 
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Utifrån den definition av handlingsstrategi (”theory of action”) som Argyris & 
Schön (1996) gör (se s 193 i denna avhandling), kan en ”action strategy, A, for 
obtaining consequence C in situation S” närmast motsvara det som här kallas en 
instrumentell praktikinramning, d.v.s. en syn på vilka medel som bäst används för 
att nå givna mål och eftersträvade konsekvenser. ”The values attributed to C that 
make it seem desirable as an end-in-view and the underlying assumptions, or model 
of the world” motsvarar en orientering mot en praktikextern kontext där ett visst mål 
eller inriktning av arbetet blir värdefull. I den förståelse av arbetet som med start 
redan på Livgardet växte fram inom officerslaget, utgjorde säkerhetsarbetet och dess 
olika inslag och möjligheter medel för flera olika inriktningar av arbetet så som det 
kunde förstås genom officerarnas olika kontextorienteringar. 

”Theories of action” kan enligt Argyris & Schön (1996) också ta två huvudsak-
liga former med olika förståelse- eller inramningshorisonter: en av arbetsutövare 
uttalad handlingsstrategi för att förklara eller rättfärdiga aktiviteter i arbetet - 
”espoused theory of action” - och en outtalad men använd handlingsstrategi som 
visar sig i arbetsaktiviteternas mönster - ”theory-in-use”. På en ”officiell” nivå – 
espoused theory – är det bland de här följda cheferna oftast den säkerhetspolitiska 
insatsen som av samtliga chefer anges som meningsgivande kontext. Denna kontext 
har mer eller mindre alltid funnits i bakgrunden vid mina samtal med cheferna om 
andra aspekter på arbetet. Speciellt framhåller de att det är ett opolitiskt uppdrag de 
utför, där en opartisk hållning gentemot olika grupperingar och gentemot den inter-
nationella politiska diskussionen om Kosovo är central. Det är som om de alltid ville 
nämna den ”officiella” och opolitiska anledningen till att de var i Kosovo när de 
också nämnde andra saker de gjorde i och ansåg om arbetet.  

Argyris & Schön (1996) framhåller också att en ”espoused theory of action” är 
viktig för att upprätthålla en professionell identitet. Utifrån detta kan det flitiga näm-
nandet av opartiskhet och ett opolitiskt arbete ses som viktiga delar i den militära 
identitet de ville ha; självbilden att i Kosovo befann de sig främst som profession-
ella, opolitiska, opartiska, deeskalerande militärer, och inte främst som tävlingsdel-
tagare, officerare i karriären, äventyrssoldater, kosovoturister, förbättrare av sin 
privatekonomi eller någon annan möjlig roll som kan ges dem inom ramen för andra 
praktikexterna kontexter än den ”officiella”, säkerhetspolitiska kontexten.  

På en utförandenivå i arbetet innebar emellertid den kollektiva handlingsstrategi 
som växte fram genom assimilativ reflektion att flera kontexter kunde samverka 
tämligen oproblematiskt, vilket berörts i förra kapitlet. Den handlingsstrategi i sä-
kerhetsarbetet som växte fram i enlighet med detta kan kallas en befälshierarkiskt 
organiserad tävling i vapenjakt, och är en handlingsstrategi som inte nödvändigtvis 
behöver ske i deras eget kompani- eller plutonområde.   

Denna handlingsstrategi har sin främsta bakgrund i den förståelse av säkerhetsar-
betet som officerarna konstruerat dels utifrån sin militärprofessionella förförståelse 
och strävan efter befälshierarkisk organisering, dels utifrån den inom officerslaget 
skapade fokuseringen mot att vara bättre än andra motsvarande kompanier när det 
gäller att arbeta och att hitta vapen. Endast till mindre del baserar sig handlingsstra-
tegin på de ganska begränsade ”teoretiska” kunskaper som de fått genom insatsut-
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bildningen och då, som berörts ovan, som officiella skäl till varför de är i Kosovo. 
Likaså får handlingsstrategin, främst dess betoning på befälshierarkisk organisering, 
mening inom ramen för kontexten av insatsen som en verksamhet inom Försvars-
maktens organisation och regelverk. 

Genom att utföra säkerhetsarbetet som en befälshierarkiskt organiserad tävling i 
vapenjakt kan officerarna på samma gång sträva mot ett flertal värden i de kontexter 
de orienterar sig mot. Genom de tillfälliga uppgifterna, den intensiva patrulleringen 
och vapenjakten tillgodoses officerarnas strävan efter att vara bästa kompani i Task 
Force Central och de som arbetar hårdast och hittar flest vapen, vilket ger dem status 
och självkänsla i sin jämförelse med andra kompanier. Denna arbets- och vapenfo-
kusering i tävlandets tecken samverkar också med och kan legitimeras av ett ”offici-
ellt” mål att ”ta in så mycket vapen som möjligt från gatan” och att ”visa närvaro” i 
enlighet med ett säkerhetspolitiskt syfte för insatsen i Kosovo. Vidare, genom att 
arbetet (genom många små förändringar och många pluton- och kompanioperation-
er) blir återkommande befälshierarkiskt organiserat tillgodoses officerarnas vilja att 
hålla sig själva i centrum för att utvecklas som plutonchefer och att kunna se sig som 
dugliga i enlighet med sina hemförbands traditioner.  

Dessa sätt för officerarna att upprätthålla sin hegemoni underlättar också deras 
strävan efter att upprätthålla ”normal” militär ordning, förbandsanda och disciplin 
där de inte drabbas av alltför många ”ledarskapscase”, d.v.s. regelbrott hos och kon-
flikter med och mellan underställd personal. Denna strävan efter befälsledd verk-
samhet och militär disciplin samverkar därmed med de mer formella mål och inrikt-
ningar som arbetet innebär, t.ex. att följa Försvarsmaktens regler och anvisningar, att 
överordnade har befälsrätt över underordnade, att alla chefer har ett arbetsgivaran-
svar för sina underställda och att ”ledarskap” inom ramen för denna kontext ofta 
handlar om god personalvård, frånvaro av konflikter och god anda i truppen.   

I figuren nedan visas några av de främsta målen och inriktningarna i officerarnas 
kollektiva handlingsstrategi (fet, kursiv text utanför cirklarna) och vilka praktik-
externa kontexter som ger dem mening (skuggade). I denna strategi hamnar den 
officiella inriktningen att visa militär närvaro och bedriva frameworkarbete bland 
annat i form av patrullering och underrättelsetjänst något i skymundan, och det sä-
kerhetspolitiska målet att hitta vapen tolkas av cheferna främst inom kontexten av 
tävling i arbete och prestation. 



 216 

Detta kan ses som att vissa av de praktikexterna kontexter som jag analytiskt sär-
skiljt utifrån kontextorienteringar i intervjuerna på Livgardet innebär ett antal mål, 
värden och inriktningar av arbetet som lätt kan samexistera utan interna spänningar. 
I den kontextgrupp som främst officerarna bär upp, kan de värden, mål och inrikt-
ningar som kontexterna framhåller samverka och bilda en sammansatt men samtidigt 
mer horisontinskränkt bakgrund för en instrumentell inramning av arbetet. Allt detta 
– det av olika, samverkande praktikexterna kontexter sammansatta meningssam-
manhanget för arbetet och den vidhängande instrumentella inramningen av arbetet – 
bildar tillsammans vad som kan begripliggöras som en kollektiv handlingsstrategi 
för arbetet och utifrån den utvecklas en arbetspraktik. 

I utvecklingen av denna kollektiva handlingsstrategi involverades inte gruppche-
ferna, men dessa kom att beröras av den genom att den blev deras överordnade che-
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Figur 10-03. En kollektiv handlingsstrategi bland officerarna och dess främsta 
bakgrund i kontexter som de själva tillfört eller konstruerat i sin förståelse av 
arbetet. 
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fers handlingsstrategi, och därigenom underbyggde vad också de som gruppchefer 
på order kom att ägna sig åt i arbetspraktiken.  

I det kommande avsnittet fokuseras hur en del av gruppcheferna kom att förhålla 
sig till och reflektera över denna officersinitierade inriktning av arbetet. I ett senare 
avsnitt (10.4) fokuseras hur också några av officerarna, speciellt kompanichefen, 
utifrån händelser och kunskaper som erhölls senare under insatsen kom att reflektera 
över verksamheten på ett sätt som satte den utvecklade kollektiva handlingsstrategin 
och även hela den svenska insatstraditionen i ett nytt ljus. 

10.3.2 Reflektion-inom-vapenjakt hos gruppcheferna  
Målsättningarna om mesta möjliga vapeninsamling samt att vara bästa kompani blev 
i kraft av kompanichefsbeslut styrande för hela kompaniet. Officerarnas kollektiva 
handlingsstrategi att utföra arbetet som en befälshierarkiskt organiserad tävling i 
vapenjakt hade därför stor inverkan på gruppchefernas inriktning av arbetet oavsett 
vad de till sist tyckte om det.  

Inriktningen mot att hitta vapen var därmed något som alla chefer oavsett nivå 
var tvunga att förhålla sig till. Det som gentemot kompani- och plutonchefernas 
uppfattningar skilde i många gruppchefers uppfattning om detta var vilka metoder 
som tillgreps för att nå målet. Inom kompaniledningen var en instrumentell åtgärd 
bland annat att genomföra sökoperationer vid vilka kompaniets sökgrupper under-
sökte ödehus och andra misstänkta platser med hjälp av sin specialutrustning.  

Skytteplutoncheferna hade sämre möjligheter att själva ordna sådana sökoperat-
ioner, och en huvudmetod blev för dem istället att genomföra många och stora 
VCP:er då det var i sådana flera av officerarna menade att möjligheten att beslagta 
vapen var störst för skytteplutonerna. Detta trots att statistiken från de senaste kon-
tingenterna talade om ett beslagtaget vapen per 1000 genomsökta fordon.   

Gruppcheferna, speciellt de som också i tidigare kontingenter genomsökt mäng-
der med fordon i stora VCP-operationer hade reflekterat över detta och hade en 
annan uppfattning om relevanta metoder. Gruppchefen B21 får exemplifiera: 

MG: Jag får intrycket av verksamheten här att… kanske officerarna främst 
när förhoppningen om det stora [vapen]fyndet? B21: Mmm, sen vet ju vi då 
vad statistiken är för att hitta stora fynd i VCP:er, inte stora, så jag kör ju mer 
på att vi ska stoppa bilar som är intressanta, rakt av, pang, dyra fina bilar med 
unga män, inte ställa upp trettio soldater och ha stor VCP i två timmar, det är 
ingen som åker in i den. (Gruppchef B21, april) 

 
Detta att ”stoppa bilar som är intressanta, rakt av, pang” benämndes ”snap-VCP” 
inom kompaniet och blev ett mer föredraget sätt för grupperna än mer statiska 
VCP:er när det gällde att försöka beslagta vapen. Snap-VCP (efter engelska ”snap” 
för snappning) gick oftast till så att soldater eller gruppchefer under fordonspatrulle-
ring såg en bil som de tyckte såg misstänkt ut, och de därför signalerade till den att 
stanna, ibland efter att ha kört ikapp eller till och med prejat den. Grupperna talade 
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med varandra om detta och hörde sig gärna för hos en grupp som gjort ett vapenfynd 
i en snap-VCP om hur de gjorde och vad som hände.  

Det kan ses som att den inriktning mot att hitta vapen som kompanichefen fast-
ställt, av gruppcheferna sattes i samband med en metod som låg mer i linje med 
deras arbete som självständigt patrullerande grupper, istället för den mer pluton-
chefsledda metoden att utföra en större pluton-VCP-operation. Officerarna verkade 
inte vara lika entusiastiska över snap-VCP som gruppcheferna, utan såg det mer som 
en metod som framförallt var genomförbar på grupp- och omgångsnivå i samband 
med att dessa var ute och patrullerade efter eget bestämmande. Det var med andra 
ord en metod som underlättade målet att beslagta vapen liksom gruppernas strävan 
efter spännande händelser, men inte tillgodosåg plutonchefernas strävan efter att 
plutonen arbetar under plutonchefens ledning.  

Snap-VCP bygger dock inte bara på gruppernas möjlighet att patrullera själv-
ständigt i omgång och grupp, utan också på en förståelse av vilka det är värt att 
stoppa för att eventuellt beslagta illegala vapen. Av gruppernas berättelser att döma 
handlade det dock mest om just det gruppchefen i förra citatet talade om: dyra, fina 
bilar med unga män, vilket gruppchefer och soldater ofta satte i samband med orga-
niserad brottslighet. Ett upprepat argument var att dessa, ofta officiellt arbetslösa 
unga män hade råd med dyra bilar p.g.a. kriminalitet, och att de just därför också 
hade vapen. Inom ramen för denna syn på det kosovariska samhället och dess unga 
män utvecklade soldater och gruppchefer ett visst mått av intuition och ”tyst kun-
nande” när det gällde vilka bilar och människor som stoppades 

Snap-VCP innebar ofta snabba situationer och sekundsnabba beslut, där vad 
Eraut (2004) kallar ”instant/reactive” och ”rapid/intuitive thinking” i arbetet var 
centralt. En gruppchef berättar: 

[D]et har visat sig att magkänslor stämmer otroligt ofta, vi stoppade en bil på 
magkänsla förra veckan, och föraren var beväpnad och hade en [skjutklar] 
niomillimeters pistol på sig. (Gruppchef B31, april)  

 
Magkänslan kan i detta ses som ett tyst kunnande som utvecklats genom reflektioner 
inom den mentala inramning av samhället och säkerheten i Kosovo som förståelsen 
av kosovariska ”dyra, fina bilar med unga män” medförde. Dessa reflektioner sked-
de av berättelser och observationer att döma på alla plan – som reflektion-i-handling 
när en dyr, fin bil med unga män dök upp för första gången i en ”vanlig” VCP, som 
reflektion-över-handling när de funderade över dagens arbete efteråt, som reflektion-
inom-verksamhet när grupperna informellt talade om framgångsrika snap-VCP:s på 
campen, och som informell reflektion-över-verksamhet när gruppcheferna sinsemel-
lan och inför mig jämförde snap-VCP med pluton-VCP:er.  

Anammandet och spridningen av snap-VCP-metoden bland grupperna kan ses 
som en förfinad, kollektiv anpassning till lokalmiljön i Kosovo, baserad bland annat 
på flera gruppchefers reflektioner över hur pluton-VCP:er genomfördes och vilka 
resultat de fick, och på en syn på unga män med dyra bilar i Kosovo. Anammandet 
skedde mot en vagt angiven bakgrund av den säkerhetspolitiska insatsen och det 
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konkreta målet att beslagta så mycket vapen som möjligt, men sågs som ett bättre 
sätt att höja sin egen vapenfyndsstatisitik än plutonchefernas metoder. Dessutom 
tillgodosåg som sagt metoden, som alltid var en pulshöjare, gruppernas strävan efter 
en ”spännande” mission. Spridningen av metodens finesser och erfarenheter därav 
skedde snarast genom informella samtal grupperna emellan, som informell reflekt-
ion-inom-verksamhet, mer än genom sådana formella, kollektiva utvärderingar och 
”after-action-reviews” som officerarna genomförde.  

10.4 Reflektion-över-arbetet som horisontfördjupning  
I det följande ges två exempel på hur främst kompanichefen genom reflektioner med 
en större mental distans till arbetet än vad som visades under själva arbetet fick en 
djupare förståelse för vissa aspekter av säkerhetsarbetet. Dessa reflektioner rör sä-
kerhetsarbetets ”opolitiskhet” (avsnitt 10.4.1), och samarbetet med lokalpolisen 
(avsnitt 10.4.2). För fler exempel, se Granberg (2013). När det gäller den förståelse 
kompanichefen och de andra officerarna i början av insatsen hade av dessa områden 
ledde den till den kollektiva handlingsstrategi och till ett utförande av arbetet som 
berörts ovan. 

10.4.1 Insikten om arbetets politiska dimension 
Sökoperationen i Ugljare hade utförts främst som ett försök att hitta illegala vapen. 
De motiverande bakgrunderna fanns, som berörts ovan, i officerarnas förståelse av 
den etniska konflikten i Kosovo och uttolkningen av SASE-uppdraget som att ta in 
så mycket vapen som möjligt. Men operationen fick som ovan visats sedan sin 
främsta mening som en möjlighet att öka vapenfyndstatistiken. Som också berörts 
lämnades därvid andra aspekter på säkerhetsarbetet därhän, som att lagföra illegala 
vapeninnehavare och att odla goda relationer till lokalbefolkningen.  

Under Ugljare-operationen dök ett serbiskt TV-team upp och intervjuade bland 
annat kompanichefen. Han berättade senare i ett samtal att serbiska media hade 
slagit upp operationen stort och gjort en politisk sak av den. Ugljare-operationen 
blev också omnämnd i flera serbiska media. Operationen jämfördes bland annat med 
en sökoperation i den serbiska byn Babin Most i norra Kosovo några månader tidi-
gare, där lokalpolisen KPS hade genomfört en ganska brysk sökoperation efter mor-
det på en KPS-polis, och efter vilken en hög kosovarisk KPS-befälhavare fick be 
bybefolkningen om ursäkt för polisens agerande. Denna operation framställdes i 
vissa media som trakasseri av den serbiska bybefolkningen och ett försök att få dem 
att flytta, och nu jämställdes alltså Ugljare-operationen med detta. B-coy och KFOR 
hade därmed hamnat i en efterhandssituation gällande främst den serbiska allmän-
hetens bild av vad som händer med kosovoserberna i Kosovo.  

Serbiska medias politisering av Ugljare-operationen hade tillsammans med andra 
händelser fått kompanichefen att reflektera över säkerhetsarbetet utifrån en mer 
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politisk syn som uppmärksammar hur kompaniets säkerhetsarbete inverkar på det 
kosovariska samhället sätt att fungera och utvecklas:  

[D]et är mer politik i det här än vad jag trodde från början, det är väl det... 
samtidigt så tycker inte jag att det är till några, alltså jag tycker det är lite... 
nä, jag tycker det är jädrigt spännande, alltså, börjar man se sig själv i ett lite 
större perspektiv, så märker man det att det vi gör här, det är ju politik, allt är 
politik... MG: Hur yttrar det sig då, kan du ge några exempel på liksom när 
din chefsroll då, när det blir mer politiskt? B1: (tystnad) valet av samman-
hang man vill synas i med sitt förband, helt klart, vill man, bli förknippad 
med... att vara den som... ställer sig och söker besökare till klostret i 
Gracanica under Durdevdan [serbisk-ortodox vårhögtid], inför tjugo tevebo-
lag, vad skickar det för signaler, vilka signaler vill man skicka med media 
med våran närvaro där, äh, det gör vi inte, utan det får, det sköter vi på ett an-
nat sätt... vill vi bli hågkomna som de här som... arresterade människorna på 
ett bröllop för att det sköts därinne, eller… väljer vi en annan lösning... vad 
får det för konsekvenser det är, långtgående konsekvenser om vi gör det här, 
vi är ju... strategiska korpraler87 allihopa här ju. (Kompanichef B1, juli) 

 
Säkerhetsarbetet blir i ljuset av detta inte ett opartiskt, opolitiskt arbete att hålla 
ordning och ta in vapen från gatan som ett villkor för annat, politiskt arbete, utan ett 
direkt, politiskt medel för att visa det omgivande samhället bland annat vilken syn 
på medborgarna säkerhetsinstitutionerna i samhället har, speciellt när medborgarna 
är av olika etnisk bakgrund. Likaså kan, i en politisk kontext, säkerhetsarbetet an-
vändas som medel för att signalera hur elimineringen av vissa hot värderas gentemot 
värdet av att människor, speciellt utsatta minoriteter slipper ordningsmaktens in-
grepp och begränsningar i sina liv. I ljuset av detta värderade kompanichefen också 
Ugljare-operationen, där inriktningen mot att hitta vapen ställdes mot bybefolkning-
ens behov av en ”normal” vardag: 

Ugljare är ett bra exempel att… där vann vi slaget men förlorade kriget 
kanske… vann vi popularitet i Ugljare? Knappast, vi är mäkta impopulära i 
den byn skulle jag tro, och efter att, det blev ett så pass stort ingrepp där i de-
ras vardag, men så till vilket pris… kan man bekämpa brottslighet och hur 
mycket ingrepp i en människas vardag kan man göra… för att få tag på en… 
kalasjnikov… jag menar på att, hade vi nog gjort lite, lite annorlunda så hade 
det där blivit, perfekt, nu blev det lite, lite, det slog över lite vid framförallt 
VCP:erna, det blev väldigt noggrant och det drog ut på tiden och folk blev ir-
riterade för att de blev… ja, försenade till jobb och allt sånt där va, men hade 
det inte vart för det, då tror jag nog att då hade vi vunnit kriget där, om jag ut-
trycker mig så, nu vann vi bara slaget (B1, juli) 

 
Att ”vinna kriget” kan i detta fall ses som en metafor för att etablera en tillit till 
KFOR och de kosovariska säkerhetsinstitutionerna hos kosovoserberna, vilket i 

                                                           
87 Uttrycket ”The Strategic Corporal” myntades 1999 av den amerikanske marinkårsgeneralen 
Charles C. Krulak (1999). Bakgrunden var att beslut på lägsta chefsnivå (korpral) lätt kan få 
strategiska och politiska konsekvenser i den efter det kalla krigets slut nya typen av konflikter 
(”second generation peacekeeping”) där marinkåren ofta sätts in. 
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förlängningen kan leda till att de självmant gör sig av med sina illegala vapen (som 
Ugljareoperationen också visade fanns i byn).  Nu togs några av dessa vapen – ”sla-
get vanns” – men någon tillit till KFOR eller KPS skapades nog inte i byn.   

Som reflektioner innebär detta att chefernas säkerhetspolitiska förståelse för arbe-
tet – som tidigare lett till inramningar av arbetet som opolitiskt och opartiskt och 
långt från de ”stora” reformpolitiska insatserna i Kosovo – nu också omfattar en 
politisk dimension där de börjar få begrepp om säkerhetsarbetets relation till sam-
hällets grundläggande sätt att fungera och utvecklas. Med denna politiska insikt blir 
inte säkerhetsarbetet något som sker ”härnere” för att underlätta för politiken ”där 
uppe”, utan en politisk påverkan av samhället i en viss riktning blir direkt samman-
kopplat med det konkreta säkerhetsarbetet. Den säkerhetspolitiska reformen sker 
”här nere” – i den successiva minskningen av det konkreta patrullerandet och säker-
hetsarbetet och i hur KFOR-soldaterna nyttjar sina befogenheter.  

10.4.2 Kompanichefens synvända: svenskarnas säkerhetsarbete 
och utvecklingen av lokalpolisen 
För kompanichefen kom, efter närmare fem månaders vapenjakt i insatsområdet, nya 
sakkunskaper om lokalpolisen KPS’ finansieringssystem att bidra till en utökad syn 
på det svenska säkerhetsarbetet i Kosovo. Detta framkom tydligt vid ett samtal:  

”Egentligen gör vi helt fel. Sverige har ingen ’exit strategy’ i Kosovo” säger 
kompanichefen till mig där vi sitter i skuggan bakom det lilla kapellet på 
Camp Victoria. Vi väntar på att kompaniet ska samlas efter lunch för en för-
övning av kvällens kompanioperation mot ett större nöjesställe. Kompaniche-
fen tog upp detta i en intervju för någon dag sedan, och jag får intrycket av att 
han är angelägen om att få berätta detta för mig, att få fram budskapet. ”Nu 
vet jag hur KPS’ finansieringssystem fungerar” fortsätter han. ”Polisstation-
erna får pengar utifrån hur mycket brottslighet det finns i deras område. Ta 
t.ex. polisen i [det tjeckiska kompaniets] område uppe i Pudojevo där det är 
ganska stor brottslighet, och stor station, unga ambitiösa poliser, många poli-
ser och nya, bra bilar. Vi [B-Coy] far som skållade katter i vårt område och 
håller brottsligheten nere, och polisen nere i Gracanica [i B-Coy:s område] är 
följaktligen ett fåtal trötta, gamla poliser utan pengar”. (samtal B1, augusti)  

 
Den utökade syn på säkerhetsarbetet som kompanichefen fick innebär att relationen 
mellan lokalpolisens aktivitetsnivå och de olika KFOR-förbandens aktivitetsnivå 
kom att hamna i ny dager. Tidigare hade det svenska säkerhetsarbetet i Kosovo i stor 
utsträckning setts som de svenska förbandens eget utförande av lokalt säkerhetsar-
bete och där uppdraget att utveckla lokalpolisen omnämndes på ett ”officiellt” plan 
men i praktiken utfördes som att KPS fick hänga på KFOR, eller så sågs utveckl-
ingsuppdraget som något för UNMIK (United Nations Mission in Kosovo, d.v.s. 
FN-förvaltningen i Kosovo).  

B-coys säkerhetsarbete utfördes i enlighet med denna syn där, som visats i ka-
pitlen ovan, inriktningen mot hög aktivitet och hårt arbete var något som ytterligare 
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understöddes av de meningssammanhang för arbetet som främst officerarna konstru-
erade utifrån sin militärprofessionella förförståelse och sina diskussioner på Livgar-
det. Men det var också något som motiverades inom ramen av en svensk tradition av 
”excellens i peacekeeping”. Svenska förband var av tradition inte, som tjecker och 
irländare utpekades vara, lata ”campdwellers”, utan ständigt ute på patrull i sitt (eller 
andras) kompaniområde med låg brottslighet som följd. Svenska peacekeepers var 
aktiva och med god kontakt med lokalbefolkningen. Inom den svenska kontingen-
ten, liksom på Internationella Utbildningsenheten på Livgardet utanför Stockholm, 
berömde man sig för att svenska KFOR-enheter genom detta var bättre än andra 
nationers förband på att utföra ”peacekeeping” och säkerhetsarbete i Kosovo (obs 
och samtal Livgardet).88 Kompanichefens insikt ställde allt detta på huvudet. Under 
intervjun några dagar tidigare sa han: 

B1: [J]ag tror nog att det är det viktigaste vi gör här, alla vapen vi har hittat 
inkluderat så, det viktigaste vi gör och det som är... nånting bestående, det är 
ju inte, visst, att ha plockat bort, att ha avväpnat [motsvarande] två plutoner 
här, det är ju ett mätbart resultat, men... en bestående säkerhet och en känsla 
av funktionalitet i rättsstaten här alltså, det är ju ett fungerande polisväsende, 
och jag menar nu, har ju vi ställt till det kan man väl nästan säga eller jag ska 
inte säga [vårt] skyttekompani, utan... Sverige har ställt till det... genom att vi 
är såpass aktiva som vi är, så har... polisdistriktet i Gracanica exempelvis, de 
har för låg brottslighet, för att få de resurserna, tillförda, så där har vi gjort 
dem en björntjänst egentligen, genom att vara så aktiva, de har jättelåg krimi-
nalitet jämfört med de andra, men så fort vi bara... backar ur planteringen så 
bara växer de upp som maskrosor de här små... tjuvarna, igen, då vågar de ge 
sig ut igen och... då märks det direkt, men... deras argumentation då för att få 
fler grejor då, fler konstaplar, fler bilar, etc, då säger de bara, men ni har så 
låg statistik så ni behöver fördubbla, antalet brott för att få de resurser ni be-
gär, så där har ju jag via [COM TASK FORCE (C)] börjat trycka på att nu 
ska vi fan ha fram de här resurserna, för vi ska ju inte vara kvar här i tid och 
evighet. Men det är det som är problematiskt, vadå är inte tjeckerna lika ak-
tiva då menar ni, ja, då måste man ju säga det, nä de är inte det, för att i 
Pudojevo har man ju djävulska resurser. (Kompanichef B1, juli)  

 
Det svenska KFOR-säkerhetsarbetets relation till den lokala polisens utveckling 
synes tidigare ha förståtts utifrån en ganska ”enkel” relation där svenskarna genom 
hög aktivitet menar sig visa inspirerande föregångsexempel för hur lokalpolisen 
borde arbeta. Kompanichefens synvända innebär att relationen till lokalpolisen blir 
mer komplex, där den höga svenska aktiviteten inte främst förhöjer lokalpolisens 
förmåga, utan tvärtom minskar denna förmåga genom att minska medelstilldelning-
en till lokalpolisdistrikten i det svenska kompaniområdet. Den eftersträvade och 
framhållna höga svenska aktivitetsnivån blir – som kompanichefen nämner i citatet 
ovan – då snarast att göra lokalpolisen en björntjänst.   

                                                           
88 Att förstå arbetet inom en kontext av ”svensk excellens i peacekeeping” utgör ytterligare en 
praktikextern kontext för säkerhetsarbetet. Denna kontextorientering förekommer av och an i 
det empiriska materialet, men har inte berörts i denna avhandling. 
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Detta exempel på reflektion belyser i sin fortsättning också att en fördjupad insikt 
om varför ett arbete utförs, också påverkar vad som bör göras och vilket kunnande 
som är relevant. I en kompaniordergivning någon dag efter vårt samtal tar kompani-
chefen upp sin insikt om björntjänsten med officerarna, och fortsätter: ”Nu gäller det 
att få poliserna nere i Gracanica att börja jobba som en svensk skyttepluton” (B1, 
vid kompaniordergivning, aug). Ett av B-coys främsta objekt för arbete förändras 
därmed från ett genomförandeuppdrag att själva utföra säkerhetsarbete, till ett ut-
vecklingsuppdrag att få den lokala polisen att kunna sköta samhällssäkerheten. Detta 
dock så ”bra” som en svensk skyttepluton är utbildad och genomför arbetet då det är 
detta som, i avsaknad av polisiär erfarenhet, förmodligen främst utgör grunden för 
kompanichefens instrumentella förståelse för säkerhetsarbetet i Kosovo. Det kan 
också ses om att kompanichefen vill ge sina plutoner ett erkännande för deras inten-
siva arbete, trots att hans insikt är att arbetet inneburit en björntjänst. 

Detta utvecklingsuppdrag hade, som påtalats vid flera tillfällen ovan, cheferna 
förstått på ett teoretiskt plan när de skulle ge ”officiella” motiv till sitt samarbete 
med polisen. Genom kompanichefens synvända framstår detta motiv inte längre som 
något man säger på ett officiellt legitimerande plan, utan det blir ett reellt drivande 
motiv för att utveckla en jämfört med nu annan arbetspraktik att få polisen att arbeta. 
Som situationen i det tjeckiska kompaniområdet visar, med en stor, aktiv polisstat-
ion och förhållandevis passivt tjeckiskt KFOR-förband kan en huvudmetod i en 
sådan arbetspraktik vara just inaktivitet och att låta det interna KPS-systemet för 
finansiering börja verka, även om detta på kort sikt innebär en förhöjd brottslighet i 
det svenska kompaniområdet. Kompanichefen uttryckte senare denna förändring i de 
svenska KFOR-förbandens förhållningssätt till lokalpolisen med en metafor: de hade 
som ”föräldrar” länge gått före, sedan gått bredvid, och skulle nu gå efter den lokala 
polisen som ska börja gå på egna ben.  

10.4.3 Reflektion-över-arbete som ackommodativ reflektion 
För kompanichefen blev t.ex. det svårförståeliga förhållandet om lokalpolisens låga 
förmåga och resurser i det egna kompaniområdet genast förståeligt när han fick 
bättre begrepp om hur KPS:s resurstilldelningssystem fungerade, och han insåg då 
det svenska skyttekompaniets del i det hela.  

Likaså fördjupades synen på det tidigare ”opolitiska” säkerhetsarbetet när kom-
panichefen insåg att det ”opolitiska” säkerhetsarbete svenskarna berömde sig för 
ändå hade en tydlig politisk dimension genom att olika, främst proserbiska aktörer 
regelmässigt relaterade KFOR:s vardagliga säkerhetsarbete till hur samhället i Ko-
sovo fungerade, främst till kosovoserbernas nackdel. 

Detta kan ses som att det i reflektionsprocessen tillfogas eller uppstår begrepp 
som riktar uppmärksamheten mot mer grundläggande principer eller mer övergri-
pande sammanhang än de andra begreppsliga elementen i en viss inramning. När 
dessa sedan knyts samman till en ny, större helhet kan en fördjupad och mer generell 
förståelse uppstå, och det tidigare kunnandet och dess mål kan sedan ges mening i 
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ett vidare sammanhang som kan såväl förändra som förstärka den tidigare meningen 
med kunnandet.  

Detta påminner om den ramvidgande process Piaget (1982) kallar ackommodat-
ion som leder till en vidgad eller utvecklad mental inramning inom vilken fortsatt 
assimilation kan ske, d.v.s. att det som upplevs inte kan begripliggöras inom ett 
förutvarande mentalt schema utan kräver för att bli begripligt att schemats grund-
struktur förändras. 

Denna form av reflektion kommer fortsättningsvis att benämnas ackommodativ 
reflektion. Sådan reflektion kan ske spontant hos människor, liksom med hjälp av 
”objektiv” förståelse och begrepp i vad Norman (1993) kallar kognitiva artefakter, 
men kan också ske i interaktion med andra och människor kan därigenom kognitivt 
tillägna sig vidgade scheman i sociala praktiker där sådana scheman förekommer 
(Goodwin 1994, Säljö 2000). Detta speciellt när det gäller abstrakta begrepp för 
osynliga (men troliga) mekanismer i verklighetens djupdomän, vilket är av betydelse 
för formell utbildning som stöd för erfarenhetsbaserat lärande.89  

10.5 Gruppchefernas ”motförståelse” och alternativa 
inramningar, och reflektion som horisontförändring 
Även gruppcheferna reflekterade både inom och över arbetet utifrån de olika men-
tala inramningar om arbetet de hade, ibland spontant och ibland för att samta-
let/intervjun explicit kom att handla om vad de gjorde i arbetet, hur de gjorde det 
och vad de ansåg om det. De hade som gruppchefskader på kompaniet dock ingen 
organiserad reflektion-inom-verksamhet så som plutoncheferna hade i och med 
kompanirapporter och ”after-action-reviews” under kompanichefens ledning.  

Av intervjumaterialet framgår ofta också att gruppcheferna inte alltid var med-
vetna om hur plutoncheferna och kompaniledning talade om och inramade arbetet, 
vilket jag som forskare ibland verkade veta mer om efter observationer, samtal och 
intervjuer med plutonchefer och kompaniledning. Den handlingsstrategi som tog 
form bland officerarna framstod därför aldrig klart för gruppcheferna (och i många 
stycken inte för officerarna heller då en sådan handlingsstrategi inte är helt med-
veten utan först i en text som denna får en analyserad och explicit framskriven 
form). Däremot anade gruppcheferna hur officerarna tänkte, och fick uppleva hand-
lingsstrategins konsekvenser i form av vad arbetet kom att inriktas mot av officerar-
na. Detta reagerade gruppcheferna på, och reflekterade över utifrån ”sina” sätt att 
kontextualisera arbetet (se Granberg 2013 för fler exempel). 

                                                           
89 Men vida scheman i form av övergripande, abstrakta teorier och perspektiv förmedlade i 
utbildning kan troligen också vara ”för vida” för de erfarenheter som sedan görs i arbetet, 
d.v.s. upplevelserna blir svåra att ge tydlig mening inom de abstrakta inramningarna. De kan 
istället lättare ges mening inom mer begränsade, mer situations- eller praktikanknutna inram-
ningar som kan förekomma i arbetskollektivet, t.ex. i form av kollektivt uppburna praktiska 
visdomar och maximer.  
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10.5.1 Gruppchefernas reflektioner-över-verksamheten som en 
säkerhetspolitisk insats 
Om plutoncheferna, och många yngre gruppchefer lojalt med dem, kom att se säker-
hetsarbetet som hårt arbete för att beslagta så många vapen som möjligt, hade andra 
gruppchefer och främst de med tidigare erfarenhet uppfattningen att säkerhetsarbete 
främst borde innebära en nära kontakt med lokalbefolkningen i det egna området. En 
gruppchef med flera insatser i Kosovo bakom sig berättar: 

MG: Det som också slår mig är att det har varit väldigt högt tempo, att 
många befäl tycks driva på, både från kompaniledning och plutoner, tycks 
driva på att det ska hända så mycket hela tiden, att det är plutonoperationer, 
kompanioperationer, och jag undrar... vad har den underförstådda huvud-
uppgiften blivit, alltså det finns ju uppgifter för kompaniet, men vad är det 
man förstår, vad är det man vill lösa för uppgift? B21: Vi [gruppcheferna] 
tror att det är en tävling mellan plutoncheferna. MG: Jo, det är det, det har de 
sagt, skämtsamt. B21: Ja, men det är inte roligt tycker vi därför att vi är här 
för att hjälpa människorna, och då läggs det ned mycket tid på att söka for-
don, och vi anser att på sättet det görs så ger det inte så mycket, och då är det 
fel, vi har tappat kontakten med lokalbefolkningen helt i vår pluton nu, vi har 
inte varit hos våra människor på flera veckor, och de undrar ju varför vi inte 
är där, de undrar ju, de frågar rakt ut: vi ser er aldrig, särskilt som de berättat 
att KPS aldrig är här och tjeckerna aldrig är här, och finnarna aldrig är här, 
och så får vi höra hur våra officerare raljerar om tjeckerna och finnarna att de 
åker bara omkring i sina fordon och vinkar, och vad gör vi nu, vi [svenskar] 
är inte ens där. (Gruppchef B21, april)  

 
Flera av de erfarna gruppcheferna uttryckte redan på Livgardet att insatsen i Kosovo 
handlade om att hjälpa människorna. Dessa åsikter återkom, som i citatet ovan, 
också i Kosovo där att ”hjälpa civilbefolkningen” i det egna gruppområdet snarast 
blev ett övergripande motbegrepp till inriktningarna att vara bästa kompani med och 
att beslagta så mycket vapen som möjligt.  

När jag frågade vad det konkret innebär att hjälpa civilbefolkningen beskrev 
några av gruppcheferna (B21, B22, B31) det som att genomföra ”social patrols” där 
man besökte olika familjer, hjälpte dem med ved eller annat, spelade fotboll med 
ungarna, drack kaffe, talade med lokala café-, bar- och butiksägare om det var några 
problem i området, eller var närvarande i sina gruppområden i största allmänhet så 
att lokalbefolkningen såg att KFOR var på plats. En gruppchef (B13) hade ett mer 
konkret och långsiktigt projekt att hjälpa ett lokalt, privat daghem i en fattig förort 
till Pristina, och en annan gruppchef (B31) hjälpte en utsatt romsk familj i Pristina 
med lite mat och kläder.  

