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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur Hemvärnets personal påverkas av sitt deltagande i de stora 

stödinsatserna, särskilt vid de stora skogsbränderna 2014 och 2018. Det vill säga hur dessa 

soldater upplevt sitt deltagande i insatserna samt vilka erfarenheter de har dragit. En 

upplevelse som påverkat dem både som privatperson och soldat, men som även också fått 

andra konsekvenser i olika omfattning. Som person har de utvecklats under insatsen bland 

annat genom insikten om att kunna hjälpa till och göra nytta för andra. Som soldat har de 

istället fått färdigheter och kunskaper som de kunnat medföra till sitt krigsförband. 

Undersökningen syftade till att belysa ett växande samhällsproblem med ökade risker för 

stora skogsbränder, utifrån Försvarsmakten och närmare bestämt Hemvärnets perspektiv. 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ beskrivande analys efter intervjuer av 

hemvärnssoldater som deltagit i bränderna, antingen 2014 eller 2018. Resultatet visade på en 

mängd olika faktorer som främst Försvarsmakten kan ta i beaktande, men som på sikt även 

kan påverka politisk nivå i kommande utredningar. Avgörande faktorer som spelar in är bland 

annat det frivilliga deltagande och när detta deltagande är praktiskt möjligt. Men även hur 

familjens betydelse och individernas övriga sysselsättning påverkar möjligheten till 

deltagandet. 

Nyckelord: Hemvärnet, skogsbränder, frivillighet, Försvarsmaktens stöd till samhället  

Abstract 
This study examines how the personnel of the Swedish Home Guard is impacted due to its 

participation in major support efforts, especially the great forest fires in 2014 and 2018. It 

examines how the soldiers experienced their participation in the efforts and what experiences 

they have drawn from participation. What they have experienced has affected them both as 

individuals and as soldiers, but their participation has also had other consequences to varying 

degrees. They have developed as persons during the effort, among other things through the 

insight that they have been able to help and do good for others. The soldiers have also 

acquired new skills and knowledge that they have been able to bring back to their military 

unit. 

This study aims to highlight a growing problem in society with the increased risks of large 

forest fires from the perspective of the Armed Forces and, more specifically, the Home 

Guards. The study was conducted using qualitative descriptive analysis taken place after 

interviews with Home Guard soldiers who participated in the fires either in 2014 or 2018. The 

results showed a variety of factors that primarily the Armed Forces need to consider, which in 

the long term may also affect the political level in future investigations. Critical factors 

include voluntary participation and when this participation is possible in practicality. In 

addition, how participation in general is affected by the family's importance and the 

individual's employment. 

Keywords: Home Guard, forest fires, voluntary service, Swedish Armed Forces support to 

society  



 

Förord 
Författarna till denna studie, Robert Ramstedt och Martin Heidgren, har de senaste sex åren, 

2013-2019, arbetat vid Regional Stab Mitt. Denna stab inom Försvarsmakten ansvarar för 

Mellersta Militärregionen som omfattar de sju länen Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala 

län, Västmanlands län, Södermanlands län, Stockholms län och Gotlands län. Under 2019 

pågår en utveckling där Gotlands län skall lämna regionen. Staben som stödjer Chefen för 

Mellersta Militärregionen, leder markterritoriell verksamhet samt allt stöd till samhället inom 

regionen. Detta ämne som omfattar Försvarsmaktens stöd till räddningstjänsten intresserar oss 

på grund av vår egen upplevelse av stödinsatserna och de tankar om dessa som lämnats 

obesvarade. Det delade ansvaret i studien har i vårt fall mer blivit ett gemensamt ansvar. Vi 

båda har varit med i alla processer, både i syfte av att lära (då detta är vår första skrivna 

uppsats), men även som granskare av varandra. En granskning som lett fram till diskussioner 

av nyttig karaktär som förhoppningsvis utvecklat studien till någonting bättre.  
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Varje sommar sker med skogsbränder, vissa mindre och vissa större. Enligt en studie av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), hur klimatet påverkar risken för 

skogsbränder, både genom förändrad längd av brandrisksäsongen och ändrad frekvens och 

längd på högrisksäsongen, ges slutsaten att en generell och betydande ökning av samtliga 

risker är prognostiserat.1 De flesta insatser tar räddningstjänsten hand om helt själv men det 

finns en del insatser där Försvarsmakten tillfrågas för att stödja brandbekämpningen. Alla 

skogsbränder är inledningsvis små och kräver inget, eller i vissa fall ett mycket litet stöd av 

Försvarsmakten. Sommaren 2014 och sommaren 2018 har däremot präglats av ovanligt 

omfattande skogsbränder. De var inledningsvis av det mindre slaget men utvecklades snabbt 

till något helt annat. Bränder av denna avsevärt större omfattning skedde år 2014 i 

Västmanlands län och år 2018 i Dalarnas-, Västmanlands-, Gävleborgs- och Jämtlands län.  

Försvarsmakten har som myndighet varit en stor aktör i insatserna för att bekämpa dessa 

omfattande bränder. Av Försvarsmaktens bidrag har Hemvärnet utgjort den största delen. 

Hemvärnets personal deltar i dessa stödinsatser på helt frivillig basis genom ett enskilt 

åtagande. 

Hemvärnet är ett krigsförband som är utformad för att kunna verka vid ett väpnat angrepp mot 

landet Sverige. I Handbok hemvärn beskrivs Hemvärnsförbandens huvuduppgifter som främst 

att skydda, bevaka och ytövervaka områden och objekt.2 Vidare i handboken ges 

beskrivningen att Hemvärnet förknippas med hög tillgänglighet, stor geografisk spridning i 

landet samt med en förhållandevis stor numerär. Detta sammantaget beskrivs vara av stor 

betydelse för försvaret av det svenska territoriet. Hemvärnsförbanden skall kunna verka med 

huvuddelen inom ett dygn samt med mindre delar inom några timmar. Hemvärnsförbanden 

skall vara bemannade, utrustade och samövade för att lösa sina uppgifter. I fredstid skall 

förbandet övas och tränas för att upprätthålla rätt krav på tillgänglighet i fred och förmåga att 

inta höjd beredskap. Med deras huvuduppgifter menas de uppgifter som de är dimensionerade 

att lösa efter en beredskapshöjning. Stöd till samhället är inte en sådan uppgift utan sorteras 

under något som benämns som en övrig uppgift. 

Vi skall i denna studie studera Försvarsmaktens, men framför allt Hemvärnets stöd till 

samhället i form av räddningstjänst. Detta avgränsat till de stora skogsbränderna 2014 och 

2018 på grund av dess särskilda omfattning och dess särskilda karaktär. Vi ämnar beskriva 

varför dessa insatser är relevanta ur ett militärt perspektiv och även studera hur deltagandet 

uttryckts ha påverkat individerna inom hemvärnet. Sättet soldaterna påverkats ger olika 

erfarenheter som exempelvis kunskaper, färdigheter samt andra insikter. Erfarenheterna 

medför individen indirekt till sitt krigsförband som antingen blir en positiv eller en negativ 

                                                 
1
 Framtida perioder med hög risk för skogsbrand - Analyser av klimatscenarier, studie finansierad av 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB, 2013. 
2
 Handbok Hemvärn, Försvarsmakten, 2018, s. 13. 
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konsekvens för dess krigsduglighet3. Vi kan se att insatsen vid skogsbranden är snarlik en 

konventionell militär insats och menar då att de förtjänster eller brister individen identifierar 

och upplever kan förklaras med stöd av krigföringsförmågan enligt Militärstrategisk doktrin.4  

Det är ännu inte gjort någon studie av hur individen påverkas av att vara med i insats vid en 

stor skogsbrand. Således vill vi med detta arbete bidra genom att studera individens 

erfarenheter och vilka konsekvenser det kan få för krigsdugligheten.  

1.2. Disposition 
Uppsatsen är uppdelat i sex stycken kapitel. 

Kapitel 1 är en inledning som ämnar ge en bild av problemområdet samt beskriva hur 

Försvarsmaktens stöd till räddningstjänsten fungerar. Kapitlet fortsätter med att mer specifikt 

beskriva hur Hemvärnets engagemang uppkommer i dessa omfattande insatser. I kapitlet 

beskrivs också kopplingen mellan Försvarsmaktens deltagande i dessa omfattande 

skogsbränder och mot ett förbands krigföringsförmåga. 

Kapitel 2 beskriver bland annat syftet med studien samt redogör för forskningsöversikten, för 

specifik frågeställning samt problemavgränsningar. 

Kapitel 3 delger teorier samt en delmängd av den forskningsöversikt som finns. 

Kapitel 4 redogör för den metod som vi har valt och beskriver hur vi genomför denna studie. 

Kapitel 5 presenterar det inhämtade materialets resultat med efterföljande analys samt att vi 

besvarar forskningsfrågorna. 

Kapitel 6 är ett avslutande kapitel där vi diskuterar vårt resultat och vår metod samt summerar 

och knyter samman studien. 

1.3. Försvarsmaktens stöd till räddningstjänsten 
Vid bränderna år 2014 och 2018 samt vid många andra räddningstjänstinsatser har 

räddningsledaren för insatsen funnit sina resurser otillräckliga. Räddningsledaren, som 

antingen är ansvarig räddningschef i kommunen eller av denne utsedd för insatsen, är den 

person som leder räddningsinsatsen. Uppstår behov utöver kommunens egna resurser framgår 

det i 3 kap. 7 § Lag om skydd mot olyckor (2003:778) att kommunerna skall ta till vara på 

möjligheterna att utnyttja varandras resurser för räddningstjänst. Detta är ofta närliggande 

kommuner inordnade inom samma kommunalförbund. Berör räddningsinsatsen mer än en 

kommuns område skall enligt 3 kap. 16 § länsstyrelsen bestämma vem som skall leda 

insatsen, om de kommunala räddningsledarna inte redan bestämt det.  

Ökar räddningsinsatsen i omfattning får regeringen föreskriva eller i ett särskilt fall besluta att 

en länsstyrelse eller annan statlig myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en 

eller flera kommuner. Om en sådan myndighet tagit över ansvaret utses enligt 4 kap. 10 § 

räddningsledaren av denna myndighet. Insatsen har då övergått från kommunal 

räddningstjänst till statlig räddningstjänst. 

Räddningsledaren har även mandat att direkt söka stöd från andra myndigheter med förmågor 

som räddningstjänsten helt saknar eller behöver mer av. Försvarsmakten är en av dessa 

                                                 
3
 Med krigsduglighet menar vi i denna studie ett förbands uppmätta förmåga och möjlighet att leverera verkan.  

4
 Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin (MSD) inriktar hur militära maktmedel skall användas för att uppnå 

de säkerhetspolitiska målsättningar som regering och riksdag beslutar. 
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myndigheter. Sverige är indelat i fyra stycken militära regioner och i varje region finns en 

regional stab. Det är till den regionala staben som räddningsledaren sänder sin begäran om 

stöd från Försvarsmakten. 

Enligt 6 kap. 7 § regleras det att en statlig myndighet eller en kommun är skyldig att med 

personal och egendom delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren. Skyldighet 

föreligger dock endast om myndigheten eller kommunen har lämpliga resurser och ett 

deltagande inte allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet. 

Den skyldighet som omnämns i Lagen om skydd mot Olyckor (LSO) återkommer även i 

Förordningen med instruktion till Försvarsmakten.5 Försvarsmakten avgör i vilken grad 

räddningsledarens begäran avseende stöd begränsas i omfattning och tid eller till och med helt 

uteblir. Stödet som Försvarsmakten tillhandahåller är helt avhängigt av den verksamhet som 

Försvarsmakten bedriver för tillfället eller som är planerad. Exempelvis markterritoriella 

insatser, övningsverksamhet eller andra militära operationer. Övrigt i förordningen 

framkommer Försvarsmaktens övergripande ansvar att upprätthålla och utveckla ett militärt 

försvar som ytterst kan möta ett väpnat angrepp. Detta anses som grunden för 

Försvarsmaktens verksamhet och får således inte påverkas betydande av stödet till 

räddningstjänsten. 

Försvarsmakten stödjer trots allt regelmässigt samhället vid olyckor eller andra kriser. 

Exempelvis gav Försvarsmakten stöd enligt LSO vid 96 tillfällen under 2016 och vid 60 

tillfällen under 2017. För 2018 var det 131 beslutade stödinsatser enligt LSO i slutet av 

november. Totalsumman för år 2018 blev därmed markant högre än tidigare år. Stödet till 

enbart skogsbränderna år 2018 omfattade totalt 91 beslutade insatser och innebar bl.a. 220 

000 uppkomna arbetstimmar för bara hemvärnspersonalen.6  

Försvarsmaktens stöd till samhället grundas på två olika lagstöd. Antingen på Lagen om 

skydd mot olyckor som belyses i stycket ovan eller på Förordningen (2002:375) om 

Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Den förordning omfattar sådant stöd till samhället 

som inte inbegrips som räddningstjänst. 

När Försvarsmakten mottar förfrågan om att stödja samhället vid skogsbränder använder 

Försvarsmakten i huvudsak hemvärnspersonal för att utföra dessa stödinsatser. Men även 

andra delar av Försvarsmakten kan engageras med förmågor som inte återfinns inom 

Hemvärnet. Omfattningen av övriga Försvarsmaktens stöd beror på typen av insats och vilket 

behov som framkommer. Under bränderna år 2014 och 2018 har Försvarsmaktens 

sammantagna stöd till räddningstjänsten varit stort samt omfattat en mängd olika resurser. 

  

                                                 
5
 Förordning med instruktion till Försvarsmakten (2007:1266) ändrad till och med SFS 2018:2100. 

6
 SOU 2019:7 Betänkande av 2018 års Skogsbrandsutredning, s. 162. 
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1.4. Hemvärnets frivilliga engagemang 

För att kunna använda Hemvärnet innan en beredskapshöjning måste detta ske genom en 

förfrågan till respektive individ om tillfällig anställning för den specifika uppgiften. 

Anställningsformen för detta sker under avtalet för Räddningstjänst i Beredskap (RiB).7 

Ersättningen betalas per påbörjad timme och påbörjar ersättas senast när soldaten lämnar sitt 

hem till denne är åter.8 Hemvärnet är en frivilligorganisation och deras engagemang sker på 

frivillig basis. När hemvärnsberedskap eller hemvärnslarm beordras upphör enligt 5 § 

Hemvärnsförordning (1997:146) frivilligheten och hemvärnssoldaten är då skyldig att 

tjänstgöra.  

Hemvärnets personal används, efter frivilligt åtagande, i huvudsak vid fyra olika fall. Dessa 

är: 

- stöd till samhället, 

- vid markterritoriella uppgifter, 

- egen utbildning, 

- övrig verksamhet. 

Förutom att hemvärnspersonalen deltar i de nämnda stora skogsbränderna engageras också 

Hemvärnet genom LSO vid mindre skogsbränder eller eftersök av försvunnen person. 

Engagemang enligt stödförordningen sker exempelvis med bandvagnar och förare för 

transportförmåga vid snöoväder, behjälpliga med personal och materiel vid översvämning, 

oljesanering eller i samband med pandemi, samt vid trafikreglering i samband med vissa 

event. Det är följaktligen så att en individ inom Hemvärnet ofta löser en mängd 

arbetsuppgifter utöver skogsbränderna vi tar upp i studien, men även utöver de obligatoriska 

utbildningsdagar som de är förbundna till varje år. Individens erfarenheter i denna studie kan 

ha påverkas av att de redan löst flertalet insatser åt Försvarsmakten. 

Förutom att Hemvärnet engageras i insatser för stöd till samhället engageras Hemvärnet också 

av Försvarsmakten för att genomföra militära markterritoriella uppgifter. Dessa handlar om 

att utföra bevakning av skyddsobjekt med stöd av skyddslagen, ytövervaka områden eller 

vägar, genomföra transporter, betjäna stabsplats, stödja militära transporter med bevakning, 

trafikreglering, vägvisning samt att i övrigt vara behjälpliga vid militära insatser.  

Det tredje fallet som Hemvärnet engageras i är deras deltagande i egen utbildning och 

övningsverksamhet. Det är vid denna utbildning och övning de som individer erhåller och 

vidmakthåller sin obligatoriska utbildning för att kunna utföra sin egen specifika uppgift. Men 

även samövning med sina kamrater för att kunna lösa sin huvuduppgift som ett krigsförband. 

Det är den utbildningen som leder förbandet mot en högre krigsduglighet.  

I det sista fallet genomför individen sådan verksamhet som extra materieltjänst och 

fordonsvård, administration, stödjer rekrytering till förbandet med mera. Sammanfattningsvis 

vill vi med ovanstående signalera att hemvärnspersonalen engageras i en mängd olika typer av 

uppgifter. 

                                                 
7
 Överenskommelser om lön och anställningsvillkor mellan Sveriges kommuner och landsting, Pacta samt 

Brandmännens riksförbund (2015-07-21). 
8
 Handbok Hemvärn, 2018, s. 129. 
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1.5. Hemvärnet vid skogsbränderna 

Vi fokuserar i denna studie på skogsbränderna, därför att dess karaktär avsevärt skiljer sig åt 

från Hemvärnets övriga, ofta mindre och begränsade uppgifter som beskrivs i föregående 

stycke.  

Försvarsmaktens stöd under arbetet med att släcka skogsbränderna 2014 och 2018 var mycket 

uppskattat. Flera räddningstjänster har förklarat att de inte hade klarat av släckningsarbetet 

utan stöd från Försvarsmakten vid de olika insatserna. Förutom att det omnämns resurser i 

form av helikopter och stöd inom underhåll, omnämns också Hemvärnet som en stor och 

mycket uppskattad resurs under sommaren 2018 års arbete med att släcka bränder.9 Med 

anledning av det mycket uppskattade stödet som Försvarsmakten lämnat upplevs en stor 

förväntan att Försvarsmakten skall fortsätta stödja även vid kommande omfattande 

räddningstjänstinsatser och framför allt skogsbränder.  

1.6. Stödet till räddningstjänsten vid en skogsbrand, är det en militär 

insats? 

Stödet vid en skogsbrand uppfattas ha likheter med en militär insats. Deltagandet i insatsen 

påverkar soldaten genom erfarenheter som denne tar med sig till sitt krigsförband. Vi vill 

mena att effekter som erhålls av erfarenheterna vid insatsen är fullt ut relevanta för ett 

krigsförband och för dess krigsduglighet. Effekten kan också innebära att brister avseende 

kunskap eller färdighet identifieras som kan åtgärdas senare under utbildningstid. I 

kommande stycke förklaras varför en omfattande stödinsats till samhället kan motsvara en 

militär insats och således varför inhämtade färdigheter, kunskaper och andra insikter är 

relevanta. 

