


h�r extra sex veckorna Þck mig att fundera. Jag Þck en annan inblick i

verksamheten och k�nde mig som lite mer �n bara en i ledet. Jag Þck

allts� upp �gonen f�r att det skulle k�nnas bra att jobba vidare h�r

och jag trivdes i gemenskapen.

Vad tyckte du om grundutbildningen?

Jag trodde att det skulle vara mycket tuffare �n vad det var. De

f�rsta tre m�naderna var det visserligen grundl�ggande

soldatutbildning med en massa �vningar och det var fysiskt

anstr�ngande men sedan ßyttade vi hit till kavallerikasern och

b�rjade �gna oss �t beriden h�gvakt p� kungliga slottet. OK, det var ju

jobbigt �ven det men ocks� v�ldigt kul. Vi var ganska m�nga tjejer,

kanske en fj�rdedel av v�r pluton.

Sammanh�llningen i gruppen var stark och vi var ocks� olika sorters

m�nniskor med olika bakgrund. Det tycker jag �r styrkan i

v�rnplikten, man kommer fr�n olika delar av samh�llet och f�r allts�

tr�ffa p� nya m�nniskor. Bitvis ocks� sv�rt att hantera, med olika

viljor och folk som ibland inte ville samarbeta, men i slut�ndan l�ser

man �nd� uppgifterna tillsammans. Det �r inte alltid s� l�tt men man

�r tvungen att l�ra sig att ta h�nsyn till varandra.

N�r b�rjade dina tankar komma in p� att bli ofÞcer?

2007 jobbade jag civilt ett �r och studerade sedan en termin p�

KTH. Men s� blev jag uppringd av regementet och Þck fr�gan om jag

kunde t�nka mig komma tillbaka och jobba ett �r som instrukt�r och

det kunde jag inte motst�. I det civila, b�de p� jobbet och n�r jag

pluggade, saknade jag det h�r st�llet, m�nniskorna och

sammanh�llningen, Det tror jag inte Þnns n�gon annanstans �n i

F�rsvarsmakten. Jag t�nkte att det var nog b�st att nappa p� det h�r,

s� jag tog ett uppeh�ll fr�n studierna.

Jag jobbade sedan som instrukt�r under 2008 och d� Þck jag smak f�r

det h�r med att vara ofÞcer, f�rstod att det �r det h�r jag vill h�lla p�

med. Klart att arbetet med h�starna var en stor del av jobbet f�r mig,

och jag har ganska roligt p� jobbet faktiskt varje dag, men det kan

g�lla vilket intresse som helst. F�r mig har det varit h�sttj�nsten. H�r i

F�rsvarsmakten existerar det ingen tr�kig vardag, det �r min

uppfattning.

Ber�tta om hur du blev ofÞcer.

2009 skickade jag in min ans�kan till ofÞcersprogrammet, det blev

fysiska tester, l�mplighetstester, samtal med psykolog och annat.

Intelligenstester, styrka och kondition, ja allt. Det som jag

misslyckades med d� var konditionstesterna, s� jag Þck �ka hem och

tr�na lite mer. Jag s�kte igen 2010 och d� kom jag in och beh�vde

allts� inte g�ra om det milit�ra h�gskoleprovet eller psykologtesterna.



Jag Þck allts� k�mpa lite och var j�tteglad att komma in.

Det �ret var vi n�stan tio s�kande per plats s� det var stor konkurrens

p� ganska f� utbildningsplatser. Jag l�ste faktiskt till teknisk ofÞcer,

f�r det var l�ttare att komma in p� den linjen. Vi ryckte in p�

Milit�rh�gskolan Karlberg i slutet av augusti 2010 och l�ste ett och ett

halvt �r d�r. D�refter ett �r p� FMTS, F�rsvarsmaktens Tekniska Skola

i Halmstad, och sedan sista terminen med examensuppsats, allts� C-

uppsats, tillbaka p� Karlberg. Sedan tog jag examen och blev utn�mnd

till f�nrik, den f�rsta ofÞcersgraden.

Det var stort, allts� jag som g�rna ger mig in p� utmaningar, men som

n�r jag st�r d�r t�nker Óhur skall det h�r g�?Ó Ð jag var nu ofÞcer i det

milit�ra, hade f�tt st�rkt sj�lvf�rtroende och p� k�pet f�tt en

h�gskoleexamen.

D�refter tillbaka till ditt f�rband Livgardet eller?