Om fokuseringen på att skapa ett säkrare Kosovo genom att beslagta så mycket 
vapen som möjligt var en officerstolkning av uppdraget att upprätthålla ”safe and 
secure environment (SASE)”, kan inriktningen mot att hålla kontakt med och hjälpa 
civilbefolkningen sägas vara en tolkning av SASE bland främst de erfarna gruppche-
ferna. Denna inriktning är också i linje med gruppchefernas strävan efter att arbeta 
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gruppautonomt i sina egna gruppområden. Att hjälpa civilbefolkningen och att ar-
beta självständigt i eget gruppområde kan ses som samverkande inriktningar.  

Som gruppchefernas reflektion-över-verksamhet är detta ett exempel på hur det 
konkreta, genomförda arbetet med dess officersinitierade inriktning mot vapenbeslag 
och att vara Task Force-chefens bästa kompani som sänds till olika områden, värde-
ras inom ramen för en praktikextern kontext för arbetet som gruppcheferna men just 
inte officerarna bär upp i sina samtal och diskussioner. Denna kontext lyfter fram 
andra vad och hur för arbetet än att försöka beslagta vapen ”var som helst” i Ko-
sovo. Det säkerhetspolitiska uppdraget att upprätthålla SASE inramas och tolkas av 
gruppcheferna på ett sätt - hjälpa civilbefolkningen - som ställs i motsats till det 
vapenfokuserade arbete de i praktiken genomför. Inriktningen att hjälpa civilbefolk-
ningen samverkar emellertid med en strävan efter att i ”gruppchefernas mission” få 
arbeta nära lokalbefolkningen i de egna gruppområdena och detta företrädesvis med 
underrättelsetjänst och humanitära och andra projekt.   

10.5.3 Befälshierarkisk organisering och gruppchefernas mission 
Insatstraditionen av gruppchefernas mission och organiseringen i gruppautonomt 
arbete tonades, som visats i kapitel 9, i det praktiska genomförandet av arbetet ned 
till förmån för en förstärkt befälshierarkisk organisering av verksamheten. Grupp-
cheferna upplevde en befälshierarki som naturlig - de var ju trots allt ett militärt 
förband - men såg inom ramen för insatstraditionen av ”gruppchefernas mission” 
hela tiden också det egna gruppautonoma arbetet som ett huvudspår i säkerhetsar-
betet men också som något de hade svårt att hinna med. Gruppcheferna tycks dock 
kunna hantera förekomsten av de två sätten att organisera och leda och utan större 
problem växla mellan dem. Detta då ”stora” plutonoperationer och kompanioperat-
ioner då grupperna rättade in sig i ledet och utförde sin del kunde erbjuda spännande 
inslag och arbetsuppgifter som var svåra att åstadkomma i ett gruppautonomt arbete.  

Men gruppcheferna ser också problem med en alltför stor emfas på ”stora operat-
ioner” i relation till gruppautonomt arbete i sina gruppområden. Det blir ibland 
mycket lite tid för det egna gruppautonoma arbetet och svårigheter med kontinuite-
ten främst i kontakten med lokalbefolkningen. Detta bland annat p.g.a. att kompaniet 
i enlighet med kompanichefens strävan att vara det bästa och mest efterfrågade 
kompaniet får flera uppdrag utanför kompaniområdet, ibland med mycket kort var-
sel. En gruppchef berättar: 

Jag tycker det har varit så mycket kontraorder hela tiden och det är att flänga 
och fara, det blir aldrig som vi [i gruppen] har tänkt det och då... blir man 
bara trött på att höra och lyssna på allting och då, man har lärt sig att det är 
ingen mening jag planerar nån verksamhet för det skiter sig ändå, liksom, ... 
kontraordernas mission... men de [plutoncheferna] vet ju om det och vi vet 
likaväl att det är inte upp till dem heller, det ligger sällan på deras bord utan 
det ligger ovanför, ... de frågar ju vad vi har planerat och hit och dit, men du 
vet i slutändan, det spelar ingen roll vad vi har planerat för det får ändå stryka 
på foten. (Gruppchef B31, juli) 
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I den gruppautonoma inramningen av arbetet såg gruppcheferna framför sig att vara 
proaktiva och kunna planera och arbeta långsiktigt i sina gruppområden. I och med 
de många pluton- och kompanioperationerna kom de periodvis istället att bli reak-
tiva i förhållande till arbetet, även sitt eget gruppautonoma och fick, när tiden för 
eget arbete fanns, ofta ge sig ut i sina gruppområden med små till obefintliga förbe-
redelser. Intensiteten i aktiviteterna på kompani- och plutonnivå varierade dock, och 
vissa perioder var lugnare med mer tid för arbete i det egna gruppområdet. Att delta 
i ”stora” operationer och operationer i andra kompaniområden sågs dock genomgå-
ende som spännande och som att det hände något och var inget gruppchefer och 
soldater ville vara utan.  

De kompaniledningsinitierade operationerna kom av gruppcheferna emellertid 
också att ges mening inom ramen för en förståelse av arbetet som gruppchefernas 
mission. En gruppchef reflekterar över de många operationerna utanför sitt eget 
gruppområde med hjälp av en bostadsmetafor: 

Vi har inte fått gått in oss i... vårt eget område, det är som att ha köpt en ny 
lägenhet och precis flyttat in grejorna, och så kommer hyresvärden och säger 
nä du får inte bo i din lägenhet, du ska bo i den här killens lägenhet, för han 
ska flytta iväg en stund. MG: Ja, soldaterna sa att det var två veckor sedan ni 
var där sist. B23: Ja vi åkte igenom där i lördags, men då åkte vi vägen upp 
tillsammans med KPS, och så åkte vi tillbaka, vi har inte hunnit, varit in och 
hälsat på folk och sådär. (Gruppchef B23, april)  

 
De hade inte kunnat bekanta sig med det egna gruppområdet då de hela tiden fick 
utföra arbete i ”andras lägenheter”. Detta senare – kompanioperationerna och upp-
dragen att stödja andra kompanier – ställs i citatet i ett motsatsförhållande till arbetet 
i det egna gruppområdet. Detta var, när ”gruppchefernas mission” kom på tal i inter-
vjuer och samtal, ett bland gruppcheferna genomgående synsätt på det säkerhetsar-
bete som de facto genomförde. Var man mycket i ”andras lägenheter” hann man inte 
vara i sin egen. Även de yngre gruppcheferna kunde tala om denna motsats i arbetet, 
men accepterade det oftare och utan vidare åsikter medan de äldre, mer erfarna 
gruppcheferna oftare såg det som ett problem. Längre fram i insatsen, under fältstu-
dieperioden i juli/aug, hade samtliga grupper arbetat mer i sina gruppområden men 
beskrev dem i gengäld genomgående som lugna, att ingenting händer där och det nu 
faktiskt var mer spännande och intressant att se andra platser och camper i Kosovo.    

10.5.4 Gruppcheferna, arbetets tempo och behovet av vila 
Inramningen av arbetet som en tävling och som hårt och intensivt jobb kom, som 
sagt, att samverka med plutonchefernas definition av soldaternas (och sin egen) 
professionalitet inom ramen för en befälshierarkisk inramning av arbetet. Huvudde-
len av de uppgifter som skapades inom och ställdes till förbandet utfördes dock i 
slutändan inte av plutoncheferna, utan av gruppchefer och soldater som vanligtvis 
arbetade också nattetid. Effekten blev att gruppernas arbetstidsuttag var mycket 
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högt, vilket plutoncheferna gav mening som något som var helt i sin ordning för 
professionella soldater i den bästa plutonen, d.v.s. deras respektive pluton.  

Att se och värdera det höga arbetstidsuttaget inom en annan kontext – arbetet 
som en tröttande och rutinartad verksamhet – verkade inte vara vanligt bland pluton-
cheferna. Vid ett flertal tillfällen hörde jag plutonchefer säga till sin pluton att vila 
fick de göra hemma i Sverige sedan när det var leave – i Kosovo var de för att ar-
beta. Frasen ”tjänst är bra för kropp och själ” kom med ett hurtigt tonfall ofta ur 
plutonchefen B20A:s mun. Som berörts i avsnitt 9.1.6 ovan hanterade plutonchefer-
na också befarad eller konstaterad trötthet och leda inom plutonen med, enligt plu-
toncheferna, motiverande dagsledigheter, stridsskjutningar och ”plutonsmys”, sna-
rare än att försöka minska gruppernas arbetsbelastning. 

Ett längre utdrag från en intervju med en av de erfarna gruppcheferna med tre ti-
digare missioner i Kosovo bakom sig, belyser en hel del av gruppchefernas (och 
gruppernas) olika problem med plutonchefernas syn på professionalitet och med 
officerarnas kollektiva handlingsstrategi. Den senare och hur officerarna sinsemellan 
resonerade var inte tydligt för gruppcheferna. De konkreta inriktningar av arbetet 
som handlingsstrategin ledde till märkte de dock av, vilket denne gruppchef värde-
rade inom ramarna för en förståelse av arbetet dels som en annan inriktning i den 
säkerhetspolitiska insatsen, dels som en rutinartad, tröttande verksamhet som kräver 
att andra inriktningar än att jobba hårt lyfts fram:     

MG: Hur är det att vara skyttegruppchef på den här kontingenten? B21: Het-
sigt, stressigt, [MG: Högt tempo?] det ska jobbas hela tiden, när man får höra 
att vi är inte här för att vila, jo, det är vi visst säger jag, vi är inte här för att 
jobba 24 timmar om dygnet, varför då, vad finns det för ändamål med det, det 
är vansinne, vi har inte varit lediga en enda dag hittills, och det vet ju alla om 
för det känner alla, och så kommer det sen små antydningar om att här ska 
inte vilas, här ska jobbas, men det är ju ingen som är lat. MG: Ja, det har va-
rit rätt högt tempo, de här tre veckorna som jag har varit nere, jag har för-
vånats av det, att det är väldigt, slag i slag hela tiden. B21: Ja, och jag ser 
ingen mening i det jag ser inte att det fyller nån funktion mer än att det, jag 
misstänker ju nästan att det är, nu ska jag, det här kompaniet vara bäst då, och 
så... ska vi jobba hårdare än andra plutoner, söka fler fordon än andra pluto-
ner och... vi är inte här för det, vi är här för att hjälpa människorna och... jag 
känner på mig att till slut kommer det här inte att funka, inte om det ska fort-
sätta, men nu har vi leave också, men jag har förvarnat soldaterna om att 
leave är ingen viloperiod, det är jättestressigt att komma hem en vecka, och 
hinna träffa alla och, gå ut på krogen och träffa flickvännen, föräldrar, vän-
ner... du är inte utvilad när du kommer tillbaks hit, tvärtom... det är psykolo-
giskt jättejobbigt att ha leave, även om det är kul. MG: Är det plutonledning-
en eller kompaniledningen som driver på? B21: Vet inte. MG: Är det från be-
fälen, så att säga uppifrån? B21: Ja det är det, vi får ju bara vårt, vad vi ska 
göra. MG: Har gruppen sagt nåt om det här? B21: Inte uppåt. MG: Men har 
ni snackat om det? B21: Ja, det är på hela kompaniet, ja det, till och med 
Signal [Camp Victorias radio- och ledningsrum] börjar anmärka på det, de 
ser ju alla våra färdplaner hela tiden, till och med de har börjat anmärka att 
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det här funkar inte, ni är aldrig lediga.90 MG: Jag har nu varit på ganska 
många grupper och jag har noterat en sak, det blir tillräckligt med sömn för 
att inte somna på post, folk får tillräckligt med mat och sådär, men samtidigt 
kan det märkas en mental förslitning- B21: Alltså det där med att sova på 
post, jag säger åt mina soldater när vi är ute att, är vi fyra personer i bilen, 
och ska stå still, sov två stycken, då säger plutonchefen det får ni inte, och det 
får de inte, men varför inte? Det räcker med två vakna, vi får så lite sömn 
ändå, jag har snittat fyra timmar per dygn ofta, sen har resten varit jobb, det 
är inte bra, det måste, jag fattar inte… MG: Men har ni haft en diskussion om 
just det? B21: Jag tror att våran grupp är den enda som sagt till: nej, den här 
patrullen kan vi inte göra, och då köpte chefen det, men man ska inte behöva 
gå så långt. (intervju B21 april) 

 
Citatet belyser också flera av de i avsnitten ovan berörda problemen med bristande 
dialog mellan chefsnivåer, och med förstärkningen av den befälshierarkiska organi-
seringen där uppgifterna kommer ”uppifrån” och grupperna har ett reaktivt förhål-
lande till arbetet mer än att själva, proaktivt och i dialog med överordnade planera 
arbetet. Gruppchefen i citatet ovan var också den av de äldre gruppcheferna som 
befann sig mest på kollisionskurs med sina plutonchefer, och jag fick intrycket av att 
intervjun kom att fungera som utlopp för en del frustration.  

Vid två tillfällen under juli/aug blev jag också tillfrågad av två andra gruppche-
fer, båda äldre och med tidigare erfarenhet, om jag visste, eller hade tillgång till 
Försvarsmaktens arbetstidsbestämmelser för Utlandsstyrkan (vilket jag inte hade 
utan hänvisade dem till deras förtroendemän). Bakgrunden var att de visste att det 
fanns försvarsmaktsregler om att fordonsförare måste sova minst sex timmar per 
trettiosextimmarsperiod, och de undrade om det fanns andra formella regler för 
vilken vila de hade rätt till för att kunna balansera plutonchefernas formella rätt att 
som överordnade beordra verksamhet. I Sverige finns t.ex. arbetstidsregler om per-
sonalens dygns- resp. helgvila vilket gruppcheferna hade en vag uppfattning om och 
talat om sinsemellan.  

Detta kan tolkas som ett försök av gruppcheferna att ge arbetet en inramning 
inom delar av den kontext som här kallats verksamhet i enlighet med Försvarsmak-
tens organisation och regelverk som är det meningssammanhang som plutonchefer-
na, utöver sina hemförbands traditioner, lutar sig mot när de betonar orderlydnad 
och sin rätt att beordra arbete. Att hänvisa till formella arbetstidsbestämmelser skulle 
kunna innebära en möjlighet för gruppcheferna till formella begränsningar av plu-
tonchefernas formella befogenheter att beordra arbete. Gruppcheferna hade dock 
inte tillräcklig kunskap om denna formella kontext för arbetet för att kunna inse vad 
de kan göra och inte göra gentemot plutoncheferna.91 

                                                           
90 Stabsgruppen och stridsledningsgruppen som bemannade Signal Center och Ops Room 
(ledningsrummen på Camp Victoria), hade genomgående stor tidigare erfarenhet av utlandsin-
satser på Balkan. 
91 Jag hörde inte heller om någon fortsättning av detta inom kompaniet. När jag sedan frågade 
kontingentens personalofficerare om eventuella arbetstidsbestämmelser fick jag veta att inom 
Utlandsstyrkan förekommer inga arbetstidsbegränsningar på samma sätt som vid t.ex. militär 
verksamhet i Sverige. Denna frånvaro av arbetstidsbegränsning angavs både av den här följda 
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10.5.6 Reflektion-över-arbetet som abduktiv reflektion 
Reflektion kan, som i exemplen i avsnitt 10.2 ovan, således handla om att genom 
assimilativ reflektion förstärka en viss förståelse och därmed ett visst kunnande i 
arbetet. Det kan också, som exemplet med kompanichefens reflektioner-över-arbetet 
visar handla om att ackommodativt ”vidga vyerna” i arbetet genom att de kontexter 
som underbygger arbetet får en djupare horisont utan att kontextgivna mål och in-
riktningar och det kunnande det implikerar ändras. Men det kan också, som i fallet 
med gruppchefernas ”motförståelse”, handla om att värdera och ifrågasätta det ar-
bete som genomförs genom att förstå det utifrån alternativa praktikexterna kontexter 
som lyfter fram andra värden och inriktningar och ett annat kunnande i arbetet.  

Medvetenheten om andra praktikexterna kontexter kan medföra att det som upp-
levs i arbetet av en arbetsutövare också kan tolkas inom andra, alternativa mentala 
inramningar än det som för tillfället underbygger kunnandet i arbetet. Detta är något 
annat än assimilation och ackommodation och kan benämnas abduktion, d.v.s. en 
om- eller nybeskrivning av händelser inom ramen för (andra) meningssystem (Da-
nermark et al. 2003). Det kan ske även om det upplevda inte är svårtolkat inom 
ramen för arbetets ”normala” mentala inramning, och kallas hädanefter följaktligen 
abduktiv reflektion. 

10.6 Avslutning: lärande i arbetet som mental 
inramning, reflektion och begreppsbildning  
Den fjärde och sista frågeställningen för att utifrån syftet med denna avhandling 
belysa hur modellens teoretiska begrepp hänger samman med det empiriska un-
derlaget lyder: Hur påverkas chefernas subjektiva förståelse av deras reflektion och 
begreppsbildning i relation till arbetet? Det korta svaret är att chefernas subjektiva 
förståelse påverkas av hur de mentalt inramar arbetet såväl under arbetet som i olika 
former av reflektion. En reflektionsform är assimilativ reflektion som sker inom 
samma mentala inramning som ligger till grund för handlandet i arbetet och främst 
påverkar utvecklingen av en instrumentell förståelse. En annan form är ackommo-
dativ reflektion som innebär att den orienterande förståelsen för arbetet blir djupare 
och/eller vidare, vilket i sin tur påverkar den instrumentella förståelsen. En tredje 
form är abduktiv reflektion som innebär att alternativa praktikexterna kontexter än 
de som normalt underbygger arbetet används för att förstå arbetet, med resultat att 
en bredare subjektiv förståelse kan bildas och att alternativa mål och inriktningar 
kan formuleras.  

Den förståelse och de situationsspecifika inramningar som möjliggör ett visst 
”seende” och kunnande i arbetet utgör således också reflektionsramar för det som 

                                                                                                                                        
kompanichefen och av andra utandserfarna officerare jag talat med som en av de stora förde-
larna med chefsskapet i utlandstjänst – man ”äger all tid” och slipper förhandla om arbetstid 
och betala ut dyra övertids- och övningstillägg.  
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upplevs i arbetet. Bildandet av erfarenhet, i detta fall begrepp om det vi upplevt, kan 
i detta förstås som att inom en viss meningsgivande inramning skapa eller förfina 
begrepp med olika konkretions-/abstraktionsnivå om det vi är med om. Den mentala 
inramningen utgör då en proaktiv förförståelse som ”färgar” de begrepp som bildas 
eller förfinas utifrån det vi upplever, vilket sedan sker interaktivt med arbetet. Men 
erfarenheterna kan förmodligen också bildas retroaktivt genom ominramning - att de 
personliga upplevelserna ges mening utifrån en annan praktikextern kontext än den 
som var aktuell när upplevelserna ägde rum.92 Mentala inramningar utgör därvid 
både som pro-, inter- och retroaktiv inramning ett kontextuellt lärandevillkor av 
kognitivt slag, d.v.s. genom inramningen skapas en mental kontext för lärande och 
erfarenhetsbildning.   

I alla dessa stadier av mental inramning kan händelser och situationer i arbetet 
begripliggöras och ges mening av en arbetsutövare dels utifrån den kontextoriente-
ring som för tillfället görs, d.v.s. vilket värde och vilken mening händelserna får i en 
viss praktikextern kontext, dels utifrån en instrumentell praktikinramning, d.v.s. 
vilken mening händelserna får inom en mål-medelrationalitet i arbetspraktiken. 
Begreppsbildningen behöver inte nödvändigtvis leda till abstrakta begrepp, som i 
Kolbs (1984) modell för erfarenhetsbaserat lärande, utan kan likaväl leda till ”tysta” 
begrepp som förtrogenhet och vanor. Likaså kan ”tyst” erfarenhet vara nära förknip-
pad med emotioner och den värdering av det erfarna de innebär. Det finns också 
kognitionsekonomiska skäl att anta att erfarenhetsbaserat lärande hos individer hu-
vudsakligen leder till tysta former av kunskap då dessa former ger handlingspotenti-
al utan att kräva en kognitivt mer krävande formulering av kunskaperna i ord eller 
andra symboler. Ska den erfarenhetsbaserade, tysta handlingspotentialen kunna föras 
vidare till andra krävs dock att den kan synliggöras på något sätt.    

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

Genom att verka inramningsförstärkande kan de assimilativa formerna av reflekt-
ion lägga grunden för att en viss förståelse, och därmed förbundna handlingsstrate-
gier och förbundet kunnande, befästs och fördjupas. Den ackommodativa formen av 
reflektion kan leda till en utvidgad förståelse av något, och därmed till utvidgade 

                                                           
92 Detta är, skulle jag vilja påstå, både ett problem och en möjlighet för studier och forsk-
ningsansatser som undersöker erfarenheter av utlandsinsatser genom intervjuer i Sverige efter 
insatsen, ibland flera år efter hemkomst. Se vidare kapitel 12.  
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former av kunnande och förbättrade handlingsstrategier. Inom alla reflektionsfor-
merna kan nya begrepp bildas för att befästa såväl förstärkningen av en inramning 
som en vidgad eller ominramad syn på verksamheten. 

En annan form av lärande kan, som diskuterats ovan, också ske genom abduktion 
där den rådande verksamheten – som sker enligt en viss kollektiv handlingsstrategi – 
om- eller nybeskrivs inom ramen för en alternativ kontext. Denna alternativa kontext 
kan vara abstrakt och utgöras av vetenskapliga teorier, eller mer konkret och utgöras 
av handlingsstrategier (med dess grundläggande värden) från andra verksamheter.  

En ”alternativförståelsestödd”, abduktiv reflektion kan således ske med stöd av 
begrepp om andra praktikexterna kontexter och mål-medelrationaliteter, genom 
jämförelser med andra verksamheter, och också genom vad Weick (1995) kallar 
”vocabularies of sensemaking”, t.ex. olika ideologier eller synsätt på organisationer 
som förekommer i samhället. En orientering mot andra meningsgivande, praktik-
externa kontexter är en förutsättning för även en instrumentell ominramning och 
omvärdering av arbetets medel. Abduktiv reflektion kan stödjas av formell utbild-
ning och ske även om den rådande kollektiva handlingsstrategin fungerar väl och 
inte upplevs behöva förändras.93 

Abduktiv reflektion kan därmed påkalla andra mål för arbetet, eller ett annat 
kunnande än vad som tidigare varit aktuellt. En medveten abduktion kan ske t.ex. 
som en del av en teoribaserad utvärdering (Franke-Wikberg & Lundgren 1980) eller 
ett formellt lärande där andra kontextualiserande inramningar ”importeras” i form av 
externa, teoretiska kunskaper (Eidskrem 2009). Abduktiv reflektion kräver dock att 
den reflekterande har förhållandevis gott grepp om de alternativa praktikexterna 
kontexterna och ser dem som förenliga med sin självbild.   

Detta kan, som figuren i avsnitt 9.2.4 sammanfattar, underbygga spänningar och 
konflikter i en organisation. Men reflektion handlar också om att fördjupa och för-
ändra den förståelse som underbygger ett visst kunnande genom ackommodativa 
reflektionsprocesser. I dessa kan förståelsen av något utökas och fördjupas genom 
utveckling av begrepp som pekar på troliga eller konstaterade bakomliggande orsa-
ker eller övergripande sammanhang för det förstådda. Detta kan sedan underbygga 
mer komplexa mentala inramningar i olika situationer.  

Reflektion och begreppsbildning i en arbetspraktik kan således ske på såväl ett 
orienterande som ett instrumentellt plan, och leda till såväl förstärkning av en viss 
mental inramning och den förståelse som underbygger denna, som en vidgning eller 
förändring av förståelsen genom mentala ominramningar där andra perspektiv och 
kontexter används för att se alternativa värden, mål, inriktningar och medel.  

Ackommodativ och abduktiv reflektion kräver dock förmodligen en lägre grad av 
”crowdedness” för att kunna vända den kognitiva uppmärksamheten inåt mot de 
egna minnena av händelser och upplevelser, eller mot kognitiva artefakter (t.ex. 
texter eller modeller) och hur de kan sättas i relation till de egna upplevelserna. Den 
fördjupade mentala inramning som ackommodativ reflektion innebär, eller den 
ominramning som abduktiv reflektion innebär rör både en (orienterande) kontextori-

                                                           
93 Risken är då emellertid att abduktionen upplevs som onödig. 
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entering och en (instrumentell) mål-medelorientering, men där en annan mål-
medelrationalitet alltid implicerar en annan meningsgivande kontext där andra vär-
den blir centrala.  

Bildandet av metaforer eller nya termer för begreppen är av särskild vikt på en 
kollektiv reflektionsnivå för att kunna kommunicera begreppen och nå en likartad 
uppfattning om saker och ting.  

Sammantaget innebär det att lärande i arbetet – oavsett om det betecknas som in-
formellt, icke-formellt eller erfarenhetsbaserat lärande – hänger samman med olika 
sätt att reflektera i, och över, arbetet. Dessa olika sätt att reflektera kan sedan stödjas 
av formell utbildning. Detta kommer att diskuteras närmare i nästa kapitel. 
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Kapitel 11 - Formell utbildning och kognitivt 
stöd för lärande i arbetet 

I detta kapitel kommer jag att med avhandlingens övergripande syfte i åtanke sam-
manfatta modellen och diskutera på vilket sätt modellen, dess ingående begrepp och 
dess empiriska grund bidrar till den arbetslivspedagogiska, teoretiska kunskapen om 
hur formell personalutbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet. Detta sker 
genom att diskutera såväl modellen i sin helhet som dess delar och hur de kan förstås 
i relation till annan forskning och andra diskussioner. Avsikten är också att föra en 
mer generaliserad, teoretisk diskussion om vad kognitivt stöd för lärande i arbetet 
kan innebära, och hur formell utbildning kan bidra till detta genom att på olika sätt 
integreras med informellt lärande i arbetet.   

11.1 En sammanfattning av den utvecklade modellen 
Ovan presenterades i kapitel 6 en teoretisk modellskiss baserad på de diskussioner 
som fördes i bakgrundskapitlen. Resultatkapitlen har sedan, utifrån fyra frågeställ-
ningar, genom teori och empiri behandlat och utvecklat olika delar av modellskissen, 
och nu kan en mer utvecklad modell över den ”kognitiva länken” mellan formell 
utbildning och lärande i arbetet sammanfattas och presenteras (se figur 11-01 på 
nästa sida). 

 Det som främst kan lyftas fram och som inte riktigt synliggörs i figur 11-01 är 
att den subjektiva förståelsen inför (och i) ett arbete kan utgöras av ett flertal olika 
sätt att förstå arbetet – här betecknade som praktikexterna kontexter med tillhörande 
implicita inriktningar av arbetspraktiken – varav vissa kan relateras till formell ut-
bildning och andra till den förförståelse arbetsutövarna har innan utbildningen. I 
föreliggande fallstudie kan sådana kontexter också relateras till icke-formella dis-
kussioner utbildningsdeltagarna emellan under utbildningen.  
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Vidare måste troligtvis de kontexter för arbete som en formell utbildning erbjuder 
mer eller mindre lätt kunna integreras eller samverka med utbildningsdeltagarnas 
förförståelse om kontexterna ska kunna utgöra ett direkt kognitivt stöd för arbetet 
och ett assimilativt reflektivt lärande. Praktikexterna kontexter som inte lätt kan 
integreras med förförståelsens kontextualiseringar blir troligtvis svårare att använda 
för direkt, proaktivt kognitivt stöd. Sådana ”svårintegrerbara” kontexter kan dock ge 
indirekt stöd för utförandet av arbetet genom att stödja inter- och retroaktiva ack-
ommodativa och abduktiva reflektionsprocesser varefter arbetspraktiken kan föränd-
ras om villkoren i övrigt medger detta. 

11.2 En modell av ett otypiskt formellt lärande? 
En teoretisk modell som upprättas på basis av en fallstudie blir, när det gäller vilka 
abstrakta begrepp som kan formas eller infogas, mycket beroende av det enskilda 
fall som studeras (Eisenhardt 1989). Militära utbildningar för hela eller delar av 
förband är ofta mycket inriktade på att skapa och träna kollektiva, praktiska för-
mågor av olika slag, och arrangerar olika läranderesurser efter det. Mer teoretiska, 
”bokliga” och individuellt inriktade utbildningar med ett större avstånd till arbetets 
praktik förekommer främst i officerskarriärens olika skolsteg. I militära utbildnings-
sammanhang menas med ”teoretisk” utbildning ofta inte bara ett formellt lärande av 
vetenskapliga teorier eller forskningsresultat, utan ofta också en bok-, text- och 
föreläsningsbaserad utbildning i största allmänhet, där dokument med generella 
anvisningar såsom materielbeskrivningar, policydokument eller säkerhetsinstrukt-
ioner ofta ses som ”teoretiska”.  

Detta är något som i hög grad gäller också för den här studerade insatsutbildning-
en. Som visats i resultatkapitlen är det denna träning av ett förband inför det prak-
tiska genomförandet av säkerhetsarbete i Kosovo som står i fokus, kompletterad av 
en kortare, ”teoretisk” bakgrundsorientering och insatsområdespresentation och med 
en i jämförelse med teoretiska utbildningar stor frånvaro av tertiära, förståelseorien-
terande materiel. Den formella insatsutbildningen innebär i huvudsak ett praktikin-
riktat formellt lärande. I relation till hur formell utbildning för kognitivt stöd ofta 
framställs i annan forskning, d.v.s. teoritungt (se t.ex. Choi 2009, Eidskrem 2009) 
kan det formella lärandet i insatsutbildningen te sig som ett ganska otypiskt formellt 
lärande. 

11.2.1 Formellt, icke-formellt eller informellt lärande i 
insatsutbildningen? 
Resnick (1987) har i en ofta citerad artikel ställt upp fyra aspekter på utbildning där 
hon menar att lärande i formella utbildningar - lärande i skolan i hennes terminologi 
- skiljer sig från lärande utanför formella utbildningar. Dessa fyra aspekter är gene-
rellt användbara för att karakterisera olika typer av formellt lärande. Det formella 
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lärandet i den militära insatsutbildningen visar i relation till alla dessa fyra aspekter 
upp egenskaper som snarare placerar det utanför formellt lärande i Resnicks mening.  

Det första Resnick (1987) tar upp är att i lärandet i formella utbildningar betonas 
individuell kognition och kunskapsutveckling, medan lärande utanför skolan snarare 
betonar gemensam kognition och kunskapsutveckling. Insatsutbildningens arrange-
mang betonar här mer en gemensam än en individuell utveckling av kunskaper och 
tankar runt arbetet genom att större delen av utbildningen sker i grupp inför gemen-
samma arbetsuppgifter. Officerarna möts ofta i gemensamma diskussioner och sam-
tal. Utbildningen är också huvudsakligen praktiskt inriktad, och det är förbandet lika 
mycket som individerna som ska tränas. Vidare är det främst grupperna och inte 
individerna som utbildas och prövas inom ramen för de olika arbetsmoment arbetet 
innebär. Formella, individuella examinationer för att bli godkänd för tjänstgöring 
sker främst i förhållande till olika befattningar, t.ex. fordonsförare som ska få mili-
tära förarbevis. Dessa befattningsutbildningar förekommer huvudsakligen också på 
olika specialutbildningsplatser runt om i Sverige innan själva insatsutbildningen på 
Livgardet sätter igång.   

Det andra Resnick tar upp är att i formella utbildningar betonas ofta kunskaper av 
rent kognitivt slag, d.v.s. sådant man kan veta utan hjälp av olika verktyg och hjälp-
medel, medan lärande utanför skolan oftast handlar om att kunna hantera och an-
vända sig av just olika verktyg och hjälpmedel. Insatsutbildningen handlar i denna 
aspekt mer om att lära sig hantera olika verktyg och hjälpmedel än om rent vetande. 
En stor del av utbildningen för soldater och gruppchefer handlar om att kunna han-
tera olika slags militär materiel, speciellt vapen- och fordonsmateriel och att lära sig 
utföra några standardmetoder för säkerhetsarbete. Officerarna påbörjar redan under 
insatsutbildningen användandet av olika fysiska och konceptuella arbetsverktyg för 
ledning såsom verksamhetsscheman, ledningsmöten, ”after-action reviews” etc. 
Endast till en liten del tar utbildningen upp ren faktainformation om Kosovo och 
säkerhetsarbetet. Mycket av denna information finns också återgivet i en broschyr - 
Handbok Kosovo - som cheferna har tillgång till, om än i varierande grad (alla hade 
inte fått den).  

Den tredje aspekten är att i formella skolutbildningar är innehållet ofta ett 
”frisvävande”, symboliskt representerat lärandeinnehåll utan en substantiell relation 
till någon specifik arbetspraktik, d.v.s. innehållet är dekontextualiserat. Lärande 
utanför formella utbildningar är i kontrast till detta kontextualiserat, dess innehåll är 
relaterat till och får sin mening inom en specifik kontext och är sällan symboliskt 
representerat i texter eller andra symbolsystem. Insatsutbildningen är i denna aspekt 
både dekontextualiserad och kontextualiserad. Genom stridsutbildningen finns ett 
dekontextualiserat om än inte symboliskt representerat innehåll som inte har en 
tydlig koppling till hur situationen ser ut i Kosovo. Stridsutbildningen är mer en kort 
repetitionsutbildning i generella markstridsmetoder, än en utbildning i den typ av 
våldsanvändning som främst kan bli aktuell i Kosovo genom den officiella ”shoot-
to-wound-policy” som gäller för svenskarna (se Granberg 2013), och genom säker-
hetsarbetets polisiära karaktär.  
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”Peacekeeping-utbildningen” är däremot helt kontextualiserad och icke-
symbolisk bl.a. genom att utbildningsarrangören regelbundet besöker förbanden i 
Kosovo för att se hur de utför säkerhetsarbetet. Sedan formas nästa förbands prak-
tiska träning av olika arbetsmoment utifrån dessa erfarenheter tillsammans med en 
repertoar av olika standardmetoder för peacekeeping. Här tillkommer kosovoerfarna 
instruktörers, gruppchefers och soldaters kontextualiserade kunskap om hur det 
brukar fungera i Kosovo (vilket de sedan i förståelsekonstruktionen generaliserar till 
en kontextualiserande insatstradition). Likaså ger de orienterande föreläsningarna 
om samhälle, historia och konfliktbakgrund i Kosovo inte en generell, dekontextua-
liserad kunskap om konfliktlösning och militär fredsfrämjande intervention i all-
mänhet, utan mycket kosovospecifika kunskaper.   

Den fjärde och sista aspekt Resnick för fram är att i formella utbildningar inriktas 
lärandet ofta mot generella kunskaper som menas vara giltiga för ett stort antal situ-
ationer, medan lärande utanför formell utbildning ofta är inriktat på situationsspeci-
fik kompetens. Här ger insatsutbildningen inga generella, ”teoretiska” kunskaper om 
hur man deeskalerar en konflikt och hjälper ett samhälle i konflikt att utveckla de-
mokratiska institutioner och att återgår till ett normalt liv. Istället ger utbildningen 
kunskaper om en specifik konflikt i ett specifikt samhälle och en insats med ett spe-
cifikt om än vagt mål: att upprätthålla ”safe and secure environment” i Kosovo och 
ingen annanstans. Det mest generella i utbildningen rör istället de olika standardme-
toderna för fredsbevarande arbete, t.ex. fotpatruller, VCP:s etc., och olika standard-
metoder för markstrid i lägre förband.  

Som arrangemang för formellt lärande visar insatsutbildningen således upp ett 
antal egenskaper som fjärmar den från formellt lärande i institutionaliserade utbild-
ningsammanhang i Resnicks (1987) mening. Insatsutbildningen är inte heller att se 
som någon ”skola”, utan är en specifik personalutbildning som ska förbereda för en 
specifik arbetspraktik. Det paradoxala är att de ”icke-formella” egenskaperna hos 
insatsutbildningen har hjälpt till att lyfta fram läranderesurser och företeelser som 
kanske inte skulle synliggjorts annars, t.ex. om studieobjektet hade varit en mer text- 
och teoribaserad formell personalutbildning. Det blir, för att parafrasera Weick 
(1974), som att förbättra teorier om formellt lärande genom att inte studera formellt 
lärande.94   

Resnick (1987) utgår också – medvetet i hennes fall – från en ganska snäv defi-
nition av formellt lärande som främst kännetecknas av hur lärande ter sig inom ra-
men för den traditionella skolan. Denna smala definition av ”skolmässigt” formellt 
lärande blir emellertid ofta den (underförstådda) typ av formell utbildning som får 
klä skott när formell skolutbildning kritiseras, ofta som utgångspunkt för ett fram-
hållande av situerade och praktikbaserade perspektiv på lärande. I kontrast till detta 

                                                           
94 ”If you want to improve organizational theory, quit studying organizations” (Weick 1974, s 
487). Weicks budskap i artikeln är att organisationsforskningen dittills alltför mycket studerat 
stora och stabila organisationer, och undvikit små, avvikande och tillfälliga organisationer. 
Parallellt med detta kan sägas att lärandeforskningen har berikats och utvecklats teoretiskt 
genom att andra utbildningar än de institutionaliserade skolutbildningsformerna har studerats, 
vilket till stor del skett genom de praktikbaserade studierna inom situerat lärande-traditionen.   



 239

definieras formellt lärande ofta ganska vagt och svepande, om alls, inom de arbets-
livsforskningsansatser som undersöker relationen mellan formellt och informellt 
lärande. Detta sker förmodligen för att definitionsmässigt inte utesluta någon form 
av formellt lärande i arbetslivet (se t.ex. Choi 2009, Choi & Jacobs 2011, Malcolm 
et al. 2003, Svensson et al. 2004). Insatsutbildningens typ av ”icke-skolmässig”, 
praktikinriktad men likväl formell personalutbildning är inte heller ovanlig hos t.ex. 
affärsmässiga personalutbildningsarrangörer som erbjuder kurser i allt från svetsning 
till praktisk filosofi på arbetsplatsen, i yrkeshögskolans olika utbildningar och inte 
minst i olika reformpedagogiska skolor. Insatsutbildningen är överlag därför ingen 
avvikande form av formell personalutbildning.    