Försvarsmaktens Militärstrategiska doktrin anger hur militära maktmedel skall användas för 

att uppnå de säkerhetspolitiska målsättningar som regering och riksdag beslutar. Den 

Militärstrategiska doktrinen beskrivs som förklarande och inriktande, och skall främst ses som 

en kompass i kombination med gott omdöme. Detta skall ge vägledning för Försvarsmaktens 

personal i försvaret av Sverige.10 I doktrinen omhändertas hela spektret från en kris i 

samhället till ett krigstillstånd. I doktrinen definieras en kris på följandes sätt: 

“Allvarligare påfrestningar på samhället i sin helhet eller på vissa kritiska 

samhällsfunktioner, exempelvis till följd av olyckor, massflyktsituationer eller 

naturkatastrofer. Kris kan även föreligga till följd av krigsfara, att de t råder krig 

utanför Sveriges gränser eller att Sverige varit indraget i ett krig”.
11  

Omfattande skogsbränder som vi i denna studie utgår från är en typ av nationell kris. Framför 

allt sommaren 2018 då en mängd bränder rasade under en längre period och då de nationella 

resurserna inte räckte till för att omhänderta dem. I de fallen kan räddningstjänsten, som vi 

nämnt i inledningen, begära stöd från Försvarsmakten. Närhelst Försvarsmakten sätts in och 

löser uppgift görs det under ledning av en militär chef, efter militärt arbetssätt och efter 

                                                 
9
 SOU 2019:7 Betänkande av 2018 års skogsbrandsutredning, s. 265. 

10
 Militärstrategisk doktrin 2016, Försvarsmakten, ur förordet. 

11
 Ibid., s. 19. 
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Försvarsmaktens regler.12 Den militära chefen stödjer i sin tur den civila räddningsledaren 

efter bästa förmåga och efter gällande bestämmelser med de militära resurser som finns på 

plats.   

Räddningsledarens förfrågan bereds av en Regional Stab eller av Försvarsmaktens 

Insatsledning och ordersätts. Formalia såsom arbetstidsbestämmelser, ekonomi, tider, platser 

och uppgifter med mera klaras då ut. Därefter ges uppgiften till de förband som skall 

engageras. Dessa förband leds i sin tur av en militär chef i insatsområdet. Således finns det 

ingen skillnad på om det är en insats med ett militärt syfte eller om det är som i denna studie 

ett civilt syfte. I vissa lägen kommer till och med den gränsdragningen mellan en militär och 

en civil insats att vara svår att göra. I ett ändrat omvärldsläge med ett ökat säkerhetshot mot 

riket kan den uppkomna stora skogsbranden vara anlagd för att belasta samhällets- och 

Försvarsmaktens resurser och personal under en längre tid. Allt i syfte att öka inre spänningar 

och försämra förmågan att stå emot ytterligare säkerhetshändelser. Såväl en uppgift att stödja 

samhället vid räddningstjänst som en uppkommen militär uppgift kännetecknas av ovisshet, 

okontrollerbart förlopp, tidsbrist, krishantering, behov av att fatta beslut baserat på bristfällig 

information, komplexitet och oro med mera. Av de, och många fler anledningar, är det 

militära grundläggande tankesättet avseende ledarskap, sätt att agera och resonera väsentliga 

för att använda tillgängliga resurser och förmågor samt bemästra situationen på bästa sätt. Allt 

från initial larmning intill dess att soldaten befinner sig längst fram mitt emot motståndaren 

(elden), råder ingen skillnad på förloppet eller för nyttan med den militära kunskapen och 

förmågan. Att notera behöver en militär insats inte innebära användandet av våld mot en 

motståndare. En militär, komplex, insats kan pågå under en längre tid men ändå ställa krav på 

ett förbands krigsduglighet. 

Vi vill mena att när Militärstrategiska doktrinen talar om krigföringsförmåga kan, enligt oss, 

denna ses giltig närhelst det genomförs en militär insats. Detta avsett insatsens syfte eller dess 

slutmål. Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin förstärker vårt påstående genom att ange 

att: 

“Krigföring och krishantering har gemensamma beröringspunkter, bl.a. när militära 

resurser nyttjas. En principiell skillnad ligger i hur de militära resurserna används. 

Vid krigföring nyttjas militärt våld för att uppnå vissa politiska syften, under det att 

militära resurser kan nyttjas vid krishantering för att trygga säkerhet, liv och hotade 

samhällsintressen.”
13   

  

                                                 
12

 Detta regleras i 11 § Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. 
13

 Militärstrategisk doktrin 2016, s. 21. 
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2. Syfte 

2.1. En beskrivande studie 
Syftet med studien är att kartlägga hemvärnssoldaters erfarenheter från att delta i 

bekämpningen av stora bränder, särskilt med avseende på konsekvenser för förbandets 

krigsduglighet. 

2.2. Frågeställning 

Studiens frågeställning som vi avser besvara är: 

Hur uppfattar hemvärnssoldaterna sina erfarenheter under skogsbränderna kopplat till 

krigföringsförmåga: 

- Gällande fysiska faktorer? 

- Gällande konceptuella faktorer? 

- Gällande moraliska faktorer? 

3. Teori  

3.1. Forskningsöversikt 

I studien har vi sökt efter tidigare studier inom området. Studier om hur Försvarsmaktens stöd 

till samhället påverkar krigsdugligheten, och specifikt hur det påverkar individen avseende 

dess kunskaper och färdigheter. Sådana specifika forskningsprojekt har inte gått att finna. Det 

bekräftas även av Försvarsmaktens avdelning för erfarenhetanalyser vid Högkvarterets 

Insatsledning. Erfarenhetsanalyser har genomförts inom Försvarsmakten, men dessa har 

främst fokuserat på ledningen av insatser ur ett Försvarsmaktsperspektiv. Det finns en som 

avhandlar branden i Västmanland 201414 och en som omfattar bränderna sammantaget 2018.15 

Analysen från 2018 är belagd med sekretess. Författarna till denna studie har läst dem, men 

bedömt att innehållet inte relaterar direkt till just denna studie. Vidare genom vår förförståelse 

för området, vet vi att detta ämne inte diskuteras och lyfts formellt.  

I Försvarsmaktens Militärstrategiska doktrin beskrivs krigföringsförmågan som ett tempel 

som bärs upp av tre pelare. Varje pelare representerar en faktor som bär upp ett tak på 

templet. Hela templet symboliserar krigföringsförmågan, se Figur 1. De tre pelarna är de 

fysiska-, de konceptuella- och de moraliska faktorerna. I doktrinen menas att 

krigföringsförmågan måste förstås som en helhet. Helheten byggs upp av väldigt olika delar 

som likväl måste förstås var för sig. Denna modell kommer hädanefter benämnas som 

“pelarmodellen”. I vår studie använder vi pelarmodellen för att på en mer abstrakt nivå 

diskutera om vad som utgör ett förbands krigföringsförmåga i olika sammanhang. Modellen 

kommer också användas för att analysera våra resultat.   

  

                                                 
14

 Erfarenheter från Försvarsmaktens stöd till insatsen i Västmanland, FM2014-7180:1 (Ö) 
15

 Erfarenhetsanalys: Försvarsmaktens stöd till brandbekämpning sommaren 2018, FM2018-14376:3 (H/R) 
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Fysiska faktorer reflekterar den materiella sidan i numerär, tillgång på utrustning och 

tekniknivå. 

Konceptuella faktorer innefattar den mänskliga sidan i sättet att tänka, sättet att föreskriva 

handling – doktrin och lagrum, sätt att skapa ordning och liknande. 

Moraliska faktorer reflekterar den mänskliga sidan i vilja, mod, ledarskap, utbildning, övning, 

träning, tålighet, etik och dylikt.16 

 

Figur 1 Krigföringsförmågan vilar på tre pelare. Illustration: Martin Ek/Eken Produktion 

I Militärstrategiska doktrinen betonas att de tre faktorerna måste betraktas i relation till 

helheten, det vill säga i relation till motståndaren. I vår studie skall skogsbranden betraktas 

som en högst levande och oberäknelig motståndare som inte tar någon hänsyn eller missar sin 

chans att omringa vår personal, förstöra egendom eller driva människor på flykt. 

I sammanhanget har ett antal uppsatser skrivits och som genom sina frågeställningar och 

slutsatser styrker relevansen med att använda krigföringsförmågans pelarmodell som ett stöd. 

Rebecka Haendler, studerande vid Försvarshögskolans (FHS) OP17 09-12, visar i sin 

undersökning att pelarmodellen fortfarande är tillämpbar i sin befintliga form.18 Detta genom 

att pröva pelarmodellen genom att undersöka vilken förankring de fysiska, konceptuella och 

de moraliska faktorerna har mot militärteoretikerna David Galulas och John Wardens olika 

teorier. Hon ger avslutningsvis förslag på fortsatt forskning, exempelvis hur faktorerna 

värderas inom respektive pelare, det vill säga vad som gör att en pelare benämns stark eller 

svag kopplat till en specifik kontext. Vår studie kommer att tangera detta förslag om fortsatt 

forskning.  

Gustaf Dufbergs, studerande vid FHS, ChP19 03-05, uppsats syftar till att undersöka vilket 

stöd pelarmodellen har i Sun Zis, Carl von Clausewitz, Antoine Henry de Jominis och Mao 

Tse-tungs teorier om krigföring och krigföringsförmåga.20 Hans resultat medger att faktorer ur 

                                                 
16

 Militärstrategisk doktrin 2016, s. 25. 
17

 Officersprogrammet är en grundutbildning för officerare. 
18

 Haendler, Rebecka, Krigföringsförmåga, svensk doktrin och dess stöd i internationella teorier, 2012. 
19

 Chefsprogrammet var en högre utbildning för officerare, nu ersatt av HOP12. 
20

 Dufberg, Gustaf, Krigföringsförmåga, 2005. 
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pelarmodellens tre pelare förekommer i alla de valda militärteoretikernas verk. De tre pelarna 

har därmed, enligt Dufberg, en tydlig grund i klassisk militärteori.21 

Det finns ett antal teorier som förklarar, dels motivationen av en soldats deltagande i militära 

insatser, men även deras engagemang till en militär organisation. I vår studie är avsikten att 

endast beskriva erfarenheter av hemvärnssoldaternas deltagande, inte att förklara. Således 

kommer vi inte att gå in närmare på dessa teorier utan endast finna eventuella kopplingar 

mellan vårt resultat och dessa teorier. Exempel på sådana teorier är: 

Battistellis teori som är en utveckling av Charles Moskos I/O-teori, omfattande tre kategorier 

som beskriver olika synsätt på yrken inom militära organisationer.22  

Paleomodern - fokuserar på organisationens behov. Individen motiveras av att känna sig 

användbar för organisationen och för andra människor. Individen motiveras också av 

patriotiska orsaker som att stärka organisationen eller det egna landet och betraktar det som 

sin plikt att tjänstgöra.  

Modern - fokuserar på individens materiella behov. Individen motiveras av att få ekonomiska 

fördelar och motiveras av att få kunskap inför militär karriär eller civilt liv.  

Postmodern - fokuserar på individens självförverkligande. Individen motiveras av äventyr och 

utmaningar, men även genom att individen använder organisationen för att utveckla och hitta 

sig själv. 

En annan teori är Meyer och Allen som 1997 sammanfattade sina tidigare studier av tre 

psykologiska skalor som förklarar personers engagemang till organisationer.23  

Affective commitment (AC) - Den anställdes känslomässiga åtagande och engagemang för en 

organisation eller förband, som denna identifierar sig samt har involverat sig med. 

Continuance commitment (CC) - Refererar till kostnaden att lämna organisationen. Personen 

har investerat en massa år i organisationen alternativt svårigheten över att få ett annat jobb. 

Normative commitment (NC) - Känslomässig skyldighet att tjänstgöra och som uppfattas som 

en pliktkänsla, ens ”kall”. 

3.2.Centrala begrepp 
3.2.1. Hemvärnsförbanden 

En hemvärnsbataljon består i regel av tre till fem kompanier; hemvärnsbevakningskompanier 

och hemvärnsinsatskompanier. Inom varje hemvärnsbataljon organiseras en bataljonsstab som 

är bataljonschefens ledningsorgan samt betjäningsförband. Kompanierna består i sin tur av två 

till fem plutoner. Plutonen är Hemvärnets normala stridsenhet och skall kunna verka inom 

kompaniets ram.  

3.2.2. Krigsduglighet 

Varje år genomförs en krigsförbandsvärdering (KFV) av hemvärnsförbanden, vanligtvis på 

bataljon men genomförs även på fristående kompanier och plutoner. Dessa värderingar görs 

initialt av förbandens chef i samråd med förbandens utbildningsgrupp. Förbandens värdering 

                                                 
21

 Ibid., s. 35. 
22

 Battistelli, Fabrizio, Peacekeeping and the Postmodern Soldier, 1997. 
23

 Allen, Natalie & Meyer, John, Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application, 1997. 
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överses därefter av dennes högre chef, i detta fall av den regionala staben som lägger sista 

ordet innan den skickas in. I KFV värderas personal, materiel (utrustning), anläggningar och 

uppgifter i en skala 1-5. Dessa sammantaget resulterar i förbandens krigsduglighet (KDU). I 

den personella värderingen innefattas hur väl förbandet är uppfyllt i procent, eventuella brister 

i utbildning samt hur väl denna personal har uppfyllt sina avtalsdagar. Brister i soldaters 

kunskap kommer att innebära att viss materiell inte kan användas, att vissa uppgifter inte kan 

lösas fullt ut med all personal och således kan förbandets duglighet försämras i att lösa sina 

huvuduppgifter. 

Ovanstående innebär att hemvärnssoldaterna måste delta i den utbildning som är planerad för 

dem och att de deltar i krigsförbandsövningarna. Det är vid utbildningarna som de kan erhålla 

sin specifika kunskap och färdighet de behöver för sin befattning och som är grunden för 

förbandets krigsduglighet. 

3.2.3. Utbildning 

Hemvärnets utbildning omfattar i regel fyra till åtta dagar per år. Inom dessa dagar planeras 

olika utbildningar och övningar. Dels för personlig utveckling genom befattningsutbildning, 

men även genom olika typer av förbandsutbildning. Utbildningen tar sitt avsteg i förbandets 

krigsförbandsspecifikation och krigsförbandsmålsättning (KFS/KFM). Ansvarig för denna 

planläggning, genomförande och uppföljning av verksamheten är respektive regementes 

utbildningsgrupper som förbandet tillhör. Denna verksamhet genomförs principiellt i 

tvåårscykler omfattande ett befattningsår och ett förbandsår. Genom att delta på samtliga 

avtalsdagar uppfyller individen sitt avtal och delges sin årliga avtalspremie.24 Den uppfyllnad 

återspeglar sig även i den årliga krigsförbandsvärderingen (KFV) genom en procentuell 

redovisning av resultatet av personalens möjliga utveckling, det vill säga närvaro. 

3.2.4. Avtal/förpliktelser 

För att kunna använda personal ur hemvärnsförbanden i grundberedskap krävs ett enskilt 

åtagande vilket framgår av Försvarets författningssamling, FFS 2010:8. Med nuvarande 

lagstiftning kan hemvärnssoldaten med tjänstgöringsplikt endast ianspråktas vid höjd 

beredskap och hemvärnsberedskap. Om soldaten har ett avtal med Hemvärnet 

(hemvärnsavtal) eller ett frivilligavtal föreligger inget anställningsförhållande mellan 

hemvärnssoldaten och Försvarsmakten. Frivilligavtal har de som tillhör en annan frivillig 

försvarsorganisation men som bemannar ett hemvärnsförband med vissa 

specialistbefattningar. 

Enligt 3 § i Hemvärnsförordningen (1997:146) är deltagande i hemvärnet frivilligt. Enligt 5 § 

medges att Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att ingå avtal med en 

person om att han eller hon skall tjänstgöra som hemvärnssoldat. Detta avtal om sådan 

tjänstgöring får ingås med den som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är lämplig för 

tjänstgöring i hemvärnet. Av avtalet skall tjänstgöringens art, tjänstgöringens skyldighet i 

omfattning samt tjänstgöringen i tid framgå. Av avtalet skall det vidare framgå att 

hemvärnssoldaten är skyldig att tjänstgöra under hemvärnsberedskap och inte får säga upp 

avtalet under sådan beredskap.  

                                                 
24

 Handbok Hemvärn, 2018, s. 117; FFS 2009:4 för detaljer om ersättning. 
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3.2.5. Lagar och förordningar 

Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet  

Denna förordning beskrivs för att uppnå en förståelse varför vi valt att avgränsa bort de 

insatser som genomförs med denna som grund. De handlar i huvudsak om övriga insatser till 

stöd för samhället som inte definieras som räddningstjänst. Förordningen innehåller enligt 1 § 

bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till statliga myndigheter, kommuner, landsting och 

enskilda. Enligt 6 § får Försvarsmakten lämna stöd endast om Försvarsmakten har resurser 

som är lämpliga för uppgiften och det inte allvarligt hindrar dess ordinarie verksamhet eller 

dess medverkan enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Det framgår i 8 § att när 

Försvarsmakten lämnar stöd till civil verksamhet får endast sådan personal inom 

Försvarsmakten som har lämplig utbildning för uppgiften medverka. Försvarsmakten skall se 

till att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om de särskilda förhållanden som 

kan gälla för uppgiften. Enligt 10 § får inte Försvarsmaktens personal, enligt denna 

förordning, användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att personalen 

kan komma att skadas. Slutligen framgår även i 11 § att en enhet inom Försvarsmakten som 

lämnar stöd enligt denna förordning skall stå under befäl av en militär chef. 

Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 

Enligt bestämmelserna i denna lag framgår i 1 § att denna syftar till att i hela landet bereda 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 

tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. I 2 § delges att med räddningstjänst avses 

i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och 

överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom 

eller miljön. Slutligen framgår i 7 § att en statlig myndighet eller en kommun är skyldig att 

med personal och egendom delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren och 

vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen på anmodan av den myndighet som ansvarar 

för saneringen. En sådan skyldighet föreligger dock endast om myndigheten eller kommunen 

har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet. 
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4. Metod 

4.1. Forskningsmetod 
Vi har ett kvalitativt förhållningssätt till genomförandet av vår studie. Metoden har innefattat 

intervjuer av dels informanter, men främst respondenter. Informanterna intervjuades i syfte att 

bättre förstå sammanhanget och den kontextuella förståelsen. Genom respondenterna 

eftersträvar vi istället en förståelse av deras erfarenheter. Till skillnad från en kvantitativ 

analys ämnar vi inte göra en studie av frekvens eller omfattning, än mindre inhämta och 

analysera data med numeriska värden.  En kvantitativ metod skulle i detta fall kunna begränsa 

oss i möjligheten att spegla de sätt som en individ påverkas. Däremot skulle fördelen för oss 

med en kvantitativ metod vara att nå ut till en större population och inhämta data som kan ge 

oss möjligheten till en annan typ av studie. Kvantitativ metod genom frågeundersökning har 

dock Karlstad universitet begränsat studenter att genomföra efter principbeslut kopplat till 

lagstiftningen GDPR.25 

Genom en kvalitativ metod avser vi genom intervjuer och analyser studera och synliggöra 

vilka erfarenheter soldaterna ger uttryck för. Således passar denna metod bättre i vår studie.  