Ja, under utbildningstiden var det lite os�kert var man skulle

hamna eftersom vi Þck s�ka vilket f�rband vi ville till. Jag s�kte mig

s�klart tillbaka till Livgardet och Þck en plats d�r, men exakt var p�

f�rbandet jag skulle hamna visste jag inte. Jag hamnade �terigen p�

kavallerikasern, som teknisk chef p� livskvadron, med ca 180

personer. Under �ret jag hade den befattningen ansvarade jag f�r

s�dant som ordning p� all materiel, tillsynsprogram, inventeringar

med mera och s� var jag vissa delar av �ret p� tekniska avdelningen.

F�r egen kompetensutveckling och lite kurser och s�.

Men som sagt, stor variation i vardagen och det �r kul. Ena dagen

paraderar man p� slottet, n�sta dag st�r man ute i sm�rjgropen i

Kungs�ngen eller s� �r man ute i skogen p� en strids�vning, s� trist

vardag blir det aldrig, �ven om man m�ste jobba med en del

administration och s�.

Vad h�nde sedan?

Efter det f�rsta �ret blev jag ßyttad till staben f�r livbataljon och

blev teknisk chef d�r. Jag var kanske egentligen f�r ung men det fanns

ingen d�r och jag beh�vdes b�ttre d�r �n p� skvadronen. Jag var ju

fortfarande f�nrik, s� det var ganska tidigt att f� jobba i

bataljonstaben men det l�rde jag mig en hel del av. D�refter blev jag

plutonchef och Þck f�rm�nen att fr�n v�ren 2016 jobba med

grundutbildning av v�rnpliktiga. Det st�rkte mitt intresse f�r att jobba

som truppofÞcer och omv�xlingen mellan att jobba som teknisk

ofÞcer och att utveckla m�nniskor var enorm.

Jag hade ocks� st�ttning fr�n regementschefen som tyckte att jag

gjorde ett bra jobb och han tyckte att jag skulle jobba mer med

m�nniskor och mindre med materiel. Jaha, t�nkte jag, d� �r det b�st

att �ka p� det sp�ret, min vision var ju att bli plutonchef p�



att �ka p� det sp�ret, min vision var ju att bli plutonchef p�

livskvadron och det blev jag allts� h�sten 2016.

Det var mitt jobb fram till dess att jag h�sten 2018 b�rjade p� Taktisk

kurs arm�n p� Markstridsskolan i Sk�vde. Den utbildningen b�rjade i

mitten av oktober och vi hade avslutningsceremoni dagen f�re

midsommar i �r.

Vad har utbildningen gett dig och vad har ni l�rt er?

Jag har l�rt mig s�dant som man inte kan l�ra sig h�r p� f�rbandet.

Det har varit en j�tteintressant tid och, jag m�ste s�ga, man tycker att

man har f�tt en ganska bred utbildning och tr�ning som ofÞcer h�r

men n�r jag kom dit ins�g jag hur smalt det egentligen varit att jobba

p� livskvadron och Livgardet. Med min bakgrund fr�n Livgardet och

kavalleriet hade jag ocks� funderingar p� hur jag skulle klara

utbildningen, till exempel j�mf�rt med dem som har en bakgrund

inom stridsvagn eller mekaniserade f�rband, men det har g�tt bra. Jag

har ocks� f�tt l�ra mig mycket om brigadsystemet och vad en brigad

�r.

Utbildningen b�rjade med en veckas ledarskapsutbildning, dels f�r att

vi skulle l�ra k�nna varandra och dels f�r att vi skulle komma p� hur

vi ska jobba med varandra och komma �verens i grupperna.

D�refter var det dags f�r motst�ndarkunskap, vilket var v�ldigt

intressant. En hel del milit�rteknik med data och prestanda p� olika

utrustning, vapen och annat men vi tittade ocks� p� Sverige ur ett

motst�ndarperspektiv, s� att vi skulle kunna utveckla en plan f�r hur

en motst�ndare skulle kunna ta Sverige. Vi Þck allts� l�ra k�nna deras

system, hur de taktiserar och hur de t�nker. Det �r viktigt att veta vad

motst�ndaren g�r, vad de kan g�ra och hur de t�nker.

Engelsklektioner med milit�rfokus varje vecka, det har ocks� varit kul.