De ofta vaga eller icke-förekommande definitionerna av formellt lärande i den 
arbetslivspedagogiska litteraturen hänger ofta samman med att det är svårt att helt 
skilja formellt och informellt lärande i arbetet, och hur formellt lärande ska definie-
ras är ofta en fråga för diskussion (Malcolm et al. 2003). Ett försök att fånga vad 
som är formellt i olika former av formellt lärande kan därför vara på sin plats. Lä-
rande definieras generellt i denna avhandling som en förändring av handlingspo-
tential i den subjektiva lärandedimensionen och i produkt- och artefaktdimensionen, 
främst genom handling i lärandets utförandedimension (se avsnitt 5.3.1). Varje ar-
rangemang av någon annan än den eller de som lär, som syftar till att medvetet och 
avsiktligt på något sätt styra förändringsprocessen mot någon viss handlingspotential 
– t.ex. genom att tillhandahålla vissa läranderesurser – kan då ses som en formali-
sering av lärandet. Studier av formell utbildning kan utifrån detta handla om att 
undersöka vad, och vem, som formaliserar lärandet – lärandets formaliserande vill-
kor – mer än att utgå från att formellt lärande är detsamma som arrangerat lärande 
eller lärande i en utbildningsinstitutionell miljö (där även en hel del informellt lä-
rande förekommer). Formellt lärande ska utifrån detta kanske hellre kallas formali-
serat lärande, och ett informellt eller icke-formaliserat lärande blir då det som sker 
helt utan styrningar eller påverkan från andra än den lärande själv. 

Ett första utkast till en lista över formaliserande villkor kan hämtas från Eraut 
(2004b, s 114), som menar att formellt lärande (formal learning) kännetecknas av en 
eller flera av nedanstående egenskaper: 

  
- Ett föreskrivet lärandeinnehåll. 
- Ett organiserat utbildningstillfälle eller utbildningspaket. 
- Närvaron av en utsedd lärare eller tränare. 
- Belöning i form av intyg, certifieringar, poäng el. dyl.  
- Lärandemål specificerade av någon annan än den lärande. 

 
Vidare lyfter Malcolm et al. (2003) fram fyra, i vissa fall liknande aspekter på lä-
rande där graden av formalisering kan variera: 

 
- Processen. Är lärandeprocessen helt fri, d.v.s. opåverkad av 

andra än de lärande själva och inbäddad i andra processer, t.ex. 
arbetsprocesser? Eller förekommer t.ex. lärare, mentorer eller 
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kolleger som i varierande grad påverkar och styr lärandepro-
cessen mot ett visst mål? Förekommer utvärderingar och 
”prov” i processen? 

- Plats och sammanhang. Är lärandet något som sker inom vissa 
avdelade tidsramar, i förhållande till någon utvecklingsplan 
och inom vissa lokaler, eller är det obundet till någon viss tid 
och plats?  

- Syftet. Sker lärandet inom ramen för aktiviteter med annat 
syfte än lärande, t.ex. i syfte att producera arbetsresultat? Eller 
har aktiviteterna ett uttalat syfte om lärande? Vems är i såfall 
syftet? Den lärandes själv eller någon externs, t.ex. arbetsled-
ningens eller statens? 

- Innehållet. Är det som lärs något nytt, något som uppkommer 
genom egen utveckling? Eller är det etablerad expertkunskap 
eller expertkunnande? Ligger fokus på påståendekunskap eller 
på ”tyst” kunnande och praktiska färdigheter? 

 
En lärandeprocess kan sålunda ses som mer eller mindre formaliserad, och t.ex. kan 
det praktikbaserade mästare-lärlingslärande som den situerade lärandetraditionen 
ofta framhåller (se t.ex. Chaiklin & Lave 1993) ses, icke som ett informellt lärande 
utan som ett (låg)formaliserat lärande genom närvaron av en mästare och ofta också 
ett föreskrivet lärandeinnehåll. Likaså behöver formaliserat lärande inte nödvändigt-
vis ske inom någon form av utbildningsinstitution utan kan, som Billett (1994, 1999) 
påpekar, ske även i arbetet utifrån olika arrangemang och läranderesurser – ”guiding 
resources” i Billetts terminologi. Som Malcolm et al. (2003) framhåller tenderar det 
informella lärandet i arbetet också att bli allt mer formaliserat genom t.ex. olika 
lärandemål och utbildningsplaner, samtidigt som lärande i utbildningsinstitutionella 
miljöer tenderar att bli allt mer informaliserat.  

En viktig faktor i detta är i vilken grad olika läranderesurser fungerar formali-
serande. En läranderesurs har i denna avhandling och i relation till ett arbete definie-
rats som något i en formell utbildningsaktivitet, i en utbildningsmiljö eller hos ut-
bildningsdeltagarna, som erbjuder begreppsstrukturer med olika abstraktionsnivå om 
(det kommande) arbetet och dess sammanhang. Utifrån hur begreppen och dessas 
mer eller mindre logiska sammanhang i strukturer uppfattas, möjliggör de att en 
kognitiv handlingspotential i form av begreppslig uppmärksamhet – ett ”seende” – 
kan riktas mot olika aspekter på och företeelser i och runt arbetets praktik. Frågan är 
här sedan i vilken grad läranderesurserna också begränsar och formar uppmärksam-
heten som handlingspotential, d.v.s. i vilken grad de formaliserar lärandet genom att 
”styra” mot en viss förståelse och ett visst ”seende”. Olika styrningar kan ske t.ex. 
genom att begreppen är ”smala” och avgränsade, eller är vagt breda och mer har 
karaktären av ”sensitizing devices”, eller genom att begreppen presenteras som 
dikotomier. Styrning kan också ske genom val av begreppsstrukturer.  

Denna typ av formaliserande läranderesurser hittas förmodligen mer i ett utbild-
ningsarrangemang där läranderesurser tillförts utifrån någon tanke eller plan med 
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utbildningen, än bland vad som här kallats icke-formella och informella lärandere-
surser. Många icke-formella läranderesurser kan emellertid innehålla något formali-
serande inslag. Malcolm et al. (2003) begripliggör detta som vilka attribut för forma-
lisering resp. informalisering en utbildnings- eller arbetsmiljö uppvisar, vilket inne-
bär att ”mittemellan-begreppet” icke-formellt lärande blir överflödigt. Det som ovan 
kallats ett icke-formellt lärande kan, beroende på hur det organiseras, därför också 
ses som ett lågformaliserat lärande t.ex. genom närvaron av någon som leder det, 
genom att tillfällen organiseras eller genom att ett syfte med lärandet finns. I fallstu-
dien förekom detta som arrangerade månadsutvärderingar och ”after-action-reviews” 
som avsågs leda till ett lärande – ”lessons learned” – i förhållande till den verksam-
het som utvärderades och med uttalat syfte bland cheferna att vara bättre förberedda 
vid nästa liknande operation.    

Ett formellt lärande som kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet kan således 
ges en bredare men samtidigt mer grundläggande definition. Istället för att dela in 
lärandet i diskreta begrepp som formellt, icke-formellt och informellt lärande utifrån 
var det förekommer, kan det istället vara mer adekvat att tala om en grundläggande 
lärandeprocess i form av förändring av handlingspotential i en mental respektive 
materiell verklighetsdimension främst genom handlingar i en social verklighetsdi-
mension, och som i varierande grad men aldrig helt och totalt, kan formaliseras 
genom olika åtgärder, arrangemang och föreskrivna (kollektiva) handlingar i den 
sociala verklighetsdimensionen.   

11.2.2 En modell av instrumentellt eller emancipatoriskt formellt 
lärande? 
I avsnitt 4.4 diskuterades mot bakgrund av den arbetslivspedagogiska forskningsge-
nomgången två aspekter på insatsutbildningen, där den ena aspekten lyfter fram hur 
utbildningen fungerar som direkt, instrumentell förberedelse för arbetets utförande, 
och den andra hur utbildningen fungerar som stöd för ett emancipatoriskt och poten-
tiellt professionsutvecklande lärande i arbetet. Den senare aspekten är intressant i 
relation till hur Försvarsmakten skapar professionellt yrkeskunnande i relation till 
den av sina huvuduppgifter som handlar om att delta i internationella insatser. Detta 
ska mot bakgrund av fallstudieresultatet och modellen här diskuteras vidare, och de 
två aspekterna kan tas som utgångspunkt för två motsatta poler i ett kontinuum av 
typer av formell utbildning i relation till arbetslivet.  

I den ena polen är utbildningen en instrumentell, direkt arbetsförberedande ut-
bildning och kännetecknas i sin mest ideala form av det Resnick (1987) för fram 
som karakteristika för kontextualiserat, situationsspecifikt lärande utanför formella 
utbildningar. Det handlar om att lära för att (direkt) kunna göra. I den andra polen är 
den formella utbildningen en emancipatorisk ”vidgare av människors personliga 
kunskap”95 med ett mer generellt, symboliskt representerat lärandeinnehåll och med 

                                                           
95 ”Personlig kunskap” ska då förstås i en Rolfsk (1995) mening som föreningen av en kollek-
tivt omfattad kunskapstradition och subjektivitet inom en person. 
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en mer distanserad relation till någon specifik arbetspraktik. Den kännetecknas då av 
den emfas på individuell kognition och generella kunskaper som Resnick (1987) för 
fram för formell utbildning, men också av en emfas på reflektion över och omvärde-
ring av tidigare liv och erfarenheter. I sin mest ideala form kan en emancipatorisk 
inriktning sägas handla om bildning och att kunna förstå sig själv och sitt samhälle i 
en vidare kontext av mänsklig historia och samhällslevnad – något som skolutbild-
ning på olika nivå ofta kan tillhandahålla och som kan kräva ”katederundervisning” 
mer än ”learning by doing” – än att bara utbildas för ett arbete.  

Ska dessa poler relateras till några generella typpraktiker för utbildning, återfinns 
den instrumentella typen främst i företags- och organisationsinterna personalutbild-
ningar, och den perspektivvidgande typen främst i olika former av generell, vuxenin-
riktad ut- och fortbildning vid t.ex. universitet och högskolor. En formell utbildning 
kan också vara emancipatorisk i den meningen att den avser underlätta bildningstill-
växt och ”empowerment” av en yrkeskår mer än av enskilda individer, även om det 
sker genom utbildning av individer. I detta innebär emancipationen en professions-
stödjande aspekt på utbildning, och formell utbildning kan då utgöra en viktig del av 
utvecklingen av kollektivt förankrad professionell expertis och autonomi. Akademi-
seringen av olika yrkesgruppers utbildningar kan ses som ett steg i denna riktning.  

Generella universitets- och högskoleutbildningar tenderar emellertid att bli allt-
mer instrumentella och arbetslivsinriktade till sin karaktär (McGuire & Gubbins 
2010). Detta är en trend över hela Europa som en följd av EU:s Bolognadeklaration 
där de studerandes anställningsbarhet i relation till det omgivande samhället satts i 
fokus (Stenlås 2011). Från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) och dess pro-
jekt om ”arbetsintegrerat lärande” i samarbete med psykiatrin, den kommunala om-
sorgen och flera stora västsvenska industriföretag rapporteras också om hur ingen-
jörsstudenter inom ramen för sin formella utbildning varvar studier med perioder av 
betalt arbete i de lokala företag som högskolan samverkar med, för att öka studen-
ternas anställningsbarhet i företagen (Munkenberg 2004).  

Genom att den här uppställda polariteten mellan instrumentalitet och emancipat-
ion bygger på två forskningsbaserade aspekter, kan den till stora delar också återfin-
nas i forskningen om lärande i och inför arbetslivet. T.ex. utgår vuxenpedagogisk 
forskning ofta från de normativa, emancipatoriska ideologier för utbildning som 
underbygger t.ex. kommunal vuxenutbildning eller folkbildningsrörelsernas verk-
samhet. Arbetslivspedagogisk, ofta statligt initierad forskning om lärande i arbetsli-
vet tar å sin sida återkommande utgångspunkt i diskussioner om förbättrad kompe-
tens eller effektivitet.  

Malcolm et al. (2003) beskriver detta som en politisk dimension i diskussionen 
om utbildning i förhållande till arbetslivet. En emancipatorisk syn på utbildning 
förmedlas många gånger i vuxenpedagogiska ideologier där underprivilegerade 
grupper ska ges större makt genom kunskap (Malcolm et al. 2003), liksom deltagar-
na genom kunskap och fördjupande reflektioner ska förmås att utvecklas och växa 
bildningsmässigt, öka sin självkänsla och få större insikt i sitt liv och hur det har 
påverkats (Illeris 2007).   
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Inom denna position beskrivs ofta lärandet i termer av transformation eller att gå 
igenom olika stadier av förmåga till kritiskt tänkande, och ”icke-formella” dialoger 
och samtal där lärare och lärande har likvärdig status framhålls som en av de mest 
centrala undervisningsmetoderna. Vidare är vanliga begrepp t.ex. livslångt eller 
livsvitt lärande, där människor ges tillfälle att fördjupa sina kunskaper och förmågor 
under hela sin livstid, bildning som beskrivits som ”den enskilda människans ut-
veckling mot mognad och kunnighet, såväl som kollektivets väg ur förtryckande 
andliga och kulturella förhållanden” (Gustavsson 1991, s 10), transitoriskt lärande 
där individen genom lärande kommer in i och hanterar nya faser av livet, eller bio-
grafiskt lärande där en individs ”lärandekarriär” ställs i fokus.  

Inom många mer arbetslivsinriktade forskningsansatser framhålls i kontrast till 
detta ofta en mer instrumentell syn på formella utbildningar, där ett förändrat och 
förbättrat utförande av arbetet sätts i fokus. Om vuxenpedagogiken ofta ger den 
formella utbildningen en närmast ”terapeutisk” roll som mottagare, utvecklare och 
”transformatör” av de vuxna människor som av olika skäl sökt sig till utbildningen, 
ger arbetslivspedagogiken å sin sida ofta utbildningen en roll som produktionsfaktor 
i relation till de vuxnas arbetsliv efter eller parallellt med utbildningen. Lärarna ges 
ofta rollen av ämnesexperter mer än perspektivvidgande samtalspartners. Och om 
teori och generella perspektiv i vuxenpedagogiken ofta blir medel för att reflektera 
över och inrama livs- och arbetserfarenheter, blir de i arbetslivspedagogiken istället 
medel antingen för direkta handlingsprogram, eller för att fördjupa förståelsen för, 
och därigenom förbättra, ett konkret, pågående arbete.   

De två polerna motsvarar skilda men inte oförenliga sätt att se på formell vuxen-
utbildning, och i reella utbildningspraktiker överlappar ofta emancipatoriska vuxen-
pedagogiska strävanden och instrumentella arbetslivspedagogiska varandra. T.ex. 
rapporterar Theliander et al. (2004) från ett projekt med arbetsintegrerat lärande att 
arbetstagare genom praktikinriktade utbildningar i högskolans regi också kom att 
uppleva personlig växt och vidgade vyer. I vissa fall var också ”empowerment” och 
att ge deltagarna mer makt i arbetet genom kunskap ett uttalat delsyfte med praktik-
inriktade högskolekurser (Fog 2004). Likaså fick lågutbildade deltagare i arbets-
platsinriktade utbildningar inom vård och småföretag inte bara nya, arbetsrelevanta 
kunskaper, utan också större självförtroende och ökad motivation för vidare studier 
(Svensson et al. 2004).    

Några emancipatoriska drag av något slag är emellertid svåra att finna i den här 
studerade militära insatsutbildningen, och i polariseringen mellan instrumentellt eller 
emancipatoriskt inriktad utbildning ligger insatsutbildningen helt klart nära den rent 
instrumentella polen och det formaliserade lärandet blir rent arbetsförberedande. I 
den studerade insatsutbildningen var också den ”teoretiska” delen av liten omfatt-
ning, inte baserad på några mer forsknings- eller analysbaserade generella kunskaper 
och syftade inte till bildning i någon form, i relation till utlandsinsatser.  

En formell bakgrundsbeskrivning och kontextualisering av säkerhetsarbetet var 
dock närvarande, vilket i den teoretiska modellen återspeglas som formella lärande-
resurser för orienterande förståelse. Utifrån fallstudieresultatet kan även rent instru-
mentella utbildningar därför sägas ha sina varianter, där en skillnad kan göras mellan 
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rent praktikförberedande utbildning, och utbildning som syftar till att ge en mer 
”teoretisk” systemöverblick, bakgrund, fördjupning och orienterande förståelse i 
relation till någon specifik arbetspraktik men fortfarande med ett instrumentellt 
syfte, d.v.s. den ”teoretiska” överblicken avses mer vara en produktionsfaktor än en 
bildningsvidgare. Den teoretiska utbildningen omtalas då mer i termer av ”need to 
know” än ”nice to know” mot bakgrund av t.ex. alltmer komplexa och integrerade 
produktionssystem eller t.ex. alltmer komplexa militära insatsmiljöer. Med ”teori” 
avses här inte nödvändigtvis enbart vetenskapliga teorier, utan också andra generella 
kunskaper som kan fungera kontextualiserande för arbetspraktiken – ”teoretiska” 
kunskaper i en praktikers ögon. 

För en diskussion om kognitivt stöd för lärande i arbetet är denna variantuppdel-
ning mellan teoretiskt instrumentell och praktiskt instrumentell intressant då det 
många gånger underförstås att det är formell teoretisk utbildning som ska integreras 
med ett lärande i arbetet, och inte formell praktisk utbildning eller de båda varian-
terna i kombination. Här har det empiriska underlag insatsutbildningen ger för mo-
dellskapandet en stor fördel då denna utbildning genom sin emfas på praktiskt lä-
rande inte leder till en ensidig syn på formell personalutbildning som enbart teore-
tisk och inriktad på orienterande förståelse, eller praktisk och inriktad på en instru-
mentell förståelse. Modellen kan istället rikta uppmärksamheten mot en bredd av 
resurser och mot båda förståelseformerna. Utifrån fallstudiens resultat kan polarise-
ringen mellan instrumentellt eller emancipatoriskt inriktade utbildningar därför 
kompletteras med en annan polarisering mellan ”teoretiskt” eller ”praktiskt” inrik-
tade utbildningsinslag som också knyter an till de två aspekter som diskuterades i 
avsnitt 4.4. 

På motsvarande sätt kan en rent emancipatorisk inriktning analogiskt också för-
stås som inte bara teoretisk och bildningsvidgande, utan också som varianter där 
praktiska metoder för vidgning av vetandet och för att frigöra sig från ”förtryckande 
andliga och kulturella förhållanden” (Gustavsson 1991, s 10) hålls i fokus. Detta 
kan innebära formell utbildning i allt från att t.ex. laga nyttigare mat till att kunna 
använda bibliotekens olika digitala sökresurser.  

De två polariseringarna och hur insatsutbildningen förhåller sig till dem visas 
översiktligt i figur 11-02 nedan. Att genom formaliserat lärande försöka skapa orien-
terande respektive instrumentell förståelse i relation till en arbetspraktik, handlar 
utifrån dessa polariseringar således också om att skapa orienterande respektive in-
strumentell förståelse som kan få en mer eller mindre instrumentell respektive mer 
eller mindre emancipatorisk funktion i förhållande till arbetspraktiken.  
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Till figuren ovan och till en diskussion om hur formell utbildning fungerar som 
direkt, instrumentellt kognitivt stöd i arbetet liksom hur den fungerar som kognitivt 
stöd för mer eller mindre emancipatorisk professionsutvecklande reflektion och 
begreppsbildning kommer jag mot bakgrund av fallstudieresultatet att återkomma i 
avsnitt 11.4 resp. 11.5. 

11.3 Läranderesurser och subjektiv förståelse 
Som diskuterats ovan bygger inte insatsutbildningen på någon emancipatorisk, po-
tentiellt professionsutvecklande strävan, utan avses vara en instrumentell, direkt 
arbetsförberedande utbildning inför en utlandsinsats. En instrumentell utbildning 
kan, som också diskuterats ovan, dock vara av såväl teoretiskt instrumentell som 
praktiskt instrumentell karaktär.  

Den teoretiska modellen poängterar läranderesurser av tre slag: subjektiva, inter-
aktionsberoende och artefaktbaserade läranderesurser. Dessa förekom i varierande 
grad i den studerade insatsutbildningen och samverkade med liksom motverkade 
varandra på sätt som den empiriska belysningen lyfte fram i kapitel 8. De olika lä-
randeresurserna kunde också grupperas i formella, icke-formella och informella 
läranderesurser vilka i olika grad överlappade de tre resursdimensionerna och hade 
olika vikt för bildandet av olika former av förståelse. Som diskuterats ovan kan 
emellertid denna uppdelning på formella, icke-formella och informella läranderesur-
ser snarare ses som i vilken grad en utbildningsarrangör genom val av läranderesur-
ser styr och formar förståelsen utifrån (för den lärande) externa önskemål, eller om 

Figur 11-02.  Insatsutbildningen i relation till de två polariseringarna. 
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den lärande nyttjar olika resurser för att bilda en förståelse efter eget skön. Formali-
serande läranderesurser av olika omfattning möjliggör då ett formaliserat lärande av 
olika grad, och ett icke-formaliserat lärande kräver att den lärande helt själv kan 
välja, och välja bort, läranderesurser.  

11.3.1 En modell som fokuserar alla slags läranderesurser 
För frågan om hur formell utbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet är en 
diskussion om hur formaliserande läranderesurser i utbildningar och utbildningsmil-
jöer bidrar till utveckling av olika former av kunskaper och förståelse av intresse. 
Sådana diskussioner om olika, specificerade läranderesursers betydelse är mycket 
vanliga inom den del av den arbetslivspedagogiska forskningen som intresserar sig 
för lärande i arbetet och arbetsplatsen som lärandemiljö, där formaliserande lärande-
resurser ofta begripliggörs som olika lärandevillkor (se t.ex. Berg & Chyung 2008, 
Ellström 2001, Skule 2004) eller som stödjande lärmiljöer (Svensson et al. 2004). 
Inom forskning om högre utbildning är diskussioner om formaliserande lärandere-
surser i utbildningsinstitutionella miljöer också vanliga. De är paradoxalt nog emel-
lertid inte alls vanliga i den del av den arbetslivspedagogiska forskningen som in-
tresserar sig för hur formellt lärande utanför arbetet stödjer ett erfarenhetsbaserat 
lärande i arbetet. Där begripliggörs formellt lärande istället ofta som en mer eller 
mindre oberoende, icke-differentierad faktor som sedan relateras till ett informellt 
lärande (se t.ex. Choi 2009, Choi & Jacobs 2011, Eidskrem 2009) och utgår vanligt-
vis också från mycket skiftande begrepp för formellt lärande (Cseh & Manikoth 
2011).  

Vidare formerar sig många diskussioner längs uppdelningen mellan kognitiva 
och sociala perspektiv på lärande med de utbildningsarrangemang och läranderesur-
ser dessa i enlighet med sina respektive bakomliggande paradigm föredrar. T.ex. 
pekar Tennant (1999) på hur transfer vanligen förstås ur antingen ett kognitivt per-
spektiv eller ur ett situerat-lärandeperspektiv där det förstnämnda betonar tillägnel-
sen av kognitiva strukturer och mer principiell förståelse och procedurkunskap ge-
nom utbildningsformer som kan styra kunskapsuppbyggnaden mot just teoretiska 
kunskaper och mer principiell förståelse. Det senare perspektivet betonar å sin sida 
att formell utbildning bör ge möjlighet att praktiskt träna sig i och förstå olika ”typ-
situationer” i arbetet (ibid.). En sådan uppdelning ger i relation till en kommande 
arbetspraktik lätt en bild av att en utbildning måste utformas efter ett val mellan 
antingen generella, ”teoretiska” kunskaper, eller specifika, ”praktiska” kunskaper.    

Samma uppdelning mellan kognitiva och sociala perspektiv på läranderesurser 
finns också i annan pedagogisk forskning om formaliserat lärande. I t.ex. skolinrik-
tad forskning om barns lärande i naturvetenskap har olika traditioner inriktat sig mot 
de olika resurser eleverna använder sig av för att lära sig innehållet. Här har en kog-
nitivt inriktad, piagetanskt inspirerad tradition om elevers förförståelse och ”concep-
tual change” genom undervisning och skolexperiment mer eller mindre kommit att 
ställas mot en sociokulturell tradition som betonar elevernas deltagande i och suc-
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cessiva upptagande av olika skolspecifika, vetenskapsbaserade, undervisnings- och 
läromedelsförmedlade diskurser om naturvetenskap (Lidar 2010).  

Men även i mer avgränsade perspektiv förekommer ständiga referenser till andra 
läranderesurser än vad perspektiven utifrån sina paradigm normalt betonar. En vilja 
till syntes och överbryggning mellan perspektiv finns också på många håll. T.ex. 
betonar Tennant (1999) att kognitiva strukturer om arbetet och högre, mer principiell 
förståelse och procedurkunskap bäst bildas i en balanserad formell lärmiljö som bör 
inkludera ”individual and group instruction, part and whole instruction, practice, 
exposure to a range of situations, and learning abstract principles in conjunction 
with many concrete examples” (s 177), d.v.s. en betoning av några av de resurser 
som framhålls i ett sociokulturellt perspektiv.  

Lidar (2010) har inom ramen för en sociokulturell tradition med dess betoning på 
interaktions- och artefaktbaserade läranderesurser lyft fram hur också skolelevers 
tidigare erfarenheter bidrar till formandet av förståelse av lektionsinnehållet. Likaså 
skriver Säljö (2000) inom ramen för en sociokulturell tradition om hur elevers tidi-
gare erfarenheter fungerar som strukturerande resurser i en undervisningssituation, 
även om hans perspektiv i övrigt är ett ifrågasättande av kognitiva perspektiv på 
lärande. Min egen fallstudie av den militära insatsutbildningen visar att såväl infor-
mella, subjektiva läranderesurser som icke-formella läranderesurser i form av samtal 
och diskussioner utanför det formella utbildningsschemat i högsta grad är betydelse-
fulla för att skapa förståelse med betydelse för hur arbetet sedan utförs. 

Här kan avhandlingens teoretiska modell tillföra att olika läranderresurser tydlig-
görs och ges likvärdigt utrymme i en integrativ, metateoretisk ram. Därmed behöver 
inte en viss resursform negligeras av paradigmatiska skäl även om resursformen för 
tillfället inte är i fokus. Skiljelinjen mellan kognitiva och sociala perspektiv på lä-
randeresurser behöver inte upprätthållas lika starkt som nu ofta sker, utan kan med 
utgångspunkt i modellen snarare överbryggas och perspektiven komplettera 
varandra. Således erbjuder modellen med läranderesurser i tre dimensioner en möj-
lighet att komplettera ett fokus på en form av läranderesurs med ett samtidigt fokus 
på en annan möjlighet att skapa kunskap om hur olika former av läranderesurser 
förhåller sig till varandra och en möjlighet att söka efter läranderesurser med rele-
vans för en arbetspraktik där man kanske inte trodde de fanns. 

11.3.2 Resurser, begreppsstrukturer och former av förståelse  
Den uppdelning mellan lärande i formella utbildningar – skolan – och lärande utan-
för formella utbildningar som Resnick (1987) gjorde och många andra också gör 
pekar mot en annan diskussion inom den arbetslivspedagogiska forskningen, nämli-
gen skillnaden mellan explicita, teoretiska kunskaper och erfarenhetsbaserade, prak-
tiska kunskaper, och vad som i grund och botten behövs för att utveckla expertis och 
yrkeskunnande (Boshuizen et al. 1995, Boshuizen et al. 2004, Bromme & Tillema 
1995, Gruber et al. 2008, Malcolm et al. 2003). När det gäller vilka av dessa kun-
skaper en formell utbildning inriktas mot beskrevs det i figur 11-02 som en polarise-
ring mellan teoretiskt och praktiskt inriktad utbildning. Denna kunskapsåtskillnad 
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har benämnts t.ex. som en skillnad mellan akademisk kunskap och professionell 
kunskap (Boshuizen et al. 2004, Bromme & Tillema 1995), eller som den mellan 
deklarativ kunskap (”knowing-what”) och procedurkunskap (”knowing-how”) (Ryle 
1949). Vad som kommer att betonas som grundläggande för yrkeskunnandet beror 
många gånger på vilka grundantaganden som forskningen om yrkeskunnandet base-
rar sig. Här betonar kognitionsinriktade studier av enskilda experter ofta betydelsen 
av just kontextfri, akademisk, deklarativ kunskap, medan sociokulturteoretiskt base-
rade studier av experter i deras arbetspraktik betonar kontextualiserade, situerade 
kunskaper inneboende i arbetets praktik (Gruber et al. 2008, Malcolm et al. 2003).  

Integrationen av formellt och informellt lärande och utveckling av expertis och 
yrkeskunnande beskrivs i enlighet med detta många gånger i termer av integration 
av dessa två former eller nivåer av kunskap, där formella utbildningsinsatser ofta får 
stå för den akademiska kunskapen, och arbetets vardag för den erfarenhetsbaserade, 
praktiska kunskapen (Bromme & Tillema 1995, Boshuizen et al. 1995, Boshuizen et 
al. 2004, Gruber et al. 2008, Malcolm et al. 2003). Diskussionen om hur formellt 
och informellt lärande ska kunna integreras kommer dock ibland att lika mycket 
handla om hur två teoretiska perspektiv i den vetenskapliga förståelsen ska kunna 
integreras eller kombineras som om att två kunskapsformer ska integreras i yrkes-
kunnandet (Gruber et al. 2008).  

Att skaffa sig akademiska, teoretiska kunskaper kan emellertid ses som att skaffa 
sig en begreppsligt abstrakt orienterande förståelse. Att få praktiska kunskaper ge-
nom yrkesutövning kan då ses som att få en begreppsligt mer konkret men samtidigt 
mer kontextbunden instrumentell förståelse. En orienterande förståelse kan emeller-
tid också i form av praktikerteorier skapas genom yrkesutövning, speciellt om arbe-
tet behöver motiveras eller kontextualiseras på något sätt även om förståelsen då 
förmodligen inte blir av särskilt teoretisk art. Likaså kan praktiska kunskaper och en 
instrumentell förståelse erhållas genom formell utbildning som kan vara mycket 
bransch- och yrkesinriktad, d.v.s. de formella, praktiska kunskaperna har ett tydligt 
värde i någon utpekad arbetspraktik. Så är t.ex. insatsutbildningens peacekeepingut-
bildningar speciellt inriktade mot något särskilt insatsområde. En ökad instrumenta-
lisering av högre utbildning medför förmodligen att en branschspecifik instrumentell 
förståelse får ökad tyngd relativt en vidare, teoretisk och orienterade förståelse. 

I den här studerade formella insatsutbildningen förekom inte akademisk kunskap 
i form av t.ex. vetenskapliga teorier, forskningsresultat, akademiska textböcker eller 
analyser. Däremot förekom deklarativ, ”teoretisk” kunskap om den säkerhetspoli-
tiska kontexten, det kosovariska samhället och konflikthistorien i insatsområdet. 
Detta är i huvudsak inomprofessionell ”teoretisk” kunskap uppbyggd av utbild-
ningsarrangören mer utifrån den militära personalens behov av att få en bakgrundso-
rientering och legitimt motiv till arbetet, än genom långsiktig akademisk verksamhet 
och forskning. Vidare förekom formella praktiska kunskaper och färdigheter vilka 
presenterades som generella standardmetoder men var tydligt meningsfulla inom den 
arbetstradition som de svenska förbanden i Kosovo byggt upp och som också uppda-
terades i relation till denna tradition genom Internationella Utbildningsenhetens 
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försorg. Metoderna gavs också mening inom ramen för den säkerhetspolitiska kon-
textualiserande ”teoretiska” kunskapen om Kosovo.   

Dessa generella praktikkunskaper som förändrats utifrån utbildningsarrangörens 
uppföljningar av sin utbildning kom att kompletteras med erfarenhetsbaserade kun-
skaper genom att instruktörer i utbildningen och flera av utbildningsdeltagarna hade 
egen, tidigare erfarenhet från Kosovo, vilken de använde för att ”utbilda rätt”, främst 
inom ramen för en säkerhetspolitisk kontextorientering och för förståelsen av arbetet 
som en insatstradition av gruppautonomt arbete. Formell ”teoretisk” och formell 
”praktisk” kunskap var således inte åtskilda utan integrerade i insatsutbildningen 
även om praktikinriktningen dominerade och den ”teoretiska överbyggnaden” var 
ganska liten. En viss form av yrkeskunnande i fredsbevarande arbete fick därmed en 
första, formell utbildningsgrund och var i sin instrumentella aspekt till stor del erfa-
renhetsbaserad.  

Som fallstudien visade orienterade officerarna emellertid arbetet huvudsakligen 
inom andra kontexter än den ”officiella” säkerhetspolitiska kontexten och kontexten 
av gruppautonomt arbete och detta huvudsakligen utifrån de icke-formaliserande 
läranderesurser de tillgodogjorde sig utanför schemat. Detta ledde till att officerar-
nas, främst plutonchefernas, orienterande förståelse dominerades av synsätt som inte 
direkt förmedlats i den formella insatsutbildningen utan härrörde från deras militär-
professionella förförståelse liksom från officerslagets interna diskussioner under 
utbildningen. Det ledde också till erfarenhetsbaserade, praktiska kunskaper och 
metoder som förmodligen inte skulle ”tas hem” till nästa kontingents utbildning 
genom Internationella Utbildningsenhetens uppföljningar av utbildningen, t.ex. om 
hur vapen kunde beslagtas genom att lurpassa på bröllopsskjutningar eller hur arbe-
tet kan omorganiseras för att ge plutoncheferna större möjlighet att leda hel pluton.  

Den orienterande förståelse plutoncheferna men även andra chefsnivåer i fallstu-
dien uppvisade var sålunda en blandning av formaliserande begreppsstrukturer från 
utbildningen, och icke-formaliserande begreppsstrukturer från tidigare yrkesutöv-
ning och från interna diskussioner inom officerslaget och inom grupperna. Detta 
kunde beskrivas som att förståelsen byggdes upp av flera praktikexterna kontexter 
som i varierande grad kunde härledas till den formella utbildningen. 

När det gäller att utveckla förståelse genom formell utbildning har relationen mel-
lan kunskapsformer modellerats som att läranderesurser av alla slag – såväl hög- som 
lågformaliserande – erbjuder kunskaper om arbetet i form av begreppsstrukturer 
(annars är det per definition ingen läranderesurs), och att dessa kan vara kontextuali-
serande, d.v.s. sätta in arbetet och dess praktik i ett meningsgivande sammanhang av 
något slag, eller kontextualiserade, d.v.s. rikta uppmärksamheten mot hur saker och 
ting mer konkret hänger ihop inom ramen för en viss (typ)arbetspraktik.96 Detta mo-
dellerades vidare som att de olika begreppsstrukturerna sedan, beroende på hur de 

                                                           
96 Skillnaden mellan en kontextualiserad och kontextualiserande kunskap om sitt arbete kan 
ges en illustration genom historien om de två stenhuggarna som tillfrågas om vad de gör. 
”Hugger till pelarstenar” säger den ene. ”Bygger en katedral” säger den andre (och ”ärar Gud” 
skulle en tredje och ”utvecklar mitt stenhuggande” en fjärde kunna säga, för att poängtera 
möjligheterna av ytterligare praktikexterna kontexter).   
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lärande uppfattar och använder - approprierar - dem, möjliggör en kognitiv länk mel-
lan läranderesurser och handling i arbetet i form av de två formerna av förståelse.  

Huruvida en formell utbildning ger främst teoretiska eller praktiska kunskaper 
kan utifrån fallstudien och den modell den underbyggt således sägas vara en fråga 
om vilka läranderesurser utbildningen erbjuder, och vidare vilken form av kunskap 
och förståelse de ingående läranderesurserna erbjuder. I modellen har även i insats-
utbildningen icke-förekommande akademiska texter och analyser givits plats som 
tertiära, förståelseorienterande materiel. Modellen ger här förutsättningar för att 
undersöka hur utbildningar lägger emfas på de olika delarna av förståelse genom hur 
de betonar och erbjuder begreppsstrukturer för orientering liksom begreppsstrukturer 
för att konkret, instrumentellt utföra något, liksom hur utbildningen integrerar en 
orienterande, kontextualiserande, förståelse med en kontextualiserad, instrumentell.  

Modellen är när det gäller läranderesurser emellertid mer typologisk än topolo-
gisk. Utifrån en metateoretisk ram ger den möjlighet att leta efter och klassificera 
läranderesurser av olika slag. Den ger däremot ingen generell kunskap om hur olika 
läranderesurser med dessas olika begrepp bygger upp vare sig fragmenterade eller 
helhetligt sammanhängande begreppsstrukturer för riktning av en subjektiv förstå-
else av arbetet. Här är varje utbildningsform till stor del unik, och att bygga upp en 
generell kunskap om hur olika läranderesurser påverkar bildandet av förståelse krä-
ver fler och mer läranderesursfokuserande studier.   

11.3.3 Varje utbildnings unika blandning av resurser 
Möjligheterna att genom formell utbildning ge kognitivt stöd för lärande i arbetet 
beror således på vilka begreppsstrukturer utbildningen erbjuder i sina olika formali-
serande läranderesurser och hur de tillsammans möjliggör deltagarnas konstruktion 
av subjektiv förståelse. Modellen är här så pass allmän och generell att den inte 
förutsätter någon speciell utformning av utbildningen, utan ger förutsättningar för att 
undersöka den unika sammansättningen och effekten i varje enskild utbildning. Den 
sammansättning som insatsutbildningen i fallstudien har uppvisar emellertid några 
huvuddrag som liknar vad annan forskning framhållit, och kan därmed bidra till en 
mer generell bild av hur olika läranderesurser och begreppsstrukturer kan ge kogni-
tivt stöd för ett lärande i arbetet.  

Närvaro/frånvaro av förståelseorienterande materiel 
En första sådan egenskap är i vilken utsträckning utbildningen innehåller vad olika 
författare benämner objektiv kunskap och ”knowledge without a knower” (Popper 
1972), esoterisk kunskap (Bernstein 2000), eller extern, kodifierad kunskap 
(Eidskrem 2009). Dessa rör olika slag av fysiska kunskapsartefakter som med denna 
avhandlings språkbruk kan erbjuda begreppsstrukturer av såväl kontextualiserad art, 
vilket i paritet med Wartofsky (1979) här kallats för (sekundära) informationsmate-
riel, som av kontextualiserande art vilket här kallats (tertiära) förståelseorienterande 
materiel. De förekommer i varierande grad i olika utbildningar, där läranderesurser-
na i t.ex. en samhällsvetenskaplig universitetskurs kan innehålla en hög andel teore-
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tiska, förståelseorienterande materiel i form av kurslitteratur, och i t.ex. en fordons-
mekanikerutbildning en hög andel informerande bruksanvisningar, tekniska beskriv-
ningar och reparationshandledningar.  

I många diskussioner om hur lärande i arbetet kan stödjas ges den teoretiska, ge-
nerella, kontextualiserande typen av kunskap ofta en huvudroll när det gäller att sätta 
de vardagliga arbetserfarenheterna i en förklarande och stödjande kontext. Teore-
tiska, övergripande kunskaper framhålls också för att stödja ett utvecklingsinriktat 
lärande i arbetet där mål, metoder och värderingsreferenser för resultatet måste ut-
vecklas vilket kan vara svårt enbart utifrån arbetet i sig, utan kräver konceptuellt 
stöd (Ellström 2001). En ”import” av sådan kunskap menar Eidskrem (2009) kan 
ske genom tillgång till litteratur, databaser och andra fysiska kunskapsartefakter och 
kunskaper kodifierade i någon form av symbolsystem. 