Då det empiriska materialet kan påvisa en stor spännvidd av soldaternas erfarenheter ämnar vi 

ha en induktiv ansats. Vårt resultat lägger en möjlig grund för andra forskare att söka efter ett 

orsakssamband i sina studier med utgång från våra beskrivningar och slutsatser. En kvalitativ 

metod medger också faktorer som kan försummas i en enkätundersökning. Detta för att den 

specifika frågan uteblir eller för att respondenten inte medges uttrycka sig tillfyllest på grund 

av enkätens utformning. 

4.2. Operationalisering av Pelarmodellen 

I studien skall vi kartlägga vilka erfarenheter hemvärnssoldaten får av att delta i en 

omfattande skogsbrandsinsats, främst avseende kunskaper och färdigheter.  En beskrivande 

studie ger oss svar på frågor av typen var, när, hur, vem och vilka.26 Vi kategoriserar empirin 

vi erhåller utifrån de olika intryck och erfarenheter som individerna fått uppleva, för att 

slutligen presentera resultatet. För att åstadkomma det behövs någon form av teoretisk 

utgångspunkt.27 Syftet med denna är att konstruera ett analysverktyg med vars hjälp vi kan 

kategorisera och analysera de fenomen som intresserar oss i undersökningen. Pelarmodellen 

fann vi för trubbig och för övergripande för att kunna använda som analysverktyg, således 

behövde vi skapa ett nytt, där pelarmodellens begrepp operationaliserats. 

4.2.1. Analysverktyg 

Vårt analysverktyg konstruerades utifrån krigföringsförmågans grundpelare, se Figur 1. 

Analysverktyget använder vi som verktyg för att leta efter rätt saker, det vill säga de aspekter 

eller argument som vi studerar. Analysverktyget är länken från pelarmodellen till vår 

inhämtning av data. Analysverktyget hjälper oss att omhänderta alla erfarenheter som 

                                                 
25

 Dataskyddsförordningen (GDPR) The General Data Protection Regulation. 
26

 Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael., Oscarsson, Henrik., Towns, Ann., Wängnerud, Lena., Metodpraktikan, 5. 

uppl, 2017, s. 37. 
27

 Ibid., s. 137. 
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individerna ger uttryck för, både som privatperson och som soldat anställd av 

Försvarsmakten. Detta görs för att slutligen föra en diskussion om hur deltagandet i dessa 

stora insatser påverkar krigsdugligheten.   

 

Figur 2 Analysverktyget operationaliserat från pelarmodellen 

- Familj; avser hur familj/andra anhöriga påverkas, livspusslet. 
- Ekonomi; avser hur individen påverkas ekonomisk genom exempelvis inkomstbortfall, ersättningsnivå, 

tydliga bestämmelser och direktiv för vad som gäller vid tjänstgöringen. 
- Sysselsättning; avser hur individen påverkas avseende sin sysselsättning genom exempelvis pågående 

studier, samhällsviktigt arbete, egenföretagare eller samförstånd med arbetsgivare. 
- Kunskaper/färdigheter; avser hur individen påverkas avseende nya kunskaper & färdigheter, identifiering 

av brister, förstärkning av tidigare kunskaper & färdigheter, insikter, systemförståelse. 
- Mjuka värden; avser hur individen påverkas genom insikter i krishantering, ledarskap, beslutsfattning, 

erkännande med mera. 
- Utbildning; avser hur individen påverkas avseende möjligheter till deltagandet i övningar och utbildningar 

efter skogsbränderna. 
- Materiel; avser hur individen påverkats av tillgång, frånvaro eller bristfällig materiel. 

Kategorierna som utgör analysverktyget har framkommit utifrån Regional Stab Mitts 

erfarenheter från planering och ledning av markterritoriella insatser mellan åren 2013-2018. 

Under åren har frågeställningar och reflektioner från hemvärnspersonalen i huvudsak berört 

de områden som kategorierna i verktyget är indelade. 

Respektive kategori under privatperson och hemvärnssoldat kopplas i huvudsak mot varsin 

pelare. Varje kategori påverkar även övriga pelare, men inte i lika stor omfattning. Vi gör 

antagandet att kategorin Kunskaper/färdigheter inte följer mönstret utan kan kopplas mot 

samtliga tre pelare ungefär lika mycket. 

För att eftersöka rätt data måste vårt analysverktyg och frågorna i våra intervjuer 

överensstämma. Frågorna måste kunna spåras till verktyget. Vi använder senare 

analysverktyget för att kategorisera de empiriska data och presentera den för läsaren i samma 

struktur. 
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Ett väl fungerande analysverktyg bör uppfylla ett antal tekniska krav.28 Det första kravet är att 

det måste avgöras hur de olika påverkansfaktorerna som eftersöks skall kännas igen. Det 

måste även vara tydligt att analysverktyget vilar på tydliga principer och att det skall framgå 

på vilken grund som indelningen gjorts. Ett tredje krav är att klassindelningen skall vara 

uteslutande. Det måste finnas skillnader mellan kategorierna. Den tydliga gränsdragningen är 

ofta svår att uppnå vilket inte är helt ovanligt vid empiriska analyser. Det fjärde och sista 

kravet är att kategorierna skall vara uttömmande. Med uttömmande är vår bedömning att alla 

fenomen skall ha sin plats i analysverktyget, eller åtminstone de som är mest relevanta. 

Författarna skall således inneha handlingsberedskap att komplettera sitt analysverktyg med 

kategorier om det behövs och är relevant. Med anledning av den fjärde regeln kompletterade 

vi analysverktyget med en kolumn för övrig data.  

4.2.2. Analysmetod 

Metoder vid beskrivande analyser har två huvudsakliga ingångar. Den ena är klassindelande 

analys.29 Uppgiften vid en sådan analys är att avgöra huruvida ett argument, påstående eller 

förklaring tillhör eller inte tillhör en given klass.30 I vårt fall handlar det om att passa in 

individens svar i någon av de olika kategorierna i vårt analysverktyg, för att uppnå struktur. 

Således liknar vår metod den klassindelande analysen. Alternativet till en klassindelad analys 

är en idealtypsanalys. Vi uppfattar att för idealtypsanalysen skall det finnas något tydligt att 

förhålla sig till, en idealtyp, inget medelvärde utan ett extremvärde. Mätningen sker sedan mot 

i vilken grad som analysenheten motsvarar idealbilden.31 För vår studie finns det av två 

anledningar ingen idealtyp att förhålla sig till. För det första vill vi beskriva hela spektret från 

det att individen resonerat som privatperson till det att individen utfört sitt arbete anställd av 

Försvarsmakten. Den andra anledningen är att individen i dessa stödinsatser inte utfört det 

arbete som denna var tänkt att göra inom ram för sitt krigsförband. Således finns ingen 

utbildningsspecifikation att tjäna som en idealbild. Vår studie medger dock för framtida 

idealtypsanalyser efter vi beskrivit hur individerna, som verkat år 2014 respektive 2018, 

bedöms ha påverkats. 

Individen blir tillfrågad om att delta i insatsen i egenskap av privatperson och behöver därför 

beakta både positiva och negativa konsekvenser för sin familj, sin ekonomi och hur åtagandet 

påverkar dennes sysselsättning. När individen accepterat att ställa upp vid insats får individen 

en tillfällig anställning av Försvarsmakten. I det skedet, uppfattar vi, blir andra kategorier mer 

relevanta vilket framgår av analysverktyget.  

4.2.3. Genomförande 

Datainsamlingen utförs genom semi-strukturerade samtalsintervjuer över telefon. Dessa 

intervjuer ämnar skapa ett bättre djup och förståelse för de aspekter som soldaten erfarit, både 

som hemvärnssoldat och som privatperson, vid sitt frivilliga deltagande vid en stödinsats. 

Detta genom exempelvis frågeställningar om vilka deras erfarenheter är och vad dessa fått för 

konsekvenser. Genom intervjuerna ges möjligheten att komma närmare soldaterna samt ge 

                                                 
28

 Esaiasson, m.fl., 2017, s. 138. 
29

 Ibid., s. 137. 
30

 Ibid., s. 137. 
31

 Ibid., s. 140. 
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dem större frihet att påverka samtalet. Men även möjligheten att ställa uppföljningsfrågor när 

intressanta sidospår dök upp, vilket i en enkätundersökning eller vid en observation varit 

svårare. Samtalsintervjuer ger ofta goda möjligheter att registrera svar som är oväntade.32 

Intervjuerna fungerar även bra på att blottlägga saker som kan vara “osynliga” för inblandade 

personer. Just de två sistnämnda möjligheterna var synnerligen viktiga för oss på grund av vår 

förförståelse inom ämnet.  

Valet till semi-strukturerade intervjuer kontra ostrukturerade intervjuer, som än bättre kunnat 

komma åt både ytterligheter och djup, föll på att vi dels var två personer som genomförde 

intervjuer på varsitt håll samt att vi efterfrågat svar på ett antal olika kategorier i 

analysverktyget. 

Anledningen till att intervjuerna genomfördes över telefon var främst praktiskt. Vi 

eftersträvade att deltagarna i intervjuerna skulle representera flera bataljoner lokaliserade på 

spridda geografiska platser. Dessa geografiska platser som omfattade norra Dalarna till södra 

Stockholm medgav inte genomförande av samtalsintervjuer på plats på grund av för stora 

avstånd med höga transportkostnader som följd. Ett ytterligare skäl var för att kunna 

möjliggöra en mättnad i olika erfarenheter av hemvärnssoldatens deltagare i stödinsatserna. 

Denna ansats, likt teoretisk mättnad från “Grounded Theory”, syftade till att fortsätta intervjua 

personer i en avgränsad grupp tills inga nya fenomen uppkommer.33 En ansats som med andra 

metoder annars varit svår att nå på grund av begränsat med tid för studien. 

För att motverka begränsningarna med telefonintervju mot en personlig intervju (ansikte mot 

ansikte) förbereddes intervjupersonen genom att denna själv fick välja tidpunkt för intervjun. 

Således hade personerna möjligheten att befinna sig i en avslappnad situation med planerad 

tid uppbokad för att genomföra intervjun. Nackdelar som vi uppfattat uppkommer vid 

telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk på 

intervjupersonen.34 Om något känns obekvämt, personen upplevs haft mer att berätta eller om 

denne behövt använda sitt kroppsspråk eller andra hjälpmedel för att förklara sin sak. Positiva 

aspekter är istället att intervjupersonen troligen befunnits sig i en miljö som denna känt sig 

trygg i. En miljö som förhoppningsvis möjliggjort en mer ärlig upplevelse av vad personen 

varit med om än denna velat delge mellan fyra ögon. 

4.2.4. Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med förberedd intervjuguide, se bilaga 4. För att säkerställa 

intervjuguidens funktionalitet genomfördes två stycken provintervjuer.35 Dessa hade till syfte 

att utveckla intervjuguiden genom en förbättring av den logiska ordningen på frågorna. Detta 

ämnade leda till ett bättre dynamiskt fungerande samtal som i slutänden gav mer utförliga 

svar. Intervjuguidens inledning bestod utav syftet med denna studie, följt av olika avsnitt med 

frågor. Det inledande avsnittet avhandlade respondentens bakgrundsinformation samt ett par 

allmänna frågor om personen och dennes anledning att vara med i Hemvärnet. Efterföljande 

                                                 
32

 Esaiasson, m.fl., 2017, s. 260. 
33

 Ibid., s. 125-129, 167-168. 
34

 Bryman, Alan., Samhällsvetenskapliga metoder, 2011, s. 210. 
35

 Esaiasson, m.fl., 2017, s. 277. 
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avsnitt behandlade de tematiska frågorna som i sig hade teman som tog avstamp från 

analysverktyget. Till dessa följde ett par förberedda uppföljningsfrågor för att nå både djup i 

svaren samt vid behov även vidga svaren med kompletterande infallsvinklar, samt även 

uppkomna behov av tolkningsfrågor så vi inte missförstått varandra. Intervjuguiden 

avslutades därefter med frågor om respondenten ville komplettera något till tidigare svar, 

tillägga något övrigt som kan gagna vår studie samt om denne kunde tänka sig vara 

tillmötesgående för eventuella kompletteringar framöver. Intervjuerna spelades in samt 

antecknades under intervjuns gång. Dessa sammanfattades sedermera genom arbetssättet 

kategorisering.36 Tiden för intervjuerna varierade mellan 20 till 40 min. Intervjuerna 

genomfördes mellan 26/4-6/5 2019. 

4.2.5. Deltagare 

Deltagarna tillhör hemvärnsförband från Mellersta Militärregionen och har således under 

bränderna delgetts sina uppgifter av Regional Stab Mitt. En stab där båda författarna av denna 

studie arbetat i. För att motverka en eventuell påverkan av uppgiftslämnaren valdes i 

huvudsak (12 av 15) deltagarna ut som vi inte tidigare haft någon närmare kontakt eller 

relation till.  Valet till att intervjua just främlingar bidrar till att upprätthålla en distans. Från 

respondentens sida kan det även vara lättare att öppna upp sig för någon de inte känner.37 

Övriga tre som ändå intervjuades, gjordes i syfte att få representation från samtliga kriterium. 

Vår förförståelse för ämnet gav oss fort en god förståelse för hur insatserna påverkat 

personerna. Genom en djup förståelse inom ämnet medgavs även möjligheten att ställa 

relevanta uppföljningsfrågor. Undersökningen genomfördes med 15 stycken personer. 

Individerna valdes ändamålsenligt ut på grund av sin erfarenhet genom följande urvalsram.  

Tabell 1 Urvalsram för respondentintervjuerna 

Urval Kriterium 

Deltagit i stödinsats vid större brand 2014 2018    

Tillhör Hemvärnsbataljon 17. 22. 23. 26. 28. 

Tillhör ålderskategori 18-29 år 30-30 år 40-49 år 50-59 år ≤60 år 

Antal tjänsteår i Hemvärnet 0-4 år 5-8 år 9-12 år 13-17 år >17 år 

Man eller kvinna Man Kvinna    

För att uppnå detta urval skickades, i samråd med respektive bataljonchef, ett inledande epost 

där slumpmässigt utvalda individer fick svara på några korta frågor. Frågor ställdes om de 

tidigare deltagit i någon av bränderna samt deras inställning till medverkan i studien. För mer 

detaljer om mailet för urvalet, se bilaga 3 Urvalsfrågor. 66 svarande valde att frivilligt ställa 

upp på en intervju. Utifrån deras svar valdes 15 deltagare ut. Detta urval genomfördes 

                                                 
36

 Ibid., s. 280. 
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 Ibid., s. 268. 



17 

 

slumpmässigt inom respektive kriterium, men representativt fördelat kriterierna dem 

sinsemellan. Således uppnåddes en representation från samtliga kriterier från tabell 2. 

Syftet med urvalet var att uppnå en kontrastrik bild av upplevda aspekter för deltagandet i 

stödinsatserna. Således användes ett stratifierat urval då vi annars riskerade att missa viktiga 

gruppers synpunkter. Detta urval återspeglas genom representation av både kvinnor och män, 

olika ålderskategorier och yrkeserfarenhet38 samt spridda bataljonstillhörigheter. 

4.3. Informantintervjuer 
Som komplement till respondenterna genomfördes två stycken informantintervjuer med 

centralt placerad personal på Försvarsmaktens produktionsledning för Hemvärnet. Dessa 

intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats. Ena informanten representerade 

Hemvärnets förtroendeorganisation medan den andra var ansvarig för Hemvärnets långsiktiga 

planering. Vi ämnade med de intervjuerna dels komma åt hur den samlade bilden på centralt 

håll förhöll sig till de olika aspekterna på deltagande vid skogsbränderna samt om dessa hade 

någon klarlagd positiv eller negativ betydelse för soldaten och förbandet. Med klarlagd menar 

vi i detta fall, om undersökningar inom området genomförts med ett påvisande resultat. Vi 

önskade också bli delgivna övriga händelser inom detta område, såsom inriktningar från 

politiskt- eller försvarsmaktsledning, samt synpunkter från Hemvärnets 

mediainflytandeorganisation.39 En avslutande anledning var att skaffa oss statistik på åren för 

de stora bränderna samt åren däremellan gällande uppfyllnad av förbandens avtalsdagar. 

Syftet med den statistiken var att studera om någon inverkan, på grund av deltagandet i 

bränderna, gick att skönja åren 2014 respektive 2018. Antingen en negativ, det vill säga en 

nedgång av avtalsuppfyllnad alternativt en positiv uppgång. Denna sistnämnda inverkan är 

något som diskuterats inom Försvarsmakten efter framförallt stödinsatserna 2018. 

4.4. Förförståelse 
Vår förförståelse har påverkat vårt val av forskningsområde samtidigt som vår förförståelse 

varit en förutsättning för att kunna sätta forskningsområdet i ett sammanhang. Den kontext 

studien sätts i präglas av vår erfarenhet genom att vi båda deltagit ledningen av det militära 

stödet till räddningstjänsten i bränderna på högre ledningsnivå vid Regional Stab Mitt. Dessa 

erfarenheter ger en mycket god insikt, både kunskaps- och förståelsemässigt, för det som 

soldaterna ger uttryck för. Eftersom förförståelsen färgar våra tolkningar anser vi det är viktigt 

att redovisa och tydliggöra den i vår uppsats. Genom att beskriva vår förförståelse för området 

ämnar vi med tidigare studier identifiera en kunskapslucka som vi utifrån den inhämtade data 

kan presentera ett resultat från.40 

4.5. Etiska överväganden 
Våra forskningsetiska överväganden präglas av individskyddskravet. Då studien endast är av 

beskrivande form och inte en förklarande studie har återhållsamhet utgjorts avseende 

uppföljningsfrågor kopplade till individens och familjens levnadsförhållanden samt 

                                                 
38

 Yrkeserfarenhet i detta fall syftar på deltagarnas antal tjänsteår inom Hemvärnet. 
39

 Mediainflytande inom Hemvärnet skall syfta till delaktighet och möjlighet att påverka Hemvärnets 

verksamhet och utveckling. Handbok Hemvärn, Försvarsmakten, 2018, s. 101. 
40

 Esaiasson, m.fl., 2017, s. 266. 
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utmaningar i vardagen. Detta gällde både vid insamlingen av data, men även vid 

presenterande av resultatet.  

Frivilligheten i studien har uppnåtts genom en inledande urvalfråga där deltagarna fyllt i Ja 

eller Nej avseende sin medverkan i studien. Inför intervjuerna försågs deltagarna med en 

siffra för att skapa en anonymisering. Intervjuerna inleddes genom att delge deras deltagande i 

studien, samt en påminnelse om frivilligheten. Men även att underlaget efter intervjuerna 

endast hanterades av forskarna själva och att den informationen endast sparades ner på lokal 

dator och att informationen efter studiens slut skulle raderas. I studien fanns inget syfte att 

behandla känsliga personuppgifter och således hölls detta borta med god marginal. Genom 

dessa överväganden anser vi oss förhållit oss till dataskyddsförordningen GDPR. 