En stor del av utbildningen har varit att tr�na oss i att g�ra taktiska

bed�manden p� bataljons- och brigadniv�, och det var ocks� under

h�sten f�rberedelser f�r den f�lt�vning uppe i Kalixomr�det som vi

hade i efter ny�ret. P� den Þck vi l�ra oss mer om en brigads olika

delar men ocks� studera s�dant som logistik, taktik, stridsteknik och

inte minst olika terr�ngstudier i den nordligaste delen av Sverige.

N�r jag gick Karlberg hade vi ocks� f�lt�vningar men nu var man

mer erfaren och kunde b�ttre f�rst� sammanhangen. Samtidigt, ju

h�gre upp man kommer i systemet, desto b�ttre f�rst�r man det vi

gjorde i ofÞcersutbildningen och man plockar ocks� fram olika saker

fr�n det man l�rt sig tidigare. Det har man nytta av ocks� nu,

framf�rallt kan man analysera saker och ting b�ttre och ta fram nack-

och f�rdelar i olika situationer. Att t�nka i system och att kritiskt

granska saker innan man beslutar sig, det �r bra grejor man har med



granska saker innan man beslutar sig, det �r bra grejor man har med

sig fr�n Karlberg och den akademiska tiden.

I utbildningen ing�r ocks� en del som heter FUSA, f�rbandsutbildning

skarp ammunition och skarpskjutning (slutligen) i kompanis storlek.

Det var h�ftigt. Med min bakgrund hade jag inte samma erfarenhet

som kurskamraterna fr�n mekaniserade f�rband, s� det var

utmanande. Men det gick Þnt och vi hade v�ldigt bra handledare. Jag

upplevde att min erfarenhet, utbildning och tr�ning gett mig

m�jligheten att kunna l�sa och leda det mesta av olika sorts

verksamheter. Man anstr�nger sig lite mer och man kan lite mer.

Att just �ven i ovana och ov�ntade situationer kunna till�mpa en

metodik f�r att analysera situationen och fatta beslut, det �r nog

sammantaget det viktigaste jag l�rt mig under utbildningen och alla

olika �vningar. Jag har f�tt massor med fakta och ny rationell

kunskap, ja, men min personliga utveckling har varit det fr�msta.

Ingen har n�gonsin sagt till mig Ódet h�r �r f�r d�ligt, s� kan man inte

g�raÓ utan ist�llet har jag uppmuntrats att Þnna egna v�gar och

l�sningar inom de etablerade modellerna.

Genom fantastiska instrukt�rer och l�rare och genom st�ttande

kurskamrater har jag l�rt mig att v�ga �nnu mer, att ta initiativ och att

tro p� min egen f�rm�ga att l�sa uppgiften. I utbildningen har ing�tt

att truppf�ra en styrka av kompanis storlek, ca 150 man. Det inneb�r

ocks� att vara chef �ver chefer (plutonchefer).

Vad har h�nt efter din examen i somras?

Jag har utn�mnts till kapten. F�r v�r kompetensutveckling har jag

som jobbar p� Livgardet uppmanats att byta bataljon (och

verksamhetsomr�de), s� nu har jag ßyttat till milit�rpolisbataljonen

som sektionschef och logistikchef i staben. Med min tekniska

bakgrund blir det mitt jobb de n�rmaste �ren och det ska bli kul,

eftersom det inte bara inneb�r att jobba med de tekniska sakerna utan

�ven med att leda sektionen och personalen d�r.

En hel del arbete med att utveckla krigsf�rbandet milit�rpolisbataljon

blir det ocks�.

Hur �r det att vara chef och ledare i jobbiga situationer, kan du dra dig

n�gon s�dan till minnes?

P� sensommaren p� H�gvakten p� slottet, n�r folk har jobbat hela

sommaren i ett v�ldigt rutinm�ssigt jobb och �r tr�tta, d� kan det

uppst� en del intressanta ledarskapssituationer. N�r inte

gruppcheferna l�gger scheman f�r vakttj�nstg�ring som tillsagt, d�

g�ller det att syna korten. Trots att folk �r tr�tta och griniga m�ste

man vara konsekvent och kr�va omplanering, �ven om det kan bli

rabalder �ver ett s�dant beslut. F�r om inte jobbet �r gjort p� r�tt s�tt



rabalder �ver ett s�dant beslut. F�r om inte jobbet �r gjort p� r�tt s�tt

ska det g�ras om, punkt slut.