Dessa olika artefakter kan således finnas i lärandemiljön tack vare ”kunskapsim-
port” som i t.ex. universitetsutbildningar där en stor del av kurslitteraturen hämtas 
från andra kunskapsproducenter än den egna institutionen eller läraren själv. Men 
artefakterna kan också finnas där p.g.a. intern ”knowledge creation” (Paavola, Lip-
ponen & Hakkarainen 2004) där de framställts inom ramen för utbildningen, t.ex. 
som forskningsöversikter eller kompendier speciellt framtagna för en viss kurs. När 
det gäller företags- och organisationsinterna utbildningar, kanske också branschin-
terna utbildningar, kan kunskapsartefakter som framställs inom ramen för eller i nära 
anslutning till en arbetspraktik också användas som läranderesurser. Detta kan röra 
såväl informationsmateriel, t.ex. tekniska beskrivningar eller handböcker, som för-
ståelseorienterande materiel som t.ex. bransch- eller företagsinterna beskrivningar 
och analyser, eller policydokument.  

I insatsutbildningen förekom vare sig några ”importerade” eller internt fram-
ställda förståelseorienterande materiel. De formaliserande och kontextualiserande 
begreppsstrukturer som erbjöds i utbildningen kom istället från andra resurser, t.ex. 
föreläsningar, föredragningar och berättelser från dem med kosovoerfarenhet. Uti-
från det empiriska materialet går det sålunda inte att säga något substantiellt om hur 
förståelseorienterande materiel påverkat förståelsen och vidare utförandet av arbetet. 
Frånvaron av förståelseorienterande materiel innebar vidare att inga alternativ kunde 
skapas till den orienterande förståelse som dels föreläsningar och föredragningar, 
dels subjektiva läranderesurser erbjöd. De reflektioner över verksamheten som olika 
chefer gjorde i Kosovo var, som visats i resultatkapitlen, färgade av detta. Däremot 
förekom ett flertal internt framställda informationsmateriel i form av t.ex. kontin-
gentsorder, kompaniorder, etc. Dessa erbjöd kontextualiserade begreppsstrukturer 
om olika verksamheter och förhållanden i Kosovo främst inom ramen för en kontext 
av Försvarsmaktens organisation och regelverk.97  

                                                           
97 I anslutning till insatsutbildningen finns också internt framställda handböcker i utlands-
tjänst, t.ex. PSO tactical manual vol 1 o 2. Dessa används huvudsakligen som handböcker och 
stöd för instruktörerna i insatsutbildningen. Handböckerna är framtagna i ett samarbete mellan 
de nordiska länderna, är skrivna på enkel engelska och är inte bara avsedda som handböcker 
som presenterar standardmetoder för de nordiska ländernas insatsutbildningar, utan också som 
ett sätt att ”exportera” det nordiska, ”mjuka” sättet att bedriva peacekeeping till andra länders 
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Närvaro av såväl internt framställda som ”importerade” förståelseorienterande 
materiel kan innebära att begreppsstrukturer som stödjer såväl ackommodativ som 
abduktiv reflektion över arbetet görs tillgängliga, men det kräver också att dessa 
begreppsstrukturer kan approprieras av deltagarna. Här kan skillnaden mellan im-
porterade och internt framställda kunskapsartefakter vara av betydelse, då organisat-
ions- eller branschinterna analyser och fördjupningar kan ligga närmare det profess-
ionella språkbruk och tänkesätt deltagarna har och därvid underlätta ackommodativ 
reflektion. Importerade kunskaper med ett främmande (teoretiskt) språkbruk kan, å 
andra sidan, vara svårare att förstå men kan i gengäld erbjuda andra sätt att se på 
verksamheten, och därmed innebära större möjligheter till abduktiv reflektion och 
nytänkande i arbetet.   

Som läranderesurs kan kunskapsartefakter av olika slag därvid samverka med, el-
ler motverkas av subjektiva och interaktionsbaserade resurser. Ska teoretiska, förstå-
elseorienterande begreppsstrukturer kunna fungera som reflektionsstöd även i ett 
efterkommande arbete kan det kräva att de såväl internaliseras i tänkandet så som 
kognitiva perspektiv ser på lärande, som approprieras och används i ett arbetslag i 
dess gemensamma förståelsekonstruktion runt arbetet, d.v.s. bli en del av den kollek-
tivt uppburna diskursen om arbetet.98   

Detta aktualiserar också maktaspekten på kollektiv förståelsekonstruktion där 
olika företrädare har olika möjlighet att låta sina egna synpunkter ta plats och kanske 
dominera. I denna kollektiva konstruktion kan också alternativa och praktikbaserade 
kontextualiseringar konkurrera med och övervinna en teoretisk eller allmänt akade-
miskt hållen, textbunden, ”objektiv” kontextualisering. Detta sker ibland i militära 
diskussionssammanhang där konkreta erfarenheter från fältet ofta tillåts ”trumfa” 
över mer teoretiska framställningar av något, och teoretisk förståelse utifrån gene-
rella begrepp ibland ses som irrelevant för förståelsen av ett arbete.  

När sådana praktikbaserade synsätt omfattar en hel deltagargrupp, kan teoretiska 
och andra akademiskt hållna kontextualiseringar av det behandlade komma att falla 
platt till marken. Detta lyfter även Bromme & Tillema (1995) upp som ett generellt 
problem: nytillkomna, nyutbildade medarbetare kan komma att konfrontera åsikter 
från erfarna medarbetare, och då räcker teoretisk kunskap ofta inte långt. Som Alvi-
nius et al. (2008) visat föredrog officerarna i deras intervjustudie också konkreta 
erfarenheter av ett insatsområde, helst framförda av personen som har gjort dem, 
framför textbunden, akademisk kunskap om området.  

Men ett sådant avfärdande av teori eller annan ”akademisk” kunskap kan bero 
inte bara på en attityd till dessa former av kunskap, utan även på själva begrepps-
strukturerna i kunskaperna. Som Säljö (2005) påpekar innebär många tertiära (för-
ståelseorienterande) artefakter också ofta ett språkbruk och en underliggande logik 
som kräver träning och vana för att kunna förstås och användas. Bernstein (2000) 

                                                                                                                                        
insatsutbildningar. Detta sker också genom internationell kursverksamhet för FN-insatser, 
t.ex. UNJOC (UN Junior Officers Course) som presenterar ”nordic peacekeeping” för inter-
nationella, militära studenter. Utbildningarna genomförs vid Swedint, Livgardet. 
98”Att veta ett begrepp är att kunna använda det”, som någon tänkare har sagt. 
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kallar teoretiskt kontextualiserande begrepp passande nog också för esoterisk kun-
skap, d.v.s. kunskap som vänder sig till en mindre, invigd krets. Med tanke på att 
utbildningsbakgrunden och de subjektiva läranderesurserna hos de studerade chefer-
na i min fallstudie innebar en ganska liten vana av teoretiska analyser och akade-
miska texter, skulle en närvaro av importerade, kontextualiserade begreppsstrukturer 
av teoretiskt slag kanske inte utgjort något mer verksamt reflektionsstöd.  

Svårigheten att förstå, eller möjligheten att förstå en kontextualiserande be-
greppsstruktur kan till stor del också hänföras till vilka svårigheter deltagarna har att 
förstå den grundläggande logiken i olika begreppsstrukturer. Eller uttryckt an-
norlunda: vilka tröskelbegrepp (treshold concepts, Cousin 2007, 2010, Meyer & 
Land 2003, 2005, 2006) begreppsstrukturerna innehåller i förhållande till den förför-
ståelse deltagarna har (detta kommer att diskuteras närmare i ett senare avsnitt).   

Dessa svårigheter pekar på nödvändigheten av att om importerad, generell kun-
skap i form av förståelseorienterande materiel ska utgöra ett stöd för lärande i arbetet 
måste de dels anpassas till mottagaren, dels innebära begreppsstrukturer som förhål-
landevis lätt kan nyttjas av deltagarna för att fördjupa sin yrkesbaserade förförstå-
else.99 Detta kan kräva såväl begreppsstrukturer som är intuitivt lättförståeliga och 
begrepp med vilka deltagarna direkt ”ser” sin arbetspraktik i nytt ljus, som det kan 
kräva stödjande undervisning för att komma över de initiala trösklarna i förståelsen 
av mer esoteriska begreppsstrukturer. Teoretiska begreppsstrukturer som ligger långt 
från arbetets vanliga synsätt kan vara svårare och kräva längre tid för en arbetsutö-
vare att ta till sig, men kan i gengäld leda till en breddad förståelse av arbetet genom 
de alternativa meningar för arbetet de kan erbjuda. Detta kan vara en viktig grund 
för en hel yrkeskårs ”professionella emancipation” och kunskapsutveckling.   

De subjektiva läranderesursernas roll för utvecklingen av förståelse 
Detta leder över till ett av fallstudiens viktigaste resultat: Det kognitiva stöd formell 
utbildning kan ge handlar till stor del om att de begrepp och kunskaper som olika 
läranderesurser erbjuder, måste utmana och långsiktigt förändra utbildningsdeltagar-
nas subjektiva läranderesurser i form av erfarenheter och förförståelse. Människor 
förstår det de möter utifrån de erfarenheter de har, och utbildningen måste därvid 
förändra den uppfattning erfarenheterna ger med hjälp av både abstrakta teorier och 
kontextualiseringar, och andra, konkreta erfarenheter. Detta är givetvis inget nytt 
inom den pedagogiska forskningen, men pekar på flera aspekter av integrationen 
mellan formaliserat lärande och erfarenhetsbaserat lärande, bland annat vilken form 
– begreppsstruktur – erfarenheter och förförståelse respektive utbildningsinnehåll 
har. Detta kommer att diskuteras mer nedan.  

Inriktningen mot subjektiva läranderesurser i form av tidigare erfarenheter och att 
de aktivt måste bemötas i utbildningen är också vanlig inom vuxenpedagogisk 

                                                           
99 På detta sätt importerades t.ex. i början av 70-talet ledarskapsteorier från främst 50- och 60-
talens nordamerikanska, socialpsykologiska forskning till en svensk militär kontext och an-
passades till officerskåren i läroboken ”Ledarskap” (Försvarsmakten 1976). Senare kom 
konstruktivistiska lärandeteorier att sammanföras med militära utbildningserfarenheter i 
boken ”Lärobok för trupputbildning” (Försvarsmakten 1980). 
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forskning om hur vuxna lär i t.ex. högre utbildning eller i studieförbundens kurs-
verksamhet (Bron & Wilhelmsson 2004). Här har, ofta med konstruktivistiska ut-
gångspunkter, en betoning på de tidigare, vanligtvis rika men ibland också negativa 
erfarenheter de studerande har med sig kommit att utgöra en av kärnpunkterna när 
det gäller hur vuxnas lärande skiljer sig från barns lärande då vuxna antas ha mer 
erfarenhet än barn. Detta kan också kallas ett erfarenhetsbaserat lärande men av ett 
annat slag än det informella, erfarenhetsbaserade lärande som sker parallellt med 
utövande och erfarande i ett arbete. Istället handlar det om att medvetandegöra och 
reflektera över tidigare erfarenheter med hjälp av den formella utbildningen. Detta 
kan med ett något paradoxalt uttryck kanske kallas ett formaliserat erfarenhetsbase-
rat lärande där tidigare erfarenheter lyfts fram och tydliggörs som en läranderesurs, 
men också som något som ska förändras. Inom denna forskning lyfts ofta även bety-
delsen av reflektiva och förståelseinriktade samtal fram, det som här kallas interakt-
ionsbaserade resurser, liksom den förmåga lärare och studenter har att i dialog, ge-
mensam reflektion och samtal bemöta och utveckla sina respektive erfarenheter.  

I sociokulturella studier nedtonas dock ofta tidigare erfarenheter som ”oberoende 
faktor” i lärandet. Där menas istället deltagandet i arbetet, den praktikbaserade, 
sociala interaktionen och gemensamma hanteringen av olika spörsmål istället utgöra 
grunden för utvecklingen av förståelse av det som möts. I detta är tidigare erfaren-
heter inte något som plockas fram som ett objekt för förståelse och förändring eller 
för att granska och värdera det nya i utbildningen, utan erfarenheterna är levande, 
reaktualiserade i mötet med det nya.  Erfarenheten genomgår då också en transform-
ation, den omformas, rekonstrueras eller till och med nybildas skulle vissa säga, för 
att få mening och ett värde i den nya situationen och den diskurs som är aktuell där 
(Rogoff 1995, Stacey 2001). För formningen av erfarenheten är den nuvarande situ-
ationen av större betydelse än den tidigare, den som erfarenheten hänför sig till. I 
fallstudien är detta sätt att förstå erfarenheter relevant i relation till hur gruppchefer 
med tidigare, kontextualiserad erfarenhet rekonstruerade dessa till en kontextuali-
serande insatstradition av gruppautonomt arbete – insatsen som gruppchefernas 
mission – för att skapa sig en tydligare maktposition. 

Erfarenheter kan i detta fungera som vad Säljö (2005) med hänvisning till Lave 
(1988) kallar strukturerande resurser som hjälper människor att ”identifiera – eller 
”se” – avgörande drag i en praktik och agera i enlighet med dessa” (Säljö 2005, s 
150). Problemet med den sociokulturella uppfattningen av erfarenheter är dock att 
den är onyanserad vad gäller det erfarenheten handlar om – dess begreppsstruktur 
för att använda mitt eget språkbruk – och erfarenheter blir en odifferentierad struktu-
rerande resurs. I kontrast till detta innebär synsättet på erfarenheter som lärandere-
surs att begreppsstrukturen i dem måste beaktas, där den viktigaste skillnaden görs 
mellan kontextualiserande och kontextualiserade begreppsstrukturer. Erfarenheter 
kan därvid vara kontextualiserade, t.ex. anekdotiska minnen av något i sin kontext, 
men kan också vara mer bearbetade till kontextualiseringar, t.ex. i form av fördomar, 
attityder eller förklaringar av hur något ”är” eller ”brukar” gå till.  

Erfarenheter och förförståelse kan därför inte ses som något som helt rekonstrue-
ras i en ny situation, utan erfarenheter innebär en tidigare formad begreppslig upp-
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fattning om något som helt eller delvis bärs med in i den nya situationen – rekon-
struktionen av erfarenheter sker runt en begreppslig kärna. Vilka av dessa tidigare 
formade begreppsliga uppfattningar som reaktualiseras kan bero på vad den lärande 
möter i den nya situationen, och transformationen av erfarenheter kan ses som att 
relevanta element ur en tidigare formad begreppslig uppfattning används för att 
tillsammans med nya begreppsliga element bilda en ny förståelse.  

Det pekar också på horisontella såväl som vertikala aspekter på integrationen av 
förförståelse och erfarenheter med de kunskaper en utbildning erbjuder. Har delta-
garna t.ex. en rik och omfattande ”bas” av förförståelse och erfarenheter där nya, 
teoretiska begrepp kan integreras till en djupare, mer sammanhängade förståelse. 
Eller har deltagarna en ganska svag förförståelse och bristande erfarenhet, kanske på 
grund av låg ålder eller kort tid i ett yrke, där teoretiska kunskaper istället kan utgöra 
en kontextualiserande om än abstrakt bas för integration och meningsgörande av 
tidigare erfarenheter, d.v.s. att kontextualiserade, tidigare erfarenheter nyförstås 
inom ramen för kontextualiserande teori.  

Tidigare erfarenheter och förförståelse kan då, beroende på dessas begreppsliga 
struktur, ses som en läranderesurs för att bland annat: 

 
a) Som kontextualiserande begreppsstruktur jämföras med andra kontextu-

aliseringar, d.v.s. att förförståelsen förmår besvara frågor om värden och 
mål i en verksamhet, vilket kan jämföras med de svar en annan, utbild-
ningsförmedlad kontextualisering ger – ett horisontellt möte mellan kon-
textualiseringar. 

b) Som kontextualiserande begreppsstruktur kontextualisera och ge värde 
åt t.ex. ett utbildningsinnehåll och de begrepp som erbjuds där, d.v.s. att 
inom ramen för de meningssammanhang som förförståelsen innebär för-
stå det som utbildningen framhåller – ett vertikalt möte mellan kontex-
tualiserande förförståelse och utbildningsinnehåll, vilket troligtvis kan 
innebära en selektiv tillägnelse av utbildningsinnehållet. 

c) Som kontextualiserad begreppsstruktur jämföras med en annan kontex-
tualiserad begreppsstruktur, t.ex. att utifrån erfarenheter av hur man ar-
betat på ett ställe jämföra med ett arbetssätt en utbildning framhåller – 
ett horisontellt möte mellan kontextualiserade begreppsstrukturer. 

d) Som kontextualiserad begreppsstruktur inordnas i en ny, kontextuali-
serande struktur, t.ex. att tidigare händelser om- eller nyförstås inom 
ramen för ett teoretiskt perspektiv, vilket eftersträvas inom vuxenutbild-
ning och dess ”formaliserade erfarenhetsbaserade lärande” – ett vertikalt 
möte mellan erfarenheter och utbildningens kontextualiserande begrepp. 

e) Som ursprungligen kontextualiserad begreppsstruktur ”upphöjas” eller 
”blåsas upp” till en kontextualiserande ram inom vilken andra företeel-
ser kan bemötas och värderas – en vertikal upphöjning av erfarenheter 
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eller andra kontextualiserade begreppsstrukturer till en kontextuali-
serande form.100  

 
Dessa relationer ges en sammanfattande överblick i figuren nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I alla dessa relationer finns potential för såväl horisontell som vertikal integration av 
kontextualiserande och kontextualiserade begreppsstrukturer, men också för konflik-
ter och ”gap av svårförenlighet”. 

De subjektiva läranderesursernas roll för utveckling av förståelse visas också av 
fallstudien, där en förhållandevis svag orienterande förståelse kunde utvecklas på 
basis av insatsutbildningens kontextualiserande begreppsstrukturer, och som inte 
gav säkerhetsarbetets metoder - kontextualiserade begreppsstrukturer - någon mer 
robust begreppslig koppling till säkerhetsarbetets mål och värden. Den stora vikten i 
den orienterande förståelsen av säkerhetsarbetet kom istället att finnas i kontextuali-
serande begreppsliga strukturer i chefernas militärprofessionella respektive insatser-
farenhetsbaserade förförståelse och på den orienterande förståelse av arbetet som 
tävling i arbete och vapenjakt som främst officerarna bildade under insatsutbildning-
en. Dessa kontextualiseringar kunde ta över som de huvudsakliga för arbetet och 

                                                           
100 Detta skedde t.ex. vid en studie av ett skyttekompani under utbildning inför Nordic Battle 
Group 2011, där gruppchefer med erfarenhet från några strider i Afghanistan använde dessa 
erfarenheter som kontextualiserande värderingsram i den stridsutbildning de genomgick vid 
kompaniet. De budskap och metoder de mötte i stridsutbildningen värderades helt utifrån hur 
gruppcheferna ansåg att de skulle fungerat i det fåtal strider de upplevt, trots att de metoder 
som förmedlades är väl förankrad kunskap i Försvarsmakten. (Berggren et al. 2011) 
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Figur 11-03. Relationer mellan förförståelsens begreppsstrukturer, och be-
greppsstrukturer i formella läranderesurser. 
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dess föreskrivna metoder, vilket ledde till att det reella målet med arbetet (att hitta 
flest vapen) gled iväg från det officiella om än vaga målet (att upprätthålla ”safe and 
secure environment”). Här fanns också en maktaspekt med i bilden, där gruppche-
fernas alternativa förståelse av vad säkerhetsarbetet borde innebära (hjälpa civilbe-
folkningen) inte fick något större utrymme i utvecklingen av verksamheten.  

I fallstudien var utbildningsdeltagarna också en grupp chefer som ska arbeta till-
sammans efter utbildningen, och som när det gäller officerarna till stor del också 
arbetat tillsammans tidigare. De subjektiva läranderesurser de bär med sig är i stor 
utsträckning därför också kulturella läranderesurser, vilket förmodligen gör dem 
svårare att förändra. Det kan vara lättare att genom utbildning förändra individuellt 
än kulturellt förankrad förförståelse då den kulturella förförståelsen kan sägas inne-
bära det språk genom vilket deltagarna sedan tidigare förstår varandra, medan en 
blandad skara individer kan komma att utveckla sitt gemensamma språk, sin gemen-
samma förståelse och professionella identitet först genom utbildningen.   

Som framhållits i kap. 5 bör lärande ses som en flerdimensionell företeelse, men i 
en avgränsad subjektiv lärandedimension handlar formell utbildning därvid mycket 
om att ”ta in” deltagare med en viss subjektiv (och kulturell) förförståelse, och med 
hjälp av interaktionsbaserade och artefaktbaserade läranderesurser bemöta och för-
ändra denna förförståelse som i sin tur är en resurs för att bemöta begreppsstruk-
turerna i de interaktionsbaserade och artefaktbaserade resurserna. För den pedago-
giska forskningen är detta absolut inte heller något nytt, men här är av central vikt 
om och hur utbildningen i sina formaliserande läranderesurser fördelar riktningen av 
fokus på arbetets vad, på dess hur, eller på dess varför, och hur utbildningen genom 
detta bemöter och förändrar de subjektiva läranderesursernas - förförståelsens - svar 
på hur, vad och varför.  

En utbildning som huvudsakligen fokuserar på att förändra eller bibringa en in-
strumentell förförståelse och därvid riktar blicken mot vad som ska göras och hur, 
men brister i att framhålla varför, riskerar att bibringa ett ”tekniskt men svårvärde-
rat” kunnande i form av ”a bag of tricks” som en utlandserfaren officer på Försvars-
högskolan uttryckte det angående Försvarsmaktens insatsutbildningar. Arbetsme-
toderna riskerar då, som fallstudien visat, att komma att utgöra medel för mål och 
inriktningar i andra kontextualiseringar än den officiella. Insatsutbildningen är ett 
exempel på detta och metod-mer-än-mål-inriktningen av utbildningen diskuteras 
närmare i Granberg (2013). 

En utbildning som å andra sidan bara fokuserar på orienterande, teoretisk förstå-
else och vad som ska göras, och varför, riskerar å sin sida att lämna deltagarna i en 
situation av teoretiskt eller ”officiellt” definierade mål, och sedan (kostsamma) ex-
periment och prövanden i arbetet för att hitta metoderna för målen, och detta kanske 
i polemik med en redan etablerad praxis. En rent förståelseorienterande utbildning 
kan som framhållits ovan utgöra en grund för en ”emancipatorisk” omvärdering av 
det reella arbetet, men fungerar förmodligen sämre som direkt, instrumentell förbe-
redelse för att kommande arbete. En rent förståelseorienterad utbildning kan också 
ge deltagarna svårigheter att ”tillämpa” teorierna om inte den teoretiska emancipat-
ionen också åtföljs av belysande exempel och utbildning i alternativa metoder. 
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Men att – så som det kan beskrivas i en avgränsad subjektiv dimension – med 
hjälp av interaktionsbaserade och artefaktbaserade resurser förändra individers för-
förståelse innebär som sagt inte att denna förförståelse enbart är ett beroende objekt 
för förändring som bearbetas med olika sociala och materiella läranderesurser, utan 
subjektiva läranderesurser i form av förförståelse och erfarenheter är i sig en obero-
ende resurs som reaktualiseras för att uppfatta och värdera de begreppsstrukturer 
som de andra resurserna erbjuder varvid olika begreppsstrukturer kan integreras 
såväl horisontellt som vertikalt (se figur 11-03). Detta sker till stor del i en social 
förståelsekonstruktionsprocess som kan ses som den huvudsakliga mötesplatsen för 
de olika subjektiva och artefaktbundna resursformerna.  

Den sociala förståelsekonstruktionens centrala roll  
I fallstudien gjordes en åtskillnad mellan formellt informerande och icke-formellt 
förståelsekonstruerande aktiviteter, och det är i de förståelsekonstruerande aktivite-
terna som både förförståelse och de begreppsstrukturer som uppfattades från andra 
resurser reaktualiserades för att bilda en gemensam förståelse av arbetet. Med andra 
ord: den integrerade orienterande förståelse för arbetet som de olika chefsnivåerna 
skapade genom utbildningen, och som här lyfts fram som olika praktikexterna kon-
texter och förståelsevikter hos de olika cheferna, skapades främst i samtal och dis-
kussioner inom dessa chefsnivåer.  

Vikten av en social förståelsekonstruktion för att integrera formellt och informellt 
lärande visas också av Eidskrem (2007, 2009), som studerade hur teoretiska kun-
skaper importerades till ett IT-konsultföretag genom att personalen regelbundet gick 
externa kurser för att hålla sig uppdaterade med kunskaps- och teknikutvecklingen. 
Han konstaterade att kunskaperna från kurserna ”resituerades” i företaget huvudsak-
ligen genom de interna diskussioner företagets olika kompetensgrupper förde, dels 
genom att de metodlösningar IT-konsulternas arbete med kunder gav upphov till 
dokumenterades och samlades i en ”tool box”. På så sätt kunde en horisontell integ-
ration ske mellan formella, teoretiska kunskaper från kurserna och det ”teoretiska” 
kunnande som redan fanns inom kompetensgrupperna. En vertikal integration kunde 
också ske mellan personalens orienterande förståelse, utvecklad i kompetensgrup-
pernas diskussioner, och den erfarenhetsbaserade, instrumentella förståelse och 
metodutveckling som arbetet med kunderna medförde.  

Det är således i en social verklighetsdimension chefernas olika förförståelse kan 
mötas. Fallstudien visar att det Wenger (1998) kallar ”facilities of engagement” 
inom ramen för en ”learning architecture”, d.v.s. olika underlättande resurser för att 
utveckla ömsesidigt engagemang, kompetens och kontinuitet i arbetet, är en central 
faktor för att utveckla en gemensam förståelse. Detta innefattar möjligheter att ut-
byta idéer och synsätt på ett otvunget sätt. Dessa ”facilities” fanns främst för grup-
pernas utveckling av en gruppgemensam förståelse, och till del mellan grupperna 
genom att de utbildades i kollektiva former och genom logementsboendet där de 
erfarna gruppcheferna och soldaterna kunde berätta om tidigare missioner.  

Plutoncheferna lutade sig å sin sida mer mot en militärprofessionell, befälshierar-
kisk förförståelse och hade tillsammans med övriga officerare möjligheter till samtal 
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och förståelsekonstruerande aktiviteter inför arbetet genom sina officersmöten under 
kompanichefens ledning. Det främsta resultatet av detta blev ett fokus mot vapen-
samling och ”tävling”, liksom att de upprätthöll en bild av arbetet som befälshierar-
kiskt mer än gruppautonomt organiserat. Båda dessa synsätt på arbetet var, som 
fallstudien visat, viktiga kontexter för den kollektiva handlingsstrategi för arbetet 
som senare kom att utvecklas och som officerarna genom sin hierarkiska maktposit-
ion kunde göra gällande för hela kompaniet. 

De maktrelationer och den kamp om tolkningsföreträde som förståelsekonstruk-
tionen innebär pekar också på en annan företeelse av centralt intresse: ledarskapets 
betydelse för kollektivt och organisatoriskt, och till stor del också för individuellt 
lärande. En lärare/ledare som har ett gott inflytande och som åtnjuter medarbetarnas 
förtroende och kan hantera de internpolitiska spänningarna kan – om hen förstår 
dem själv – förmodligen lättare sammanfoga mer abstrakta begreppsliga strukturer 
om arbetet och åstadkomma ”horisontsammansmältning” med den förförståelse 
medarbetarna har, och har därmed en central roll för i utvecklingen av en gemensam 
förståelse. Denna maktaspekt kommer att diskuteras ytterligare i avsnitt 11.4.2. 

11.4 Kognitivt stöd för kunnande och utförande  
Någonstans kommer varje formell, arbetslivsinriktad utbildning, kurs eller lektion 
fram till den punkt när det formaliserade lärandet tar paus eller upphör och de for-
mella kunskaperna ska ”transfereras” till, börja ”tillämpas” eller kanske hellre prak-
tiseras, i någon form av arbetspraktik. Detta berör den aspekt på insatsutbildningen 
som diskuterades i avsnitt 4.4 och 6.1 om hur formell utbildning fungerar som di-
rekt, instrumentellt kognitivt stöd i arbetet och som fick en teoretisk och praktisk pol 
i figur 11-02. 

Detta instrumentella praktiserande av kunskap har i den teoretiska modellen be-
gripliggjorts och ovan diskuterats som att utbildningen möjliggör en proaktiv orien-
terande respektive instrumentell förståelse som sedan leder till mentala inramningar 
i form av kontextorienteringar av och instrumentella inramningar i arbetets praktik. 
Förståelsen utgör därvid en kognitiv länk mellan utbildning och arbetspraktik, och 
mentala inramningar är nödvändiga för att utifrån en förståelse av arbetets varför, 
kunna konkretisera arbetets vad och hur. Genom utbildning förbereds deltagarna för 
arbete och de behöver således inte börja fundera ända från grunden över varför, vad 
och hur i arbetet när det väl börjar. 

Fallstudien visar här att officerarna, utifrån kontextorienteringar baserade på 
främst deras förförståelse om militär organisering och den förståelse för arbetet som 
en tävling i arbete och vapenjakt de tillsammans skapat under kompanichefens led-
ning, skapade och förfinade en instrumentell praktikinramning i form av en kollektiv 
handlingsstrategi som kom att påverka hela kompaniet. Fallstudien visar också att 
officerarnas förståelse redan från början, innan arbetet i Kosovo startade, var förank-
rad i ett arbetskollektiv som, inom ramarna för insatsen men i stor utsträckning efter 
egna idéer, kunde inrama och skapa sin egen arbetspraktik. Den gemensamma för-
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ståelse de började utveckla kunde därför, buren i ett arbetskollektiv och utan att 
behöva konfronteras med eller påverkas av annan förståelse i någon redan existe-
rande praktik, underbygga mentala inramningar i den arbetspraktik som utvecklades. 

Detta är kanske en ovanlig situation, och man kan lätt tänka sig en annan situa-
tion där någon eller några arbetsutövare med den förståelse de utvecklat någonstans, 
t.ex. i en mer eller mindre praktiknära utbildning, kommer till eller tillbaka till ett 
redan existerande arbetskollektiv med dess pågående arbetspraktik, och av olika skäl 
förhindras att arbeta enligt den förståelse de utvecklat, exempelvis p.g.a. de mer eller 
mindre implicita, kulturellt förankrade kontextorienteringar som redan förekommer i 
arbetspraktiken.  

I en sådan situation är det inte bara att börja praktisera sina teoretiska (eller prak-
tiska) kunskaper, utan det kan bli fråga om en ”maktkamp” mellan (företrädare för) 
nya, kanske teoretiska kunskaper och kontextualiseringar men även nya metoder, 
och gamla, kanske i huvudsak erfarenhetsbaserade kontextualiseringar och metoder. 
Ibland kan en sådan ”kamp” mot i praktiken etablerade synsätt te sig lönlös och 
arbetspraktiken mer te sig som ett ”avlämpande” än ”tillämpande” av formella kun-
skaper, eller som att det praktiska kunnandet i den nya arbetspraktiken är det över-
ordnade, och att lära sig ett yrke mer handlar om det lärlingslärande som ett situerat 
lärandeperspektiv lyfter fram.  

Detta implicerar en maktaspekt på praktiserandet av formella kunskaper. Fallstu-
dieresultatet visar också hur främst de erfarna gruppcheferna på grund av sina tidi-
gare erfarenheter gjorde andra kontextorienteringar än officerarna, med motsvarande 
instrumentella inramningar av praktiken, men också att gruppcheferna hade svårt att 
få gehör för de alternativa synsätten. Dessa alternativa synsätt kom mer eller mindre 
att stå i motsatsställning till officerarnas synsätt, och gruppcheferna fick ordna arbe-
tet enligt dem när tillfälle uppstod mellan de olika officersinitierade arbetsinsatserna.  

Som Eraut (2004b) påpekar bör transfer av formella kunskaper från en formell 
utbildning till ett arbete dock ses, inte som en händelse vilket det ofta framställs 
som, utan som ”the learning process involved when a person learns to use 
previously acquired knowledge/skills/competence/expertise in a new situation” (s 
212). Detta kan, menar Eraut, vara en snabb affär, liksom en utdragen och svår pro-
cess om den nya situationen är komplex och tidigare okänd. Fyra faktorer är här 
viktiga enligt Eraut: 1) karaktären hos det som transfereras, 2) skillnader mellan lär- 
och användandesituationerna, 3) den lärandes egenskaper, och 4) nedlagd tid och 
ansträngning för att underlätta transferprocessen. Här skulle kunna tilläggas: 5) 
karaktären hos den internpolitiska situationen i arbetspraktiken, vilket även kommer 
att beröras längre fram i texten. Just karaktären hos det som ska transfereras kan 
också förstås som begreppsstrukturen i de kunskaper som ska transfereras och skill-
naden mellan lär- och användandesituationerna kan förstås som hur de transfererade 
kunskapernas begreppsstruktur passar med de andra begreppsliga strukturer som 
används i en praktik för att förstå, tala om och utföra arbetet.  

En fråga här är hur modellens resonemang om mental inramning i form av kon-
textorientering(ar) och instrumentella praktikinramningar, fungerar i relation till 
andra transfersammanhang än det som studerats i fallstudien. I det studerade fallet 
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underlättades transfer av kunskaper (förståelse) från utbildning till arbete genom att 
förståelsen (här uttryckta som olika praktikexterna kontexter) bildades och bäddades 
in i kommunikationen inom olika chefsgrupper i ett arbetskollektiv, att många av 
begreppsstrukturerna i förståelsen var långt ifrån nya och främmande för cheferna 
eftersom de skapade dem i huvudsak utifrån sin förförståelse, och att chefskollekti-
vet inom vissa ramar men i stor utsträckning själva formade sin arbetspraktik utan 
att behöva konfrontera eller bemöta en redan existerande praktik. Detta leder till att 
den teoretiska modellen snarast visar kognitivt stöd som ett flöde från utbildning via 
förståelse och inramning till arbetets utförande, som om det vore ett enkelriktat 
fenomen där förståelse-genom-utbildning föregår och formar arbetet, och dessutom 
är inbäddat i samma chefskollektiv i både utbildning och arbete.     

Som ett tankeexperiment kan man emellertid stoppa detta flöde och resonera om 
hur olika former av förståelse för arbetet istället utvecklas främst i och genom arbe-
tet och inte genom utbildning. Här skulle i det stoppade förståelseflödets namn en 
sociokulturellt och situerat lärandeinspirerad ”praktikbaserad” diskussion kunna 
föras om hur kunskaper och förståelse främst utvecklas i och genom arbetspraktiken. 
Men intresset i denna avhandling ligger inte där, utan istället i hur denna praktikba-
serade utveckling av kunskaper och förståelse kan stödjas av formell utbildning.   

Flödet kan också ses från den mottagande arbespraktikens sida och frågan blir då 
vad arbetspraktiken i sig kräver i form av utbildning och teoretiska såväl som prak-
tiska förkunskaper för såväl tillkommande enskilda medarbetare som tillkommande 
arbetskollektiv. Här kan de olika karaktärer hos och krav på explicit kunskap i ar-
betspraktiken som Eraut (2004b) ställer upp, och de kunskapskrav som Ellström 
(2010) knyter till olika nivåer av arbetsuppgifter ge en utgångspunkt för en fortsatt 
diskussion. 

Utifrån fallstudiens teoretiska resultat kan tre huvudfåror av kognitivt stöd genom 
formell utbildning urskiljas: för det första vad arbetet i sig kräver i form av olika 
förståelse- och kunskapsformer, och hur det som förmedlas i utbildningen står i 
överensstämmelse med arbetspraktiken och därmed kan ge ett direkt, instrumentellt 
kognitivt stöd. För det andra hur formaliserat lärande kan stödja en ackommodativ 
utveckling av erfarenhetsbaserad förståelse i och genom arbetet, och för det tredje 
hur en formaliserad förståelse som avviker från den som arbetspraktiken direkt krä-
ver eller som utvecklas i och genom arbetet, istället innebär en potential att ”abduk-
tivt” förändra och utveckla praktiken. De två senare av dessa huvudfåror kommer 
senare att i avsnitt 11.5 diskuteras som kognitivt stöd för ackommodativ respektive 
abduktiv reflektion. I det närmast följande diskuteras den första huvudfåran, d.v.s. 
hur olika former av förståelse möjliggör mentala inramningar som fungerar som 
direkt, instrumentellt stöd i olika typer av praktiker utifrån vad dessa kräver i form 
av ”teoretiska” och ”praktiska” kunskaper.    
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11.4.1 Arbetspraktikens krav på kognitivt stöd av abstrakta 
kunskaper 
Eraut (2004b) framhåller att behovet av stöd från teoretiska kunskaper och reflektion 
i arbetet beror på i vilken grad arbetspraktiken i sin helhet baseras på en explicit 
kunskapsbas (som hos Eraut närmast förstås som en teoretisk, generell kunskaps-
bas). Han ställer därvid upp fyra idealtypiska sammanhang (se avsnitt 4.2.3) med ett 
successivt ökande behov att kunna inrama och värdera arbetspraktiken inom ett 
explicit kunskapsområde. På ett liknande sätt framhåller Ellström (2010) att arbets-
uppgifters olika komplexitet underbygger olika nivåer av handling och reflektion 
med olika krav på explicita kunskaper. Ellström har formulerat fyra sådana nivåer 
(se avsnitt 4.2.3).  

I jämförelse med dessa sätt att begripliggöra arbetets varierande krav på stöd av 
generella, teoretiska kunskaper, kan olika delar av modellen med mental inramning 
som kontextorientering och instrumentell praktikinramning, med dessas bakomlig-
gande former av förståelse betonas. I figuren nedan visas detta översiktligt som att 
olika arbetspraktiker ställer krav på olika former av förståelse, där främst ett ökande 
behov (1-4) av formaliserad, orienterande förståelse skiljer de olika typpraktikerna 
eller handlingsnivåerna åt.  

Nedan följer en mer utarbetad jämförelse mellan de teoretiska begripliggöranden av 
olika nivåer av behov av explicita, teoretiska kunskaper som Eraut (2004b), Ellström 
(2010) och jag själv gör. 
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Nivå 1 

Eraut 2004b Arbetspraktiken baseras på hur andra professionsutövare utför eller har 
utfört samma eller motsvarande praktik, utan att den underliggande 
logiken i dessa praktiker medvetandegörs. Praktiskt kunnande behövs, 
men inte teoretiskt. 