I övrigt har vår förförståelse för ämnet varit svårt att hantera. Genom våra befattningar på 

Regional Stab Mitt sitter vi på tämligen unik kompetens inom detta område, en kompetens vi 

inte velat skall färga studien, men ändå velat nyttja. Detta tillsammans med vårt eget 

deltagande i bränderna, som Hemvärnets högre militära chef, har påfrestat Vetenskapsrådets 

samtyckeskrav regel 4. Regeln delger att ett beroendeförhållande inte bör föreligga mellan 

forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.41 Detta 

beroendeförhållande gick således inte att undvika helt.  

4.6. Metodavgränsningar 

Stödinsatserna som vi undersöker sker med lagstödet Lagen om skydd mot olyckor och inte 

stöd enligt stödförordningen. Insatserna enligt LSO innefattar i vår studie endast omfattande 

skogsbränder och inte eftersök efter försvunna personer. Insamlingen av data sker endast från 

de Hemvärnsförband som var insatta i Västmanland 2014 och i Västmanland, Älvdalen och 

Ljusdal 2018. Insatserna som vi undersöker har skett inom Mellersta Militärregionen och letts 

av Regional Stab Mitt. I studien har vi även valt att avgränsa bort att studera psykologiska 

fenomen, exempelvis stressyndrom som kan uppkomma i miljöer dessa soldater verkat i. 

Urvalet i studien innefattar inte personer som har avslutat sitt engagemang i Hemvärnet. 
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 Forskningsetiska principer, Vetenskapsrådet. 
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5. Resultat och Analys 

“Vi hade soldater som befann sig i en övertänd skog, enda vägen ut ur 

skogen var avskuren av branden…”
42

 

Resultatet av det inhämtade materialet presenteras på motsvarande sätt som vårt 

analysverktyg är konstruerat. Första avsnittet beskriver deltagarnas erfarenheter som 

privatperson, medan det andra avsnittet beskriver deltagarnas erfarenheter från perspektivet 

hemvärnssoldat. Efter respektive avsnitt återfinns en analys av det resultat som presenterats.  

I resultatredovisningen strävar vi efter att beskriva och presentera identifierade aspekter av 

deltagarnas erfarenheter. I analysen är avsikten att knyta erfarenheter mot pelarmodellen för 

att med stöd av den kunna diskutera konsekvenser för krigsdugligheten. 

5.1. Varför väljer Hemvärnsoldaten att ställa upp? 
I vår studie har det varit oundvikligt att inte studera varför en individ som är engagerad i 

Hemvärnet, för att försvara landet, i många fall också valt att efter frivilligt åtagande anpassa 

sitt privatliv för att kunnat delta i en stödinsats till samhället. Det är värt att påminna läsaren 

om det vi tidigare i studien redogör för, nämligen att Hemvärnet är utformat för att kunna 

verka vid ett väpnat angrepp mot Sverige. Det är Försvarsmakten som myndighet som fått en 

förfrågan från räddningsledaren om att stödja. Det är sedan Försvarsmakten som valt att 

tillfråga privatpersoner som är engagerad i Hemvärnet huruvida de kan acceptera ett frivilligt 

enskilt åtagande.43 

Därigenom kom det också på tal i intervjuerna varför personerna valt att tacka nej till viss 

tjänstgöring. Individen är en privatperson när denne tar emot förfrågan om att tjänstgöra. 

Förväntningarna på personen har varit att kunna inställa sig för tjänstgöring allt ifrån inom 

någon timme, till att personen fått en förvarning om flera dagar. Utifrån detta har vårt intresse 

väckts att studera vilka som varit de mest framträdande faktorerna för att individerna valt att 

ställa upp samt vilka argument de också haft för att avstå. Märk väl att huvuddelen av de 

intervjuade har tjänstgjort 1-2 perioder under samma skogsbrand men att de också under 

samma skogsbrand avstått från att tjänstgöra 1-2 perioder. Faktorerna var giltiga för år 2014 

och år 2018 och det finns inget som tyder på att de inte kommer att gälla även framöver. 

Under intervjuerna har det framkommit att hemvärnssoldaten vill göra en insats för samhället. 

De har velat hjälpa till. Individer har upplevt att de genom sitt engagemang inom Hemvärnet 

också har en större roll att spela i samhället: 

“Sen kände jag att jag ju ville hjälpa till, och göra någonting, det är ju det här man 

är med i Hemvärnet för, alltså inte specifikt bränder, men man är ju med för att göra 

någonting som är bra för andra”. 
44

 

Flera av deltagarna beskrev att de utgått från att de skulle delta i insatsen och först därefter 

reflekterat över hur deras privatliv kunde anpassa sig efter situationen. Andra beskrev att de 

anledningar som lett till att de fick avstå från att delta i huvudsak handlade om deras 
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familjesituation eller att de faktisk befunnit sig geografiskt på en helt annan plats som inte 

medgav något engagemang. 

En av deltagarna med en högre chefsbefattning inom sitt förband nämnde andra anledningar 

som inte lika tydligt framkom bland övrig personal. Individen reflekterade om sin vilja att 

ställa upp och om det upplevda ansvar som åligger denne genom sin roll som chef och ledare: 

“Det är mitt ansvar som chef, min uppgift, så det känns helt naturligt. Det ligger i 

rollen, allt annat vore ju konstigt”.
45

 

Trots frivilligheten har de intervjuade upplevt ett ansvar som de inte velat undandra sig. Även 

från övriga chefer i studien, från toppen och neråt, upplevdes det som självklart att engagera 

sig och att de gjort vad de kunnat utifrån den situation de befann sig i. Det framkom också att 

när ens chef kontaktat en, upplevdes lojalitet till denne, sina kamrater och sitt förband som 

gjorde att individerna försökt bidra på något sätt. Lojaliteten har också yttrat sig uppåt i 

systemet där individen kunnat se sig och sitt förbands roll i ett större sammanhang. En individ 

menade att en chef sätter tonen för engagemanget hos övriga: 

“Inom ramen för uppgifterna inom Försvarsmakten, så har vi uppgifter att stödja 

samhället och jag har ju skrivit på för att vara en del av Försvarsmakten”.
46

 

Försvarsmakten har satsat tid, resurser och pengar på att rekrytera, utbilda och vidareutbilda 

varje hemvärnssoldat. Det framkom bland de intervjuade att förutom individens 

samhällsengagemang och vilja att hjälpa till, såg även några detta som en chans att ge något 

tillbaka till Försvarsmakten. Några har också nämnt att de sett sitt deltagande som en chans att 

på en högst personlig nivå utveckla sig: 

“Ett mer egoistiskt skäl är att jag vill få chansen att tjänstgöra i någon form av skarp 

verksamhet, det ger annat än vad övningar ger”.
47

 

5.2. Privatperson 
5.2.1. Familj 

De aktuella bränderna inföll under sommaren och under huvuddelen av de intervjuades 

semesterperiod. De intervjuade visade på en stor vilja att justera sina planer i den mån det 

gick. Framför allt var det aktuellt när individen var på hemmaplan och det fanns en möjlighet 

att planera om. I andra fall har individen varit utomlands vilket inneburit att personen inte 

kunnat delta förrän denne återvänt till hemorten. För de som beslöt att engagera sig var det 

oundvikligt att familjen påverkades av engagemanget, men också att familjen påverkade 

individen. Individen har behövt ta hänsyn till familjens behov som indirekt medfört ett 

moraliskt dilemma om vart ens huvudsakliga engagemang skulle riktas. Utav några av de 

intervjuade förstår vi att individens initiala engagemang utgår från hemmet eftersom det för 

chefer fanns massor med uppgifter att lösa som främst var av administrativ karaktär. När 

många av individerna talat om att de tjänstgjort under sin semester, har de faktiskt gjort det på 

två olika sätt. Antingen i uniform i insatsområdet eller fritidsklädd i sommarstugan: 
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“För första gången i mitt liv hade vi planerat att ta ut en längre sammanhängande 

semester som skulle övergå i föräldraledighet, så vi skulle få 8 veckor tillsammans 

hemma med vårt första barn. Fyra av de veckorna gick åt till olika arbeten med 

brandinsatserna. Både förberedelser, själva insatserna men också efterarbete. Det 

dominerade hela sommaren”.
48

 

Det som nämndes i samband med att semester eller andra planer påverkats och som enligt en 

intervjuad underlättat individens beslut, är att familjen varit förstående och stöttande. 

Deltagarna uttryckte att när de blivit delgivna relevant information från högre militär chef, 

som beskrivit situationen i insatsen, gav det individen och dennes anhöriga en större 

förståelse. En förståelse som bidrog till en vilja att finna lösningar och nå samförstånd för att 

kunna engageras i insatsen. 

Det framkom också i intervjuerna att en god framförhållning från högre militär chef 

påverkade individens möjlighet att delta i insatsen. En framförhållning som varit mer 

bristfällig 2014, men som förbättrats till 2018. Framförhållningen medgav att individen 

kunnat göra justeringar av sin planering och att familjen haft möjlighet att hinna anpassa sig 

efter den nya situationen: 

“Man har sambo, man har hundar, man har andra åtaganden i livet också”. 
49

 

Vidare visar resultatet att väl avvägda tjänstgöringsperioder i insatsområdet påverkar 

individen positivt. Deltagarna upplevde att det har underlättat med kortare perioder istället för 

en längre. Detta möjliggör att mellan tjänstgöringstillfällena finna tid för individen att 

återhämta sig, ägna sig åt sin familj, arbete och andra vardagliga göromål. Hemmet skulle 

fortfarande skötas och hunden skulle fortsatt ha omvårdnad. Vid branden 2018 planerades 

tjänstgöringsperioder om ca 4-5 dagar för respektive bataljon. I de fall som individen inte 

hade möjlighet att delta på plats i insatsområdet framkom familjeskäl som en framträdande 

anledning. I huvudsak handlade det om barnomsorg eller att de upplevt velat ge familjen mer 

tid: 

“Ersättningen gjorde att jag kunde kompensera barnen för den tiden jag var borta. Vi 

hade råd att göra lite andra saker sen istället och då ta ut svängarna lite.”  
50 

5.2.2. Ekonomi 

Huruvida ersättningen påverkade viljan och möjligheten att ställa upp är en fråga 

intervjupersonerna fått fundera över, samt i vissa fall på vilket sätt den påverkat. Ingen av de 

intervjuade har sagt att de inte har haft möjlighet att delta på grund av den ersättning som de 

skulle få. Deltagare nämnde att det inte ens kommit på tal inför insatsen medan det för andra 

hade väckts frågor om detta tämligen direkt. Här påminns läsaren om att huvuddelen av de vi 

intervjuat haft semester och därför inte haft ett inkomstbortfall. En intervjuperson framhåller: 

“Det är aldrig någon som diskuterat frågan om ersättning men självklart så påverkar 

det ju flera och framför allt är det ju de som är i lastbilsbranschen som har svårt att 
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komma ifrån. Där är det en så känslig marknad. Men ekonomin är inget man tar upp 

när man är där eller när man kommer hem.” 
51

 

Vid branden i Västmanland 2014 var ersättningen inte densamma som 2018, utan mer 

ofördelaktig för individen.52 Det skapades, under insatsen, rykten och brus som upplevdes ha 

skapat merarbete för chefer på alla nivåer. Kraft som kunde ha lagts på annat: 

“2014 så visste vi inte vad ersättningen var, det gick så många rykten”
53

 

2014 gavs det sent besked om vilken ersättning som skulle gälla. Detta ledde till att förband 

tillhörande olika organisationsenheter gavs olika ersättningar efter vad organisationsenheterna 

själva funnit lämpligt. Detta upplevdes av individerna som en stark negativ påverkan. Inte av 

ersättningsnivån i sig utan på grund av avsaknaden av tydlighet om vad som egentligen 

gällde: 

“Oklarhet skapar frågeställningar bland manskapet. Det är bra när det är tydligt om 

vilken ersättning som utgår. Den här informationen är viktig för att familjen ska veta 

vilken intäkt de har. Så tydlighet är viktigt vad gäller de här grundfaktorerna. Det 

skapar annars så mycket brus inom förbandet”.
54

 

Många av de intervjuade har tjänstgjort både 2014 och 2018. Trots friktionerna med 

ersättningarna 2014 valde de ändå att tjänstgöra igen 2018. En av de intervjuade är tydlig med 

sitt missnöje med information före och under insatsen avseende ersättningsfrågor. Den 

intervjuade redogör också för ett stort inkomstbortfall för den perioden som tjänstgöringen 

varade. Det påverkade soldaten till den grad att soldaten avstod från vidare engagemang.  

Svaren under intervjuerna visar att ersättningarna under 2018 varit mer fördelaktiga och att 

alla intervjuade som deltagit 2018 haft en positiv inställning till nivån och hur ersättningen 

tillämpades. Problemet med tydlighet och att nå ut till samtliga individer verkade till del 

kvarstått: 

“2018 så var det ingen som frågade inledningsvis vad det var för beta lning men vi 

visste ju att frågan skulle komma så det var bara att försöka ta reda på det. Det tog 

tid och det var inte enkelt”. 
55

 

Det har ändå framkommit från individer att oklarheter fortfarande fanns och att detta lett till 

ryktesspridning, brus och således merarbete: 

“Jag tyckte det var en bra ersättning (2018) men det var väldigt mycket knorr kring 

ersättningen inom förbandet. Det var oklarheter och frågor och sen fick folk olika 

betalt också, kanske beroende på vilken utbildningsgrupp man tillhörde. Och det 

retade ju upp folk!”
56
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I vårt resultat framkommer att en stabsfunktion till det insatta förbandet skulle gynna insatsen. 

Den stabsfunktionen skulle antingen kunnat vara grupperad utanför det direkta insatsområdet 

eller vid hemmaförbandet. Anvisningar för ersättningar menar deltagarna har främst riktat sig 

till den personal som verkat direkt i insatsområdet. En av de intervjuade reflekterade kring 

detta: 

“Skulle man teoretiskt ha igång ett kompani så skulle det nog gå under en längre tid. 

Då roterar man soldaterna. Men hur gör man med bataljonsledningen. Hur roteras vi 

ut och in egentligen? Och hur får vi ersättning för det?” 
57

 

5.2.3. Sysselsättning 

Under intervjuerna framkom att huvuddelen av deltagarna haft semester under tiden för 

bränderna och således inte behövt ta hänsyn till sin arbetsgivare. För de som inte haft 

semester upplevde deltagarna sig ha haft en god relation och dialog med sina respektive 

arbetsgivare. En relation som de menade påverkat positivt för deras deltagande. Deltagarna 

talade också om att deras arbetsgivare överlag var positivt inställda till att de deltog i dessa 

insatser: 

“Min arbetsgivare har förståelse. De vet att jag är engagerad i Försvarsmakten, de 

har inget problem med det, jag har en överenskommelse med dem om att jag får 

sköta, inom rimliga gränser, mina militära angelägenheter inom ramen för min 

vanliga anställning. Så det där är inget problem.” 
58

 

För de hemvärnssoldater som i sin civila sysselsättning är chefer framkom att de använt 

möjligheten att anpassa sin verksamhet för att kunna delta i insatsen. I ett fall har detta skett 

genom att hemförlova sin personal på semester för att kunna frigöra sig själv. Genom att 

tjänstgöra på ett litet företag framkom att det kan påverka individens möjligheter att delta på 

ett negativt sätt. En av de intervjuade menade att han var en stor del av företaget och kunde 

inte undvaras utan större konsekvens. En annan intervjuad menade istället att tjänstgöra på ett 

litet företag har visat sig möjliggöra hans deltagande eftersom det periodvis gick att anpassa 

verksamheten. En ytterligare individ redogjorde istället för den konsekvens det blev då han 

arbetat i en samhällsviktig funktion. Den intervjuade upplevde en svårhet att bli ersatt, samt 

att verksamheten inte haft samma möjligheter att anpassas:  

“Jag blev tillfrågad 2018 men det var med för kort framförhållning så jag kunde inte 

ta ledigt från arbetet på sjukhuset. På sommaren är det svårt att ta ledigt från arbetet 

på sjukhuset”. 
59

 

Våra intervjuade har sett semestern som en möjlighet att kunna stödja samhället och hjälpa till 

utan att det påverkat arbetet eller familjens inkomst. Det illustreras av följande person: 

“Man offrar sin semester, men det kommer alltid en ny.” 
60
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Samma person fortsatte sedan och gav indikation på att semestern var en positiv förutsättning 

för att individen skulle kunna tjänstgöra i insatsen. Märk väl att denne redan genomfört två 

vändor varför också familj och de vardagliga åtagandena skulle omhändertas: 

“När jag fick förfrågan om att ställa upp en tredje gång så kände jag att jag nog 

måste prioritera jobbet eftersom semestern hade tagit slut”.
61

 

En sista påverkansfaktor som framkommit är de som avslutat sitt yrkesverksamma liv och är 

pensionärer. De uppgav sig ha färre faktorer att ta hänsyn till och såg inte deltagandet som 

alltför dramatiskt. 

5.2.4. Övrigt 

Inför intervjuerna har vi varit öppna med att det skulle kunnat framkomma sådan information 

som vi specifikt inte frågat om, men som vi ändå velat lyfta fram inom denna studie. Det 

framkom från individer, att stödinsatsen renderat ett mervärde till deras civila yrkesliv. En 

person arbetande inom civil sjukvård delgav att denne fått sig till hands en fördjupad kunskap 

om brännskador som medfört nytta till sitt ordinarie arbete inom sjukvården. 

En annan person verksam inom IT-branschen upplevde det problem som kommunerna gick 

igenom när nyfikna från hela landet sökte efter information på deras hemsidor om branden: 

“Kommunerna runt om i Västmanland fick problem med sina IT-system för det kom ju 

en massa nyfikna som ville logga in på Norbergs kommuns hemsida, och det var så 

många att den dog”. 
62

 

Information som bäst behövde nå lokalbefolkningen, men som på grund av överbelastning 

utifrån inte lyckades nå någon alls. Personen i fråga hade kommuner som kunder till vardags 

och kunde således sprida sin kunskap efter sina erfarenheter hur kommunerna bäst kunde 

motverka detta.  

5.3. Analys av resultaten från privatperson 
Erfarenheterna som privatperson beskrivs dels för att ange hur dessa indirekt påverkar 

krigsdugligheten men även hur de i allra högsta grad påverkar Försvarsmaktens möjlighet att 

använda Hemvärnet vid stöd till samhället vid en kris. Huvuddelen av de intervjuade anger 

som skäl till att de ställer upp att de har en vilja att hjälpa andra. Det är klart att man ställer 

upp, anger de flesta av dem. Det resultatet finner vi också i en c-uppsats från 2017 av Leif 

Staflin där han undersöker vad som motiverar människor till nationell tjänstgöring i 

hemvärnsförband med utgång från Battistellis motivationsteorier.63 Det är egenskaper som 

passar in i de moraliska faktorerna i pelarmodellen och hjälper till att bildligt bära upp taket 

som vilar på pelarna. Utan liknande inställning försämras krigsdugligheten. Taket börjar så 

sakta luta och utan rätt inställning, moral, attityd med mera kommer strukturen att rämna. För 

alla dem vi talat med har utgångspunkten varit att de skall delta i insatsen i den mån det går. 