Ellström 
2010 

Arbetsuppgiften kännetecknas av ”skill-based action” som till stor del 
baseras på givna mål, utvecklade rutiner och tysta kunskaper. Rutiner-
na kan samtidigt hämma uppmärksamheten för sådana kontextuella 
förändringar som kan göra målen inaktuella.  

Granberg, 
denna text 

Arbetet kräver främst instrumentell förståelse baserad på t.ex. förtro-
genhet med andra praktiker eller på praktisk metodutbildning, för att i 
den egna praktiken kunna göra instrumentella inramningar av hur olika 
medel bäst ska bidra till uppnående av givna mål. Orienterande förstå-
else eller explicita kontextorienteringar efterfrågas inte. Teoretiska och 
generella kunskaper blir snarast onödiga och särkopplade från prakti-
ken. Arbetet blir närmast att nå givna mål och att skickligt följa exem-
pel, rutiner och anvisningar. 

 

Nivå 2 

Eraut 2004b Arbetspraktiken utvecklades initialt mot bakgrund av en medveten 
kunskapsbas, men efterhand glöms denna bort och möjligheten att 
medvetet förklara och legitimera arbetet mot bakgrund av en explicit 
kunskapsbas försvinner. Främst praktiskt kunnande behövs. 

Ellström 
2010 

Arbetsuppgiften kännetecknas av ”rule-based action” som baseras på 
tidigare erfarenheter, praxisutveckling och ”know-how” som visat sig 
fungera och som anger hur arbetsutövaren ska hantera händelser i sitt 
arbete.  

Granberg, 
denna text 

Arbetet kräver initialt orienterande förståelse och utveckling av in-
strumentell förståelse. Den senare blir efterhand den centrala. Den 
medvetna orienterande förståelsen övergår till en alltmer implicit, 
kulturbunden, tyst förståelse till förmån för utveckling av handlings-
regler. Arbetet blir att ”göra det som brukar fungera” och vad tumreg-
lerna säger.   
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Nivå 3 

Eraut 2004b Arbetspraktiken utförs och legitimeras mot bakgrund av en medveten, 
ibland kodifierad kunskapsbas som kan vara såväl internt skapad som 
importerad, men denna har aldrig prövats eller granskats utan tas för 
given. Behov av ”teoretisk” bakgrundskunskap i enlighet med kun-
skapsbasen.  

Ellström 
2010 

Arbetsuppgiften kännetecknas av ”knowledge-based action” vars kun-
skapsbas kan bestå av mer generell och teoretisk kunskap. Inom ramen 
för denna kan explicita analyser av mål och uppgifter och utvärdering-
ar av erfarenheter och resultat ske, liksom medel och metoder kan 
väljas, skapas eller förändras i relation till målen/uppgifterna. 

Granberg, 
denna text 

Arbetet kräver att den instrumentella förståelsen står i samklang med 
en orienterande förståelse som kan ta formen av en doktrin som anger 
vad man bör göra och sträva efter. ”Teoretisk” kunskap om doktrinen 
behövs, men doktrinen tycks inte behöva prövas eller granskas. Arbetet 
blir att göra rätt enligt doktrinen, vilket dock lämnar fritt för metodan-
passning eller utveckling. 

 

Nivå 4 

Eraut 
2004b 

Arbetspraktiken utförs, legitimeras och förändras mot bakgrund av en 
medveten kunskapsbas som regelbundet uppdateras mot den senaste 
forskningen och kunskapsutvecklingen. Både praktiska och teoretiska 
kunskaper behövs. Det senare för att känna till bakgrunden till föränd-
rade praktiska metoder och för att kritiskt granska metodavvikelser. 

Ellström 
2010 

Arbetsuppgiften kännetecknas av ”reflective action” som baseras på 
reflektioner över och värderingar av inte bara arbetets utförande och 
resultat, utan också av dess mål och uppgifter och av arbetets förutsätt-
ningar. I detta är en explicit kunskapsbas ofta nödvändig för att guida 
analyser och utvärderingar. 

Granberg, 
denna text 

Arbetet kräver att den instrumentella förståelsen står i samklang med en 
orienterande förståelse i form av t.ex. doktriner, men också att dessa 
regelbundet medvetandegörs, granskas och förändras utifrån forskning 
och kunskapsutveckling. Teoretisk och generell kunskap och förtrogen-
het med forskningsfronten är nödvändig. Förändringar i den oriente-
rande förståelsen följs upp av förändringar i den instrumentella förståel-
sen och leder till förändringar i praxis. Arbetet blir att göra rätt enligt 
den vetenskap och beprövade erfarenhet som underbygger arbetet.  
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Erauts och Elltröms begreppsapparater inriktar sig mot att olika arbetspraktiker och 
arbetsuppgifter ställer olika krav på vilka formaliserade begreppsstrukturer en ar-
betsutövare behöver ha för att kunna utföra arbetet. Utifrån detta kan ett resonemang 
föras om hur utbildning instrumentellt kan matcha arbetspraktikens behov.  

I t.ex. ett ”nivå 1-arbete” behövs i praktiken inga utpekade, kontextualiserande, 
teoretiska kunskaper för att kunna utföra arbetet, utan den ”teori” som behövs är 
snarare kodifieringar av kontextualiserade begreppsstrukturer i vad som ovan kallats 
informationsmateriel, t.ex. anvisningar och orderverk. Det instrumentella, direkta 
kognitiva stöd en formell utbildning kan ge handlar då främst om att träna färdighet-
er i att hantera arbetets olika regler, anvisningar, medel och metoder, och om att ge 
goda exempel på yrkesutövning. I mötet med en sådan arbetspraktik kan explicita, 
teoretiska kunskaper ses som abstrakta, svårhanterliga, ”onödiga” och underord-
nande det praktiska kunnande kring vilket praktiken främst kretsar.  

En sådan överordning av det praktiska kunnandet i en arbetspraktik är ofta vad ett 
sociokulturellt och ett situerat lärandeperspektiv på formell utbildning framhåller 
(Gruber et al. 2008). Inom situerat lärande-traditionen och olika ”practice-based 
studies on learning” har ofta också just sådana ”teorilösa” arbetspraktiker legat till 
grund för teoretiseringen av lärande (se t.ex. Chaiklin & Lave 1993). Sällan före-
kommer någon nivå 4-arbetspraktik i dessa studier.101 

När det gäller säkerhetsarbetet i Kosovo baseras det huvudsakligen på ett antal 
standardmetoder inom vad som snarast kan kallas konceptet ”nordic peacekeeping”, 
som förmedlas genom insatsutbildningen och som återkommer i stort sett i varje 
svensk, fredsbevarande insats. Utifrån detta skulle säkerhetsarbetet kunna ses som 
ett nivå 1-arbete där huvudmålet är att utföra ”nordic peacekeeping” med dess meto-
der så som andra gjort det, mer än att åstadkomma en förändring genom ett till kon-
fliktområdet noga anpassat och efterhand utvecklat arbete.  

Säkerhetsarbetet i Kosovo kan emellertid främst betecknas som ”nivå 2, kanske 
nivå 3-arbete” då standardmetoderna under insatsutbildningen ges en efterfrågad, 
meningsgivande kontextorientering i en ”officiell” säkerhetspolitisk kontext och 
olika förändringar av arbetets förutsättningar, t.ex. förbandsstorlek, efterhand skett 
mot bakgrund av utvecklingen i Kosovo. Detta har dock främst skett som en respons 
på det efterhand förbättrade säkerhetsläget och de organisatoriska förändringar För-
svarshögkvarteret gör utifrån detta, och inte enligt en medveten, svensk eller inter-
nationell doktrin om ”peacebuilding”. En viss form av doktrin finns däremot i säker-
hetsrådets resolution 1244 om Kosovo och dess utveckling mot självständighet, men 
det verkar inte vara en doktrin som är levande i det svenska säkerhetsarbetet utan 
mer för KFOR:s ledning. Det svenska arbetets kärna har istället hela tiden varit de 
standardmetoder och ytterst aktiva arbete som ”nordic peacekeeping” innebär, vilket 

                                                           
101 Inom kunskapssociologin förekommer dock praktikbaserade studier av t.ex. laboratorie-
miljöer, och hur framställningen av kunskap beror av vetenskapliga trender, diskurser och 
sociala sammanhang i laboratoriepraktikerna (se t.ex. Knorr Cetina, 1981, Latour & Woolgar 
1979, Lynch 1985). 
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kompanichefen efter sin synvända såg som en ”björntjänst” för Kosovos utveckling 
mot självständighet.  

Men där inte explicita teorier, doktriner och kunskaper spelar en roll för att orien-
tera och legitimera arbetet, fyller de ”praktiska” teorierna istället denna funktion. 
Nivå 1- eller nivå 2-praktiker kan därmed inte ses som teorilösa utan istället som att 
de vägleds av subjektiva, vanligtvis implicita kontextualiseringar som ofta är sam-
stämmiga med hur arbetet utförs. Som fallstudien visar har den formella säkerhets-
politiska kontextualiseringen en grundläggande betydelse som en ganska vag 
”espoused theory” om varför säkerhetsarbetet bedrivs som det gör, men den har en 
jämförelsevis liten betydelse för hur arbetet i praktiken utförs. De praktikexterna 
kontexter inom vilka arbetet till största delen gavs mening var istället baserade på 
praktiska erfarenheter från tidigare kosovokontingenter och från militär yrkesutöv-
ning i Sverige.    

Den kognitiva länken mellan formell utbildning och arbete kan vidare förstås 
som svag eller stark, där fallstudien visar en svag länk. Säkerhetsarbetet kan uppen-
barligen också bedrivas på det sätt det görs utan att kräva djupare kunskaper bland 
annat då det inte verkar finnas tydliga kriterier eller ”teori” för vad ett framgångsrikt 
säkerhetsarbete är annat än frånvaro av våld och oroligheter. Som kompanichefens 
synvända angående svenska insatser i Kosovo och lokalpolisens utveckling vittnar 
om kan djupare kunskaper – i detta fall om lokalpolisens finansieringssystem – leda 
till bättre anpassade metoder för att snabbare nå det internationella säkerhetsarbetets 
slutliga mål: ett demokratiskt, stabilt och fungerande Kosovo.   

Det fallstudien och modellen lyfter fram i relation till de ovan redovisade andra 
sätten att begripliggöra olika former av arbetspraktiker och arbetsuppgifter, är att 
även de mest rutinartade arbeten ändå kräver någon form av (implicit) orienterande 
förståelse hos arbetsutövarna, kanske i form av en ”känsla” för vad som har värde 
och inte. Som Livingstone (2010) diskuterar, har decennier av expansion av både 
grundskole- och högre utbildning i västvärlden också lett till att anställda i olika 
yrken har en betydligt högre formell och mer teoretisk utbildningsnivå än tidigare, 
även för enklare yrken mätt i den lärotid det tar för att självständigt kunna utföra 
arbetet. Det finns i många yrkesområden därför en stor andel överutbildade yrkesut-
övare i förhållande till vad arbetet kräver, och denna trend ökar (Kalleberg 2008, 
Livingstone 2010).  

I ljuset av denna diskussion om överkvalificerad arbetskraft kan arbetsutövarnas 
subjektiva, orienterande förståelse därför också vara av tämligen kvalificerad art 
även i arbetspraktiker som inte ställer direkta krav på en explicit, teoretisk kun-
skapsbas. En potential för utveckling finns därför i att tydliggöra den (implicita) 
orienterande förståelse som arbetsutövarna kan ha även i relation till enkla arbeten 
som kräver kortare tid att lära sig. I fallstudien har detta skett genom att gestalta 
chefernas förståelse som olika praktikexterna kontexter för säkerhetsarbetet, i vilka 
cheferna lägger olika vikt.  
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11.4.2 Maktaspekter och makten över definitionen av det 
kunnande som kräver kognitivt stöd 
Insatsutbildningen gav som sagt en ganska ytlig orientering om det säkerhetspoli-
tiska sammanhang och den insatskontext inom vilket det konkreta säkerhetsarbetet 
skulle utföras, vilket kan förstås som att utbildningen får en svag kognitiv förståelse-
länk till arbetet. Delvis utifrån denna orientering gjorde cheferna sedan egna kontex-
tualiseringar av arbetet, men studien visar också hur kontextualiseringen av arbetet 
skilde sig åt mellan gruppcheferna och officerarna. Främst plutoncheferna och 
gruppcheferna bar upp två olika och delvis motsatta grupper av praktikexterna kon-
texter, där plutonchefernas kontextorienteringar blev de dominerande för den kollek-
tiva handlingsstrategi som utvecklades och till vilken även gruppcheferna hade att ta 
hänsyn. Som fallstudien visar började denna dominans ta form redan under insatsut-
bildningen i och med att hela chefskollektivet då var samlat, utan att ”vänta” tills 
arbetspraktiken började i Kosovo. Detta aktualiserar frågor om tolkningsföreträde 
och makt att sammanhangsplacera och definiera det värdefulla i en arbetspraktik.  

I ljuset av de fyra arbetspraktik- och handlingsnivåerna som presenterades ovan 
kan detta ses som att ju lägre krav arbetspraktiken och arbetsuppgifterna ställer på 
explicita, teoretiska kunskaper, eller ju svagare den orienterande förståelselänken 
mellan utbildning och arbete är, desto större utrymme finns det för olika subjektiva 
och kulturella kontextualiseringar. Vilken eller vilka av dessa som kommer att bli de 
dominerande för en arbetspraktik beror på vem som företräder dem och vilket infly-
tande dessa kan få. Lawrence et al. (2005) lyfter i en diskussion om den politiska 
maktaspekten på kollektivt lärande fram tre centrala maktresurser för inflytande.  

Den första resursen är kontroll över knappa resurser, som i det studerade fallet 
utgörs av vissa chefers tillgång till egen erfarenhet från Kosovo tillsammans med 
bristen på andra beskrivningar och analyser av verksamheten i Kosovo. Kontroll 
över informationsresurser kan också ske genom organisatorisk position där t.ex. 
kompanichefen har tillgång till viss information i organisationen och orienteringar 
från högre chef genom sin position. Den andra resursen är domänrelevant exper-
tis/erfarenhet, vilket i brist på expertkunnande för polisiärt arbete också främst ut-
görs av erfarenhet av arbetet i Kosovo, och den tredje är kulturellt lämpliga sociala 
färdigheter för t.ex. övertygning, övertalning eller inställsamhet. Dessa tre förutsätt-
ningar bygger vad gäller den första på s.k. systemisk makt, d.v.s. makt utifrån 
systemgivna befogenheter, och vad gäller de två andra på episodisk makt, d.v.s. 
makt utifrån personligt inflytande (Lawrence et al. 2005).  

De erfarna gruppcheferna besitter i det studerade fallet erfarenhet från Kosovo 
vilket skulle kunna ses som domänrelevant erfarenhet, vilket plutoncheferna sak-
nade. Enligt Schilling & Kluge (2009) innebär hierarkiska organisationskulturer 
dock att inflytandet blir nära kopplat till status och position i organisationen och den 
systemiska makt detta innebär. Utifrån detta resonemang kan formningen av en 
orienterande förståelse inom chefskollektivet ses som en kamp om tolkningsföre-
träde, där episodiska och systemiska maktresurser ställs mot varandra. Gruppchefer-
nas erfarenhet kanaliserades till att ge inflytande över hur grupperna utbildades och 
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formningen av en orienterande och instrumentell förståelse bland grupperna, medan 
officerarna främst utifrån systemisk maktposition och kompanichefens informations-
resurser behöll tolkningsföreträdet över vad kompaniet i sin helhet skulle inrikta 
arbetet mot.  

Beroende på hur den interna, ”politiska” situationen ser ut, kan ett instrumentellt, 
direkt kognitivt stöd därför sägas vara inte bara en fråga om att utbildningen ger 
relevanta teoretiska och praktiska kunskaper i förhållande till arbetspraktiken, utan 
också i förhållande till vad som är ”rätt” kunskaper för olika intressegrupper i denna 
arbetspraktik. Teoretiska, generella kunskaper kan få en internpolitisk funktion i att 
stärka någon grupps tolkningar eller interna position, t.ex. genom att sammankopp-
las med ökad professionalisering, lönehöjningar eller möjligheter till större yrkes-
mässig autonomi och kontroll över den egna arbetspraktikens utformning. I ljuset av 
professionsteori är ett av flera (teoretiskt bestämda) kriterier på professionalitet att 
yrkesutövarna som kollektiv både har kontroll över hur praktiken utförs och hur 
utbildningen förbereder utövarna för yrket.  

I fallstudien gavs indikationer om en sådan internpolitisk funktion hos generella 
kunskaper genom att några av gruppcheferna frågade efter ett formellt regelverk för 
arbetstider för att kunna bemöta plutonchefernas krav på arbetsinsats, och därmed 
själva kontrollera arbetspraktikens utformning – i detta fall angående tidsuttag.  

Maktkamper kan försiggå även inom en nivå 4-arbetspraktik, där olika teoretiska 
skolor ställs mot varandra, och ett kognitivt stöd genom teoretisk, formell utbildning 
kan förstärkas eller motarbetas av olika grupper i arbetspraktiken. I det studerade 
fallet skulle, om det förekommit, t.ex. explicita, generella kunskaper om och exem-
pel på framgångsrikt fredsfrämjande arbete mycket väl ha kunnat tas emot olika av 
olika chefsnivåer, beroende på deras olika sätt att kontextualisera säkerhetsarbetet.   

11.5 Kognitivt stöd för reflektion och förståelsebildning  
Utöver det direkta, kognitiva stöd som diskuterats ovan identifierades också två 
andra huvudfåror av kognitivt stöd genom formell utbildning: Dels hur formaliserat 
lärande kan ge stöd för ackommodativ utveckling av erfarenhetsbaserad förståelse i 
och genom arbetet. Dels hur formaliserande begreppsstrukturer och den förståelse de 
möjliggör, och som avviker från vad arbetspraktiken direkt kräver eller vad som 
utvecklas i och genom arbetet, ändå kan innebära ett stöd och en potential att ”ab-
duktivt” förändra och utveckla praktiken. Båda dessa huvudfåror av kognitivt stöd är 
av betydelse för utvecklingen av ett professionellt kunnande, och kommer här att 
diskuteras som kognitivt stöd för olika former av reflektion. 

11.5.1 Reflektion som kognitiv och/eller social process? 
När det gäller reflektion som begrepp finns inom forskningen ingen större konsensus 
om vad begreppet innebär, mer än att det antingen accepteras och beskrivs som en 
mer eller mindre rationell, kognitiv aktivitet oavsett om det sker ”in-action” eller 
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undandraget från handling, eller att det, oftast inom ramen för olika sociala perspek-
tiv, förläggs helt till handlingarnas mitt i form av ”reflektiva praktiker”. Det senare 
ofta med resultatet att reflektionsbegreppet såsom kognitiv aktivitet i regel ifråga-
sätts och avfärdas utan att något tydligt alternativ ges. (Jordi 2011) 

Som torde ha framgått vid det här laget är reflektionsbegreppet, så som det an-
vänds i denna avhandling, i huvudsak av kognitiv typ – reflektion ses som en mental 
”feed-back-process” som genom olika former av mentala inramningar av något 
förändrar vår begreppsliga uppfattning om detta något. Reflektionsprocessen får 
därigenom inte enbart den induktiva karaktär den ofta ges hos t.ex. Kolb (1984) eller 
Schön (1983, 1987), utan kan bli proaktivt påverkad av kunskaper som underbygger 
förståelse och mentala inramningar. Kognitivt stöd för reflektion handlar därigenom 
om att stödja mentala inramningar av något. T.ex. skriver Imants (2002) om hur 
översiktlig kunskap från utvärderingar om t.ex. studenters prestationer bidrar till en 
mer systematisk reflektion hos lärare över sitt professionella agerande. 

Om ett kognitivt stöd för kunnande och utförande har en proaktiv och kanske 
också interaktiv karaktär där läranderesursernas begreppsstrukturer bidrar till 
bildandet av en subjektiv förståelse som kan ”matas framåt (feed-forward)” och 
möjliggöra mentala inramningar och därmed kunnande i och av olika situationer, är 
ett kognitivt stöd för reflektion snarare att se som en interaktiv eller retroaktiv in-
blandning i den mentala inramningen i en situation. Reflektion får som begrepp 
därigenom en stark tyngdpunkt i det lexikala begreppets första stavelse (re-), och 
reflektion är därmed något som obligerar en retrospektiv relation till objektet för 
reflektion. Det hindrar dock inte att en retrospektiv reflektion sker i proaktivt syfte, 
d.v.s. att blicka bakåt för att förbereda framåt.   

Detta sätt att se på reflektion är av yttersta betydelse för den definition av lärande 
som tidigare getts. Den generella definitionen av lärande i denna avhandling är att 
lärande är en förändring av handlingspotentialer i en produkt- och artefaktdimension 
och i en subjektiv dimension, främst genom handling i lärandets utförandedimens-
ion. Den handlingspotential som ges av förståelse innebär att vi kan placera något i 
ett vidare sammanhang och förhålla oss till och orientera oss gentemot detta något, 
och vidare att i ett arbete kunna ”se” vilka instrumentella mål och arbetsuppgifter 
som är av värde i sammanhanget och vilka medel och metoder som krävs för att 
utföra uppgifterna och nå målen. Reflektion är i detta i grund och botten en mental 
feed-back-process och inte en interaktiv process i en social dimension – även om 
reflektionen kan sammantvinnas med och stödjas av sociala kommunikationsproces-
ser – och innebär att enskildas förståelse av något kan förändras. Lärande som för-
ändring av handlingspotentialer i en produkt- och artefaktdimension och i en subjek-
tiv dimension kan således förändras genom handling i lärandets utförandedimension 
och, när det gäller förståelse, genom reflektionsprocesser i en mental dimension.  

Som Höyrup (2004) påpekar – dock med utgångspunkten att göra reflektion till 
ett centralt begrepp för organisatoriskt lärande – finns det emellertid ett behov av att 
ge reflektionsbegreppet flera nyanser, liksom av att relatera reflektionsbegreppet till 
annat än individuell, kognitiv introspektion. Imants (2002) är, dock utan att släppa 
synen på reflektion som en i grund och botten kognitiv process, inne på samma sak 
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och pekar på hur utveckling av lärares professionella kunnande stöds av vad han 
kallar ”intersubjektiv reflektion”. Denna innebär att feed-back och ”evidens” från 
kolleger och utvärderingsinstrument om hur lärare, elever och skolan i stort utför sitt 
arbete används för att komma ur individuell reflektion inom en för snäv kontextuali-
sering, och underlätta lärares gemensamma reflektion över sin professionalitet.  

Höyrup å sin sida gör först en åtskillnad mellan ”reflektion” vilket som begrepp 
snarast liknar Schöns (1983, 1987) ”reflection-in-action” genom vilket ett instru-
mentellt kunnande utvecklas, och ”kritisk reflektion”, som minner om Schöns ”re-
flection-on-action” där också förgivettagna sociala, kulturella och politiska villkor 
för kunnandet beaktas i reflektionen. Höyrup gör vidare en åtskillnad i individuell 
reflektion, reflektion på en kollektiv, interaktiv nivå som innebär att människor 
reflekterar tillsammans och med hjälp av varandra, och reflektion på en organisat-
ionsnivå som innebär att reflektiva praktiker medvetet organiseras för att åstad-
komma organisatoriskt lärande.  

Höyrup (2004) gör emellertid det som andra som vill lyfta reflektionsbegreppet 
ut ur huvudet på individer och in på ett socialt fält också gör – ofta från någon slags 
anti-konstruktivistisk eller anti-kognitivistisk ståndpunkt, se t.ex. Fenwick (2001), 
Michelson (1996, 1998), Ramsey (2005) – han glider från en mental verklighetsdi-
mension helt över till en social verklighetsdimension, och riskerar därmed att gå 
miste om de insikter om reflektion som ett studium av kognitiva individer medfört. 
En vidgning av reflektionsbegreppet bör kanske hellre söka omfatta såväl den men-
tala, den sociala som den materiella verklighetsdimensionen (t.ex. hur reflektion tar 
form av såväl tanke- som diskussionsstödjande anteckningar och utvecklade mo-
deller), än att bara byta verklighetsdimension i begreppen om reflektion.  

De nyanseringar av reflektionsbegreppet som sker i den teoretiska modellen i 
denna avhandling anknyter emellertid till de distinktioner Höyrup (2004) och fram-
förallt Schön (1983, 1987) gör, men genom betoningen på mentala inramningars 
betydelse för reflektion också på verksamhetsnivå begripliggörs även en kollektiv 
form av reflektion. Några skarpa gränser mellan individ och kollektiv måste inte 
dras – en mental inramning kan vara gemensam och upprätthållas genom social 
interaktion.  

11.5.2 Reflektionsbegreppen i avhandlingen 
Resultatet från fallstudien visar att det är svårt att empiriskt skilja på helt individuell 
reflektion, och reflektion hos individer-i-interaktion i kollektiva reflektiva praktiker. 
Människor i en kollektiv verksamhet av den art säkerhetsarbete och militär verk-
samhet överlag är, talar också med varandra och påverkar varandras tänkande och 
utgör på så vis kognitivt stöd för varandra, vilket skulle kunna tas som intäkt för att 
reflektionen är ”out there” och inte en kognitiv aktivitet hos människorna. Som 
resultatet indikerar har dock inte alla individer samma relativa vikt i reflektiva prak-
tiker, utan vissa individer i fallstudien uppvisade en högre grad av initiativ och fick 
större gehör för sina idéer och mentala inramningar än andra, vilket betonar betydel-
sen av ett individuellt reflektionsbegrepp.  
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Höyrups reflektion och Schöns reflektion-i-handling motsvaras här av individu-
ell, assimilativ reflektion som sker inom ramen för arbetsutförandets mentala inram-
ning – reflektion i ”mental närhet” till arbetet där reflektionsprocessen kan leda till 
fördjupad instrumentell förståelse om hur olika medel i olika situationer bidrar till 
arbetets mål och inriktning, men förändrar inte den mer eller mindre implicita orien-
terande förståelse som ger mål, värde och mening åt arbetet.  

Höyrups kritiska reflektion och Schöns reflektion-över-handling motsvaras här 
av reflektion med ”mental distans” till arbetet. Detta dels i form av ackommodativ 
reflektion där en ursprunglig förståelse av något kan fördjupas genom reflektionen 
om den innebär att den mentala inramningen av något tillförs nya, mer abstrakta 
element. Dels i form av abduktiv reflektion där alternativ, ny förståelse kan bildas 
genom att reflektionen innebär att förståelseobjektet ges en annan mental inramning. 
(se översiktsfigur på s 208).  

De två ”icke-individuella” reflektionsnivåerna hos Höyrup motsvaras i den teore-
tiska modellen av en (1) kollektiv verksamhetsnivå men där alla de tre ovan berörda 
reflektionsformerna förekommer. Den teoretiska modellens kollektiva nivå för re-
flektion kan emellertid, i enlighet med Höyrups två kollektiva nivåer, teoretiskt delas 
vidare i reflektion-inom/över-kollektiva aktiviteter och knytas dels till ett socialt 
perspektiv på organisationer, d.v.s. reflektionerna berör kulturella och internpolitiska 
processer, och reflektion-inom/över-organisatoriska aktiviteter, dels till ett rationellt 
perspektiv på organisationer, d.v.s. reflektionerna rör den rationella, instrumentella 
organiseringen av arbetet. Detta kommer dock inte beröras ytterligare i avhandlingen.  

Frågan att diskutera här är istället hur formaliserat lärande kan ge stöd till dessa 
olika former av reflektionsprocesser, oavsett om de är individuella eller kollektiva. 
Det som framstår som centralt i detta är hur olika begreppsstrukturer lägger fokus på 
olika saker i arbetet, vilket också knyter an till de två aspekter som diskuterades i 
avsnitt 4.4, avsnitt 6.1och i avsnitt 11.2.2 d.v.s. hur utbildningen fungerar som di-
rekt, instrumentell förberedelse och hur den fungerar som kognitivt stöd för potenti-
ellt professionsutvecklande ”emancipatorisk” reflektion och begreppsbildning.  

Detta kommer först att kort diskuteras som hur assimilativ reflektion, som främst 
leder till en förändrad instrumentell förståelse, kan stödjas genom att integrera olika 
former av kontextualiserade begreppsstrukturer eller genom att tydliggöra arbetets 
implicita kontextorienteringar. Sedan diskuteras hur de två reflektionsformer genom 
vilka en orienterade förståelse förändras kan stödjas genom olika former av kontex-
tualiserande begreppsstrukturer.   

11.5.3 Kognitivt stöd för assimilativ reflektion  
En assimilativ reflektionsprocess innebär att t.ex. händelser och åtgärder i arbetet 
tolkas och ges mening inom samma kontextorientering som ledde till att åtgärderna 
vidtogs eller till de handlingar som medverkade till att händelserna uppstod. Oriente-
ringen av arbetet i en viss, meningsgivande kontext anger ett relevant mål eller en 
relevant inriktning för arbetet – arbetets vad. Utifrån detta kan en närmare blick på 
arbetet ske – en instrumentell praktikinramning – där olika objekt för åtgärder kan 
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ses och olika medel – arbetets hur – värderas och användas för att nå målet eller för 
att arbeta ”i rätt riktning”. En assimilativ reflektionsprocess sker huvudsakligen 
inom denna instrumentella praktikinramning, där de olika arbetsobjekten och an-
vända medel och metoder kan värderas utifrån hur väl de ledde till att målet nåddes 
eller att arbetet fortskrider åt rätt håll inom den förgivettagna meningsgivande kon-
texten. På så sätt kan fastare begrepp om hur mål och medel hänger ihop inom ra-
men för en kontextorientering skapas. Argyris & Schöns (1996) välkända term för 
detta är ”single-loop learning”.   

Då meningsgivande kontexter för arbetet, d.v.s. det som i fallstudien benämndes 
praktikexterna kontexter, kan vara implicita och ”sitta i väggarna” kan ett första steg 
vara att försöka tydliggöra och medvetandegöra dessa (implicita) kontexter för arbe-
tet. Det innebär att lyfta fram vad arbetet (underförstått) handlar om, vad utövarna 
vill med arbetet eller vad de ”officiella” och formella kontexterna med arbetet inne-
bär – med andra ord: att klargöra arbetets varför. När detta gjorts kan mål och in-
riktningar tydliggöras och en värderande kontext för olika medel skapas.  

Ett formaliserat lärande som stödjer denna form av reflektion torde därför vara 
inriktat på att skapa en god instrumentell förståelse inom ramen för de meningsgi-
vande kontexter inom vilka arbetet bedrivs, t.ex. genom att ge kännedom om hur 
mål och medel hänger ihop i andra, liknande arbetspraktiker eller genom generell 
metodutbildning. Exempel på läranderesurser för sådant är fallbeskrivningar från 
den egna eller från liknande verksamheter, metodanvisningar, förevisningar, hand-
ledning, erfarenhetsöverspridning, analyser av olika metoder och medel och anekdo-
ter från tidigare verksamheter. En bred kännedom om hur liknande mål med olika 
medel har uppnåtts i andra, liknande praktiker kan då utgöra basen för en proaktiv 
instrumentell förståelse och en bred repertoar av generellt metodkunnande.  

Ett andra alternativ är att genom interaktivt formaliserat lärande stödja bildandet 
av en kontextualiserad begreppsstruktur och den instrumentella praktikinramning 
den möjliggör. Läranderesurser vars begreppsstrukturer fokuserar hur olika medel 
och metoder fungerar för att nå mål eller inriktningar i liknande verksamheter, kan 
därvid ge vägledning vid reflektion över den egna arbetspraktiken.  Ett interaktivt 
stöd kan ske genom ”import” av exempel, av personal med visst metodkunnande, 
genom studiebesök och växeltjänstgöringar, genom generella metodanvisningar etc. 
under arbetet, men också genom att tid och annat utrymme finns för att pröva nya 
arbetssätt. 

Ett tredje alternativ är att genom ett formaliserat lärande om generella reflek-
tions- och utvärderingsmetoder, t.ex. ”after action-reviews”, ge ett kognitivt stöd för 
kollektiva reflektionsprocesser. 

11.5.4 Kognitivt stöd för ackommodativ och abduktiv reflektion 
När det gäller hur formaliserat lärande kan fungera som ”teoretiskt” kognitivt stöd 
för att reflektera över och bilda begrepp med betydelse för ett professionellt kun-
nande – är polariseringen mellan emancipatorisk och instrumentell inriktning av 
betydelse för att förstå hur olika teoretiska begreppsstrukturer kan leda till olika 
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kognitivt stöd. Skillnaden finns i vilken form av reflektion-över-arbetet de kan 
stödja, där det här görs en skillnad mellan ackommodativ reflektion som innebär att 
arbetets ”normala” och ofta implicita kontexter tydliggörs och förändras, och abduk-
tiv reflektion som sker genom en ominramning utifrån andra begreppsstrukturer – 
praktikexterna kontexter – än de som normalt underbygger arbetet.  

En vidgad mental inramning kan leda till en fördjupad förståelse och en vidgad 
värderingsram med betydelse för hur ett förbättrat resultat av arbetet kan eftersträ-
vas. En mental ominramning kan leda till en breddad förståelse och andra värde-
ringsramar som tydliggör andra resultat med arbetet. Figur 11-05 sammanfattar 
resonemanget. 

Illeris (2007) uppmärksammar också skillnaden mellan ackommodation och abduk-
tion, men som en skillnad mellan ackommodativt eller överskridande lärande, och 
(abduktivt) transformativt lärande. Det förstnämnda relaterar Illeris till begrepp som 
reflektion, kritiskt tänkande och medvetenhet, och menar att det är genom ackom-
modation vårt lärande får en generell användbarhet i olika och oförutsägbara situa-
tioner. Här skulle jag vilja inflika att det beror på att ackommodationen leder till att 
mer abstrakta eller övergripande begrepp tillförs eller uppstår i reflektionsprocessen, 
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d.v.s. förståelsehorisontens djup och bredd ökar, och fler händelser kan förstås inom 
samma, generaliserande horisont.  

Transformativt lärande, menar Illeris, har å sin sida en mer komplicerad och ge-
nomgripande karaktär och är ett svar på någon form av kris hos människor – en kris 
där hittillsvarande sätt att förstå något inte räcker till, utan en genomgripande om-
strukturering av kunskaper, förståelse och ibland också förståelsen för och uppfatt-
ningen av sig själv måste till. Denna form av lärande är välkänd inom psykoterapin, 
menar Illeris, och relaterar det till inom vuxenpedagogiken framvuxna begrepp som 
transitoriskt lärande (Alheit 2000), expansivt lärande (Engeström 1998), signifikant 
lärande (Rogers 1951) och transformativt lärande (Mezirow 1991) som är den sam-
manfattande benämning Illeris valt för hela denna grupp av lärandebegrepp.  

Transformativt lärande kan sättas i samband med det jag här kallar abduktiv re-
flektion, där något ominramas och får andra meningar inom ramen för ett annat 
meningssammanhang än tidigare. Hur genomgripande för självuppfattningen detta 
blir kan sägas bero på vad det är som ominramas – t.ex. hela den egna livssituation-
en och livshistorien, den egna professionella yrkespraktiken, en mindre del av ens 
arbetspraktik eller en enskild händelse i arbetet. Den grundläggande processen för 
den breddade, expanderade förståelse som transformativt lärande leder till är i alla 
dessa fall en abduktiv reflektionsprocess som ofta innebär någon form av förändring 
av identiteten, d.v.s. vem man är i relation till det som förstås, men behöver nödvän-
digtvis inte alltid leda till en i en psykoterapeutisk mening genomgripande omstruk-
turering av självet. 

En abduktiv ominramning kan således leda till att man förstår att man i förhål-
lande till det inramade är eller borde vara någon annan eller något annat än tidigare, 
men det är inte säkert att denna mikrogenetiska ominramning och ”identitetsutma-
ning” leder till en ontogenetisk identitetsförändring. Man kan också slå det hela ifrån 
sig.  

Båda formerna av reflektion kan stödjas av teoretiska begreppsstrukturer. Ack-
ommodativ reflektion kan dock kräva teorier eller generella kunskaper som förhål-
landevis lätt kan nyttjas av deltagarna för att fördjupa sin förståelse. Detta kan kräva 
begreppsstrukturer som är intuitivt lättförståeliga och innefatta begrepp med vilka 
deltagarna direkt ”ser” sin arbetspraktik i nytt ljus. Ett exempel finns i fallstudien 
när kompanichefen utifrån nya, generella kunskaper om lokalpolisens finaniserings-
system – vilket knöt an till de tankar han hade om sitt arbete och relationen till den 
”lata” lokalpolisen – direkt såg de djupare och mer långsiktiga verkningarna av det 
egna kompaniets arbete.  

Teoretiska begreppsstrukturer som ligger långt från arbetets vanliga synsätt kan 
vara svårare att ta till sig för en arbetsutövare, men kan i gengäld leda till en breddad 
förståelse av arbetet genom de alternativa meningar för arbetet de kan erbjuda. Detta 
kan emellertid behöva kompletteras med ett tydliggörande av de alternativa arbets-
sätt som detta kan implicera. 
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Hur de tre huvudfårorna för kognitivt stöd, genom olika teoretiska inriktningar i 
förhållande till den instrumentella respektive den emancipatoriska polen kan ge 
förutsättningar för olika former av reflektion visas översiktligt i figur 11-06 nedan.  
 

Abduktiv reflektion kan också ses som att anlägga ett teoretiskt perspektiv på sin 
arbetspraktik, medan ackommodativ reflektion kan ses som att teoretisera den. Teo-
rier och generella kunskaper kan således erbjuda begreppslig stödstrukturering för 
olika former av tänkande och reflektion i arbetet, vilket kommer att diskuteras när-
mare i nästa, avslutande avsnitt.  

11.6 Formell utbildning och kognitivt stöd för lärande i 
arbetet  
I detta avslutande diskussionsavsnitt kommer de tidsmässiga aspekterna på kognitivt 
stöd att diskuteras, d.v.s. när det kognitiva stödet är proaktivt och det formaliserade 
lärandet ligger före praktikutövningen, och när det är interaktivt och det formali-
serade lärandet sker parallellt och kanske integrerat med praktikutövningen. Det 
förstnämnda är en mer traditionell relation mellan formaliserat lärande och lärande i 
arbetet och ofta det som studier av utveckling av expertis och yrkeskunnande utgår 
ifrån (t.ex. Bereiter & Scardamalia 1993, Boshuizen et al. 1995, Bromme & Tillema 
1995) liksom den relation insatsutbildningen har till säkerhetsarbetet. Det sist-
nämnda, den interaktiva relationen, är den relation som oftare lyfts fram i diskus-
sioner om integration av formellt och informellt lärande (t.ex. Fenton-O’Creevy & 
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Hutchinsson 2010, Eidskrem 2009, Malcolm et al. 2003, Svensson et al. 2004). Sist 
kommer en diskussion att föras om vad kognitivt stöd av teoretiska begreppsstruk-
turer kan innebära.  

11.6.1 Proaktivt kognitivt stöd 
Den teoretiska modellen modellerar en militär insatsutbildning som sker före prakti-
kens utförande. Det är inte heller en pågående praktik som insatsutbildningsdelta-
garna sedan anländer till, utan de utformar till stora delar denna praktik själva utifrån 
det mandat och de organisatoriska förutsättningar verksamheten har. Arbetsprakti-
ken kom därvid att utformas utifrån den förståelse olika chefsgrupper började bilda 
under insatsutbildningen, och utbildningen och modellen har därför en klar proaktiv 
karaktär. Detta har begripliggjorts som att utbildningen genom den förståelse den 
leder till får en kognitiv länk till arbetspraktiken. 

Den kognitiva länken är två länkar 
Modellens delning av förståelse i orienterande och i instrumentell förståelse innebär 
också att den kognitiva länken blir delad i två, parallella länkar som mer eller mindre 
kan hänga ihop, liksom mer eller mindre kan stå för sig själva. I fallstudien hängde 
dessa länkar ihop, d.v.s. den instrumentella förståelse som kunde utvecklas genom 
de formaliserade läranderesurserna hade mening och värde, om än vagt, inom en 
orienterande förståelse som den formella utbildningen erbjöd. I relation till arbets-
praktiken var den orienterande länken emellertid ganska svag – förståelsehorisonten 
var varken inte särskilt djup eller vid – och fungerade mer som en motiverande, 
legitimerande bakgrund till den något starkare länkdelen: den instrumentella förstå-
elsen av olika metoder för säkerhetsarbete som också var utbildningens huvudfokus. 

Den instrumentella förståelse av arbetet som insatsutbildningens praktikinriktade 
utbildningsinslag möjliggjorde, fokuserade emellertid arbetets medel och traderade 
olika metoder mer än vad den fokuserade relationen mellan medel och (långsiktiga) 
mål. Detta ledde till att de medel i form av patruller, VCP:s, etc. som utbildningen 
framhöll, också kunde anpassas och användas som medel för mål och för att upp-
rätthålla värden i andra praktikexterna kontexter än den ”officiella” kontextuali-
seringen av arbetet som en säkerhetspolitisk insats.  

Den orienterande förståelsen för arbetet formades huvudsakligen av praktikexter-
na kontexter som utbildningsdeltagarna själva gjorde aktuella, och som innebar 
andra, tydligare mål och inriktningar av arbetet än det officiella men vaga målet att 
upprätthålla ”safe and secure environment”. Den instrumentella, medelsfokuserande 
förståelselänken mellan utbildning och praktik kom därvid att sammanfogas med 
och få mening inom dessa andra praktikexterna kontexter.  

Dessa informella praktikexterna kontexter och de mål och inriktningar de innebar 
var också de som cheferna huvudsakligen orienterade sig mot i sina reflektioner, 
som till största delen var av assimilativ, inramningsförstärkande karaktär. Gruppche-
ferna hade därvid en något annan orienterande förståelselänk genom sin insatserfa-
renhetsbaserade, alternativa förståelse av arbetet som gruppautonomt, och kunde 
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därför reflektera abduktivt i relation till hur arbetet organiserades och i praktiken 
utfördes under officerarnas ledning. Den ackommodativa reflektion som kunde ses 
hos kompanichefen var inte heller resultatet av att han återerinrade sig kunskaper 
från tidigare utbildning och utifrån detta kunde ge arbetet en fördjupande inramning, 
utan var resultatet av formella kunskaper han fått i en föreläsning i Kosovo. 

Den instrumentella förståelselänken mellan utbildning och arbete fick således 
mening i relation till ett flertal orienterande förståelselänkar. Olika kontextoriente-
ringar upprätthölls inom olika chefsgrupper och den ”officiella” förståelselänken, 
där arbetet ges mening som en säkerhetspolitisk insats i ett vapentätt område, var 
central för att legitimera arbetet, men var samtidigt en svag länk för den konkreta 
praktikutformningen. Denna svaghet i den mest legitimerande länken försvagade 
också möjligheterna att mer tydligt instrumentellt inrama och utföra arbetet som en 
säkerhetspolitisk insats med ett reformpolitiskt syfte. Att säkerhetsarbetet utförs för 
att bidra till utvecklingen av ett självständigt fungerande Kosovo blir en ”espoused 
theory” som ger motiv till hela insatsen. I praktiken utförs dock arbetet för att också 
nå eller upprätthålla andra, för arbetsutövarna meningsfulla mål och värden som inte 
har direkt med utvecklingen av Kosovo att göra.    

En formell utbildning kan således ge kognitivt stöd via två länkar: en oriente-
rande och en instrumentell. Vilken av dessa som kan utgöra ”huvudlänk” beror till 
stor del på vad arbetspraktiken kräver av teoretiska, kontextualiserande kunskaper, 
men också vad utbildningen erbjuder. I figuren nedan har det proaktiva kognitiva 
stöd, förståelseformerna, de två nivåerna av mental inramning och de reflektionsbe-
grepp som modellen beskriver skrivits in i den arbetslivspedagogiska, diskussions-
sammanfattande figuren från kapitel 4. De fyra typnivåer av arbetspraktiker som 
diskuterades i avsnitt 11.4 antyds också. 
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Den subjektiva förståelse som formell utbildning kan ge, ”resitueras”, för att låna ett 
uttryck från Eidskrem (2009), därmed i en arbetspraktik genom de mentala kontext-
orienteringar och instrumentella praktikinramningar som förståelsen möjliggör. 
Kontextorienteringarna kan stå mer eller mindre i samklang med den arbetspraktik 
som förekommer och den (kollektiva) instrumentella praktikinramning som under-
bygger praktiken, och på så sätt utgöra en stödjande bakgrundsorientering för assi-
milativ reflektion. Men kontextorienteringarna kan också vara av mer eller mindre 
främmande art och abstrakta i förhållande till arbetet, och medge att arbetspraktiken 
kan inordnas i vidgade eller helt andra kontexter än vad som normalt sker i arbetet, 
och på så sätt stödja ackommodativ och abduktiv reflektion. 

Detta har både en individuell och en kollektiv aspekt. Individer kan enskilt och 
utifrån de kunskaper de har göra egna, privata kontextorienteringar av sitt arbete, 
men det är inte säkert att detta påverkar det kollektiva utförandet av arbetet eller ens 
det praktiska utförandet av ett individuellt arbete då utförandet kan vara starkt bero-
ende av omgivande sociala, kulturella, organisatoriska och juridiska strukturer och 
de kontextualiseringar de mer eller mindre explicit kräver. I Kosovo fanns t.ex. hela 
tiden en praktikextern kontext av arbetet som verksamhet inom Försvarsmaktens 
organisation och regelverk närvarande, och de inriktningar och arbetsuppgifter det 
medförde, vilket cheferna på olika nivåer hade att ta hänsyn till, oavsett vad de 
tyckte om det.   

 Formell utbildningsmiljö  Arbetsmiljö 

 
 

Figur 11-07. Proaktivt kognitivt stöd genom formell utbildning. 
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Det erfarenhetsbaserade lärandet om hur teori och generell kunskap kan tillämpas 
och praktiseras i en arbetspraktik som figuren i kapitel 4 hade i sitt övre, högra hörn 
kan därmed förstås som en fråga med två sidor. Dels hur dessa generella kunskaper 
fungerar som en bakgrundsorientering för assimilativ reflektion inom arbetsprakti-
ken med förstärkt orienterande och en utvecklad instrumentell förståelse som resul-
tat, dels hur de används som verktyg för ackommodativ och abduktiv reflektion över 
arbetspraktiken eventuellt med förändrad förståelse som resultat. Akademisk, teore-
tisk kunskap kan här vara såväl instrumentell som emancipatorisk – det beror på hur 
kunskapens begreppsstrukturer används som kontextualisering av det arbete som 
utförs. Likaså kan informellt och icke-formellt lärande i arbetet utifrån fallstudien 
förstås dels som assimilativ reflektion inom verksamhet, med en förbättrad instru-
mentell förståelse men även en orienterande förståelse i form av praktiska teorier 
som huvudsakligt resultat, dels som ackommodativ och/eller abduktiv reflektion 
genom informell och icke-formell användning av vidgande och/eller alternativa 
(teoretiska) synsätt med följder för såväl den orienterande som den instrumentella 
förståelsen.  

Vilken länk som är av störst betydelse för att utveckla ett relevant yrkeskunnande 
kan vara en fråga om vad arbetspraktiken kräver i form av teoretiska kunskaper. 
Boshuizen et al. (1995) skriver om hur läkare under sin yrkesutövning utvecklar ett 
heuristiskt tänkande genom att inledningsvis, under studier och tidig yrkesutövning, 
pröva sig fram och använda olika, detaljerade medicinska förklaringsmodeller i de 
sjukdomsfall de möter och utifrån de erfarenheter det ger utvecklar mer övergri-
pande begrepp om olika typfall som sammanfattar de olika, mer detaljerade medi-
cinska förklaringarna och ger en snabbare diagnos – något Boshuizen et al. (1995) 
kallar ”knowledge encapsulation” (kunskapsinkapsling).  

Denna ”inkapsling” av mer detaljerade medicinska, generella kunskaper i över-
gripande begrepp är inte heller en fråga om att generella medicinska kunskaper ska 
”översättas” till praktiska metodkunskaper eller ”tillämpas” på olika sjukdomsfall, 
utan innebär en kunskapsbaserad utveckling av en subjektiv praktikerteori som i sin 
tur innebär att en relevant kontextorientering kan ske genom att det övergripande 
begrepp som utvecklas pekar på vad för slags övergripande medicinskt typfall läka-
ren står inför, och att detta som ”rubrik” för problemet inkapslar hela den relevanta 
medicinska kunskapskontext som gör detta vad till ett medicinskt problem.  

Utifrån erfarenhet av upprepade behandlingar av ett medicinskt typfall menar 
Boshuizen et al. (1995) att läkaren sedan utvecklar olika ”illness scripts” om hur ett 
sådant typfall tar sig konkret uttryck och ska/bör behandlas, vilket kan ses som ut-
veckling av en instrumentell förståelse inom ramen för behandling av ett typfall 
inom detta falls medicinska kunskapskontext. Ju bredare instrumentell förståelse 
desto fler ”illness scripts” har läkaren tillgång till. Integrationen av generell medi-
cinsk kunskap och praktiskt kunnande sker därmed på ett kontextualiserande plan, 
som en horisontell integration av erfarenhetsbaserade kontextualiseringar och for-
mell, generell medicinsk kunskap – som att läkaren utvecklar en erfarenhetsbaserad 
men vetenskapligt informerad praktikerteori – och parallellt med denna utvecklas en 
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instrumentell, kontextualiserad (inom typfall) förståelse i form av en rik uppsättning 
”illness scripts”. Teori och praktik går hand i hand.  

Läkaryrket är kanske ett exempel på en arbetspraktik där generell, teoretisk kun-
skap spelar stor roll, som ställer stora krav på läkaren att vara uppdaterad på vad 
vetenskap och beprövad erfarenhet säger om olika sjukdomar, skador och deras 
behandling, och utvecklingen av övergripande, inkapslande begrepp måste ske på 
basis av den formella medicinska kunskapen. I andra yrken och arbetspraktiker är 
inte kravet på en ständig och nära uppdatering av ”senaste kunskap” lika stor, utan 
arbetet kan bedrivas utifrån praktiska teorier och doktriner baserade på annat än 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Sådana arbetspraktiker skulle dock troligen ofta 
kunna förbättras genom att dessa praktiska teorier och doktriner tydliggörs och kri-
tiskt prövas mot forskning och vetenskaplig teori.  

Det fredsfrämjande säkerhetsarbetet i militära utlandsinsatser är ett exempel på 
ett verksamhetsområde som förmodligen skulle kunna förbättras genom att praxis 
tydliggörs och kritiskt prövas. De personalkontingenter som genomför arbetet gör 
det under ganska kort tid, 6-8 månader, och frågan är om de hade utvecklat tydligare 
praktiska teorier om fredsfrämjande arbete om de hade arbetat längre tid - åratal - i 
utlandsinsatser, eller om deras insatser hade föregåtts av en gedigen utbildning i 
”fredsfrämjandets teori”. Nu handlade de praktiska teorierna mer om att hålla humör 
och motivation uppe, att skaffa sig anseende genom att vara bäst, att få vara med om 
något spännande och om att få utvecklas som befäl, än att utveckla institutioner för 
samhällssäkerhet i Kosovo. Forskningen om fredsfrämjande insatser är emellertid 
ännu ganska liten till omfattningen, spridd över många forskningsagenter, oftast i 
efterhand till praktiken, och behöver för att kunna utgöra en explicit kunskapsbas på 
åtminstone nationell nivå förmodligen samlas, omhändertas och utvecklas inom 
ramen för någon forsknings- eller utbildningsinstitution.   

Detta pekar också på en annan frågeställning av relevans för ett proaktivt kogni-
tivt stöd genom formell utbildning: ligger kunskapsutvecklingen i kunskapsbasen 
”före” arbetspraktiken och leder till förändringar i denna, eller är förändringarna i 
kunskapsbasen en efterhandsbild av förändringar i arbetspraktiken, d.v.s. ligger 
”efter” en praktikdriven utveckling? Achtenhagen (1995) berör detta och lyfter fram 
hur forskning inom många akademiska discipliner närmast innebär att med ett efter-
handsperspektiv undersöka, systematisera och begripliggöra praktikförändringar 
som ändå sker, t.ex. på grund av globalisering, digitalisering eller organisationsra-
tionaliseringar.  

Den explicita, teoretiska kunskapsbas som den formella, forskningsbaserade ut-
bildningen erbjuder får då närmast en funktion i att förbereda och vidga synen hos 
noviser och andra som inte befinner sig vid ”utvecklingsfronten” eller som inte för-
står var den är, utan behöver hjälp med att komma ikapp kunskapsmässigt. För att 
istället låta kunskapsutveckling via forskning förändra praktiken synes den främsta 
förutsättningen vara möjligheten att nosa upp innovationer i praktiken, och begrip-
liggöra, analysera, och sprida dem, ungefär som när Eidskrem (2007, 2009) inom 
ramen för arbetslivspedagogisk kunskapsbildning lyfter fram hur ett IT-
konsultföretag framgångsrikt använder sig av externa kurser och integrerar dem med 
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övriga arbetsresurser. Andra discipliner, t.ex. medicin, dator- eller teknikforskning, 
innebär i kontrast till detta ofta nydanande, institutionsburen grundforskning och 
innovationer som kan förändra olika arbetspraktiker, och de arbetspraktiker som är 
beroende av dessa forskningsområden måste ständigt hålla forskningen under upp-
sikt om de ska hålla sig i kunskapsfronten, t.ex. så som det teknikberoende företaget 
i Eidskrems studie gjorde inom ramen för sitt kunskapsområde – IT-teknik.  

Kort och lång, stark och svag kognitiv förståelselänk 
Om relationen mellan medicinsk utbildning och medicinsk praktik kan beskrivas 
som en stark kognitiv orienterande förståelselänk, som utbildas under en lång, for-
mell utbildning och dessutom genom en period av handledd praktik mellan utbild-
ning och självständig yrkesutövning, kan relationen mellan insatsutbildningen och 
arbetspraktiken i Kosovo beskrivas som en svag orienterande förståelselänk. De 
starkare av länkningarna mellan utbildning och den arbetspraktik som kunde iakttas, 
kom snarare från tidigare yrkesutövning och utbildning (militärprofessionell förför-
ståelse) och tidigare erfarenheter av arbetet i Kosovo (insatserfarenhetsbaserad för-
förståelse). Det som i termer av detta tycks känneteckna en professionsutbildning är 
att den under lång tid skapar en stark förståelselänk baserad på en hög andel esote-
risk kunskap, för att tala med Bernstein (2000), som också är starkt styrande för vad 
professionsutövaren kommer att ”se” i arbetet – d.v.s. hur detta mentalt inramas – 
och som är motståndskraftig mot andra sätt att förstå arbetspraktiken (något som 
ibland med negativa förtecken omnämns som ”fackidioti”).  

Att tala om en kognitiv förståelselänk i termer av svag och stark, kan också kom-
pletteras med en tidsrelaterad metaforik om långa och korta länkar. Förflyter lång tid 
mellan formaliserat lärande och praktikutövning blir länken lång, och det som t.ex. 
skiljer en nivå 4-praktik från en nivå 2- eller nivå 3-praktik (se avsnitt 11.4) tycks 
vara hur lång länken tillåts bli, d.v.s. i nivå 4-praktiken sker ständiga ”nylänkning-
ar”, medan i en nivå 2-praktik blir länken så lång att den ursprungliga förståelsen 
glöms bort.  

Ett sätt att både avkorta och successivt förstärka en kognitiv förståelselänk mel-
lan formaliserat lärande och praktikutövning är emellertid att göra det formaliserade 
lärandet interaktivt med arbetspraktiken och därmed ge den förutsättningar att ut-
vecklas mot en nivå 4-praktik, även om arbetspraktiken inte kräver detta stöd för att 
kunna utföras. Detta kommer att diskuteras i det följande.  

11.6.2 Interaktivt, integrerat kognitivt stöd 
Den andra formen av kognitivt stöd som emellanåt diskuterats ovan rör hur formali-
serat lärande kan ge interaktivt stöd till olika former av reflektion. Detta är inte nå-
got som begripliggjorts i den teoretiska modellen då en interaktiv relation mellan 
formaliserat lärande och lärande i arbetet inte förekom i fallstudien. Undantaget är 
det fall när kompanichefen deltog i en föreläsning om lokalpolisen KPS’ finanise-
ringsmodell, vilket gav kunskaper som ledde till en ackommodativ reflektion. En 
interaktiv, integrerande relation kommer dock att beöras i det följande då det dels 
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knyter nära an till den proaktiva relation som diskuterats ovan, dels är i fokus för 
den del av den arbetslivspedagogiska forskning som undersöker hur formellt och 
informellt lärande kan integreras.  

Interaktion mellan lärande i arbetet och formaliserat lärande kan ske genom att 
praktikutövare återkommande, på eget eller arbetsgivarens initiativ deltar i kurser 
och utbildningar på t.ex. universitet och högskolor, men också genom att lärandere-
surser görs tillgängliga inom ramen för arbetet och arbetstiden. Det senare är med all 
sannolikhet svårare att åstadkomma som individ, och kräver åtminstone medgivande 
från arbetsgivaren om inte studier och kontakter med läranderesurser ska ske som 
någon slags ”under-coververksamhet” inom det övriga arbetet.  

Det kan emellertid också ligga i arbetsgivarens eller arbetstagarorganisationernas 
intresse att vidare- och fortbildning sker, speciellt av studieovana grupper som inte 
själva skulle söka upp olika formella utbildningar och kurser (Svensson et al. 2004), 
eller för att möjliggöra för t.ex. ensamstående föräldrar att vidareutbilda sig, men 
också för att säkerställa att organisationen ”hänger med” och helst ligger i framkant i 
utvecklingen inom sitt kunskapsområde (Eidskrem 2009). Det interaktiva stödet blir 
då en fråga om att integrera läranderesurser i den övriga arbetsorganisationen, vilket 
kan ske utifrån såväl ett individuellt perspektiv, som ett fackligt perspektiv och ett 
arbetsgivarperspektiv. 

Integration av läranderesurser i arbetsorganisationen 
Ett interaktivt stöd utifrån ett arbetsgivarperspektiv kan t.ex. ske genom det som 
Svensson et al. (2004) pekar på, där företag och organisationer ”lyfter in” formali-
serande läranderesurser i organisationen genom att upprätta datorbaserade ”mini 
learning centres” i företagen/organisationerna, främst i syfte att ordna vidareutbild-
ning för lågutbildade och studieovana arbetstagare. I dessa lärandecenters har ar-
betsutövare tillgång till datorbaserade resurser för lärande, och detta inom ramen för 
en stödjande lärandestruktur där olika formaliserande läranderesurser som studiepla-
ner, externa lärare, rådgivare på arbetsplatsen och medarbetare görs tillgängliga på 
sätt som passar arbetsutövarna.  

Även Billett (1994, 1996, 2002, 2004) poängterar när det gäller lärande i arbetet 
att detta inte bara sker som ett informellt lärande parallellt med arbetets utförande, 
utan sker även utifrån ett antal ”formella”, ofta av arbetsgivaren organiserade läran-
deresurser i arbetet såsom mentorer, direkta instruktioner för nybörjare, datorbase-
rade lärprogram, instruktionsvideos, etc. Billett (a.a.) kallar dessa för ”guiding re-
sources” och han poängterar också att arbetarna i hans studier menar att ett lärande 
av mer övergripande begrepp endast med svårighet kan ske enbart utifrån informella 
läranderesurser, d.v.s. de resurser de själva kan skapa i arbetet, utan det behövs mer 
formaliserade, guidande resurser.  

Precis som Billett (2004) vidare påpekar kan lärandemiljöer i arbetet svårligen 
delas upp i formella och informella lärandemiljöer. Istället för en uppdelning i for-
mella, icke-formella och informella lärandemiljöer kan, som framhålls i denna av-
handling, varje miljö istället ses som en blandning av läranderesurser som i varie-
rande grad kan bidra till en formalisering av lärandet oavsett i vilken miljö de före-
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kommer. En ”formell” lärandemiljö kan därvid innebära en hög grad av formali-
serande läranderesurser, och en ”informell” lärandemiljö en låg eller ingen grad av 
formaliserande läranderesurser men väl en hög grad av olika strukturerande resurser 
för arbete, d.v.s. det som här kallats arbetsresurser (se not 59 på s 132).  

Detta kan också variera över tid där t.ex. ett introduktionsprogram på en arbets-
plats kan innehålla en hög andel formaliserande läranderesuser om arbetsplatsen, 
dess praktik och sammanhang. Elmholdt (2003) lyfter i en fallstudie fram hur ny 
personal i ett IT-supportföretag genomgår en tremånaders introduktionsutbildning 
som inledningsvis är organiserad enligt idéer om utbildning som en kognitiv tilläg-
nelse av kunskaper med en hög andel klassrumsundervisning av olika ämnesexperter 
inom företaget, för att över tid få ett allt större inslag av praktikbaserat lärande orga-
niserat efter idéer om lärande som socialt deltagande, med en hög grad av lågforma-
liserande läranderesurser såsom erfarna kolleger och ”riktiga” arbetsproblem. Ut-
bildningen avslutas med en fingerad kundpresentation där de nyanställda presenterar 
företaget och dess tjänster för en ”kundgrupp” bestående av företagsledningen och 
kolleger.  

Ett sätt att tydligt inrama hur lärande och dess formalisering förhåller sig till ar-
bete kan ske genom Wengers (1998) begrepp om ”organizational design” och ”de-
signed learning architecture” (organisationsintern lärandestruktur). Svensson et al. 
(2004) kallar något motsvarande för ”supportive learning structure”. I en organisa-
tionsdesign samordnas och struktureras olika arbetsresurser, både subjektiva resurser 
(t.ex. ”kompetenser”, som omsätts i organisatoriska befattningar) och fysiska resur-
ser (t.ex. verktyg, lokaler, fordon) i förhållande till en uppgift eller ett mål, vilket i 
Wengers teoretiska perspektiv sedan leder till en ”respons” i form av en praktik och 
ett informellt, situerat lärande. Analogt med detta kan olika läranderesurser – 
Wenger skriver om olika ”facilities” i huvudsak av social eller materiell karaktär – 
ordnas in i en lärandestruktur (learning architecture) i organisationsdesignen, d.v.s. 
att olika inslag och resurser som underlättar lärande, där vissa kan vara mer formali-
serande än andra, bakas samman eller samordnas med organisationsdesignen för 
arbete.   

En integration av formellt och informellt lärande kommer då att handla om att in-
tegrera läranderesurser i arbetsorganisationen och den miljö för informellt lärande 
som det produktionsinriktade arbetet utgör genom att designa och samordna olika 
läranderesurser i en intern lärandestruktur i organisationsdesignen. Dessa lärandere-
surser kan sedan vara av såväl tydligt instrumentell som av emancipatorisk art bero-
ende på det bakomliggande kunskapsintresset i upprättandet av lärandestrukturen. 
De två olika designerna kan ha olika relativ tyngd, där i t.ex. en formell utbild-
ningsmiljö de formaliserande inslagen i lärandestrukturen är dominerande, men en 
design för arbete också alltid är närvarande i viss grad. Den senare ger förutsättning-
ar för ett ”tyst”, situerat lärande, t.ex. om studier bäst sker enskilt eller i grupp, om 
hemmet är en bättre plats för teoretiska studier än arbetet eller om läraren A gillar 
vissa typer av studenter bättre än andra.  

I en arbetsmiljö dominerar organisationsdesignen för arbete, men kan i varie-
rande grad kompletteras av en mer eller mindre formaliserande lärandestruktur, t.ex. 
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genom att tid finns att gå åt sidan och öva mer med något verktyg innan man återgår 
i produktionen, genom att en skrift om organisationens historia finns tillgänglig i 
t.ex. fikarummet, genom olika knowledge managementstrategier, eller genom att 
formella kurser och arbetstid för dem finns tillgängliga inom organisationen. Att en 
organisationsdesign för arbete sammanförs med en lärandestruktur kan således inne-
bära att ett informellt lärande i arbetet integreras med mer eller mindre formali-
serande läranderesurser. Detta kan ske på ett kontextualiserande ”teoriplan” såväl 
som ett kontextualiserat ”metodplan” beroende på begreppsstrukturen i de lärandere-
surser som tillhandahålls. Figur 11-08 ger en översiktlig bild av integrationen. 

Som figuren visar kan den interna lärandestrukturen bestå av två delar. Dels en pro-
duktionsextern del (till vänster i figuren) som i huvudsak innebär högformaliserande 
läranderesurser för såväl ”teoretiskt” som ”praktiskt” lärande, vilket också kan utgö-
ras av externa kurser på annan plats. Dels en produktionsintegrerad del (i figurens 
mitt) som i huvudsak utgörs av lågformaliserande läranderesurser genom t.ex möj-
ligheter att inom ramen för arbetet pröva och försöka använda de metoder och ar-
betssätt de högformaliserande läranderesurserna framhåller, liksom tid att diskutera 
och samtala om och reflektera över arbetet på ett kunskapsinformerat, kontextuali-
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serande plan. Då läranderesurserna i detta ”mittfält” genom förståelsekonstruerande 
diskussioner och samtal kan vara av interaktionsbaserad typ mer än av andra typer, 
är det också en form av läranderesurs som deltagarna själva kan styra och har mer 
makt över, jämfört med t.ex. mer formella föreläsningar eller studiematerial.  

I denna produktionsintegrerade del av lärandestrukturen sker ett formaliserat lä-
rande till stor del under de villkor för lärande som också brukar gälla för ett infor-
mellt lärande, t.ex. vilken allmän inställning till lärande som finns i olika subkulturer 
på arbetsplatsen, hur pass formaliserad arbetsprocessen är, eller hur pass delaktiga 
medarbetare får vara i beslutsprocesser i arbetet. Sådana villkor för informellt lä-
rande har rönt stort intresse i den arbetslivspedagogiska forskningen (för en översikt, 
se Granberg 2010), och berör också möjligheterna att i arbetet kunna praktisera 
kunskaper från ett formaliserat lärande.  

Ett viktigt villkor för att utveckla denna produktionsintegrerade del av lärande-
strukturen är det ledarskap som utövas av organisationens chefer och som i många 
studier lyfts fram som ett centralt villkor för lärande i arbetet (Wallo 2008). Inom 
ramen för en intern lärandestruktur kan detta ledarskap också ses som en lärandere-
surs utifrån vilken lärandeorientering chefen visar och därigenom kommer att mar-
kera vilka begreppsstrukturer – ”teoretiska” och/eller ”praktiska” – som anses som 
värdefulla. Detta aktualiserar också den maktaspekt som diskuterats tidigare som 
påverkar vilket kunnande som blir centralt.   

Individ-, arbetsgivar- och fackligt perspektiv  
Designen av en intern lärandestruktur kan betraktas ur åtminstone tre perspektiv som 
vart och ett lyfter fram olika aspekter på lärandestrukturen och dess sätt att fungera. 
Med ett individperspektiv kan lärandestrukturen ses som en fråga om vilka möjlig-
heter den ger olika individer att integrera ett formaliserat lärande i arbetet. Inom 
forskningen om hur Internet, datorer, sociala media och IT-teknologin generellt 
används i olika former av utbildning, och hur den s.k. ”nätgenerationen”, d.v.s. per-
soner födda under 1980-talet och senare, använder sig av IT-teknologi i utbildning, 
har begreppet personlig lärandemiljö (”Personal Learning Environment, PLE”) bör-
jat vinna mark (Valtonen et al. 2012). PLE definieras lite olika, men avser generellt 
en studentcentrerad lärandestruktur där studenten själv är aktiv för att bygga upp sin 
egen lärandemiljö. En god personlig lärandemiljö, menar Valtonen et al. (2012), 
möjliggör och stimulerar till både ett självstyrt lärande och ett kollektivt lärande i 
arbetet. 

Begreppet synes vara användbart för att värdera hur en av arbetsgivaren upp-
byggd lärandestruktur används och får betydelse för olika arbetstagare. Här kan vana 
av formella studier spela stor roll. Personer med hög formell utbildningsnivå ägnar 
sig i högre grad åt egna lärprojekt och läraktiviteter i arbetet, medan de med lägre 
utbildningsnivå istället vanligen deltar i arrangerade läraktiviteter (Borgström 1988, 
Leslie et al. 1998, Rowden 2002, Westbrook & Veale 2001). En lärandestruktur kan 
därvid designas utifrån hur olika läranderesurer passar olika grupper, där den gene-
rella skillnaden mellan hög- och lågutbildade har betydelse för vilka läranderesurser 
strukturen bör bygga på. 
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Likaså spelar personliga motiv med största sannolikhet in. Hefler & Markowitsch 
(2010) undersökte vilka motiv 133 vuxna i tolv olika europeiska länder hade för att 
återvända till formell utbildning efter perioder av annat än studier, vilket kan ge en 
fingervisning om vilket intresse arbetstagare kan ha av att formaliserande lärandere-
surser tillgängliggörs i arbetet. De fann fem huvudsakliga motiv, som kallades 
”Completion” - att komplettera och slutföra en tidigare utbildning, ”Returning” - att 
återvända generellt till heltidsstudier efter ett avbrott, t.ex. föräldraskap, ”Transfor-
ming” - att studera för att byta yrkesbana, ”Reinforcing” - att studera för att förstärka 
den pågående yrkesbanan genom t.ex. specialisering, och ”Compensating” - att 
studera för att kompensera för de kunskaper man saknar i yrket eller för att tillgo-
dose intressen som inte kan tillgodoses i yrkeslivet. Vilket det vanligaste motivet var 
avslöjas inte, men som Hefler & Markowitsch påpekar är de olika motiven av varie-
rande betydelse för en arbetsgivare, där vissa individuella motiv för studier är av 
mindre och andra av större intresse för en arbetsgivare att stödja. Vilka arbetstagar-
nas personliga och individuella motiv för studier är spelar roll för om, och hur, en 
lärandestruktur kommer att nyttjas. 

I ett arbetsgivarperspektiv kan motiven för att bygga upp en intern lärandestruk-
tur givetvis också variera. Som Svensson et al. (2004) rapporterar har små företag 
sällan tid eller råd att avsätta medel för lärande som inte resulterar i direkt användbar 
kunskap, vilket implicerar en strikt instrumentell och praktisk inriktning av lärande-
strukturens olika resurser. I deras fallstudier av tre industriföretag var arbetsgivar-
motiven också av instrumentell art och det formaliserade lärandet designades i dia-
log med såväl arbetsgivare som arbetstagare, men deltagarna rapporterade ändå 
svårigheter att använda kunskaperna direkt i arbetet. Detta bedömde Svensson et al. 
(2004) berodde på kunskapernas art – grundläggande kunskaper i matematik och 
geometri, svenska, engelska och datoranvändning. Med denna avhandlings perspek-
tiv kan det sägas som att de begreppsstrukturer som lärandet erbjöd kanske inte var 
”direkt handlingsinstruerande” i vad de riktade deltagarnas uppmärksamhet mot. 

Arbetsgivarmotiven är mycket centrala då det oftast är genom arbetsgivaren som 
ekonomiska medel för att bygga upp lärandestrukturen kan skapas, liksom arbetstid 
ges för lärande. Men att skapa en ”arbetsgivarintressant” instrumentellt inriktad 
lärandestruktur som de anställda inte kan eller vill nyttja kan vara bortkastade 
pengar, vilket lyfter in de anställdas motiv som en minst lika viktig faktor. Bäst är 
om personliga motiv kan sammanfalla med organisatoriska motiv – individuellt och 
organisatoriskt lärande kan då sammanfalla (Svensson et al. 2004). Eidskrem (2007, 
2009) rapporterar hur IT-konsultföretaget i hans studie hade klara instrumentella 
intressen i att låta arbetstagare gå externa kurser för att hålla sig uppdaterade – det 
gällde att hålla sig i IT-kunskapens framkant vilket företagets ledning använde som 
marknadsförande konkurrensfördel för att bemöta vikande efterfrågan på mark-
naden. När företagets främsta resurser också är medarbetarnas personliga kunnande, 
liksom dessa är beroende av företaget för sin anställning i en tid av vikande efterfrå-
gan, kan personliga motiv och arbetsgivarmotiv sammanfalla i en instrumentell 
inriktning.  
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Mycket av litteraturen om den tekniska synen på organisatoriskt lärande, och lä-
rande organisationer kretsar kring just detta – hur medarbetare på ett individuellt 
plan lär sig ”on the behalf of the organization” (Argyris & Schön 1996), och hur 
organisationen ska kunna utnyttja och ”kapitalisera” individuella innovationer och 
lärande i organisationen (Granberg 2010). Likaså ägnar sig forskningen och den 
normativa ideologin om ”knowledge management” åt just sådana intrumentellt inrik-
tade lärandestrukturer. Inom denna forskningsgren talas det t.ex. om två huvudsak-
liga strategier för ”knowledge management” – kodifiering eller personifiering – som 
uppmärksammar olika slags resurser (Hansen et al. 1999). Kodifiering innebär att 
kunskap och erfarenheter lagras som kunskapsartefakter i någon slags sökbar data-
bas, medan personifiering innebär att anställdas personliga kunskap görs synlig och 
tillgänglig för kontakt genom olika IT-lösningar. I båda fallen är motivet att göra 
organisationen effektivare genom att göra ”produktionsresursen” kunskap mer 
spridd och lättillgänglig.  

Vad lärandestrukturen kommer att innehålla och hur den byggs upp kan också ses 
i ett fackligt perspektiv. Om individer har egna, personliga motiv för studier, och 
arbetsgivaren andra, kan fack och arbetstagarorganisationer ha ytterligare andra 
motiv och intressen i uppbyggnaden av en lärandestruktur. Svensson et al. (2004) 
rapporterar från en fallstudie av hur ett ”mini learning centre” skapades på ett 
mindre sjukhus, att den lokala fackorganisationen för främst lågutbildad personal var 
engagerad från första början och hade starka intressen av att hela lärandeprojektet 
skulle tillvarata deras intressen, samtidigt som sjukhusdirektören hade en vilja att 
skapa en miljö där människor kunde växa. Huvudinriktningen av hela lärandepro-
jektet blev därför en kombination av instrumentella, kompetensinriktade inslag med 
direkt relevans för yrket, och en emancipatorisk inriktning genom att främst lågut-
bildade skulle erbjudas utbildning. Projektet blev mycket populärt och vidgades 
senare till fler personalgrupper.   

Det är inte omöjligt att ett fackligt intresse för designen av en lärandestruktur 
kommer att ha starka emancipatoriska inslag. De studieförbund som olika fackliga 
organisationer har, eller stödjer, bygger ofta på en emancipatorisk grundidé och har 
förhållandevis starka band med stora delar av den vuxenpedagogiska forskningen. 
Detta indikerar ett arbetstagarintresse att stärka medarbetarkadern i relation till ar-
betsgivaren, och att stödja kollektivt, medarbetarstyrt lärande mer än organisatoriskt 
lärande i arbetsgivarens intresse. Detta anknyter till det som kan kallas det sociala 
perspektivet på organisatoriskt lärande (se Granberg 2010). 

I ljuset av den diskussion om ”arbetslivspedagogisk” och ”vuxenpedagogisk” ut-
bildningsideologi som förts ovan, kan frågan således sägas vara vilka kunskaper som 
erbjuds i en lärandestruktur och vem som kan besluta om detta. Kommer det forma-
liserade lärandet att innebära ”teoretisk” kunskap för att legitimera och förklara 
befintlig praktik och stödja assimilativ reflektion? Kommer det att erbjuda ”teore-
tisk” kunskap för att ackommodativt fördjupa arbetsutövarnas förståelse för arbets-
praktikens sammanhang, relationer och innebörder? Eller kommer det att innebära 
också ”teoretisk” (och kanske ideologiskt färgad) kunskap för att genom alternativa 
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synsätt, abduktivt ”vidga vyerna” och befria individer och grupper ur omyndighet 
och förtryckande förhållanden?  

I alla dessa fall spelar kunskaper, oavsett om de är praktiska, teoretiska eller ”teo-
retiska”, roll för att åstadkomma någon förändring, och den sista diskussionspunkten 
i detta kapitel behandlar en fråga som anknyter till de utgångspunkter som nämndes 
på den första sidan och som återkommande nämnts i denna avhandling, nämligen: 
hur explicita, teoretiska perspektiv och generella kunskaper och begrepp kan fungera 
som ett kognitivt stöd för de olika formerna av lärande i arbetet (Ellström 1996, 
2001, 2006, Svensson et al. 2004). 