De huvudsakliga faktorerna som verkar ha begränsat individerna har varit deras 

familjeförhållande och var de befunnit sig geografiskt. Det är relevant att också beskriva att 
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hemvärnssoldaten resonerar som en privatperson när denne tillfrågas om att delta i en insats. 

Har personen förhinder, oavsett skäl, kommer inte denne att delta. Då blir det ett reducerat 

antal hemvärnssoldater som disponeras för insatsen. Om inte personen har möjlighet att delta i 

en insats kan förbandet bli utan en chef eller en soldat med en specialistkompetens. De 

konsekvenserna påverkar den fysiska pelaren. Effekten kommer därför att nedgå avseende 

stödet till räddningsledaren. Vidare tillskansar sig inte individen kunskaper, färdigheter och 

insikter vilket indirekt påverkar krigsdugligheten. Inte heller har personen delat de 

vedermödor som övriga kamrater gjort vilket kan påverka gruppdynamiken. Personen måste 

hitta sin plats i gruppen igen, enligt Schutz, och hans Firo-cirkel64, där han talar om olika faser 

som en grupp och dess medlemmar går igenom. 

Vårt resultat säger vidare att arbetsgivare och ekonomi inte är faktorer som i någon större 

utsträckning är hindrande för individerna. Men ha åter i åtanke att insatserna i huvudsak 

genomförts under sommarsemestern varför individerna som ställt upp inte har ett 

inkomstbortfall att kompensera för. 

5.3.1. Familj 

Ens familjeförhållande är den tydligaste påverkansfaktorn för individens vilja och möjlighet 

att tjänstgöra. Familjeaspekten påverkar individen på liknande sätt som vilket annat jobb som 

helst. Det vill säga att livspusslet måste gå ihop för familjen. Det framkommer ibland att 

individen vare sig kan eller vill delta i en insats av familjeskäl. Det som särskiljer sig i detta 

sammanhang är det stöd som hemvärnssoldaten får, eller inte får, från familjen. Stödet yttrar 

sig i en vilja och en flexibilitet att justera redan uppgjorda planer eller att det som var planerat 

att göra tillsammans inte blivit som de tänkt. Exempelvis genom att ens hemvärnsengagerade 

partner sitter i hammocken och ringer soldater, högre chef, ger anvisningar med mera istället 

för att ägna sig åt familjärt umgänge. Rimmar inte ambition med familjens samförstånd och 

stöd blir det konsekvenser i form av slitningar och friktioner om var lojaliteten i huvudsak 

finns. Studier har genomförts på detta område med utgång från Meyer och Allens teorier.65 

Exempelvis i en studie gjord av Gade, Tiggle och Schumm mättes den anställdes partners 

engagemang till armén.66 Mätningen påvisar vikten av en förståelse och samsyn från övriga 

delar av ens hem. Den studien är främst inriktad hur personers respektives påverkan för en 

fortsatt anställning och karriär inom en försvarsmakt.  Resultatet i den studien, som ändå 

påvisar likheter med denna kategori, är att respektives engagemang är av mycket stor vikt för 

fortsatt anställning, något som även bekräftas här. 

Relevant information från Försvarsmakten, om pågående insats, verkar skapa en större 

förståelse och bäddar för en högre grad av stöd från både soldater och anhöriga. Här nämner 

en av de intervjuade en undran hur anhöriga skall få information om vederbörande under en 

militär insats efter Hemvärnslarm, samt i övrigt ha kontakt med Försvarsmakten. 
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Familjeaspekterna som presenteras passar i huvudsak väl in i den moraliska pelaren men 

påverkar också indirekt den fysiska pelaren genom att personerna uteblir i insatsen. 

5.3.2. Ekonomi 

Det framkommer i resultatet att ekonomin påverkar individens möjlighet att delta. Inte så 

mycket dennes vilja utan just möjlighet. Med det avses att individen fortfarande måste ha en 

inkomst för att hantera den privata verkligheten. Det är i vissa fall hos de intervjuade en 

anledning att inte delta.  

Då bränderna i huvudsak infallit under semestern har ersättningen för många betraktats som 

en extrainkomst. Således har ekonomin i de flesta fall inte varit avgörande. Detta baseras på 

att de intervjuade onekligen haft möjligheten att delta minst en gång. De har antingen haft 

semester, kunnat engagera sig i insatsen från sitt ordinarie jobb eller så har de även kunna ta 

ledigt. 

Många av de tillfrågade nämner också att det råder otydlighet om vilken ersättningsnivå som 

gäller. Att inte veta skapar en osäkerhet inom familjen vilket kan påverka stödet. Vidare 

orsakar otydlighet mycket brus och ryktesspridning som tenderar att stjäla huvudfokus från 

chefer i alla led. Cheferna måste hantera frågor om ersättningar istället för att hantera den 

faktiska insatsen. En av de intervjuade har aktivt valt att inte delta 2018 på grund av 2014 års 

otydlighet och lägre ersättningsnivå. En utkomst som främst verkat uppstått av bristande 

spridning av information. Ersättningarna framställs i Handbok Hemvärn, både från 2016 och 

2018, väl beskrivet gällande tariff för första timmen och för övriga timmar. De beskriver även 

från när dessa ersättningar börjar gälla, det vill säga antingen vid tidpunkten för larmningen 

eller när soldaten lämnar hemmet, då dessa skiljer sig åt vid olika tid på dygnet.67   

Anvisningar och ersättningsnivåer och hur de skall tillämpas kan ses som en del av de 

konceptuella faktorerna i pelarmodellen. Just de faktorerna är utmärkande och utgör grunden i 

form av styrdokument, doktriner, handböcker med mera. Grunden är till för att individen skall 

ha en bas att utgå från när denne skall fatta sitt beslut eller bedriva sin verksamhet. 

5.3.3. Sysselsättning 

Intervjupersoner nämnde i flera fall att de har en god dialog med sin arbetsgivare, oavsett om 

de är inom ett litet eller ett stort företag. Arbetsgivaren upplevs i många fall vara positivt 

inställd till individens engagemang. En av de intervjuade nämner att det för honom var viktigt 

att vara öppen med sitt engagemang för arbetsgivaren. En öppenhet som upplevdes bidra till 

ett bra stöd därifrån. Det kan hänga samman med motsvarande aspekt som vi belyser under 

stycket om familjen. Där menar en intervjuad på att om familjen är informerad och engagerad 

medger det en bättre förståelse och därigenom ett bättre stöd. Av de intervjuade var det en 

som tjänstgjort år 2014 men som inte kunde avvaras från sitt arbete på sjukhuset vid nästa 

insats 2018. Där spelar det således ingen roll hur entusiastisk individen är. Ordinarie 

arbetsuppgift kan ha en högre samhällsrelevans. Att inte kunna vara borta från sitt ordinarie 

arbete påverkar hemvärnsförbandets numerär och berövas möjligen också en 

specialistkompetens. 
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5.3.4. Övrigt 

Det är flera av de intervjuade som ser en nytta med sitt deltagande i räddningsinsatsen för sin 

ordinarie yrkesroll genom de erfarenheter de får. En positiv bieffekt som förstärker en 

folkförankring. 

5.4. Hemvärnssoldat 

5.4.1. Kunskaper/Färdigheter  

I studien frågade vi de intervjuade hur de hade påverkats avseende kunskaper, färdigheter och 

insikter. Insikter handlar om exempelvis bättre förståelse för gruppdynamik, för chefsrollen, 

för informationsspridning, vikten av lägesuppföljning, typer av personliga reaktioner med 

mera. Det vill säga en form av “aha-upplevelse” avseende sådant individen tillskansat sig 

genom utbildning men ändå aldrig upplevt utanför en utbildningssituation. Insikterna är 

sådana att det i huvudsak passar in i den moraliska pelaren, men grunden och kunskapen om 

hur soldaten skall kunna hantera dem återfinns i den konceptuella pelaren. 

En av de individerna som innehar en chefsroll kommenterade så här: 

“Det är en helt annan nivå att befinna ute i en potentiell livsfarlig miljö, man vet inte 

vad man kommer mötas av från en dag till en annan, göra svåra avdömningar, 

samverkan med många, motivera soldater vid svåra uppgifter eller vid tråkiga 

besked. Så det har varit oerhört givande.”
68

 

Flera av de intervjuade som hade en chefsbefattning, lägre eller högre inom förbandet, 

menade på att deras deltagande i insatserna gett dem ett ökat självförtroende och en 

utveckling i sin chefsroll: 

“Den stora erfarenheten där (2014) var att för första gången leda ett förband på 

riktigt”.
69

 

För att i korthet förklara den huvudsakliga skillnaden mellan övning och vad flera intervjuade 

menade var på riktigt, är att under en övning är det mesta tillrättalagt och följer en förberedd 

plan. Vidare finns det en organisation kring de övade som kontrollerar och handleder dem 

samt förbereder nästa skeende. När det är en skarp insats, “på riktigt”, finns inget sådant 

skyddsnät: 

“Det är en helt annan sak (än övning), det är på riktigt och det är ju en erfarenhet”.
70

 

Insatserna i skogsbränderna utgick från ett frivilligt engagemang för Hemvärnets del. Det 

innebar att det inte fanns ett fullständigt förband likt deras krigsorganisation. Trots detta 

behövdes en militär organisation skapas för att möjliggöra ledning samt försörja och 

vidmakthålla den militära enheten. Det innebar att individer fått ta andra roller och 

befattningar än de vanligen har. En gruppchef nämnde att det har var mycket lärorikt att under 

en av tjänstgöringsperioderna få agera på nästa högre chefsnivå, i detta fall plutonchef, då 

ordinarie plutonchef haft förhinder att delta. 
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En intervjuad berättade att denne insett vikten av att korrekt information delgavs, exempelvis 

avseende lägesbilden. Att det gavs ordentliga order och att individen som tagit emot dessa 

verkligen förstod syftet med sin uppgift. En chef på lägre nivå berättade att de mer eller 

mindre blivit stående i skogen en hel dag med en diffus uppgift som inte upplevdes särdeles 

relevant.  

Vid flera tillfällen menade någon av de intervjuade att de vid denna typ av insats behövde ha 

ett annat säkerhetstänk än de varit vana att ha vid vissa övningar. Dels på grund av att det inte 

fanns en övningsorganisation som stöttat dem och dels för att det inneburit stora risker för 

personalen att vistas i delar av insatsområdet. I många fall har personalen tagits emot när de 

anlänt för att sedan omgående transporteras ut i insatsområdet där de getts en kortare 

utbildning på den mest viktiga materielen för att sedan börja jobba tämligen direkt: 

“Det man skulle önska sig var mer brandutbildning, man kände sig utkastad till 

branden utan kunskap med en slang och det kändes lite riskfyllt”.
71

 

De intervjuade som identifierat ett behov av utbildning för att bättre stödja räddningstjänsten 

förordade att detta borde göras inom ramen för hemvärnsutbildningen. De har önskat komma 

bort från att utbildningen görs uppkommet under insatsen.  

En plutonchef berättade att han vid ett tillfälle haft befattningen som Militär Insatschef, MIC. 

Detta är en central befattning då det är den Militära Insatschefen som lett de militära 

enheterna på plats i insatsområdet, rapporterat till högre militär chef och som samverkat med 

räddningsledaren avseende det militära stödet: 

“Desto oftare jag får verka som MIC, desto bättre blir jag också som plutonchef, jag 

tar med mig erfarenheter hela tiden”. 
72

 

En individ lyfte fram hur denne har påverkats genom sitt deltagande: 

“Testa sig själv, testa sin egen gräns och uppleva hur jag reagerar i olika situationer. 

Jag har insett att jag biter ihop tills jag bryter ihop”.
73

 

En annan hemvärnssoldat uttryckte sig så här om hur denne hade påverkats: 

“Man får nya verktyg i verktygslådan, så är det ju. Man utvecklas positivt och man 

blir tryggare i sin roll”.
74

 

I intervjuerna tillfrågades hemvärnssoldaterna om de hade identifierat någon otillräcklighet 

hos sig själv som visats sig under insatsen avseende kunskaper eller färdigheter. Det som 

framkommit vid mer än ett tillfälle är en antydan att det stora flertalet borde öva mer på att 

hantera karta och kompass för att bättre kunna orientera sig fram till rätt ställe där de skall 

möta upp räddningstjänstpersonal, lämna materiel till personal i terrängen, fylla på drivmedel 

till motordrivna redskap med mera. 
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Under intervjuerna nämndes det vid flera tillfällen att det varit ett utmärkt tillfälle att på riktigt 

få genomföra samverkan med polis, brandpersonal med mera. Det nämndes också av en av 

dem vi intervjuat att denne insett hur viktig samverkan med de civila aktörerna varit under 

insatsen och hur oerhört viktigt det kommer att vara i en skarp militär operation. Militär 

verksamhet sker i och i anslutning till civil verksamhet och infrastruktur där alla parter är 

beroende av samverkan för att kunna samexistera. 

I studien bad vi de intervjuade att reflektera över likheter och skillnader mellan att 

uppkommet engagera sig vid denna typ av omfattande skogsbrand gentemot att aktiveras vid 

ett Hemvärnslarm:75 

“Det är mycket likheter med ett Hemvärnslarm, vi övar ju mobilisering, vi ska ringa 

runt, vi ska informera, vi ska få dit folket, man ska ha rätt utrustning, man ska packa 

rätt och vi ska organisera oss i förband. Hela processen innan vi ens har kommit på 

plats är ju så viktig!” 
76 

“Vi hämtar inte vapen och ammunition, men i övrigt så får man ju tänka och agera 

och följa samma checklista.”
77 

Det som framkommer i intervjuerna är att vissa personer uppfattar stora likheter, men att vissa 

däremot uppfattade tämligen stora olikheter. Framförallt är det chefer på kompani-och 

bataljonsnivån som ansåg sig se likheter, medan soldatnivån inte återger detsamma. 

I intervjuerna framkom att cheferna började agera direkt genom att aktivera larmkedjor, tog 

emot uppgifter av högre militära chef, ge egna order, upprättade tidsplan, spred information, 

samlade förband och planerade framåt. Soldaterna, som istället såg färre likheter, behövde 

mest ta hänsyn till sig själv genom att befinna sig på rätt plats, vid rätt tid och med rätt 

utrustning för att kunna transporteras till insatsområdet: 

“Det som jag hade väldiga problem med var personaltjänsten, att hela tiden ha koll 

på vilka som hade ryckt in, när de hade ryckt in, var de befinner sig, närmast 

anhöriglappar
78

, vilka som avviker i förtid.”
79

 

När vi talade med de intervjuade om insatsen, framkom det dock att många tyckt att insatsen i 

sig, på grund av dess storlek och dess karaktär, varit lik en militär insats. Hur grupper, 

plutoner och kompanier arbetat och vilka rutiner de följt, var i många fall lika som de 

vanligen arbetade efter: 

“Där (2014) gjorde vi bedömningen redan från början att detta var en 

bataljonsuppgift. När det brann 2018 så hade vi redan en mental beredskap att det 
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här kan expandera så det är lika bra att bataljonen är med i processen från 

början”.
80

 

Viss andra nämnde att detta varit som en militär insats, men att det inte riktigt skett tillräckligt 

organiserat och följt de metoder som dessa hade tränat efter. Det upplevdes som frustrerande 

och försvårande när den militära organisationen inte växlat upp med omfattningen på 

insatsen: 

“Den militära organisationen är ju till för att hand om den största krisen av dem alla, 

och de vore fan om den organisationen inte skulle duga till att ta hand om den här  

krisen”.
81

 

5.4.2. Mjuka värden 

De mjuka värdena omfattar egentligen allt det som påverkar krigföringsförmågan men som 

inte är konkret. I vårt resultat ges en beskrivande bild av vilka mjuka värden som uppfattas 

vara aktuella under en insats till stöd för samhället under en kris. Vidare ges läsaren en bild av 

vikten av just dessa faktorer i förhållande till övriga.  

En intervjuad lyfter upp ett av dessa mjuka värden som bidrar till individens förmåga och 

indirekt till förbandets krigsduglighet: 

“Att ställa upp bidrar till mitt självförtroende”.
82

 

En annan aspekt har varit det erkännande som soldaterna mottagit. Ett erkännande kopplat till 

dem som individ, sitt förband samt Försvarsmakten. Erkännanden yttrades på en mängd sätt. 

Tackbrev, medaljer, diplom med mera. Flera av sätten har också brukats efter insatserna. Men 

erkännanden uppkom också under pågående insats. Individerna berättar om stödet från den 

civila befolkningen som de beskrev sporrade dem och som upplevdes som en form av 

erkännande:  

“Civilbefolkningen som ställer upp för oss, det är mycket speciellt!”
83

 

Eller som denne uttryckte sig: 

“Enormt positivt välkomnande av lokalbefolkningen, skyltar överallt, de visade stor 

tacksamhet”
84

 

Ett erkännande kunde också komma från dem själva genom en egen reflektion som bidrar till 

deras självförtroende: 

“Det är skitbra att få genomföra en insats, känna att man bidrar och göra något bra. 

Få ett erkännande genom att ställa sig bredvid en brandman och göra det lika bra, 

eller kanske till och med ännu bättre.”
85
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En av de intervjuade beskriver hur denne påverkats av att leda under en riktig insats. Av 

intervjun framgår också att denna insikt bäddar för att avdramatisera situationen samt när det 

sker nästa gång, på riktigt, kan det ske med ökad självsäkerhet: 

“Sen var det ju också kul helt enkelt, jättekul upplevelse att få leda på riktigt, att inte 

ha något skyddsnät som en övningsledning under sig”.
86

 

En av de intervjuade sammanfattar på sitt sätt hur denne uppfattar att insatsen gick. Soldaten 

beskriver sin känsla som denne tar med sig: 

“Jag kände att jag kom ut från insatsen som en vinnare”.
87

 

Att ställas inför situationer som är nya och obekanta påverkar individen i olika grad. Individer 

som har haft högre chefsbefattningar har vittnat om erfarenheten om att samverka och hur det 

stärkt dem i deras roll. Insatser likt dessa, ställer flera av våra intervjuade i nya och obekanta 

situationer. Situationer där de fått ansvara för och leda underställda förband som de varken är 

utbildade på eller tränade för att göra: 

“Det ger en viss råg i ryggen åt oss också…, det blir en viss spänning att leda dem 

som har detta som heltidsjobb att vara soldater, och att det gick, och att det 

fungerade, det var ju helt odramatiskt”.
88

 

Individen har upplevt att det har stärkt dennes självförtroende och att individen efteråt känt 

sig säkrare i sin befattning. 