11.6.3 Hur kan teoretisk kunskap ge kognitivt stöd för lärande i 
arbetet? 
Ett i denna avhandling viktigt och återkommande ”begrepp om begrepp” är be-
greppsstrukturer. Att begreppen är ordnade i strukturer innebär att de inte är fri-
stående från varandra, utan att de är relaterade till andra begrepp på olika sätt, t.ex. i 
en tidsdimension, i en rumsdimension eller i en abstraktionshierarki. Begreppsstruk-
turer kan bestå av mestadels konkreta begrepp som i en enkel beskrivning av något, 
av mestadels abstrakta begrepp som i en teori, eller av en kombination av mer eller 
mindre abstrakta och konkreta begrepp, som i en teoretisk förklaring av en händelse.  

En teoretisk begreppsstruktur är emellertid, som mycken forskning har visat, 
inget man bara ”applicerar” eller ”tillämpar” på en arbetspraktik. Ofta poängteras 
hur svårt människor har att använda teorier i praktiken, vilket lätt leder till åsikter 
om teoretiska kunskapers värdelöshet för praktiken. Detta bygger dock på missupp-
fattningen att teorier är kontextualiserade begreppsstrukturer. Det kan de vara, t.ex. 
som den fallbeskrivning som presenterats i denna avhandling i grund och botten är 
en kontextualiserad begreppsstruktur inom den kontext den studerade insatsen utgör, 
men som genom bruket av analytiska generaliseringar till abstrakta begrepp i en 
teoretisk modell aspirerar på en mer kontextualiserande roll. Detta kallas ibland att 
teorier har ekologisk giltighet, d.v.s. de är främst gilitiga i en empirisk miljö lik-
nande den där de vuxit fram. Som Bromme & Tillema (1995) påpekar och sedan 
ifrågasätter, menas ibland att problemet med tillämpbarhet skulle kunna lösas bara 
de teorier som används har större ekologisk giltighet för det fenomen som ska un-
dersökas. Teorier har, anser jag, dock sitt värde främst som kontextualiserande be-
greppsstrukturer. 

När det gäller kontextualiserade begreppsstrukturer är dessa direkt handlingsin-
struerande såtillvida att den inom ramen för en viss praktik pekar ut konkreta arbets-
objekt och metoder för att nå något mål, d.v.s. den är uttryck för hur det brukar gå 
till i arbetet. I kontrast till detta ger kontextualiserande begreppsstrukturer möjlighet 
till ett situationsöverskridande, mer långsiktigt och abstraherande tänkande, där ett 
mer övervägande, analytiskt tänkande och prövande av olika synsätt och ramar kan 
ske utan att detta är en direkt respons på händelser i omgivningen för att hantera 
dessa. De erbjuder i då inte direkta handlingsinstruktioner, men väl vilka värden och 
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mål som inom ramen för den erbjudna kontexten kan och bör eftersträvas i arbetet. 
En kontextualiserande begreppsstruktur säger oss varför något sker eller bör ske.  

”Teoretisk” kunskap i såväl en snävt, vetenskaplig mening som en vid, allmän 
mening är här bara en delmängd av alla de begreppsstrukturer som kan kontextuali-
sera arbetet. Kunskap baserad på erfarenhetsbaserad förtrogenhet med kontextuali-
seringar som finns i andra arbetspraktiker är en annan delmängd, och exempelvis 
ideologier om arbetet och dess värde en tredje. Vetenskapliga teorier kan här erbjuda 
begreppsstrukturer med ett abstraherande djup medan verksamhetsberättelser från, 
fallbeskrivningar av och studiebesök vid andra, liknande verksamheter kan ge en 
orienterande bredd. En kontextualiserande uppfattning kan också utgöras av en ge-
neraliserad kontextualiserad uppfattning, t.ex. rörande utlandsinsatsen att erfarenhet-
er av samarbete med en viss nations styrkor eller ett sätt att organisera arbetet i en 
specifik insats upphöjs till en allmängiltig norm för andra insatser.  

 Det en teoretisk, kontextualiserande begreppsstruktur erbjuder är således inte en 
möjlighet till tillämpning, utan till inramning, och det sätt på vilket teorin erbjuder 
denna möjlighet kan kallas begreppslig stödstrukturering. 

Kognitivt stöd genom begreppslig stödstrukturering 
Begreppslig stödstrukturering (conceptual scaffolding, Fenton-O’Creevy & 
Hutchinsson 2010, Veale & Keane 1992) 102 för lärande och tänkande i arbetet kan 
ges av de metaforiska, ofta spatiala uttryck som olika teoretiska perspektiv innehål-
ler (Veale & Keane 1992). Dessa metaforer avser ofta gestalta och rikta uppmärk-
samheten mot grundläggande egenskaper i det teorin avhandlar. Teorier om lärande 
omfattar ofta begrepp med metaforiska uttryck som t.ex. överinlärning, förändrat 
deltagande, ”learning trajectory”, jämvikt (ekvilibrium), distribuerad kognition, att 
ta över eller ta till sig - appropriera - kunskaper, eller språkets utpekande funktion. 
Olika teorier eller generella kunskaper kan utgöras av ett ramverk där metaforiskt 
uppbyggda begrepp fogats samman utifrån någon form av underbyggande (metateo-
retisk) logik till mer topologiska begreppsstrukturer, d.v.s. begreppen får tids-, rums- 
eller orsak-verkansrelationer med varandra.  

Teori kan som begreppslig stödstruktur därvid utgöra en konceptuell, riktnings-
givande ”stödställning” eller ”skelett” för att ge stadga i en process av gradvis för-
djupad förståelse av hur olika händelser och förhållanden i arbetet kan förstås och 
relateras till varandra. För att fortsätta en bit med den senare metaforen kan de erfa-
renheter som arbetet ger sedan ge ”kött på benen” genom att förstås som lokala 
variationer av, eller avvikelser från, de teoretiska stödstrukturerna. Detta implicerar 
att ett formellt lärande av abstrakta kunskaper också bör förstärkas genom ett infor-
mellt lärande i arbetet, vilket ofta påpekas i den arbetslivspedagogiska forskningen. 
Teorier och generella kunskaper bör då inte glömmas bort utan användas för uppre-
pade stödstruktureringar, så som läkarna i Boshuizens et al. (1995) studie använde 
sig av upprepade diagnoser utifrån detaljerad men generell medicinsk kunskap vilket 

                                                           
102 Ordet ”scaffold” betyder byggnadsställning och används i en metaforisk betydelse. ”Con-
ceptual scaffolding”, översätter jag till ”begreppslig stödstrukturering”. 
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ledde till en förmåga till holistiska, ”intuitiva” sjukdoms- och skadediagnoser, grun-
dade i en formell medicinsk kunskap (stödskelett, stödstruktur) som blivit ”bak-
grundskunskap”.  

Begreppsliga stödstrukturer kan också upprättas genom teoretiska perspektiv och 
inramningar som möjliggör samordning av flera olika begrepp, t.ex. genom typolo-
gier, matriser, modeller eller övergripande metaforer (Molander 1996). En stöttande 
begreppslig struktur kan då ge plats för, och peka på egenskaper, aspekter eller annat 
som ”ännu inte tänkts” om det egna arbetet, liksom den kan ge möjlighet att gestalta 
och sätta in upplevelser och händelser i ett vidare, teoretiskt sammanhang.  

Teoretiska begreppsstrukturer kan vara mer eller mindre lätta att ta till sig. Här är 
s.k. ”tröskelbegrepp” intressanta (treshold concepts, Cousin 2006, 2007, 2010, Kiley 
& Wisker 2009, Land et al. 2005, Land et al. 2008, Meyer & Land 2003, 2005, 
2006, för en kort introduktion se Cousin 2006). Tröskelbegrepp är begrepp som för 
en oinvigd ter sig svåra att förstå, men som när de förståtts fungerar som ”ingångar” 
till större begreppssystem eller begreppsstrukturer av något slag. Varje teori har sina 
tröskelbegrepp och ju mer ”esoterisk” en teori är (Bernstein 2000), desto fler och 
högre tröskelbegrepp kan den innehålla. Ett typiskt tröskelbegrepp är begreppet 
”situerad” som används i många olika teoretiska begreppskombinationer. Ett annat 
är begreppet ”distribuerad”.  

Tidigare erfarenheter och mer eller mindre medvetna begreppsstrukturer kan 
också ge begreppslig stödstrukturering i mötet med mer formella begreppsstrukturer. 
Här kan mötet mellan de synsätt och sätt att begripa världen som livserfarenheter, 
yrkesutbildning eller yrkesutövning kan ge, och de synsätt och sätt att begripa värl-
den som formella teorier ger, ses som hur många ”begreppströsklar” det finns mellan 
tidigare erfarenheter och kunskaper och det nya. Teorier som ligger nära ett profess-
ionsbaserat sätt att begripa världen har få eller låga trösklar som måste överkommas 
för att teorin ska kunna förstås av professionsutövarna. Begripliggörandet av något 
som teorin framhåller kan ganska lätt sammansmältas med de begripliggöranden 
som tidigare erfarenheter eller utbildning har medfört och en djupare förståelse kan 
bildas. Andra teorier har fler eller högre tröskelbegrepp som innebär att det teore-
tiska är svårförenat med tidigare begripliggöranden och till och med kan kräva att 
man måste över tröskeln till ett helt nytt synsätt för att förstå, vilket kan leda till att 
tidigare erfarenheter abduktivt omvärderas och en ny, alternativ förståelse bildas. Ett 
exempel på detta är den process av att ”decentrera individen” som ofta krävs för att 
från gå från en förståelse av lärande som individuell kognitiv inlärning av kunskaper 
”i huvudet”, till en förståelse av lärande som situerat, förändrat socialt deltagande i 
en situation av distribuerat kunnande, eller att gå från att se begreppet ”identitet” 
som en självuppfattning, till att se det som en väv av relationer till företeelser i om-
världen.  

Stödstrukturering som problemgrundning inom förståelsehorisonter 
Begreppslig stödstrukturering av subjektiv förståelse och mental inramning på två 
olika nivåer och av reflektion i dess olika former kan ske genom att de två olika 
horisonterna av subjektiv förståelse och mental inramning ses som skillnader i kog-
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nitiv problemrymd. En kognitiv problemrymd upprättas genom vad Molander (1996) 
hämtar från Schön (1983) och kallar en process av problemgrundning.  

Problemgrundning är… en interaktiv process med situationen. Den utmärks 
av två aspekter: namngivande och gestaltning - »naming and framing». Dessa 
två aspekter utgör tillsammans en enhet som innebär begreppsliggörande och 
inplacering i en ram som ger mening och möjliggör frågor och svar. Därige-
nom avgränsas eller definieras den kontext i vilken olika fenomen kan fram-
träda som föremål för uppmärksamhet och formulerade problem. Denna typ 
av grundning är en förutsättning för utövandet av expertkunnande i teknisk 
eller instrumentell mening. Den är en förutsättning för tillämpning av formu-
lerad teori. (Molander 1996, s 135-136, orig.kurs.). 

 
”Formulerade problem” ska här förstås som något som kräver kognitiv uppmärk-
samhet och förståelse snarare än något som orsakar bekymmer eller trubbel. Pro-
blemgrundningsprocessen kan utifrån de två nivåer av förståelse och inramning som 
framförts här förstås som en mer omedelbar, situerad kognitiv problemgrundning där 
problemet är att (mikrogenetiskt) kunna och instrumentellt göra något i en specifik 
situation – problemgrundning som en mål-medelinramning – och en mer abstrakt, 
långsiktigare och identitetsanknuten problemgrundning där problemet är att (onto-
genetiskt) orientera sig och bli kunnig och kompetent i en rad olika (sammanhäng-
ande) situationer – problemgrundning som en kontextorientering.103 Den mentala 
kontextorientering som en orienterande förståelse möjliggör i en situation blir då den 
som säger oss som arbetsutövare om det vi för tillfället (mikrogenetiskt) gör och 
klarar är något som är värt att ta med oss på ett ontogenetiskt plan som en selekterad 
erfarenhet. Om jag t.ex. lyckas väl under formella studier, är då de sätt att studera 
och lära mig något som jag använder under studierna värda att ta med mig till arbe-
tet? Eller har studiesätten och den framgång de ger mening enbart i studiesituationen 
och inte i arbetet? 

Här spelar kontextualiserande och kontextualiserade begreppsstrukturer också 
olika roller för möjligheterna att konstruera, namnge och avgränsa skilda kontexter 
där olika inslag kan gestaltas som objekt att uppmärksamma och hantera. En kontex-
tualiserande, teoretisk begreppsstruktur (t.ex. ett teoretiskt perspektiv på lärande) 

                                                           
103 Ett i detta sammanhang mycket intressant nytt socialpsykologiskt forskningsfält är det som 
sammanfattande benämns Construal Level Theory (CLT). Inom CLT studeras människors 
skiftande abstraktionsnivåer i tänkandet om olika händelser i relation till tidsavståndet till 
händelsen. Teorin baseras på att människor tenderar att tänka mer abstrakt och principinriktat 
om olika händelser och situationer ju större det tidsmässiga avståndet till dessa är, såväl 
framåt som bakåt i tid, och mer konkret om det nära förestående eller nyss skedda (Dhar & 
Kim 2007, Förster et al. 2004, Kyung, Menon & Trope 2009, Lieberman et al. 2002, 2006, 
2007, Trope & Lieberman 2003). Detta är av betydelse för hur ett kognitivt stöd av abstrakta 
teorier kan behandlas i relation till en konkret arbetspraktik i en proaktiv respektive i en inter-
aktiv relation mellan utbildning och arbete: ju längre bort praktiken är, desto lättare kan det 
bli att använda abstrakta teorier för att tala om den, medan en närhet till praktiken med dess 
enligt CLT större fokus på konkretion, kan leda till att abstrakta synsätt (teori) blir svåra att 
använda i praktiken. Detta fångar också den välkända pendling mellan närhet och distans som 
kvalitativ empirisk forskning ofta bygger på.  
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kan därvid ge stöd för att inplacera något (t.ex. ”katederundervisning”) i ett värde- 
och meningsgivande sammanhang och definiera det som ett problem med en viss 
karaktär och ett visst värde. Att sedan söka förstå hur det nu definierade problemet 
kan lösas leder till en instrumentell praktikinramning som kan ges begreppsligt stöd 
av en kontextualiserad begreppsstruktur (t.ex. exempel och metoder för att minska 
lärarcentreringen och öka elevaktiviteten i undervisningen).  

Den begreppsliga stödstruktureringen kan ske proaktivt genom en mer eller 
mindre lång och stark orienterande respektive instrumentell förståelsekonstruktion, 
vilket t.ex. sker i professionsutbildningar och den ”professionella blick” de skapar. 
Den kan också ske interaktivt genom att t.ex. tentativt och i lärosyfte och kanske 
inom ramen för en organisationsintern lärandestruktur nyttja teoretiska eller metod-
generaliserade läranderesurser för en kunskapspåverkad och begreppsligt stödd 
reflektion över arbetspraktiken.   

Teoretiska begreppsstrukturer kan därvid ge kognitivt stöd genom att möjliggöra 
”namngivning och gestaltning” av problem och objekt att hantera i arbetet. Använd-
ning av flera olika teoretiska perspektiv kan ge en rikare och mer nyanserad uppfatt-
ning om olika företeelser i arbetet. Utifrån detta kan sedan instrumentella praktikin-
ramningar ske, vilket dock kräver begrepp om vilka medel som finns tillgängliga. 
Ett av problemen med teoriers ”tillämpning” i praktiken är just att de som kontextua-
liserande begreppsstrukturer inte i någon högre grad riktar uppmärksamhet mot 
medel som passar i en aktuell situation och att de därför sällan kan vara handlingsin-
struerande. Det kontextualiserande begreppsliga stöd som teorier kan ge, kan därvid 
behöva kompletteras med belysande exempel och generella, praktiska metodkun-
skaper som får värde och mening inom teorins ram. Teoretisk utbildning bör således 
följas av utbildning i teorins praktik. 

11.7 Avslutning 
Som vi kunnat se ovan kan den insatsutbildning som legat till grund för den teore-
tiska modellen placeras i relation till två polariseringar där den ena rör huruvida 
formell utbildning har teoretisk eller praktisk inriktning, och den andra rör huruvida 
utbildningen har en instrumentell eller emancipatorisk inriktning. Vilka formella 
läranderesurser och därmed formaliserande begreppsstrukturer om ett kommande 
arbete en utbildning erbjuder hänger nära samman med vilken inriktning en utbild-
ning har, och den studerade insatsutbildningen erbjöd huvudsakligen praktiska, 
instrumentella kunskaper med en ”teoretisk” bakgrundsbeskrivning.  

Som fallstudien visat innebär dock en formell utbildning också möjligheten att 
deltagarna själva skapar läranderesurser så att säga utanför schemat genom sina 
tidigare erfarenheter och förförståelse, och genom de icke-formella samtal och dis-
kussioner de för. Detta innebär dock också en risk att andra – i jämförelse med ut-
bildningsinnehållet – kanske icke önskvärda sätt att förstå och uppfatta något kan 
etablera sig bland utbildningsdeltagarna. Det finns alltid en möjlighet att olika sätt 
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att kontextualisera och förstå något konkurrerar med varandra, och det finns alltid en 
maktaspekt på vilka kontextualiseringar som blir de dominerande. 

Vilken inriktning en formell utbildning har, och vilka läranderesurser deltagarna 
själva möjliggör kan därmed vara av stor betydelse för vilka former av kognitivt stöd 
en utbildning kan ge. Ovan har skilts mellan direkt och mer indirekta former av 
kognitivt stöd, där den förstnämnda innebär att den förståelse utbildningen möjlig-
gör kan användas för direkt handlingsrelevanta mentala inramningar. Det mer indi-
rekta kognitiva stödet innebär å sin sida att förståelsen används för olika former av 
reflektion, där assimilativ reflektion utifrån samma inramningar som ligger till grund 
för utförandet, leder till att förståelsen kan förstärkas och förbättras vad gäller dess 
instrumentella sida. En än mer indirekt relation till arbetets praktik finns hos ack-
ommodativa och abduktiva former av reflektion som innebär att kontextualisering-
arna runt arbetet förändras, antingen genom att fördjupas eller genom att bytas.  

Abstrakta, generella och teoretiska kunskaper kan därvid fungera på flera sätt, be-
roende på vad arbetspraktiken kräver av dess ”närvaro”. I starkt forsknings- och 
vetenskapsberoende arbetspraktiker kan även teoretiska kunskaper utgöra ett direkt 
stöd. I arbetspraktiker som inte är lika beroende av sådan typ av kunskap kan de 
istället ge ett mer indirekt stöd. 
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Kapitel 12 - Avhandlingens empiriska, 
metodologiska och teoretiska bidrag  

Det övergripande syftet med denna avhandling är att med en ambition att över-
brygga olika synsätt på lärande bidra till kunskapen om hur formell personalutbild-
ning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet. Detta har gjorts genom att presentera 
en teoretisk modell som utvecklats genom samspel mellan teoretiska begrepp från 
annan forskning och analys av empiriskt material från en fallstudie av militära che-
fer under insatsutbildning inför, och arbete under, en utlandsinsats i Kosovo. I förra 
kapitlet har också olika aspekter på denna modell diskuterats och satts i olika sam-
manhang. Vilket bidrag till kunskapen om hur formell utbildning kan ge kognitivt 
stöd har då, sammanfattningsvis, givits?   

I detta sista kapitel kommer först studiens empiriska bidrag och metodologiska 
begränsningar och möjligheter att kort diskuteras. Sedan kommer det teoretiska 
bidraget att sammanfattas, liksom vad fortsatt forskning skulle kunna inrikta sig 
mot.  

12.1 Det empiriska bidraget och behov av fler 
etnografibaserade studier  
I relation till syftet är det empiriska bidraget från denna avhandling främst en slut-
sats om att den ”teoretiska” utbildning cheferna fick under insatsutbildningen var för 
svag för att ge stöd för reflektioner över hur arbetet i Kosovo kunde utvecklas i 
relation till den politiska reformprocessen och det övergripande målet att skapa ett 
stabilt och säkert samhälle. De mer ”teoretiska” kunskaperna fungerade i högre grad 
som en bakgrundsorientering till arbetets officiella metoder och reflektionerna runt 
arbetet tog i huvudsak formen av assimilativ reflektion-i-arbetet för att förbättra de 
metoder som utbildningen framhöll, men inte i relation till det officiella målet att 
upprätthålla ”safe and secure environment”.  

Dessa reflektioner kom istället huvudsakligen att ske utifrån sätt att kontextuali-
sera arbetet som främst officerarnas militärprofessionella förförståelse och deras 
interna förståelsekonstruktion skapade, vilket innebar att andra mål än det officiella 
fick ökad vikt. I detta finns ett annat av avhandlingens främsta empiriska bidrag, 
nämligen att chefernas lärande i arbetet främst fick stöd av kontextualiseringar som 
de själva skapade i sina förväntningar och interna diskussioner, men också att sätten 
att kontextualisera arbetet skilde sig mellan chefsnivåerna.  
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Detta resultat hade inte varit möjligt utan den stora möjlighet fallstudien medgav 
att relativt nära följa en grupp chefer under utbildning och framförallt efterföljande 
arbete. Det är också i den ”grå vardagen” i utlandstjänst en stor del av det erfaren-
hetsbaserade lärandet med stor sannolikhet sker, vilket leder till ett lärande och en 
form av erfarenheter som ofta inte sticker ut i hågkomster av tidigare arbete, som 
därför förmodligen lätt glöms bort eller som svårligen kan återkallas vid berättande i 
efterhand (Eraut 2000, 2004, Livingstone 2000). Sådant lärande och sådana erfaren-
heter bör därför snarast studeras med etnografiska metoder (Eraut 2004, Fessey 
2002a, 2002b, 2002c).  

Den begreppsbildning som blev aktuell i denna avhandling skulle med fördel där-
för kunna kompletteras genom fler och mer detaljinriktade etnografiska studier. 
Fortsatta studier och begripliggörande av även andra formella utbildningar med 
efterföljande arbete kan då ske utifrån de mer generella teoretiska begrepp och mo-
deller för relationer mellan insatsutbildning och arbete som upprättats i denna av-
handling. Vad gäller Kosovo förekommer denna verksamhet emellertid inte längre 
då insatsen med skytteförband för säkerhetsarbete är avslutad. För närvarande (år 
2013) sker insatser med markförband enbart i Afghanistan, vilket är en insats med 
en helt annan karaktär än den i Kosovo och med mindre inslag av polisiärt arbete.  

I övrigt ligger det empiriska bidraget huvudsakligen i själva belysningen av hur 
svenska, militära chefer förstår och genomför ett icke-traditionellt arbete i en freds-
främjande utlandsinsats, vilket får en mer omfattande belysning i försvarshögskole-
rapporten Militär kompetens i polisiära uppgifter (Granberg 2013).  

12.2 Modellens empiriska underlag och 
generaliserbarhet 
Den teoretiska modellen bygger på en (1) empirisk fallstudie av en (1) militär ut-
bildning inför en tämligen kortvarig arbetsinsats (6-8 månader) i utlandstjänst. Att 
endast en fallstudie genomförs kan betraktas som en begränsning när det gäller möj-
ligheterna till generalisering (Bryman 2004, Eisenhardt 1989, Hales & Tamangani 
1996, Yin 2003). En ensam fallstudie som denna ger därför inga möjligheter till 
induktivt baserade generaliseringar som det sammanlagda resultatet av en rad likar-
tade fallstudier skulle kunna göra. Eisenhardt (1989) rekommenderar fyra till tio 
fallstudier för att kunna generalisera resultaten till en teori. Detta förutsätter dock att 
man med generalisering menar a) naturalistisk eller analog generalisering, d.v.s. 
direkta jämförelser med andra, liknande fall, eller b) empirisk eller statistisk genera-
lisering till empiriska populationer, vilket skulle ställa krav på att fallet måste vara 
så lika andra fall att det kan utgöra motsvarigheten till ett statistiskt sampel.  

Speciellt empirisk/statistisk generalisering motsäger egentligen fallstudiemetodi-
kens stora styrka, nämligen att genom en mer djupgående studie av något i dess 
kontext, undersöka och begripliggöra de osynliga (men troliga) orsakerna till och 
mekanismerna bakom den företeelse vi vill förstå. Detta innebär att t.ex. djupare 
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relationer, orsaker eller kontextberoenden i det studerade fallet analyseras och kan 
begripliggöras med abstrakta begrepp med vidhängande termer för att peka på dess 
existens. En mer djupgående fallstudie kan därvid utgöra grund för analytisk (Yin 
2003) eller realistisk (Danermark et al. 2003) generalisering till teorier och begrepp. 

En analytisk generalisering förutsätter både fallgestaltningar med konkreta, em-
pirinära begrepp, vilket här sker genom den empiriska belysningen av modellen, och 
användning av abstrakta begrepp för att tillföra ”an analytic extra” (Antaki et al. 
2003) och tentativt förklara det empiriskt synliga med mekanismer och orsaker i 
verklighetens djupdomäner (Danermark et al. 2003). Det är sedan dessa ”djupinrik-
tade”, abstrakta begrepp som innebär möjligheter till analytisk generalisering till 
andra fall. För en kvalitativ, begreppsbildande analys är det således närvaron av, och 
inte mängden, olika företeelser i det empiriska materialet som är av betydelse för 
den analytiska generaliserbarheten.  

Abstrakta begrepp av detta slag är, som diskuterats i avsnitt 5.2, emellertid alltid 
tentativa och främst medel för att dela in verkligheten i begrepp på olika konkre-
tions/abstraktionsnivåer för att göra den mer förståelig. En analytisk generalisering 
innebär därför egentligen ingen ”sann kunskap” om det studerade, utan ett ”förslag 
till förståelse” av det studerade. Ytterligare fallstudier kan sedan visa om, och vilka 
av de föreslagna begreppen som är centrala, generella och användbara för att förstå 
det studerade fenomenet, liksom vilka som är perifera och/eller situationsspecifika. 
Ytterligare fallstudier kan också modifiera förståelsen genom att nyansera begrep-
pen, marginalisera och onödiggöra begrepp, och lägga till nya. 

I denna fallstudie sker den analytiska generaliseringen genom begrepp om hur 
formell utbildning i ett antal steg kan ge kognitivt stöd för ett lärande i arbetet. 
Många av dessa begrepp har hämtats från andra författare och är i sig redan genera-
liserade teoretiska begrepp och därför inga nyheter. Något nytt finns däremot i hur 
dessa begrepp dels kommit att utvecklas, dels förhåller sig till varandra inom ramen 
för modellens interna struktur och det metateoretiska synsätt som underbygger den.  

Den ”smala” empiriska grunden – en (1) fallstudie – gör också att begreppen re-
lateras till varandra i en modell, och inte en teori. En modell är alltid en modell av 
något, i detta fall av lärande i en militär insatsutbildning och i det efterföljande arbe-
tet, och är i så måtto vad som här kallas en kontextualiserad begreppsstruktur. En 
teori bör däremot, speciellt i form av ett teoretiskt perspektiv, kunna utgöra en kon-
textualiserande begreppsstruktur. Om en kontextualiserad begreppsstruktur (t.ex. i 
form av en modell, men även i form av erfarenheter från en enskild insats) ska få ett 
mer generellt värde, d.v.s. övergå till en kontextualiserande begreppsstruktur (t.ex. 
teori eller en verksamhetsrelevant erfarenhet) måste den visa sig relevant för flera 
olika (utbildnings)praktiker genom flera fallstudier och annan generaliserbarhets-
prövning.  

Den modell som har utvecklats genom fallstudien och presenteras här är således 
närmast vad Weick (1995, s 385) med referens till Merton (1967) kallar ”an approx-
imation of theory” genom ”post-factum interpretation in which ad hoc hypotheses 
are derived from a single observation, with no effort to explore the alternative ex-
planations or new observations”. Men som Weick (1995, s 386) påpekar vidare kan 
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detta ”serve as [a] mean to further development”. Modellering genom analytisk 
generalisering är därmed att se som teoretisering mer än teori. Teoretisering är vi-
dare en ständigt pågående process där efterföljande fallstudier kan fungera både 
vidareteoretiserande och generaliserbarhetsprövande. 

12.3 Det metodologiska bidraget  
I relation till det vetenskapliga arbetslivspedagogiska fältet ger avhandlingen två 
viktiga metodologiska bidrag: dels användandet av partiell etnografi som forsk-
ningsstrategi, dels användningen av händelsebaserade intervjuer där ”chefsskugg-
ning” och (video)observationer av chefernas utförande av en uppgift kunde relateras 
till intervjuer om vad de tänkte om och i uppgiften. Den etnografiska strategin var 
också förutsättningen för dessa händelsebaserade intervjuer.  

Genom den etnografiska forskningsstrategin har ett så pass rikt material skapats 
att även en inledningsvis organisationsteoretiskt styrd studie (Kosovoprojektet) givit 
möjlighet till mer induktiv analys och utveckling av de empiriska teman som kunnat 
formas. Den etnografiska ansatsen och bredden i materialet har också givit möjlighet 
att följa en enhet från utbildning till genomförande av arbete vilket var en viktig 
grund för den teoretiska modellen.   

När det gäller att få grepp om hur det tänkande och den förståelse som utvecklas 
under utbildningen sedan fungerar som mental inramning under arbetet har händel-
sebaserade intervjuer tillsammans med fältintervjuer varit de mest givande metoder-
na. Båda dessa former av intervju innebär en nära kombination av frågemetod och 
observationsmetod, och tolkningen av varför arbetsutövare observerbart gör som de 
gör i arbetet kan tydligare relateras till hur de också tänker och resonerar om sitt 
arbete. Detta är i linje med ”stimulated recall”-metodik, men en viktig skillnad mot 
hur denna metodik normalt används, är att den kombination av observationer och 
intervjuer som sker i denna fallstudie stöds av etnografiskt skapad bakgrundskun-
skap. 

När det gäller insatsutbildningen har analysen emellertid utgått främst från ett in-
tervjumaterial. Många aspekter och områden i modellen rörande formell utbildning 
och läranderesurser har inte genom observationer och videoobservationer kunnat ges 
den kompletterande vidare och djupare empiriska täckning som är önskvärd för att 
klarlägga olika detaljer i t.ex. chefernas användning av olika läranderesurser eller i 
deras diskussioner om insatsen. Inte heller har insatsutbildningen studerats i alla 
dess detaljer.  Mer detaljerade empiriska studier av insatsutbildningen har därför inte 
kunnat ske.  

Det empiriska materialet passar därför mer för att skapa en överblick av ”flödet” 
av kognitivt stöd från utbildning till utförande och lärande i arbetet, än för detaljstu-
dier. Frågan är dock om det inte är lättare att gå från överblick till detaljstudier, än 
att från separata detaljstudier av olika enheter och utbildningar gå till en inramande 
överblick. Ett brett och överblickande material i de olika stegen från utbildning till 
arbetet har för teoretisering dock här en stor fördel framför ett djupt och detaljerat 
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material för något enskilt steg. Med ett bredare material kan en teoretisk modells 
interna struktur skapas utifrån vad Danermark et al. (2003) kallar interna relationer 
mellan element. Detta innebär att de olika begreppsliga elementen i modellen har ett 
empiriskt reellt samband med varandra i ett och samma studieobjekt, d.v.s. det är 
samma chefer som talar om sin utbildning och sin syn på arbetet som också utför 
arbetet och reflekterar i och över det.  

En uppbyggnad av en övergripande modell från flera detaljstudier innebär å sin 
sida att den interna strukturen måste bygga på externa, teoretiskt skapade relationer 
mellan element som empiriskt kan existera oberoende av varandra i olika studieob-
jekt. Den förståelse som i en detaljstudie kan visas bildas genom en utbildning, är 
inte den förståelse som i en annan detaljstudie kan visas leda till mentala inramning-
ar i en arbetspraktik såvida inte detaljstudierna sker av samma människor i utbild-
ning och arbete. Modellens relationer mellan läranderesurser, subjektiv förståelse, 
mental inramning och reflektion i och över arbetet kan utifrån olika detaljstudier i 
och för sig upprättas helt på teoretiska grunder, men då går det inte att följa upp det 
teoretiska utkastet till modell i ett och samma studieobjekt. Här har detta varit möj-
ligt, och den teoretiska modellen har vuxit fram i ett nära samspel mellan det empi-
riska materialet och olika teoretiska begrepp.  

12.4 Det teoretiska bidraget  
Utöver den abstrakta modellering av insatsutbildningen som berörts ovan, har denna 
avhandling också haft ytterligare teoretiska ambitioner, vilket jag anser att all forsk-
ning bör ha. Att ”bidra till kunskap” bör i vetenskapliga sammanhang främst inne-
bära kunskap i form av teorier och generella, abstrakta begrepp med vilka vi kan 
medvetandegöra de ”osynliga” mekanismer som ger upphov till observerbara hän-
delser. Abstrakta begripliggöranden av sådana mekanismer är dock alltid förslag, 
och dess giltighet och användbarhet bör prövas vidare i fler empiriska studier liksom 
i rationell argumentation inom såväl vetenskapssamhället som i olika arbetspraktiker 
där begreppen äger relevans.  

Teoretisering och vetenskaplig kunskapsproduktion sker emellertid inte kontext-
löst och ”objektivt”, utan forskning utförs, och dess resultat skapas, alltid inom ra-
men för någon teoretisk och även metateoretisk kontext. Arbetslivspedagogisk 
forskning, och även den pedagogiska forskningen om lärande överlag, har länge 
bedrivits inom ramen för olika teoretiska skolor som inte bara möjliggjort vissa 
fokuseringar och meningar i något empiriskt material, utan också begränsat det fo-
kus och de meningar som kan, eller tillåts skrivas fram.  

Här har en huvudsaklig skiljelinje funnits mellan olika former av ”lärandet sker i 
hjärnan-perspektiv”, t.ex. kognitiva och konstruktivistiska perspektiv, på senare tid 
med understöd av neurologisk forskning, och ”lärandet sker i en omgivning-
perspektiv”, t.ex. situerade och sociokulturella perspektiv. De senare perspektiven 
har ofta uppstått eller reaktualiserats som en antites till de förra, och definieras van-
ligen i ett motsatsförhållande till dessa. Viljan att förena de olika perspektiven synes 
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inte heller ha varit särskilt stor bland dess företrädare, men nu när ”tesen” om lä-
rande som ett kognitivt och mentalt fenomen, och ”antitesen” om lärande som situe-
rat och sociokulturellt är både tydligt formulerade och etablerade som synsätt, kan, 
med ett Hegelskt synsätt, tiden vara mogen för en syntes av de olika perspektiven. 
Försök till detta sker också på många håll, och perspektivsyntetiserande lärandeteori 
synes vara något som kommer allt mer.  

I linje med detta är den uttalade ambitionen i denna avhandling att överbrygga 
skiljelinjen mellan olika perspektiv på lärande, och det främsta hjälpmedlet för detta 
är den ontologiska, metateoretiska ram som presenterades i kapitel 5. Den stora 
fördelen med ramen är att utifrån denna kan lärandebegreppet definieras på ontolo-
gisk grund mer än, som vanligt är, på epistemologisk grund. Bestämningar av läran-
debegreppet hämmas ofta av smala ontologiska och epistemologiska utgångspunk-
ter, och med en bred men ändå sammanhängande syn på hur verkligheten är beskaf-
fad, kan flera, till synes motstridiga sätt att förstå lärande samordnas. Det bidrag till 
kunskapen om lärande som detta ger är kanske mer av filosofisk eller vetenskapsteo-
retisk än lärandeteoretisk karaktär, men enligt min uppfattning har utvecklingen 
inom lärandeteori länge hämmats av en ovilja och ett ointresse av att försöka synteti-
sera olika synsätt på lärande.  

När det gäller den mer specifika kunskapen om hur formell utbildning kan ge 
kognitivt stöd för lärande i arbetet, är det den teoretiska modellen som ligger till 
grund för de främsta bidragen. Här ska åter framhållas vad som ovan sagts att mo-
dellen är just en teoretisk modell – ett försök att genom internt relaterade abstrakta 
begrepp belysa och beskriva vissa egenskaper och processer i en specifik, studerad 
utbildning med dess efterföljande arbete. Det är därmed inte en teori, utan enbart ett 
embryo till detta. Det mer generella, teoretiska bidraget finns därför i modellens 
huvudbegrepp som de utvecklats genom fallstudien.  

Vad gäller huvudbegreppen bör först lyftas fram att formell utbildning kan ses 
som ett arrangerat erbjudande av läranderesurser i alla tre verklighetsdimensionerna 
och som erbjuder begreppsstrukturer av olika slag om det utbildningen rör. Be-
greppsstrukturerna har vidare karakteriserats som kontextualiserande, d.v.s. med de 
ger ett meningsgivande sammanhang, respektive kontextualiserade, d.v.s. de ingå-
ende begreppen får sin avsedda mening inom någon form av sammanhang. Lärande-
resurserna och de begreppsstrukturer de erbjuder kan också vara av mer eller mindre 
formaliserande, d.v.s. av utbildningsarrangören styrande slag, och kompletteras i 
olika grad av de icke-formaliserande läranderesurser och begreppsstrukturer delta-
garna själva gör aktuella. Utifrån ovanstående resonemang kan lärande både i och 
utanför arbetet ske utifrån en varierande andel formaliserande läranderesurser. Istäl-
let för att se ”formellt lärande” och ”informellt lärande” som två diskreta former som 
på något sätt ska sammanföras, kan man se dem som olika grader av formaliserat 
lärande där det informella lärandet är spontant och icke-formaliserat.  

Sedan har begreppet förståelse både bestämts till mental begreppsbildning med 
situationsöverskridande karaktär, och nyanserats. Ofta omtalas begreppet ”förstå-
else” i ganska vaga och allmänna termer, och bidraget från denna avhandling är en 
mer precis bestämning av vad som utgör det mentala fenomenet ”förståelse”. Vidare 
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är också såväl tillgängligheten till som vad förståelsen handlar om viktigt. I detta 
görs en tillgänglighetsskillnad mellan subjektiv förståelse hos utbildningsdelta-
gare/arbetsutövare själva, och objektiv förståelse i olika texter och dokument. Det 
senare begreppet kan tyckas utgöra en onödig pendang till subjektiv förståelse, men 
utgör en viktig brygga till diskussioner om professionell förståelse som kan sägas 
återfinnas både i professionsutövarnas subjektiva förståelse och i professionens 
objektiva förståelse i olika dokument och artefakter och hur de används i utbildning 
och yrkesutövning. Vad förståelsen handlar om har nyanserats genom begreppen 
orienterande respektive instrumentell förståelse vilka fått en genomgång ovan, men 
framhållas bör att en orienterande förståelse kan bestå att ett flertal olika, mer eller 
mindre samverkande sätt att kontextualisera arbetet. Detta har i avhandlingen be-
nämnts att den orienterande förståelsen är uppbyggd av en eller flera praktikexterna 
kontexter.  