Intervjupersoner på chefsnivå beskriver också allvaret i situationer under insatsen. De talar 

om att de fick leda stressade och rädda soldater samt hjälpa dem efteråt. Detta allvar beskrevs 

också från soldatens perspektiv: 

“2018 var vi ute med en patrull och vi skulle tända eld på skogen. Patrullchefen var 

väldigt orolig för risken var jättestor att de skulle bli instängda i branden.”
89

 

En av de intervjuade ger ett annat exempel på hur personer kunde reagera: 

“Det blir en annan typ av stressig miljö. I Västmanlandsbranden var jag med om att 

man inte kände igen folk för de gick i spinn”.
90

 

Dessa mjuka värden anser de intervjuade har påverkat situationer och upplevs inte som att de 

kan bortses från. Det stärks av att en chef som uttalar sig om sin insikt han fick under insatsen 

och som han inte tidigare upplevt under övning: 

“Det är 200 av mina soldater, min personal som är där ute, min personal som kan 

skada sig och tar risker där ute.”
91
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Samma chef reflekterade om risken för att personalen skulle kunna skadas eller dödas. Han 

beskrev i intervjun att insikten påverkade honom och att han behövde hantera det under 

insatsen: 

“Man inser att riskerna att någon skadas är överhängande. Det var något som 

bataljonschefen och jag diskuterade jättemycket, både 2014 och 2018. Det är ju risk 

att någon av våra soldater skadas eller i värsta fall dödas där ute och hur skall man 

tackla det? Det är ju det här ansvaret man får helt plötsligt på riktigt som man aldrig 

kan få i en övningssituation.“
92

 

Frågorna och urvalet syftade inte mot att komma åt just chefsrollen, men då det slumpmässigt 

förhöll sig att vi ändå nådde chefer på bataljonsnivå blev deras känsla ändå intressant att 

delge. En av de intervjuade som är chef inom ett hemvärnsförband såg på föredömets makt 

och ledarskap på följande sätt: 

“Jag som chef sätter tonen för engagemanget hos soldaten. Om inte jag kommer ut då 

kan jag inte ställa krav på soldaten. Engagerar jag mig så sprider jag signalen till 

soldaten att det här är viktigt, jag som chef tycker att det är viktigt, jag själv kommer 

att åka. Det är ett sätt att förmedla engagemanget nedåt.”
93

 

En lägre chef uttryckte sig istället om samma sak ur sitt perspektiv: 

“Upplever att det är helt frivilligt, känner ingen press eller plikt att delta, men en 

moralisk kompass har man ju”.
94

 

5.4.3. Utbildning 

I intervjuerna får deltagarna möjlighet att beskriva om deras deltagande i brandbekämpningen 

påverkat deras engagemang i övrig verksamhet inom Hemvärnet. Verksamhet som ämnar 

utveckla individens kunskaper och färdigheter samt även förbandets krigsduglighet. 

Exempelvis de avtalsdagar som har överenskommits att genomföras. Flertalet deltagare 

uttryckte att ingen påverkan förekommit av deras deltagande på avtalsdagarna. En chef 

utvecklade den känslan med ett påstående kopplat mot en medarbetarundersökning för 

Försvarsmaktens personal, kallat FM Vind: 

“Skogsbränderna har inte påverkat individen själv eller andra på bat. Det finns inget 

som tyder på det.”
95

 

Men det finns ändå de som ansett att det påverkat. Först några citat som ger en bild: 

“Jag anser att förbandet starkt påverkats av detta, troligen med utebliven 

avtalsuppfyllnad”
96

 

“Jag upplevde att det var svårare att ta sig tid för dem, men det gick”
97
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“Jag har en på mitt kompani som har lite bekymmer hemma nu när han varit med i 

två omgångar för att släcka bränder med att komma på avtalsutbildning. Men han 

lyckades komma ändå.”
98 

Medan andra snarare har upplevt denna bild av påverkan: 

“Inga problem, utan jag upplever en stärkt förbandsanda. Insatserna har givit en 

positiv effekt som skapat gemensamma samtalspunkter.”
99

 

Även annan verksamhet som inte är avtalsdagar kan ha påverkats. Den verksamhet, oftast i 

någon form av extra utbildning, är något som individen själv kan anmäla sig till för att 

utvecklas ytterligare i sin befattning eller om denne vill utvecklas inom andra 

kompetensområden: 

“Övrig inplanerad extra utbildning behövde strykas av familjeskäl”.
100

 

Aspekten att Hemvärnet används till många olika uppgifter har vi belyst tidigare i studien. 

Denna person upplevde att det mer varit sådana uppgifter som påverkat uppfyllnaden: 

“Övriga uppgifter (extra) påverkar mer”.
101

 

Detta påstående förstärks ytterligare av förtroendeorganisationen inom Hemvärnet, där en 

talesperson menade på precis samma sak. Under en av informantintervjuerna delgavs att 

under ett seminarium 2018 som Hemvärnets mediainflytandeorganisation höll i med 

huvuddelen av Hemvärnets kompanichefer (ca 400st), framkom att stödinsatserna vid de stora 

bränderna 2014 och 2018 inte påverkat genomförandet av avtalsdagarna på nästkommande 

utbildningstillfälle av sorten krigsförbandsövning (KFÖ). Påverkan för deltagandet på KFÖ 

framkom istället vara på grund av övriga enskilda åtaganden såsom bevakningsuppgifter samt 

stöd vid allmänna uppgifter i förråd exempelvis hämtning och lämning av fordon. Detta 

arbetstidsuttag var 2015 ca två årsarbetskrafter per Hemvärnsbataljon och upplevdes av 

informanten inte ha minskats sedan dess.  

För att skapa oss en bild över hur uppfyllanden ändå såg ut valde vi att studera detta dessa år 

som insatserna genomförts. För att bättre sätta detta i ett sammanhang väljer vi att även 

redovisa året innan första stora insatsen samt åren däremellan. 
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Figur 3 Statistik på avtalsuppfyllnad från deltagarnas hemvärnsbataljoner. 

Det som går att utläsa år 2014 är att två av bataljonerna, A, B ökar i avtalsuppfyllnad, två 

stycken, C och E nedgår samt en bataljon D är oförändrad mot året innan dvs. 2013. 

Resultatet 2018 visar istället på en nedgång av avtalsuppfyllnad på samtliga bataljoner. Fyra 

av dessa bataljoner har året innan haft en uppåtgående trend, men som avbrutits 2018. Den 

sista bataljonen har istället haft en likartad nedgång från året innan.  

5.4.4. Materiel 

Hemvärnets utrustning är anpassad för sin huvuduppgift, det vill säga att försvara landet mot 

en angripare. Den uppgiften kan anses som en betydligt farligare uppgift än att bekämpa en 

brand. I vilken grad Hemvärnets utrustning ändå lämpar sig för deltagande i 

brandbekämpningen och dess risker, önskade vi ändå studera med syftet om det påverkade 

individens beslut av att delta.  

Intervjupersoner talade om sin utrustning i goda ordalag. En utrustning de är vana vid att 

använda och som upplevts positivt att använda under stödinsatsen. En deltagare beskrev hur 

väl fordonen klarade av både klimatet och terrängen. En annan framhöll sambandssystemet 

Rakel som en positiv erfarenhet. 

Deltagarna menade däremot att extra utrustning behövde tillföras, både som komplement men 

också för att kunna bespara delar av sitt uniformssystem som annars utsätts för onödigt 

slitage. Komplement såsom andningsskydd för att verka i miljön och motoroverall att arbeta i 

istället för uniform. Utrustningen är inte alltid är anpassad för detta varma klimat att agera i 

och slits ofta hårt, t.ex. genom att kängornas gummisula antingen smälter bort eller lossnar på 

grund av den varma marken.  

Informationen om vilken personlig materiel som soldaten borde ha medfört till insatsen har 

visat sig vara bristfällig. Det upplevdes påverkat mer negativt än själva utrustningen i sig: 
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 “Återigen bristande information om vilken materiel som bör medföras/användas”.
102

 

En annan upplevde istället tidsperspektivet som en negativt bristfällig information: 

“Brister i info om längd på insats gav svårigheter  i vilken mängd utrustning som 

behövdes”.
103

 

En ytterligare aspekt på materiel är den utrustning som antingen soldaterna lånat av 

räddningstjänsten eller den utrustningen som de var satta att sköta för insatsen. För att kunna 

använda den materielen beskrivdes utbildningen antingen som effektiv eller som bristfällig:  

“Saknade kort och enkel utbildning om lämpligt agerande med utrustningen”.
104

 

5.4.5. Övrigt 

Det har under intervjuerna framkommit en variation av beskrivningar från individerna om hur 

de påverkats under insatserna. Vi har inte med bestämdhet kunna placera en del av dem under 

någon av kategorierna utan de har fått sin plats under övrigt.  

Från en av de intervjuade ges en målande beskrivning av hur individer påverkas av 

gruppdynamiken, sin entusiasm och sin vilja att hjälpa till: 

“Alla kom dit och var överentusiastiska och vi jobbade sent på dagarna. Fanns det 

inte spadar så grävde vi med händerna. Det gjorde att efter två dygn så var det bråk 

och konflikter för att alla var helt slutkörda på väldigt kort tid .”
105

 

Detta lyfts fram som en bra erfarenhet att få uppleva, en erfarenhet värd att ta med sig till sitt 

krigsförband i syfte att undvika att individer upprepar samma beteende igen. I intervjun 

menades det på att bibehålla sitt stridsvärde (fysisk och mental uthållighet) är en faktor som 

alltid skall tas i beaktande för att kunna verka över tiden. 

En annan individ lyfte fram olika egenskaper som alla människor hade. Egenskaper som blev 

särskilt tydliga i denna situation där det verkligen inte fanns utrymme för osämja och 

friktioner i grupparbetet. Dessa framkom särskilt lätt vid trötthet efter hård ansträngning: 

“Att jobba med främmande individer under svåra förhållanden, det är en nyttig 

erfarenhet, man lär sig att hantera människor oavsett hur väl man tycker om dem.”
106

 

Tidigare i resultatdelen redovisar vi beskrivningar av hur individer menar att detta är “på 

riktigt” och att de nu fått se och genomföra saker på just riktigt. Det framkommer såväl under 

kunskaper och färdigheter som under de mjuka värdena. En individ menade på, att när han nu 

insett hur det skulle kunna fungera på riktigt, har hans förtroende till Försvarsmakten 

påverkats till det bättre: 
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“När man är med på övningar så begränsas man av budget eller så är förrådet 

stängt, men nu kunde man verkligen, ja behövde man nya kängor ja då sade man till 

via logistikfunktionen och sen dök det upp en lastbil som dumpade ett berg av kängor 

utanför stabstältet. Det var ju en helt annorlunda upplevelse. Då inser man vad 

systemet kan leverera när vi kör igång det på riktigt”.
107

 

En ytterligare beskrivning av förtroendet för “systemet” (personens uttryck för 

Försvarsmaktens organisations) som prövats: 

“Skitbra att få genomföra en insats, en skarp tjänst, systemet fungerar verkligen”.
108

 

Det görs fler beskrivningar i vårt resultat som knyter an till att individen påverkats på ett sätt 

att den indirekt tar med sig en insikt till sitt krigsförband: 

“Om vi har längre insatser, även om det är ett mindre förband så börjar det gå 

resurser för att sköta det där med logistik, personaltjänst och ledning. Det är nog det 

vi har lärt oss vid dessa två bränder att vi nog också måste vara snabbare att sätta 

upp bataljonsstruktur när det drar ut på tiden”.
109

 

Samma individ förstärkte vikten av det han sade: 

“Vi skall inte vara så rädda att starta en bakre stab när insatser drar ut på tiden”.
110

 

För att utveckla ytterligare utifrån de två citaten ovan framkommer det i vår studie, främst 

från hemvärnspersonal på chefsbefattningar, att det vid en viss omslagspunkt övergår från att 

vara en begränsad stödinsats med personal till att det blir en mer omfattande insats av militär 

karaktär: 

“Man organiserar sig inte som när man övar”.
111

 

En chef på lägre nivå menade på att respektive förband inledningsvis ställde upp med det 

antal som räddningsledaren efterfrågade. Begärdes det 50 soldater, kom det 50 soldater. 

Individen menade på att det borde skapats en militär struktur med de funktioner som 

behövdes för att vidmakthålla denna enhet. Begärdes det ett visst antal soldater av 

räddningsledaren kan det behövas ytterligare 20 stycken till för enhetens egen skull. Här vill 

vi påminna läsaren om att vi tidigare visat att det från fler individer beskrivits hur arbetet med 

att för att få fram dessa 50 soldater börjar tidigt och sysselsätter flera chefer innan, under och 

efter insatsen. Här väljer vi också nämna det som framkommer i resultatet och som är den 

huvudsakliga skillnaden mellan en militär insats i kris och en militär insats efter ett 

Hemvärnslarm. Vid Hemvärnslarmet aktiveras plikten med följd att hela förbandet kommer. I 

detta sammanhang kommer också stabsstödet till cheferna aktiveras och finnas tillgängligt: 

“Administrationen blir lättare vid plikt. Både förbandet och bataljonsstaben kommer 

att dyka upp efter hand”.
112
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5.5. Analys av resultaten från Hemvärnssoldat 

5.5.1. Kunskaper/Färdigheter 

Resultatet visar att personer som har en chefsbefattning på en något högre nivå (pluton-

bataljon) inom förbandet beskriver påverkansfaktorer som mer handlar om systemförståelse 

och faktorer som kan kopplas mot pelarmodellens moraliska del. Den moraliska delen handlar 

om insikt om risk- och krishantering, självförtroende, föredömets makt och att som chef och 

ledare sätta goda exempel. Det som framkommer i resultatet och som exemplifierar 

systemförståelsen är insikten av att vid ett givet tillfälle använda den organisation, metoder 

och förmåga som är utmärkande för ett militärt förband. Det vill säga att agera så som vi övar. 

Det passar in i den konceptuella pelaren. Den andra aspekten på påverkansfaktorer är att det 

generellt är ett smalare perspektiv från soldatnivån. Från soldatnivån framkommer markant 

färre exempel på hur de påverkats avseende kunskaper och färdigheter. Det som däremot lyfts 

upp i flertalet intervjuer är erfarenheter som främst rör dem som individ. Framför allt faktorer 

som passar i den fysiska pelaren och som exempelvis omfattar personlig utrustning, 

förplägnad, fordon, materiel för brandbekämpning med mera. Flera av de intervjuade tar upp 

insikten om att de militära enheterna bör verka mer som den militära organisationen 

föreskriver. Föreskrifter som återfinns i reglementen och handböcker är således konceptuella 

faktorer som bidrar till förbandets krigföringsförmåga.  

Det framkommer att detta är på riktigt enlig några av de intervjuade. Det finns inget 

skyddsnät, inga förplanerade moment, ingen som handleder och säger hur de bör göra samt 

ingen som tar hand om bruset. Det gör att allt som inträffar får en riktig konsekvens som 

måste hanteras. Det finns inget som kan sopas under mattan därför att övningen strax är slut. 

Det finns en motståndare (elden) och om det i något led slarvas följer en riktig konsekvens. 

Intervjuade menar att de stärkts i sin roll på grund av dessa erhållna kunskaper, färdigheter 

och insikter. Aspekter som de indirekt tar med sig till sina respektive krigsförband.  

Huruvida militära förband har tillräckliga färdigheter ur ett säkerhetsperspektiv, för denna typ 

av insats, väljer vi att inte fördjupa oss i. Det är en av uppgifterna för den Militära 

Insatschefen på plats. Men desto större insatsen blir desto svårare blir det för en MIC att ge 

anvisningar och följa upp verksamheten ur ett säkerhetsperspektiv. Således måste ledning och 

organisation också anpassas efter hand. 

Chefer inom förbanden beskriver att det ser likheter mellan en uppkommen militär insats samt 

mot denna typ av omfattande stödinsats. Cheferna beskriver hur de direkt efter förfrågan om 

att ställa upp börjar agera, oavsett om de är på semester i sommarstugan eller på sitt arbete. 

Deras engagemang är därmed igång och fortsätter sedan oavsett om de befinner sig i det 

direkta insatsområdet eller på annan plats. Soldatnivån upplever däremot en stor skillnad. 

Resultatet pekar främst på att de endast har att förhålla sig till att vara på rätt plats, vid rätt tid 

och med rätt utrustning. Det har enligt flera av de intervjuade soldaterna inneburit en lugn och 

tämligen odramatisk uppstart.  
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5.5.2. Mjuka värden 

De mjuka värdena var något som inte alla intervjuade egentligen hade reflekterat över men 

som visade sig i många fall att det fanns en relevans att göra. Det var lättare för de intervjuade 

att exemplifiera med mer konkreta lärdomar av hur de påverkats, men desto svårare att finna 

de mjuka abstrakta värdena som påverkade minst lika mycket. Carl von Clausewitz113 är en 

klassisk militärteoretiker som har varit viktig för utvecklingen av det militära tänkandet. Han 

menar att de moraliska faktorerna hör till krigets viktigaste inslag. I vårt analysverktyg 

använder vi benämningen mjuka värden för att isolera kategorin till just det som Clausewitz 

menar. Han beskriver och resonerar kring betydelsen av de moraliska faktorerna, att vikten av 

dem inte på något sätt kan uteslutas. Han skriver om de känslor, såväl mod som rädsla, som 

uppstår vid faran och under en kamp. Han betonar också de ansvarskänslor som visar sig för 

de som har att fatta beslut för sina underställda och som försätter dem i fara. Det visar sig i 

vårt resultat hur cheferna reflekterar över just det ansvar som Clausewitz talar om. Vidare 

skriver Clausewitz om människans sätt att reagera, ovisshet om alla fakta och andra krafter 

som påverkar individen.114  

Vi väljer att inte analysera de moraliska faktorerna utifrån en psykologisk teori om varför 

vissa stressreaktioner uppstår utan förhåller oss till att endast beskriva det som upplevs. De 

intervjuade personerna visade på ett ökat självförtroende efter ha genomfört insatsen. De har i 

många fall ställts inför nya och obekanta uppgifter samt situationer som de förväntas hantera 

själva med stöd av kamrater och närmaste chef. Framför allt poängterar chefsskiktet vikten av 

att leda på riktigt och få fatta egna beslut samt ta ansvar för dem. Att ta beslut och att ta 

ansvar, dras till sin spets när chefer ger uppgifter till sin personal att verka ute i brandområdet 

med de risker det innebär. Att våga ta vissa beslut i denna situation är en erfarenhet som är 

svår att få under andra förhållanden. Vidare diskuterar en av de intervjuade vad det skulle 

innebära om en eller flera av soldaterna skulle skadas. Slutsatsen var att det skulle bli en stor 

påverkansfaktor för hela engagemanget.  

Själva insatsen i sig verkar uppbringat en stress hos vissa som både visat sig i form av en 

rädsla, men även genom yttringar såsom att personers sämre personliga egenskaper fått en 

mer framträdande roll. Insikt om fara, har hos dem som klarat av att hanterat den, både 

bidragit till ett ökat självförtroendet men också ett slags erkännande till sig själv. Ett 

erkännande som även kommit från annat håll, såsom andra delar av förbandet, 

försvarsmaktsledning, civila i området samt räddningstjänsten. Detta erkännande i alla dess 

former verkar fungerat både som drivkraft att orka fortsätta samt att återvända i nya omgångar 

till insatsen.  