Förståelse relateras sedan till handling, utförande och kunnande i arbetet genom 
begreppet mentala inramningar, som liksom förståelse har två horisonter såsom 
kontextorienteringar respektive instrumentella praktikinramningar. Mental inram-
ning är en mer situationsspecifik förståelse-i-handling och är den kognitiva kompo-
nenten i handlingar i arbetet. Mental inramning kan ske ”tyst” och omedvetet, men 
är nödvändig för att det som ligger framför oss i arbetet ska få någon mening som 
mer eller mindre värdefulla objekt för arbete. Mental inramning kan också vara en 
mycket medveten och eftersträvad process när vi försöker ”omförstå” något, eller 
”se något ur nya vinklar”. Genom begreppet kan också en kognitiv aspekt fokuseras 
även i strikt praktikbaserade studier, som ofta vill undvika svårobserverbara kogni-
tiva tillstånd och också exkluderar dem på ontologiska eller epistemologiska grun-
der. En kognitiv aspekt på handling kan därmed knytas samman med en utförandea-
spekt, vilket dock kräver en metodologisk vidgning hos praktikbaserade observat-
ionsstudier att också omfatta intervjuer, främst i form av händelsebaserade intervjuer 
eller andra former av ”stimulated recall”. 

Mental inramning är också ett nyckelbegrepp för att förstå lärande i arbetet, oav-
sett om det rör sig om kognitiva förändringar, förändrat utförande/deltagande eller 
förändring av artefakter. Genom mentala inramningar ser vi värdet av och nyttan 
med förändringar och händelser i arbetet, och genom förändrade eller alternativa 
mentala inramningar kan vi se andra värden och nyttor i det vi upplever. Mental 
inramning är en del av reflektion om något, och denna reflektion kan se olika ut 
beroende på hur något inramas. I denna avhandling har de tre formerna assimilativ, 
ackommodativ och abduktiv reflektion formulerats, och genom dessa former påver-
kas den subjektiva förståelsen av något på olika sätt. Genom assimilativ reflektion 
förstärks en orienterande och fördjupas en instrumentell förståelse av något. Genom 
ackommodativ reflektion fördjupas kontextualiseringen av något, vilket också kan 
leda till en förändrad instrumentell förståelse. Genom abduktiv reflektion möjliggörs 
en alternativ orienterande förståelse med eventuella återverkningar på den instru-
mentella förståelsen.  

Hur formell utbildning kan ge kognitivt stöd för lärande i arbetet handlar således 
om att i utbildningen tillhandahålla läranderesurser och begreppsstrukturer som kan 
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möjliggöra en subjektiv förståelse som i sin tur kan underbygga mentala inramningar 
och reflektion i förhållande till arbetet. Beroende på vilka begreppsstrukturer som 
tillhandahålls kan olika former av subjektiv förståelse – en orienterande och/eller en 
instrumentell förståelse – möjliggöras. En bredd av begreppsstrukturer och alterna-
tiva kontextualiseringar kan innebära att ett flertal, kanske konkurrerande sätt att 
begripa något underbygger förståelsen. En utbildningsstödd subjektiv förståelse kan 
vara direkt stödjande genom att vara handlingsinstruerande och understödja kun-
nande och assimilativ reflektion, men också indirekt stödjande genom att möjliggöra 
kontextfördjupande ackommodativ reflektion och alternativskapande abduktiv re-
flektion. 

12.5 Avslutning och forskningsframåtblick 
Det sätt att förstå relationen mellan formell utbildning och lärande i arbetet som 
avhandlingen redovisar kan givetvis leda till fortsatt forskning av varierande slag. 
En fallstudiebaserad teoretisk modellering av det slag som avhandlingen redovisar 
innebär – som ett led i en mer långtgående teoretiseringsprocess – att fortsatta led 
bör bestå av mer begrepps- och generaliserbarhetsprövande forskning, där modellen 
och dess begrepp kan prövas empiriskt mot andra typer av formell utbildning. Här 
kan olika aspekter på lärandeprocessen hållas i centrum, dock utan att de andra 
aspekterna försvinner helt ur synfältet.  

Ska en i likhet med denna avhandling ”kognitiv linje” emellertid hållas i vidare 
forskning kan intressanta forskningsfrågor röra t.ex: 

 
• Studier av begreppsstrukturer i olika läranderesurser och hur de används av 

utbildningsdeltagarna. Detta kan med fördel ske utifrån den sociokulturella 
traditionens forskningsansatser, där såväl observationsstudier av använd-
ningen som resonemang om de sociokulturella sammanhang där använd-
ningen sker är centrala.   

• Studier av hur dessa begreppsstrukturer förstås av deltagarna. Detta kan 
med fördel låna metoder och design från fenomenografisk forskning som 
ägnar sig just åt studier av hur människor uppfattar och förstår t.ex. innehål-
let i olika läromedel. 

• Studier av om, och hur, begreppsstrukturer från formell utbildning används 
för mental inramning och kunnande i arbetet. Här kan händelsebaserade in-
tervjuer och erfarenheter från ”teacher thinking-traditionen” och stimulated 
recall-forskning vara till stor hjälp. 

• Studier av om, och isåfall hur begreppsstrukturerna används för reflektion 
såväl inom som över arbetet. Även detta kräver en nära samordning av obs-
verationsmetoder och frågemetoder. 

 
Av speciellt intresse här är hur akademisk utbildning och teoretiska begreppsstruk-
turer förstås av utbildningsdeltagare och sedan eventuellt används för kunnande och 



 302 

reflektion i relation till arbetet. Detta har inte varit möjligt i denna fallstudie där 
denna typ av begreppsstrukturer inte varit närvarande, men är av största intresse i 
den akademiseringsprocess som många yrkesutbildningar nu omfattar. Det rör t.ex. 
olika lärarutbildningar och inte minst den sedan 2008 ”nya” akademiska officersut-
bildningen. 

För den senare är frågan om, och hur, formell utbildning eller formella utbild-
ningsinsatser ger eller kan ge kognitivt stöd för ett professionsutvecklande lärande i 
arbetet av största vikt. Detta då utbildningen har stora förväntningar på sig att både 
vara direkt instrumentellt förberedande för arbete, och vara emancipatoriskt frigö-
rande och utvecklande för hela officersprofessionen. Hur någon, eller båda av dessa 
förhoppningar ska kunna infrias är i mycket också en fråga om vilken kunskap vi har 
om hur, och utifrån vad, officerare tänker och handlar i sitt arbete. Detta har fått viss 
belysning t.ex. i Hedlund (2004) som studerat hur en under 00-talet förändrad offi-
cersutbildning tagits emot och legitimerats i Försvarsmakten och Fransson (2006) 
som studerat bland annat fyra unga officerares första år i yrket. En djupare kunskap 
om hur formell utbildning och teoretiska och generella kunskaper kan stödja lärande 
i arbetet kräver dock vidare studier som inte bara observerar hur officerare och andra 
yrkesutövare utövar sitt arbete. De måste också tillfrågas om sina tankar om vad de 
gör, och framförallt varför.  
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English summary 

Cognitive support to learning at work – a theoretical model 
based on a case study of a Swedish peace support operation 
unit in Kosovo   

Introduction 
This thesis addresses the relation between learning in formal education, and learning 
and performance at work. Early in the research on learning, a central question was 
how general knowledge from formal schooling could be transferred to situations in 
work and life. This was found to be problematic, and the research on learning there-
after witnessed a general division between research approaches interested in learning 
within formal institutions for education, and approaches interested in learning out-
side those institutions, e.g. at work, in apprenticeships etc. In the latter approaches, 
learning mainly comes to be characterized as informal, non-formal or experiential 
learning. A main focus for these approaches is how different work environments 
condition or support learning, and how work environments differ from school envi-
ronments as milieus for learning.  

The division was also enforced by different theoretical approaches to learning. 
The approaches studying different forms and levels of formal school education 
mostly take departure in cognitive or constructivist perspectives on learning, while 
several approaches studying learning outside formal education mostly take departure 
in situated and socio-cultural perspectives with a heavy emphasis on observational 
empirical methods, or in perspectives focusing on the workplace-specific context for 
learning more than on the learner him/herself.  

The main theoretical difference between these approaches can be characterized 
where learning in the “formal learning approaches” mostly is seen as a matter of 
conceptual changes in the learner´s thinking, in the “practice learning approaches” it 
is seen as a matter of change in the learner’s (observable) use of tools and participa-
tion in a social practice, or, in the “workplace learning approaches”, as a matter of 
adjustment to context-specific conditions for learning. The first approach often em-
phasizes the importance of critical thinking and general, theoretical knowledge in 
relation to work, while the latter two approaches imply that learning is dependent on 
the specific work-situations and discourses, or on the specific conditions encoun-
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tered by the learner, and that the knowledge thus acquired is situated and practice-
bound more than general and transferable.      

As a consequence of this, research on learning in formal education and research 
on learning at work have developed into different fields of research. Research results 
and theoretical discussions are often published within the respective fields with few 
connections in between. Research on the relation between learning in formal educa-
tion and research on learning at work have thus to overcome both a theoretical divi-
sion, and a void of empirical research on the relation.  

However, later developments in the research on workplace learning have paid at-
tention to the importance of general, theoretical knowledge to support non-formal, 
informal and experiential learning at work. A number of studies have found it ad-
vantageous to integrate formal learning with other forms of learning to enhance the 
learners’ understanding and interpretations of their experiences at work. That gen-
eral, formal knowledge primarily learned through formal education is needed to give 
“cognitive support” to informal learning at work is now a well-established fact, but 
few studies have actually looked into the details of how formal knowledge supports 
learning at work. Therefore, this thesis addresses the question of how formal, gen-
eral knowledge learned through formal education may give cognitive support to 
learning at work.    

Aim 
The overall aim of the thesis is to contribute to the knowledge on how formal educa-
tion may give cognitive support to learning at work. This is done through the presen-
tation of a theoretical model of how a formal education affords learning resources 
which support the participant’s development of an understanding of the work, and 
how this understanding may then be used for mental framing in the performance of 
work, and in reflections in and on work. The purpose of the model is also to merge 
different, seemingly uncombinable perspectives on learning.  

Empirical material and methods 
The thesis draws on empirical material from an earlier research project on how Swe-
dish military leaders are trained for and then work in a peace support mission in 
Kosovo. This research project was done by the author.  

The Kosovo Project 
The Kosovo Project had the ambition to document how Swedish military leaders, 
through experiential learning under different contextual conditions, developed com-
petence for peacekeeping tasks that can be characterized as “non-traditional” mili-
tary tasks, i.e. human relief work and policing tasks. The latter were the main tasks 
in Kosovo, where the overall mission for the Nato-led force in Kosovo was to “en-
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sure a safe and secure environment” for the political reformation of the former Ser-
bian province.  

The Kosovo Project followed an ethnographic case study design, where 17 mili-
tary leaders on company (2), platoon (6) and squad level (9) were interviewed, ob-
served and “shadowed” – i.e. followed in their daily work – in their pre-deployment 
training and on duty. Initially, this was done during one week of their six-week 
training period and then during a three-week and later a two-week period within 
their six-month tour-of-duty in Kosovo. All leaders were serving in the same com-
pany. As a base for interviews and observations, three organization theory frames 
were used, which allowed the leaders’ thoughts and actions to be investigated from a 
rational perspective, a social-cultural perspective and an “internal politics” perspec-
tive, to shed light on different contextual and leader level-specific conditions for 
their experiential learning.  

Methods 
The ethnographic case study design allowed a wide array of methods to be used and 
resulted in an abundance of empirical material. The empirical material consists of 
formal, recorded interviews, interviews during “shadowing” (field-interviews), ob-
servations, video documentations, documents, maps, orders and regulations, and 
action-based interviews. The latter consist of interviews where the respondent is 
shown video clips from a specific situation, observed by the researcher in which the 
respondent has also participated, and is asked questions about e.g. what they are 
doing and why, what they think is happening etc. This is a way to combine a method 
aimed at investigating cognitive phenomena (thoughts and reasons) with methods 
aimed at investigating observable performance and actions in work.  

Theoretical framing and analysis 

Primary analysis of the empirical material and a new research question 
The primary analysis showed that the leaders’ development of competence took 
place under several contextual conditions related to the rational organizational ar-
rangement, to the social and cultural milieu in the peace support unit, and to the 
internal political struggle for power and influence in the unit. Other relevant contex-
tual conditions could be related to the work tasks themselves and to the “learning 
potential” in the tasks, e.g. how complex they were and the length of time they re-
quired to be learned.  

However, one very salient condition for the leaders’ experientially based devel-
opment of competence and methods could be related to their understanding and 
reasoning about their work, which can be seen as a mental context for their learning 
at work. This issue – how military leaders understand the often very different tasks 
in a peacekeeping mission in comparison with the war fighting tasks they normally 
train for – is an issue of great importance within the field of military studies, where 
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it is normally treated as a question of which mindset the militaries need for different 
tasks. This is because the societal use of military organizations has, in general, 
changed from national war fighting to peacekeeping duties, while the internal mili-
tary traditions themselves to a great extent still focus on war fighting. 

A lot of the mental contextualizations the military leaders in the Kosovo project 
made in and of their work in Kosovo, they also gave account for during pre-
deployment training. Therefore, the question arose if these mental contextualizations 
in some way could be traced to the leaders’ initial, pre-deployment training, thus 
putting emphasis on the relation between learning in formal education and learning 
at work. This relation was preliminarily conceptualized as a “cognitive link” be-
tween training and work. This also made the organizational theories used in the 
Kosovo project inadequate as theoretical frames for analysis, and called for the use 
of theoretical frames with a focus on learning. 

Metatheoretical framing of different perspectives on learning 
Learning is a phenomenon which is conceptualized in different ways according to 
the theoretical approach used. As described above, different research approaches 
differ in theoretical focus and what is studied empirically. However, in the Kosovo 
project, the leaders’ learning during training and then work could be seen both as a 
cognitive development, or construction of frames, for understanding and reasoning, 
and as a development of performance and action at work. Both these developments 
were interconnected in so far that the leaders’ reasoning and ways of contextualizing 
their work was very much in line with the ways they developed their skills and 
changed their actions.  

These different forms of learning could also be related to the formal pre-
deployment training and what it offered in the way of i.e. practical training sessions 
and formal lessons. This called for a more integrated theoretical frame in which 
concepts for the learning environment in the formal, pre-deployment training, con-
cepts for the leaders’ development of knowledge and understanding of their coming 
work, concepts for the leaders’ development of practical skills and methods, and 
concepts for the leaders’ mental contextualizations in and of work could be logically 
interrelated. In other words, concepts from most approaches to learning seemed to 
be needed. 

To be able to integrate different theoretical perspectives on learning, the thesis 
takes a critical realist metatheoretical, ontological approach and views reality as 
consisting of interconnected mental, material and social reality dimensions, where 
the latter consist of temporary interactions between subjective meanings and materi-
al artefacts in motion and therefore, this dimension is of ephemeral character. Learn-
ing is seen as a process of interconnected changes in all these dimensions of reality. 
What is changed is knowledge, which is defined as a human action potential in men-
tal states and in material artefacts. This action potential can be realized and used in a 
social reality dimension through the process of knowing, and changed through the 
development of artefacts in the material reality dimension, and through the devel-
opment of tacit knowledge, cognitive concepts and understanding in a mental reality 
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dimension. Understanding is defined as a mental integration and compression of 
different conceptual and emotional elements, i.e. facts and self-conceptions, into 
more holistic and overarching concepts, which give the different conceptual ele-
ments a meaning and value-giving context. The action potential in understanding is 
that it gives other conceptual elements, skills and actions a certain meaning and 
value.  

Within this metatheoretical frame, concepts from different theoretical approaches 
on learning can be integrated without them losing contact with their ontological and 
epistemological foundations, and different concepts can be tested and integrated to 
better understand the “cognitive link” between the leaders’ formal training and the 
leaders’ observable actions during, and learning at work. Within this frame, cogni-
tivist and constructivist conceptions of learning can thus be related to more action-
oriented concepts. 

Re-analysis of the empirical material and theoretical modelling 
Within the metatheoretical frame, the empirical material is re-analysed and different 
concepts on learning are tested to construct a theoretical model of the relation be-
tween learning in formal education and learning at work in the studied case. This is 
an iterative process, where theoretical concepts are used – and created – to form 
bridges between the learning environment in pre-deployment training, the leaders’ 
thoughts and reasons about their work as they are revealed in interviews both during 
training and in the work, and their empirically observed actions at work. In this 
process the rather crude concept of a “cognitive link” is elaborated into a more so-
phisticated theoretical model, step by step, with the help of the empirical material as 
well as with concepts from different theoretical approaches on learning. In this pro-
cess the action-based interviews are of great value. Thus, the developed model not 
only connects theoretical concepts with empirical material, but also connects con-
cepts from different approaches on learning with each other. 

Results and discussion 

Empirical contribution 
The main empirical contribution from the thesis is that the pre-deployment training 
the military leaders go through has a strong emphasis on learning a few standard 
techniques for peacekeeping on the ground – i.e. vehicle check points, patrolling, 
crowd-control techniques, etc. – and to a much lesser degree, it puts emphasis on the 
wider understanding of the peacekeeping mission, i.e. how the society in Kosovo 
works or how the rather unclear overall mission in Kosovo could be understood 
from a democratic society-building perspective. The “theoretical” part of the training 
is more or less a general orientation or background to why they should use the meth-
ods they learn, and touches mainly on the conflict history of the region. This gives 
the leader a picture of the region as one that is regularly war-ridden and saturated 
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with illegal weapons, which is also seen as the greatest threat to peace, and compris-
ing different ethnicities nearly always in conflict with each other. Besides this, the 
main part of the pre-deployment training concentrates on the handling of weapons 
and material and on small-unit combat skills to handle “worst case” scenarios.   

Following this, the formal pre-deployment training gave some cognitive support 
to the military leaders’ learning at work, but mainly as a rather abstract background 
to why they are in Kosovo and not as a tool to understand what they encounter in 
their daily work. However, this does not mean that they were not strongly cognitive-
ly supported in their interpretations and reasoning about their work. Instead of being 
influenced by a deeper knowledge of Kosovo and different processes in peacekeep-
ing, the military leaders’ thoughts and reasoning about their work in Kosovo were 
very much influenced by Swedish military cultural traditions.  These were historical-
ly formed in a situation where first, training of conscripts and later staff-duty within 
a national defence scenario offered the main pathway for a military career. Among 
the commissioned officers – especially the younger ones – this appears as a will to 
be able to perform well in Kosovo, in relation to grades and career opportunities in 
Sweden, and among the non-commissioned squad leaders as an interest for military 
life in general, for discipline and military organization and for bearing and handling 
military equipment. The rather vague mission they have in Kosovo to “ensure a safe 
and secure environment”, was, during internal discussions among the officers, inter-
preted as a task to collect as many illegal weapons as possible and to always be the 
most action-ready and able company in their part of the Nato-led Kosovo Force 
(KFOR).    

Among the squad leaders there was a cadre of Balkan peacekeeping veterans 
with, in some cases, more than three earlier missions in Kosovo behind them. In 
earlier missions they had experienced a great deal of operational freedom in special-
ly designated geographic areas of responsibility (AOR) for their squads, and they 
now had great expectancies that their present platoon leaders would also give them 
this. The veteran squad leaders had a strong influence on the entire squad leader 
cadre in the company, and this cadre developed – based on the veteran squad lead-
ers’ experiences – an understanding of the coming mission as a “squad-leader mis-
sion” in their own AOR.  

These different ways to understand the work in Kosovo led to some minor con-
flicts between squad leaders and platoon leaders and to some frustration among the 
squad leaders when they could not act as they had expected, but had to follow the 
way the platoon and company leaders organized the peacekeeping work. When it 
comes to reflections among the officers in and on work, these were to a high degree 
characterized by how to lead well as a platoon leader, or how to be the “best compa-
ny” with the greatest number of illegal weapons confiscated in KFOR. This led to 
the development of a tacit action-strategy which can be called “a hierarchically led 
competition in illegal weapons confiscation” and which came to be the base for the 
company’s actions. Among the squad leaders the reflections were about this many 
times, but were also characterized by an alternative view of the peacekeeping mis-
sion as “helping the civilians” in their designated squad-level AORs.  
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Methodological contribution 
The different theoretical approaches to learning have favoured – and shed – different 
empirical methods. Practice-based approaches favour ethnographical and observa-
tional methods and normally shed interviews, which are often viewed as an episte-
mologically insecure method. In this they then miss (and dismiss) what in more 
cognitively oriented approaches is seen as central knowledge: the respondents’ in-
tentions and understanding of what they do. Cognitive and constructivist approaches 
on the other hand, as well as context-orientated approaches, make more use of both 
interviews and observations, however, with a clearly heavier use of the first and 
often without a problematization of interviews as a way to gain knowledge of situa-
tions and conditions outside the interview setting.  

Here the thesis makes a methodological contribution with the action-based inter-
viewing method, where empirically observed and documented situations in the lead-
ers’ work are used as a base for a thought-and-reasons-oriented interview about the 
situation. Empirically robust knowledge about a work-situation can thus be com-
pared with empirical material about the workers’ cognitions about the situation. This 
is also done as “field-interviewing” where the respondents are “shadowed” and thus 
observed and interviewed during on-going work. The advantage of this latter form is 
that respondents reveal their thoughts, reasons and intentions for what they do, and 
why, before any result with the work is clear. 

Theoretical contribution and main concepts developed in the model 
The theoretical model and its concepts are based on the idea of a “cognitive link” 
between education and learning and work, and are developed in close concordance 
with the empirical material. Nevertheless, it also has some concepts for phenomena 
not specifically encountered in the empirical material but still central for formal 
education according to other research and theories. Some concepts in the model are 
more central than others as main conceptual elements which are then related to each 
other in the model. These concepts, whether they are created in the study or are 
nuanced forms of “borrowed” concepts and their internal relations are the main 
theoretical contribution to the knowledge on how a formal education gives cognitive 
support to learning at work.  

First, formal education is seen as a provision of different learning resources. A 
learning resource is something that affords a conceptual structure, which can be used 
to construct knowledge or an understanding of the object of education, i.e. a work, a 
motor, a process of some sort etc. A conceptual structure can be contextualizing, i.e. 
makes it possible to put the object of education in a value-giving and meaning-
giving context and, depending on the context afforded, different meanings and val-
ues can be made salient. A conceptual structure can also be contextualized, which 
means that the meaning and value of the concepts afforded are dependent on a spe-
cific contextualization, regardless whether it is explicit or implicit and taken for 
granted. A contextualizing conceptual structure is thus more of a perspective, and a 
contextualized structure more of a description-within-a-perspective. 
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In relation to the formal arrangement in education, learning resources can be 
classified either as formal or informal learning resources. Formal resources are those 
which the organizer of the education brings to the education and informal resources 
those which the participants themselves bring or construct during the education.  

Learning resources are also distributed among all three reality dimensions such as 
subjective learning resources in a mental reality dimension, interaction-dependent 
learning resources in a social reality dimension, and artefact-dependent learning 
resources in a material reality dimension. Subjective learning resources are e.g. 
earlier knowledge, experience and pre-understandings the learner brings to the edu-
cation and uses as tools to understand the object of education, and they are mostly of 
an informal character if no specific knowledge is a formal prerequisite. Interaction-
dependent resources are ephemeral and inherent in the interactions between the 
participants. This type of resource can be either formal if it is connected to teachers 
and trainers and their lecturing and supervision, or more or less informal if it is re-
lated to interactions between the participants of the education.  

Artefact-dependent learning resources are all the material artefacts used – text-
books, films, models, etc. Depending on which conceptual structures they provide, 
they can be separated into different levels of abstraction. Primary artefacts are simp-
ly, material with which we directly form the world, e.g. cars and machines. Second-
ary artefacts are more abstract and contain concepts for how to use and coordinate 
primary artefacts, e.g. instructions and handbooks. Tertiary artefacts are even more 
abstract and have a loose relation to primary artefacts, and contain contextualiza-
tions and analyses in relation to the world, e.g. scientific theories.  

Second, different learning resources with their different conceptual structures can 
be used by the participants to construct a subjective understanding of the object of 
education. A subjective understanding is a comprimation (comprehension) and inte-
gration of different conceptual elements to a holistic, overarching concept which 
gives the inherent elements a certain meaning. An important element in a subjective 
understanding is self-conception in relation to the object understood.  

A subjective understanding of something can further be seen as having two hori-
zons - an orientating understanding and an instrumental understanding. The former 
means that the object to understand can be put in a wider, value-giving and meaning-
giving context – a contextualizing conceptual structure – which makes certain as-
pects of the object more salient and valuable than others. An orientating understand-
ing answers where to go, what do to, why do it and who am I in relation to this. In 
close concordance with this orientation, an instrumental understanding consists of 
conceptual structures giving guidance with a closer horizon on how and when to do 
things in relation to what do to and where to go. The conceptual structures underly-
ing an instrumental understanding are thus contextualized within an orientation of 
some sort.  

A subjective understanding – both in its orientation and its instrumental form – 
can also be more or less deep, and more or less broad. A deep understanding is an 
understanding that not only embraces integrated, comprehended concepts on some-
thing, but also abstract concepts which lead our attention to deeper, not easily seen 
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mechanisms in reality, e.g. gravitation or intentions. A broad understanding is an 
understanding that embraces different orientations and/or knowledge on different 
instrumental ways to do what needs to be done.  

Third, subjective understanding – regardless of whether it is constructed through 
a formal education or not – can be related to action and performance in work 
through the concept of mental framing. Mental framing is a situational understand-
ing-in-action and is the mental part of doing something. By mental framing we put 
our subjective understanding to work in specific situations, but mental framing also 
means a necessarily narrower form of understanding, to reduce the number of possi-
ble meanings of different objects for work, to not get confused and defocused. This 
framing can be tacit and unconscious, but also consciously strived for when we try 
to see things from another perspective.  

As with subjective understanding, mental framing also has two different horizons 
as a context orientation and as an instrumental framing. The first form of framing 
implies that the work and the objects for work are contextualized in some way which 
makes some goals and values more salient than others. The other form means that, 
within a context orientation, some sort of means to an end are seen as useable. 
Through mental framing, the action potential in different forms of knowledge and in 
artefacts can be put to use as knowing, which is seen as the realization of action 
potentials in specific situations. 

Fourth, mental framing is a key concept to understand learning at work, irrespec-
tive of conceptual changes, changes in participation or use of tools in a specific work 
practice, or changes in artefacts in accordance with the view of learning as a change 
in the three reality dimensions used here. Through mental framing, based on a sub-
jective understanding, a worker can see the meaning, value and usefulness of events 
and experiences in work, and through changed or alternative mental frames the 
worker can see other or alternative meanings and uses of the same events. Mental 
framing is thus a central part of reflection, and this reflection can take different 
forms depending on how something is mentally framed. Here, the thesis proposes 
three forms of reflection: Assimilative reflection, which strengthens a specific con-
text orientation and makes a deeper and broader instrumental understanding possible 
by understanding and evaluating things experienced within the given contextualiza-
tion. The second form is accomodative reflection, which leads to a deeper and/or 
wider contextualization of the object of reflection. This also means that the instru-
mental understanding of the object of reflection forms a deeper and/or wider contex-
tualization, which may imply changes in the instrumental means used. The last form 
is abductive reflection, which through the use of other than those normally used 
contextualizations, leads to mental reframing and to alternative meanings and values 
of the events considered.  

In relation to the timely passing of events in work, these three forms of reflection 
can occur as reflection-in-action or as reflection-on-action; as this distinction is 
presented in the works of Donald Schön (1983, 1987). 

Last, all these concepts are integrated and related to each other in a theoretical 
model which is constructed in close concordance with the empirical material. Hope-
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fully, subsequent studies may reveal which concepts and conceptual relations are 
most useful for understanding how formal education gives cognitive support for 
learning at work.  

Main conclusions on how formal education gives cognitive support to 
learning at work 
The main conclusions to draw from the case study and the construction of the theo-
retical model are first, that a formal education gives cognitive support to learning by 
providing learning resources which afford different conceptual structures with which 
something can be understood, and that, depending on the conceptual structures, this 
understanding may have an orientating horizon as well as an instrumental, closer-to-
the-doings-of-work-horizon. Second, the understanding constructed through a for-
mal education may give cognitive support to learning at work primarily in two ways.  

The first way is that the conceptual structures, which form the understanding can 
function directly as action-instructing, that is, they can be used to identify desirable 
values, and relevant goals and methods in the practice at hand, and thus directly 
support the process of knowing in work. The second way is that the conceptual 
structures in the understanding support different forms of reflection, where some 
contextualizing conceptual structures are more in match with the practice at hand 
and therefore enable an undisturbed focus on the instrumentality of work and thus 
support an assimilative reflection. Other conceptual structures may point to phenom-
ena and contextualizations that are generally not in match with the practice at hand, 
but may offer a deeper understanding through accommodative reflection, or an al-
ternative understanding through abductive reflection.   

Finally, the development of the theoretical model and its main concepts is a step, 
but only a step in the process of theorizing the relation between formal education 
and learning at work. There is a need to comprehend earlier studies on this relation 
to create an overview of this field; however, naturally, there is also a need for further 
steps of empirical research. Hopefully, this thesis provides a good point of departure 
for such further steps. 
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Bilaga 1: Respondenter 

De följda cheferna betecknas med de anropssignaler de har i radio- och telefontrafi-
ken i Kosovo. Beteckningarna innebär också spårbarhet till befattning och pluton. 
De markerade med * är de 17 chefer som löpande följts under insatsen. 

 

  Fas 1 
Jan-feb 

Fas 2 
April 

Fas 3 
Juli-aug 

*B1 Kompanichef, 32 år, yrkesoffi-
cer/kapten (major under insatsen) 
vid stridande förband, tidigare 
erfarenhet som plutch från en 
insats i Kosovo. 

Intervju  Intervju x 2 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju x 2 
Observat-
ion/chefs-
skuggning  

*B2 Ställföreträdande kompanichef, 
42 år, reservofficer/ kapten (tidi-
gare yrkesofficer) vid stridande 
förband, arbetar civilt (platschef i 
större affärskedja), ingen tidigare 
erfarenhet av utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

 

 B6 Underrättelseofficer, löjtnant 
(tillfälligt befordrad till kapten 
under insatsen), tidigare erfaren-
het av utlandsinsats i Kosovo. 

Intervju (vill ej 
bli citerad) 

  

*B10A Plutonchef 1.plut., 28 år, yrkesof-
ficer/löjtnant vid stridande för-
band, ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

*B10B Ställföreträdande plutonchef 
1.plut., 27 år, yrkesofficer/löjtnant 
vid stridande förband, ingen 
tidigare erfarenhet av utlandsin-
sats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B11 Gruppchef 1.grp/1.plut.,32 år, 
militär utbildning som jägargrupp-
chef, arbetar civilt med diverse, 
tidigare erfarenhet från tre 
utlandsinsatser i Kosovo. 

 Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B12 Gruppchef 2.grp/1.plut., 33 år, 
militär grundutbildning som 
skyttegruppchef, arbetar civilt 
(polis), tidigare erfarenhet från en 
utlandsinsats i Kroatien. 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B13 Gruppchef 3.grp/1.plut., 26 år, 
militär grundutbildning som amfi-
biegruppchef, studerar civilt 
(sjuksköterska), tidigare erfaren-
het från en utlandsinsats i Ko-
sovo. 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 
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 Fas 1 
Jan-feb 

Fas 2 
April 

Fas 3 
Juli-aug 

*B20A Plutonchef 2.plut., 29 år, yrkesof-
ficer/löjtnant vid stridande för-
band, ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B20B Ställföreträdande plutonchef 
2.plut., 25 år, yrkesofficer/fänrik 
(utnämnd till löjtnant under insat-
sen), ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

*B21 Gruppchef 1.grp/2.plut., 36 år, 
militär grundutbildning som 
skyttegruppchef, arbetar civilt 
(diverse), tidigare erfarenhet från 
tre utlandsinsatser i Kosovo. 

Intervju Intervju 
 
 

Intervju 

*B22 Gruppchef 2.grp/2.plut., 23 år  
militär grundutbildning som 
KB/närskydd, nyligen utryckt från 
GU, ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

 Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B23 Gruppchef 3.grp/2.plut., 23 år, 
militär grundutbildning som 
skyttegruppchef, arbetar civilt 
(äventyrsföretag), tidigare erfa-
renhet av en insats i Kosovo. 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B30A Plutonchef 3.plut., 27 år, yrkesof-
ficer/löjtnant vid stridande för-
band, ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B30B Ställföreträdande plutonchef 
3.plut., 26 år, yrkesofficer/löjtnant 
vid stridande förband, ingen 
tidigare erfarenhet av utlandsin-
sats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 

*B31 Gruppchef 1.grp/3.plut., 27 år, 
militär grundutbildning som KB-
elev/jägarförband, arbetar civilt 
(väktare, elektriker), tidigare 
erfarenhet från två utlandsinsat-
ser i Kosovo. 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

*B32 Gruppchef 2.grp/3.plut., 24 år, 
militär grundutbildning som KB-
elev/militärpolis, studerar civilt 
(juridik), ingen tidigare erfarenhet 
av utlandsinsats 

 Intervju 
 
 

Intervju 

*B33 Gruppchef 3.grp/3.plut., 24 år, 
militär grundutbildning som be-
vakningsgruppchef, ej fullföljda 
studier till yrkesofficer, nyligen 
utexaminerad fastighetsmäklare, 
ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

Intervju 
Observation/ 
chefsskugg-
ning 

B40A Plutonchef 4.plut. Yrkesofficer, 
ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju Intervju  

B50A Plutonchef 5.plut. Yrkesofficer, 
ingen tidigare erfarenhet av 
utlandsinsats 

Intervju   
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Bilaga 2: Tematisk intervjuguide 

BAKGRUNDSFRÅGOR. 

• Namn (anonymiseras) 
• Ålder 
• Militär utbildning 
• Militär grad  
• Militär tjänstgöring 
• Civil utbildning 
• Befattning under missionen 
• Tid i förbandet 
• Tidigare erfarenheter av internationell tjänst 

 

INSATSKONTEXT OCH UPPGIFTER. 

• Vilka uppgifter har din enhet i KOSOVO? 
• Rutin/normaluppgifter? 
• Beredduppgifter? 
• Uppgifter i samverkan med andra KFOR-förb? 
• Annat? 
• Hur beror uppgifterna på insatskontexten? 
• Konflikt och historiska förhållanden? 
• Politiska mål och mandat? 
• Sociala och kulturella förhållanden? 
• Samverkansförhållanden? 
• Geopolitiska förhållanden? 
• Klimat och infrastruktur? 
• Internationella organisationers arbete/närvaro? 
• Övrigt? 
• Hur beror uppgifterna på den egna enhetens kompetens? 
• Hur mycket tar utbildningen på IntUtbE upp av vilka uppgifter förbandet 

har? 
• Hur mycket tar utbildningen på IntUtbE upp av förhållanden i insatskontex-

ten? 
• Finns det ett specifikt svenskt sätt att lösa sådana uppgifter som förbandet 

har? 
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RATIONELL ORGANISERING. 

• Hur organiseras förbandet? 
• befattningsstruktur? 
• Ledningsmetoder/rutiner? 
• Tekniska ledningssystem? 
• Befäls- och ansvarsförhållanden? 
• Vilken roll och uppgift har olika befattningshavare? 
• kompch? 
• Stf kompch? 
• QM? 
• Tekn.chef? 
• Samverkansoff? 
• Plutch? 
• Stf plutch? 
• Grpch/stf? 
• Hur avses uppgifterna lösas? 
• Vilka arbetsmetoder/rutiner för ledning övas/betonas/används? 
• Är organiseringen av arbetet påverkat av tidigare erfarenheter? 
• Egna erfarenheter av internationell tjänst? 
• Rekresan v.50? 
• ”arvet” från tidigare kontingenter? 
• IntUtbE.s utbildning? 
• Hur har de tidigare erfarenheterna tagits tillvara i organiseringen av förban-

det? 
• Hur mycket av FM:s ”normala” rutiner och metoder för ledning finns i en-

heten? 
• Hur är de närvarande? 
• Vad innebär ”samordning”, ”samverkan” och ”att utöva befäl” i FM? 
• Vad kommer det (bedömt) att innebära i KOSOVO? 

 

MIKROPOLITIK. 

• Maktkonstellationer? 
• Maktbalanser? 
• Vänskap/fiendskap? 
• Har vissa mer auktoritet? 
• Inom kompaniet? 
• Inom kontingenten? 
• Hur har de fått den? 
• Intressekonflikter? 
• Inom kompaniet? 
• Inom kontingenten? 
• Hur har konflikterna uppstått? 
• Vad handlade de om? 
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• Överenskommelser för att komma vidare? 
• Kan konflikter hänföras till förhållanden innan KS-förbandet? 
• Finns det subgrupper bland befälen? 
• Intressegrupperingar? 
• Inom kompaniet? 
• Inom kontingenten? 

 

ORGANISATIONSKULTUR OCH GRUPPDYNAMIK. 

• Är olika förbandskulturer från FM synliga? 
• Har olika ”enhetskulturer” uppstått inom swecon? 
• Hur tar de sig uttryck? 
• Symboler? 
• Speciella ritualer/ceremonier som inte finns i FM i övrigt? 
• Finns det symboler, verksamheter etc. som är helt kontingentsgemen-

samma? (Boundary objects) 
• Har ev. subgrupper egna symboler? 
• Karakterisera den egna enheten? 
• Är vissa gruppers/enheters anda mer uppmärksammad? 
• Symbolhändelser? 
• ”Kulturpåverkan” på ledningsarbetet? 
• Moral och etiska ställningstaganden? 
• Känner du de andra som personer? 
• Hur har du lärt känna dem? 
• Vänskap/fiendskap i enheten? 
• Hur hanterar du som chef skillnaderna i personkännedom? 
• Behöver någon DUC mer stöd i arbetet? 
• Är någon helt självständig? 
• Spelar chefers personlighet in i hur arbetet organiseras? Hur då? 
• Skiljer sig relationerna mellan över- och underordnade under en mission 

jämfört med hemma i Sverige? 
• Går det att utöva ledarskap på samma sätt i ett utlandsuppdrag som i FM i 

Sverige? 
• Vad i ledarskapsutbildningen i Sverige är (bedömt) värdefullt och använd-

bart i internationell tjänst? 
• Vad i den svenska ledarskapsutbildningen i officersutbildningen är (be-

dömt) irrelevant för utövandet av ledarskap i internationella missioner? 
• Sker någon ledarskapsutbildning eller diskussioner under missionsutbild-

ningen?  
• Får ni del av erfarenheter av ledarskap i internationella insatser? 
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