Abraham Maslow var en forskare kring motivation och är mest känd för sin behovstrappa som 

kommit till nytta inom alla områden från försvarsmakt till reklamforskning. Behovstrappan 

består av fem nivåer i vilka en individ rör sig upp och ner genom livet. En individ börjar med 

till tillfredsställa sina mest grundläggande behov för att därefter se om sin trygghet och 

stabilitet. När individen känner att det finns struktur i vardagen kan individen börja se sig om 

efter en gemenskap med andra, känslan att vara en del av något större. Den fjärde nivån talar 
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om behov som respekt, självförtroende, uppskattning med mera. Den sista nivån talar om 

självförverkligande, något som egentligen sällan nås utan mer är något som strävas efter.115 Vi 

uppfattar att det många av de intervjuade ger uttryck för, förutsätter att de under insatsen gått 

igenom de olika nivåerna. Deltagare talar att de under insatsen upplevt gemenskap och känt 

ansvarets börda på sina axlar av att fatta beslut för sina underställda. Hade de istället brottats 

med friktioner av grundläggande karaktär under hela sin insats hade de troligen inte 

reflekterat över ansvar, gemenskap, självförtroende och erkännande och således stannat på de 

lägre nivåerna i behovstrappan. 

5.5.3. Utbildning 

Det framkommer att de stora stödinsatserna upplevs ha påverkat avtalad utbildning. I vilken 

grad det påverkat deltagandet i utbildningen positivt eller negativt är däremot inte lika tydlig.  

Övriga kategorier i analysverktyget påverkar hemvärnssoldatens vilja och möjlighet att delta i 

utbildningen på motsvarande sätt som soldaten påverkas av att vara med i 

skogsbrandsinsatsen. Däremot är det rimligt att anta att arbetsgivare och familj är mer 

förstående och flexibla då det handlar om att bekämpa en stor skogsbrand än om det handlar 

om att delta i en viss utbildning.  Ett stort engagemang i skogsbränderna avseende tidsuttag 

och frånvaro kan påverka arbetsgivare och familjens livspussel negativt. Det innebär rimligen 

att deras flexibilitet och förstående för ytterligare frånvaro för utbildning minskar. 

En annan vinkel av påverkan är om soldaten får välja mellan brandbekämpning och 

avtalsutbildning, ligger brandbekämpningen närmare till hands för de få som ändå talade i 

dessa termer. Dels för den samhällsnytta som görs, dels spänningen, men det återfanns även 

en ekonomisk faktor. En ekonomisk faktor som innebar om soldaten vet med sig att denne 

inte kommer klara av sin årliga avtalsuppfyllnad, med utebliven avtalspremie som följd, kan 

stödinsatsen lika gärna prioriteras då den generellt ger bättre ersättning än utbildningen. 

Gällande redovisningen av avtalsuppfyllnad är att detta endast är statistik och som inte 

förklarar varför kurvorna ser ut som de gör. Det vill säga att det inte finns någon analys om 

varför avtalsuppfyllnaden minskat. Oavsett kan statistiken ändå vara till nytta vid kommande 

diskussioner och avväganden om att involvera Hemvärnet än mer vid kriser i samhället. 

Relevansen av siffrorna som anger avtalsuppfyllnad bör dock analyseras noggrannare för att 

identifiera anledningen till dess negativa trend. 

Framför allt menar vi att hemvärnssoldatens möjlighet att delta i utbildning och 

övningsverksamhet passar i den konceptuella pelaren då den innehåller anvisningar och 

bestämmelser för engagemang generellt. 

En aspekt som låg aningen utanför själva studien, men som är värd att belysa då den indirekt 

även den påverkar utbildningen, är den övriga extra tid som personal inom hemvärnet 

använder till sitt förband. En mertid som för den intresserade och som har möjlighet ses som 

ett inspirerande fritidsintresse. Däremot kunde andra istället känna en press att nästan 

dagligen behöva lägga tid på Hemvärnet, en tid som inte alltid återfanns i personernas liv. 
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5.5.4. Materiel 

Materiel passar väl in i den fysiska pelaren men hänger även ihop med övriga två pelare. 

Sämre materiel kan vägas upp av bättre moral och utbildning. Bättre materiel kan uppväga en 

sämre utbildning och så vidare. Men till sist spelar det inte någon roll om den konceptuella- 

och den moraliska pelaren står stadigt fast om den fysiska pelaren vittrar sönder. Förbandets 

krigföringsförmåga nedgår och krigsdugligheten försämras. Generellt återgavs att den militära 

utrustningen inte, eller i väldigt lite utsträckning, påverkat soldatens beslut att delta. Soldater 

uttrycker snarare en positiv erfarenhet efter att ha använt utrustningen under 

brandbekämpning. Detta gällde exempelvis personlig utrustning, fordonsutrustning och 

sambandsutrustning. 

Den negativa aspekt som framkommer är snarare en informationsbrist om vilken utrustning 

som både soldaten och förbandet borde haft med sig. Bristen av information gällde även 

längden på insatsen, som i sin påverkade den mängd materiel för soldaten att ta med sig. 

Denna informationsbrist verkar varit mer förekommande på förband som enbart genomfört 

stödinsats 2018 och således troligen saknade erfarenhet från 2014. En ytterligare negativ 

aspekt som informantintervjuerna bidrog med var den syn på slitaget av materielen under 

stödinsatsen. Ett slitage som efter insatsen kan innebära att utrustningen måste repareras på 

verkstäder runt om i landet och får till följd en nedgång på förbandens materiella beredskap. 

Det framkommer också synpunkter på utbildningen gällande räddningstjänstens utrustning 

som soldaterna i många fall behövt hantera för brandbekämpningen. Soldaterna genomförde 

en kortare utbildning i insatsområdet, alldeles innan de skulle använda utrustningen, som i 

många fall upplevs bristfällig. Flera av de intervjuade ansåg att det vore lämpligt om sådan 

utbildning istället ingick i hemvärnssoldatens ordinarie utbildning. Andra intervjuade menade 

i stället på att detta inte är Hemvärnets huvuduppgift och att de således bör användas i 

förhållande till den förmåga de innehar. 

5.5.5. Övrigt 

I dessa insatser som genomförs på frivillig basis är det inte ordinarie grupper eller plutoner 

som sätts samman och arbetar tillsammans. De som kan delta organiseras i nya tillfälliga 

enheter som sedan sätts in i insatsen. Det medför att alla gruppmedlemmar går igenom en 

process för att finna sin roll i gruppen, bland annat beskrivet enligt FIRO-modellen116. Det 

beskrivs av en intervjuad om hur nyttigt det var att träffa nya människor och lösa uppgifter 

tillsammans med dem under krävande förhållanden. Att vid dessa typer av insatser sätta 

samman tillfälliga grupper är inget konstigt. Dels beror det på frivilligheten och dels beror det 

på att de flesta insatser initialt också är små och begränsade.  Det behövs helt enkelt ingen 

större militär organisation. Vid något tillfälle passeras en brytpunkt då insatsen eskalerar och 

fler förmågor behövs. Det måste i första hand identifieras och eftersträvas av dem som 

genomför den direkta insatsen i insatsområdet för att sedan stödjas av organisationen 

uppifrån. Exempelvis bör personaltjänsten avseende uppföljning och efterarbete skötas av 

någon som inte håller i en brandslang. Efterhand kan det behövas fler personer som deltar i 

insatsen för att sköta personaltjänst, sambandstjänst, teknisk tjänst, förplägnad, försörjning, 

övrig logistik och stabstjänst som lägesuppföljning och rapportering. De rollerna är minst lika 
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viktiga som själva brandbekämpningen.  Att dessa befattningar inte är med från början är 

således den stora skillnaden med en insats före plikten har aktiverats. Vid en högre 

beredskapsgrad efter aktivering av plikt, såsom hemvärnsberedskap eller hemvärnslarm, 

kommer alla inklusive stödfunktionerna.  

5.6. Svar på forskningsfrågorna 

Under detta stycke är vår avsikt att besvara frågorna precist genom att hålla svaren kortfattade 

och tydliga. För en fördjupning av svaren hänvisas läsaren till respektive analysavsnitt och till 

slutdiskussionen där de kan ses i sitt sammanhang.  

Hur uppfattar hemvärnssoldaterna sina erfarenheter under skogsbränderna 
kopplat till krigföringsförmåga: 

Gällande de fysiska faktorerna? 

Det som är särskilt framträdande är huruvida hemvärnssoldaten har möjlighet eller inte att 

delta i insatsen beroende på familjens situation och hur livspusslet kan hanteras. Ur denna 

aspekt handlar ett icke-deltagande om förbandets numerär och därigenom påverkas 

handlingsfriheten och uthålligheten över tiden. Individen kan inneha en specialistkompetens 

och där igenom påverkas förbandet negativt genom att den förmågan inte disponeras. 

Gällande de konceptuella faktorerna? 

Otydlighet avseende ekonomiska bestämmelser skapar dåligt beslutsunderlag för soldaten när 

denne skall bestämma sig för att delta eller inte i insatsen. Det skapar också under insatsen 

rykten och brus som medför merarbete för chefer i alla led.  

Ett militärt förband skall utmärkas av sina förmågor, bildligt förklarade genom pelarmodellen. 

För att lyckas med insatsen och nå en hög grad av verkan över tiden, bör dessa pelare vara 

jämnstarka i förhållande till varandra. Den militära organisationen, metoder och förmåga är 

utmärkande för ett militärt förband och för pelarmodellens konceptuella pelare. Det vill säga 

att genomföra insatser som vi övar och som reglementen och handböcker föreskriver. 

Engagemanget i skogsbränderna har gett en ökad förståelse och förtroende för det militära 

systemet och dess förmåga att leverera när det är på riktigt. Vidare har insatsen gett en 

fördjupad insikt i relationerna till andra deltagande militära enheter, till högre militär chef 

samt till andra civila aktörer och deras betydelse för en lyckad insats. 

Gällande de moraliska faktorerna? 

Huruvida lojaliteten i huvudsak riktas till förbandet eller till familjen, varierar beroende på 

sammanhanget och graden av kris. Familjens förståelse för situationen och samförstånd 

avseende engagemanget påverkar hemvärnssoldatens vilja och möjlighet att delta. 

Chefer tvingas fatta beslut och ta ansvar dem. Framförallt för de konsekvenser som besluten 

kan leda till. 

Hemvärnspersonalens moral uttrycks genom en vilja att ställa upp för kamrater, förbandet och 

samhället. Soldaternas attityd och anda genomsyras av en vilja att hjälpa till och vara en del 

av ett större sammanhang. 
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Soldater och chefer beskriver att de mött och hanterat nya och ibland obekanta situationer 

vilka de bemästrat. Detta uttrycks genom en stärkt självkänsla och ett ökat självförtroende. De 

upplever sig stärkta i sin militära roll och bättre rustade att möta kommande insatser och 

utmaningar. 

5.7. Kommande brandsäsong 

I övrigt, och något utanför själva forskningsfrågan, frågade vi de intervjuade hur de ser på en 

eventuell kommande sommar med storbrand och omfattande stödinsats. Resultatet bör ändå 

ses som relevant då deras svar reflekterar en inställning som grundar sig på tidigare insatser. 

De har alla redan tjänstgjort i minst en storbrand och deras påverkan därifrån torde reflektera 

deras tankar om kommande säsong. 

En individ säger att han, och det förband han tillhör, redan vidtagit förberedelser av 

administrativ- och till del praktisk karaktär: 

“Vi har levererat in underlag till Mellersta Militärregionen att vi förberett med både 

listor och vi har flyttat fram fordon så det finns i länet. Det är mer än någonsin i år 

som folk är intresserade.” 
117

 

Förutom att förbandet gjort förberedelser nämner en annan att de inom sin enhet har 

diskuterat innebörden av en ny storbrand och har därmed ökat förståelsen bland personalen. 

En intervjuperson tog upp en farhåga vilken var att om det blir många små brandinsatser över 

sommaren som de engageras i menade han på att det kommer att slita på förbandet och tära på 

individernas vilja att engagera sig. 

En annan tar upp att han jobbar inom sjukvården under semesterperioderna och att han 

svårligen kan komma loss för någon form av frivilligt åtagande. Men skulle det verkligen bli 

illa kommer han att ställa sig till förfogande. 

Andra uttryck för vilken stämning som råder är att de intervjuade nämner att de är positiva 

och redo att delta. En individ säger sig vara laddad och redo. Lojaliteten lyser igenom när en 

av de intervjuade säger att Hemvärnet är en fantastisk organisation som han gärna tjänstgör i. 

En annan inser sina begränsningar kommande period men anmäler att han ändå kan tjänstgöra 

genom att stödja från förbandets bakre stab, men närmare hemmet. 
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6. Slutdiskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Då studien ämnade undersöka upplevelser som grundade sig på individers egna och kanske 

subjektiva uppfattningar om de faktorer som påverkat vid stödinsatsen, riskerade även studien 

som helhet att bli något subjektiv. Denna risk verkar ofta kunna förekomma vid kvalitativa 

undersökningar då tolkning och analys av resultat alltid görs utifrån forskarens egen kunskap 

inom ämnet. I och med att kvalitativa studier är beroende av forskarens egen förförståelse för 

problematiken innebär detta att andra personer kan titta på samma data som används för 

denna studie och utifrån den göra andra tolkningar. Trots försök att bedöma och analysera 

resultaten så objektivt som möjligt går det inte vid kvalitativa undersökningar att fullständigt 

säkerhetsställa att det inte skett en subjektiv tolkning. 

Det är bra att vara medveten att den metod vi valde visade på friktioner som vi inte förutspått 

innan. Anledningen till att vi använt oss av urvalsfrågor var för att skapa en god möjlighet att 

nå representation från en stor del av hemvärnsbataljonerna. De inkomna svaren om frivilligt 

deltagande i studien låg dock lägre i antal än våra förhoppningar. De 66 som ändå valde att 

ställa upp på en intervju visade som tur var på den mycket goda representation från 

bataljonerna som vi tidigare hoppats på. Efter genomförda, både informantintervjuer och 

respondentintervjuer, anser vi oss uppnått en god mättnad av olika erfarenheter från 

brandbekämpningen. Erfarenheter som genom en analys med stöd av vårt analysverktyg 

svarat väl på vår frågeställning.  

Svaren vi fått från de intervjuade borde ligga till god grund till att förklara vilka olika 

erfarenheter de upplevt under en stödinsats av denna dignitet. Värt att åter nämna är den 

intervjuareffekt vi kan ha haft på dem. Det är möjligt att det påverkat de svar som presenterats 

och således även vårt resultat. En effekt som vi försökt undvika och förmildra, men som vi 

inte kunnat mäta att den helt uteblivit. 

För en djupare förståelse för hur detta påverkat hemvärnssoldaten hade det varit önskvärt att 

intervjua vad vi kan kalla den tysta massan. Studera de som tackat nej till stödinsatserna, samt 

inte valt att svara på våra urvalsfrågor. Studerat om det funnits något samband dem emellan 

och varför det är så. Tankar som slår oss är om de strikt går på det avtal de valt att skriva på. 

Om de känner att de bidrar tillräckligt ändå. Att deras civila liv inte är värt att “offra” för 

Hemvärnet, men om kriget kommer står någonting helt annat på spel och det är därför de är 

med i Hemvärnet. 
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6.2. Resultatdiskussion 

Myndighetsmeddelandet från MSB 2019-04-23:  

“Det torra och varma vädret som råder i södra och mellersta Sverige har lett till stor 

brandrisk i skog och mark. Prognosen tyder på att brandrisken förvärras 

framöver”
118

 

Sveriges Radio Ekot skriver i samma period på sin hemsida att enligt SOS Alarms statistik har 

antalet larm om bränder i terräng ökat med 82 procent under april månad 2019 jämfört med 

april 2018.119 

Under våren 2019 har det varit ett stort antal gräsbränder och skogsbränder i förhållande till 

föregående år. I några av dessa insatser har räddningsledaren begärt stöd av Försvarsmakten. 

En räddningsledare i Hästveda säger så här: “Försvarsmaktens stöd har varit en nyckelresurs 

genom att avlasta oss i räddningstjänsten för att skapa uthållighet. De är självgående och redo 

att bli insatta, en förutsättning för att hantera situationen. Ett stort tack, avslutar 

räddningsledaren”.120 Dessa meddelanden och statistik bekräftar den utredningen som MSB 

låtit göras med stöd av SMHI som vi skrivit om i vår inledning. 

Det återstår att se hur frekvent Försvarsmakten engageras framöver. Eftersom det föreligger 

en skyldighet för Försvarsmakten att stödja, med några förbehåll, kommer det att hänga på 

hur ofta som räddningsledaren väljer att kontakta Försvarsmakten. Med anledning av 

föregående års goda erfarenhet av Försvarsmaktens stöd, och hur detta år har startat, har vi 

anledning att anta att Försvarsmakten kommer att engageras mer frekvent framöver. Vi 

uppfattar att det nu är en kortare startsträcka innan Försvarsmakten kontaktas. 

Räddningstjänsten vill inte vänta intill dess att skogsbranden eskalerar och blir för stor.  

Om Försvarsmakten engageras mer frekvent ser vi att det finns anledning för den högre 

militära ledningen att mer aktivt ge anvisningar för ambitionen på engagemanget. Detta för att 

stödinsatserna inte skall påverka förmågan att lösa Försvarsmaktens ordinarie uppgifter 

nationellt. Vidare att ta hänsyn till är den faktorn hur Försvarsmakten skall uppfattas av 

allmänheten genom medias rapportering. Det handlar om ett förtroende för huruvida 

Försvarsmakten ställer upp eller inte. Framför allt handlar det om hur motivet kommuniceras, 

och när det kommuniceras. Såväl till medborgarna som till Försvarsmaktens personal. 

Hemvärnspersonalen har en stor vilja av att hjälpa till. Gentemot dem finns också ett behov av 

tydlighet och samförstånd för om och hur Försvarsmakten kan stödja vid olika insatser. 

Försvarsmakten kan hamna i en situation där Försvarsmakten inte kan avdela resurser helt 

enligt en räddningsledarens begäran om stöd. Den bedömningen görs i förhållande till det 

sammantagna säkerhetsläget. Så måste det vara, eftersom en kris i samhället skulle kunna 

utlösas av en motståndare som vill tära på samhällets resurser och kraftsplittra 

Försvarsmakten.  
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Troligen hamnar en del av dessa avvägningar på politisk nivå. En nivå som ger direktiv till 

Försvarsmakten om både en ökad operativ effekt på grund av säkerhetsläget i vår närregion 

men också ett ökat ansvar för Försvarsmakten till samhällsinsatser. Dessa exempel på direktiv 

skulle kunna uppfattas som aningen motsägelsefulla. 

I denna studie har vi beskrivit hemvärnspersonalens vilja att hjälpa till. Deras vilja att ställa 

upp för samhället när det behövs. Men hur länge kan vi räkna med deras vilja och förmåga att 

ställa upp och räcker det för att leva upp till samhällets förväntningar? När kan 

Försvarsmakten inte längre leverera den effekt som räddningsledaren efterfrågar? Hur många 

gånger kan individen bli tillfrågad att ställa upp och ändå fortsätta finna lösningar för att vara 

behjälplig? Och för hur lång tidsperiod? En vecka? 1 månad? 3 månader? 

“Ett skäl är till att ställa upp är ju att om det behövs hjälp och man har gått med i 

Hemvärnet så är man ju en person som vill hjälpa till när det händer någonting. Så 

då känns det naturligt om jag har möjlighet att delta”.
121

 

Vi har beskrivit ett antal kategorier eller möjligen en form av kriterium som tycks vara en 

förutsättning för att individerna överhuvudtaget skall vilja och ha möjlighet att ställa upp. Det 

krävs ett visst mått av stöd från familj och anhöriga. Det verkar också finnas ett behov av 

klarhet i ersättning, samt att det tycks finnas ett behov av att ha besked om sin ordinarie 

sysselsättning och så vidare. Men det visar sig i resultatet att ju längre individen genomför 

insats desto svårare blir det att uppfylla de kriterier som framkommer i resultatet. Det vill säga 

att; ju längre individen genomför insats desto viktigare blir att det finns ett samförstånd med 

familjen - det är lättare att ha en god dialog med sin arbetsgivare om det är färre tillfällen - det 

är lättare att hantera ett inkomstbortfall om det inte är en längre period - det är lättare att 

hantera livspusslet om det är kortare insatsperioder och så vidare. Det innebär att 

Försvarsmakten kan ha svårt att leva upp till samhällets förväntningar avseende engagemang i 

skogsbränder eller andra insatser i en kris om dessa blir många till antalet. Särskilt om de sker 

i en period där andra militära uppgifter också skall lösas. 

Framgångsfaktorn för Försvarsmaktens stöd till brandbekämpningen 2014 och 2018 verkar 

troligen ha varit att huvuddelen av Hemvärnspersonalen hade semester. Det var inte heller 

några andra militära uppgifter som tarvade militärt engagemang förutom det som tillhört den 

ordinarie verksamheten. Semester medgav att det i huvudsak inte blev tal om inkomstbortfall, 

att det inte blev friktioner med arbetsgivare och att det ofta fanns en familj eller andra 

anhöriga som kunde stötta med det vardagliga. Det är däremot tydligt att dessa friktioner så 

småningom gjort sig påminda för huvuddelen när antingen semestern närmade sig sitt slut 

eller när soldaterna ville lägga mer tid på sin familj.  

Än så länge fortsätter Försvarsmakten kunna stödja räddningstjänsten enligt Lagen om Skydd 

mot Olyckor. Det frivilliga engagemanget från Hemvärnet är tillräckligt än så länge. Det 

övriga stöd som Försvarsmakten bidrar med i samma, eller andra, insatser i form av anställda 
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soldater och andra resurser som brandbekämpning från helikopter, ytövervakning från 

UAV122 med mera är inte föremål för denna studie och därför beskrivs inte deras deltagande. 

I denna beskrivande studie har vi utgått från pelarmodellen för att diskutera hur erfarenheter 

kan påverka krigsdugligheten. Vår sammantagna uppfattning är att det som beskrivs, väl kan 

spåras till pelarmodellen. Vår inhämtade empiriska data har analyserats via vårt analysverktyg 

och resulterat att faktorerna i modellen väger olika tungt vid olika tillfällen. Således påverkas 

dessa av helheten och sammanhanget. Skogsbränderna 2014 och 2018 var så pass omfattande 

och speciella till sin karaktär att de går att likna vid militär insats. Således kan också 

erfarenheterna som beskrivits spåras till pelarmodellen. 

Påverkar deltagandet hemvärnsförbandets krigsduglighet?  Vi har tydligt påvisat att 

hemvärnsoldaten tar med sig kunskaper, färdigheter och insikter till sitt krigsförband. Det 

bidrar till förbandets förmåga på ett positivt sätt. Anledningen till att krigsdugligheten kan 

påverkas negativt är att individerna begränsas i möjlighet att delta i kommande utbildning 

som planerat. Detta kan innebära att förbandet vare sig får fler signalister, fordonsförare, 

skyddsvakter, granatgevärsskyttar med mera som behövs för att förbandet skall uppnå full 

effekt. Vi uppfattar att det vid något tillfälle blir för många övriga uppgifter till 

hemvärnspersonalen som gör att de inte kan uppfylla en tillräcklig nivå av våra olika kriterier 

och således behöver tacka nej till olika utbildningar. Även om soldaterna utvecklas som 

individer och stärks i sina roller kan den sammantagna krigsdugligheten nedgå. Det måste 

exempelvis finnas en tillräcklig mängd soldater som är förordnade skyddsvakter för att 

förbandet skall kunna lösa sina krigsuppgifter som de är satta att lösa efter ett hemvärnslarm.  

Om Hemvärnet inte kan stödja i den omfattningen som en räddningsledare önskar kan det i så 

fall bero på en mängd olika saker. Exempelvis att det pågår flera stödinsatser samtidigt eller 

att det nyligen genomförts ett antal stödinsatser. Det kan även bero på att insatserna är 

utdragna i tid, att det kan pågå annan verksamhet som konkurrerar om resurserna eller att det 

tydligare börjat märkas en negativ utveckling i krigsdugligheten. I samband med bränderna 

2018 blev Försvarsmaktens resurser så ansträngda att engagemanget fick begränsas i 

omfattning, vilket gav en negativ effekt i media.  

“En av Försvarsmaktens deluppgifter är att stödja det civila samhället. Det gör vi 

gärna, men våra resurser är också begränsade. Dessutom är alla besättningar in te 

utbildade på att flyga med vattentunna och vattenbomba. Och nu har vi hamnat i ett 

läge där både personal och materiel måste återhämta, säger Miguel Riera, 

dåvarande chef för Försvarsmaktens operativa ledningscentral, i ett uttalande.”
123

 

Försvarsmakten fråntogs ansvaret för räddningshelikoptrarna efter försvarsbeslutet 2004. I 

klartext betyder det att försvaret inte får pengar för utrustning och utbildning i 

brandbekämpning. Således utbildas inte samtliga helikopterbesättningar på detta. 

LSO säger dock fortfarande att andra myndigheter är skyldiga att stödja. Kan Försvarsmakten 

använda fler resurser än Hemvärnet för att förstärka sitt bidrag? Kan anställda soldater 
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användas i motsvarande omfattning som Hemvärnet har används eller blir det då en större 

påverkan på Försvarsmakten ordinarie verksamhet? Kommer de framtida värnpliktiga vara 

mer tillgängliga framöver? Kan Försvarsmakten genom plikt för Hemvärnet, inte 

nödvändigtvis hela Hemvärnet utan möjligen partiellt, ta de resurser som behövs för att stödja 

samhället vid kris? Hur skulle plikten påverka individens fortsatta vilja att vara en del av 

Hemvärnet? Eller är detta istället en större fråga för kommunerna, vad de måste göra om 

Försvarsmakten inte alltid kan ställa upp i den omfattning som efterfrågas? Är då 

deltidsbrandmännen den resurs som bör användas och är då deras avtal gynnsamt, dels för 

individen men också för kommunen i den aspekten att många vill engagera sig som 

deltidsbrandman? 

“Det har gett oss jättemycket alldeles oavsett om vi släcker bränder eller bevakar 

objekt. Jag tror att vi har lärt oss enormt mycket både vad som fungerar och vad som 

inte fungerar”.
124 

6.3. Fortsatt forskning 
Vi ser framför oss en studie som skulle kunna kartlägga hur det sammantagna engagemanget 

under ett verksamhetsår påverkar hemvärnssoldaten, främst avseende dennes vilja och 

möjlighet att frivilligt ställa upp på insatser. Då är det av yttersta vikt att den del av 

individerna som vanligen inte engagerar sig utöver avtalsdagarna kommer till tals. Resultatet i 

den studien skulle kunna ge en fingervisning om vad Försvarsmakten kan förvänta sig samt 

att det ger en indikation på vilka faktorer som bör beaktas för att få ett önskat engagemang. 

Vi ser även möjlighet till en undersökning som studerade räddningstjänstens personal med 

samma analysverktyg som vårt. Resultatet skulle kunna visa hur den personalen resonerar 

kring möjligheten att de behöver tjänstgöra på annan plats än de brukar, hur de ser på att bryta 

sin semester samt hur de ser på att lämna familj för en längre tid än de vanligen brukar. Det är 

inte osannolikt att det skulle kunna inträffa vid en längre och mer omfattande kris i samhället 

där resurser måste omfördelas och där situationen inte medger ordinarie arbetsschema.  

6.4.Förslag på Hypoteser 
- Minskar hemvärnssoldatens övriga engagemang under året ökar möjligheten att delta 

på avtalsutbildningen. 

- Hemvärnssoldatens vilja att frivilligt ställa upp ökar om familjens förståelse för 

engagemanget tilltar. 

- Förtroendet för Försvarsmakten minskar om kommunikation avseende uteblivet stöd 

inte är proaktivt. 

6.5. Praktiska implikationer 

Förhoppningen är att denna studie ger en förståelse för de erfarenheter och konsekvenser ett 

nyttjande av hemvärnsorganisationen får av en ansenlig mängd, frekvens eller i omfattning, 

stödinsatser till samhället. En förståelse som kan ligga till grund för djupare studier inom 

ämnet som i sin tur kan stödja beslutsfattare på ledningsnivå i främst Försvarsmakten kanske 

även på politisk dito. Att nyttjandegraden av hemvärnsförband stigit de senaste åren till annat 
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stöd än de avtalat om visar det mesta på. Att räddningstjänsten för framtida bruk fortsatt eller 

till och med i ökad omfattning på grund av brandprognoser och politiska inriktningar är i 

fortsatt behov av Försvarsmakten samt Hemvärnsförbanden, är även det ganska troligt. Vi 

hoppas att detta är startskottet på genomarbetning av både hur Försvarsmakten skall prioritera 

sin användning av det frivilliga Hemvärnet, men även hur samhället bäst använder sina 

resurser vid samhällsfara. Resurser som självklart skall användas där den bäst gör nytta så 

effektivt som möjligt.  
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Bilaga 2: Informationsmail intervju  

Hej! 

Vi (Martin Heidgren & Robert Ramstedt) har under flera år tjänstgjort vid den Regionala 

Staben i Mellersta Militärregionen, de senaste åren som C J3 respektive C J4. Vi har båda 
deltagit i den markterritoriella ledningen som utövas under alla de stora stödinsatser som 

genomförts under bland annat år 2014 och år 2018, som i tur innebär att vi har en mycket 
god koll på dessa insatsers händelseförlopp och vilka som har gjort vad. Vi genomför nu en 

förberedande utbildning vid Karlstad universitet för att efter sommaren kunna påbörja 
nivåhöjande utbildning vid Försvarshögskolan. En del av den utbildningen vi nu gör är att 

genomföra en studie som leder fram till skrivandet av en C-uppsats. 

Studien vi genomför är om hur Hemvärnsförbandens stöd till samhället (räddningstjänst) 
påverkar Hemvärnssoldatens färdigheter och kunskaper. Vi avgränsar oss till de stora 

omfattande skogsbränderna som varit år 2014 och år 2018 i Västmanland (Ramnäs/Sala 
både 2014 och 2018), Dalarna (Älvdalen 2018) och Gävleborg (Ljusdal 2018). Vi ställer alltså 

inte frågor om eftersök eller om andra mindre bränder som har varit begränsade i fråga om 
resurser, tid och rum. 

Vi vill i studien lyfta fram de personliga militära effekter, positiva som negativa, som du 

upplever ditt deltagande vid insatserna av de stora skogsbränderna har.  

Sedan ämnar vi även söka efter de personliga argumenten, för och emot, som du upplever 
ditt deltagande har för dig som person. Här söker vi efter dels  det som är viktigt för dig samt 

om det sker på bekostnad om något annat. Dessa argument är mer kopplat till dig som 
privatperson.  

I studiens resultat kommer det inte att framgå några namn eller förbandstillhörigheter som 
utvisar vem som har bidragit med vilka svar, då detta kommer vara helt anonymt. 

Vi skulle önska att du har möjlighet att svara på några kortfattade frågor för att se om just du 
passar in på ett förbestämt urval av personer vi sedan önskar intervjua avseende de effekter 
och argument du upplever vid en stödinsats. 

Din medverkan är viktig för vår studie och vi hoppas att din tid finns för detta. 

Om du blir utvald kommer vi genomföra en telefonintervju med dig och i den mån det går 

försöka avspegla situationen som du hade då du blev tillfrågad senast om att delta i insats 
mot skogsbrand (antingen 2014 eller 2018). Tiden för telefonintervju bokar vi in efter dina 

behov, men gärna i inom närmaste vecka från dagens datum. Telefonintervjun tar mellan ca 
15-30min och kommer ske genom en öppen och lättsam dialog utan krav. 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Ditt svar går direkt till oss utan att passera ditt förband. 

Undersökningen tar ca 5 min. Du når oss för frågor eller kompletterande information via 
epost ramstedtheidgren@gmail.com 

Tack för din tid och ditt engagemang! 

Mj. Robert Ramstedt 
Kn. Martin Heidgren 

  

mailto:ramstedtheidgren@gmail.com
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Bilaga 3: Urvalsfrågor 

Hemvärnet insatta i skogsbränder 
 
Detta är ett formulär av urvalsfrågor för att nå en sådan bred grupp som möjligt av hemvärnssoldater som 

deltagit i stödinsatser genom bekämpning av stora skogsbränder. 

 
 

Har du deltagit i någon av storbränderna 2014 och 2018? * 

 Ja 

 Nej (Om nej tackar vi för din tid och du behöver inte fortsätta). Önskar du ändå 

tillägga något i ämnet återfinns denna möjlighet i rutan övrigt längst ner.  

Vilket förband tillhör du? 

 17.Hvbat 

 18.Hvbat 

 22.Hvbat 

 23.Hvbat 

 234.Hvundkomp 

 26.Hvbat 

 28.Hvbat 

 Annan 

Är du man eller kvinna? 

 Man 

 Kvinna 

Vilken åldersgrupp tillhör du? 

 18-29 år 

 30-39 år 

 40-49 år 

 50-59 år 

 >60 år 
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Hur många tjänsteår har du i Hemvärnet? 

 0-4 år 

 5-8 år 

 9-12 år 

 13-17 år 

 >17 år 

Kan du tänka dig att ställa upp på en telefonintervju inom detta ämne? 

Med ämne menar vi deltagandet i brandbekämpningen. 

 Ja 

 Nej 

Vilka kontaktuppgifter kan vi nå dig på för att boka upp en telefonintervju? 

Önskas frågorna läsas av er i förväg, går det att ordna, men beakta att det är din åsikt vi 

önskar oberoende av vad andra tycker och tänker. 

 

Övrigt 

Har du något övrigt du gärna frivilligt vill nämna till oss inom detta ämne, går det mer än 

bra här nedanför. 
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Bilaga 4: Intervjuguide 

Inledning 

Vi genomför en studie där vi ämnar studera vilken påverkan som Hemvärnets stödinsatser 

till samhällets har för enskild hemvärnssoldat, positiva som negativa. Vi avgränsar oss till 

större FM stödinsatser enligt LSO, och i detta fall Västmanlandsbranden 2014 samt 

bränderna 2018. Det är ingen utvärdering utan vi skall beskriva utan att värdera. 

Intervjufrågor 

Bakgrund 

Namn: 

Förband/Befattning: 

Varför är du med i Hemvärnet? 

Hur länge har du varit det? 

På vilket sätt var du engagerad i skogsbränderna? 

Familj 

När du får förfrågan, hur kommer det sig att du väljer att delta vid dessa bränder? 

Får detta några konsekvenser för dina nära, ex familj, barn, vänner? 

● Negativa konsekvenser? 
● Positiva konsekvenser? 
● Valde du bort något som du hade planerat när du deltog i skogsbrandinsatsen? 

● Fick du uppleva något positivt senaste gången som gav mervärde till dig som person? 

Försörjning 

Hur ser din arbetsgivare på att du deltar i insatsen? Du kanske skulle ha jobbat? Annan 

konsekvens? 

Finns det någon ekonomisk faktor som påverkat dig på något sätt? Exempelvis ersättning i 

förhållande till lön eller kanske är du egenföretagare? 

Moraliska faktorer 

Vad får dig ändå att delta?  

● Umgås med vänner? 

● Förbandsanda? 
● Plikt? 

● Samhällsviktigt? 
 
Kunskaper och färdigheter 

Hur påverkas DU vid en sådan omfattande insats, främst avseende kunskaper, färdigheter 

eller andra insikter? 

● som prövande,  

● som kan förbättras  
● som kanske försämras genom deltagandet? 
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Exempelvis de mer själsliga/moraliska faktorerna som förmåga att fatta beslut i stressade 

situationer, oklart beslutsunderlag, farliga situationer, bedriva vht/motivera vid lågt 

stridsvärde. Bedriva skarp logistik (som inte är förplanerad av blå/gula), eller tillämpning av 

specialistkunskaper (fordonsförare, teknisk personal, packgrupp, sambandspersonal, 

stabspersonal mm.) 

● Fler positiva effekter? 

● Någon negativ effekt? 

Vad tar DU med dig som INDIVID som indirekt påverkar ditt krigsförband? 

● Positiva konsekvenser 

● Negativa konsekvenser (Övar ej som förband, riskerar detta felinlärning?) 

När du ser tillbaka på insatsen på individnivå, du och andra, vad upplever du det finns för 

likheter och skillnader mot ett hastigt uppkommet hemvärnslarm där du med flera skall snabbt 

påbörja era krigsuppgifter?  

Materiel 

Hur påverkar den materiel du kommer att använda vid brandbekämpning ditt deltagande? 

Utbildning 

Hur ställer du dig/familjen/arbetsgivaren inför avtalsutbildningen som kan komma efter 

stödinsats? 

Identifierade du några brister i kunskap och färdigheter som individ eller som förband kopplat 

mot krigföringsförmåga? 

Övrigt 

Hur går dina tankar inför kommande brandsäsong 2019? 

Utav det vi pratat om, känner du till om det finns fler uppfattningar? 

● Har någon i din närhet valt att avsluta sin anställning inom Hv pga den påverkan vi 

talat om här? 

● Känner du någon som valt att påbörja sin anställning i Hv pga deltagande i 

storbränder? 

Är det något av tidigare svar du önskar förtydliga? 

Finns det något övrigt som du skulle vilja tillägga? 

Vidare kontakt 

Går det bra att jag hör av mig igen om jag blir efterklok och har någon kompletterande fråga? 

Och blir du efterklok så har du ju nu mitt nummer. SMS är bäst för jag passar just nu 

tjänstetelefon mindre bra. 

Tack för tid och engagemang! 

 