N�v�l, jag besl�t samla gruppcheferna f�r att g� igenom hur jag t�nkte

och sedan var min plan att l�ta dem komma till tals. Emellertid, n�r

jag kom tillbaka till vaktexpeditionen efter en visitationsrunda bland

vaktposterna, satt det redan ett femtontal soldater p� expedition med

en gruppchef som utsedd talesperson. Och jag t�nkte ÓOK, d� b�rjar vi

med att de f�r presentera sina synpunkter s� tar jag mina

st�ndpunkter sedanÓ.

Jag ville allts� inte uppvisa ett Ól�t-g�-ledarskapÓ f�r det ligger l�ngt

fr�n vad jag st�r f�r, men man m�ste alltid kunna lyssna. Efter

diskussion kom de fram till att jag lyssnat p� dem men de f�rstod

ocks� varf�r jag inte godk�nt planeringen. Vi var inte helt �verens

men jag f�rklarade att jag inte skulle ge vika fr�n det som var best�mt,

vilket jag tror �r viktigt, och s� blev det. Har man en uppgift ska den

genomf�ras, s� l�nge som uppgiften kvarst�r. Annars kan det bli

farligt, f�r d� vet ingen l�ngre vad som g�ller. Men ofta l�ser det sig

genom kommunikation, genom att man pratar med varandra.

En rak och tydlig kommunikation kan ocks� ta d�d p� rykten t ex

och �r det s� att det �r jag som �r utsedd att vara chef, d� �r det jag

som fattar besluten och best�mmer, �ven om vi inte �r �verens.

Situationen l�ste sig, vi fortsatte att jobba och vi l�ste v�r uppgift.

ÓS�tt upp ett m�l och h�ll fast vid detÓ �r ett av det milit�ra

ledarskapets grundpelare. Det ska kombineras bl a med ett effektivt

och ßexibelt ledarskap, eftersom en plan s�llan h�ller i sin helhet d�

striden b�rjar.

Ibland f�r du kanske fr�gor om hur det �r att vara kvinna och ofÞcer i

f�rsvaret?

Jag brukar lite raljerande svara s� h�r: eftersom jag inte varit man

och ofÞcer i F�rsvarsmakten s� vet jag inte hur jag ska svara p� den

fr�gan. N�men, allvarligt: jag har alltid haft b�de m�n och kvinnor

omkring mig i jobbet och ofta i ganska lika stora andelar. F�rsta

g�ngen jag varit ensam kvinna med m�nga manliga kollegor har varit

p� min senaste utbildning, arm�ns taktiska kurs, och det har ocks�

g�tt bra. Inga konstigheter.

Jag har alltid trivts med mina arbetsuppgifter och d�rf�r att det varit

s� bra gruppgemenskap i arbetslagen. Jag har inte varit en kvinna i

behov av tjejkompisar p� jobbet utan gemenskapen, att man jobbar

mot samma m�l och att man �r raka och tydliga mot varandra, det �r

d�rf�r jag trivs. Samma grundv�rderingar och liknande intressen g�r

det ocks� l�tt att jobba tillsammans.

En del funderingar kring Óvar �r alla andra tjejerÓ hade jag p� kursen,



En del funderingar kring Óvar �r alla andra tjejerÓ hade jag p� kursen,

men j�mf�rt med dem som var med p� Karlberg �r det n�gra som bytt

jobb, n�gon som slutat och n�gra som f�tt barn, s� det Þnns ju

f�rklaringar.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag tycker det �r en utmaning att f�rena karri�ren och livet i �vrigt.

Man ska ju inte f�rsaka familjelivet f�r jobbet men det �r alltid l�ttare

f�r m�nnen att skaffa familj och barn, f�r de beh�ver inte vara borta

p� samma s�tt. F�r min del k�nns det som att man alltid �r p� v�g

n�gonstans i jobbet och fr�gan �r hur det ska kunna kombineras med

att till exempel f� barn. Det k�nns allts� som att det kommer ta emot

att vara borta i kanske tv� �r, men det m�ste man ju acceptera. Men

man k�nner att man kommer att missa en massa saker, man hamnar

efter och det blir sv�rt att h�nga med i modellen Ótv� till tre �r p� varje

jobb och sedan vidare till n�sta skola eller jobbÉÓ

Man f�r v�l brottas med de h�r tankarna och det �r ju m�nga killar

nuf�rtiden som �r med och delar p� barnledighet och annat.

Men jag sliter lite med de h�r tankarna, jag och min sambo har varit

tillsammans i nio �r nu, han jobbar ocks� i F�rsvarsmakten, och vi

har diskuterat lite. P� ett s�tt �r karri�ren inte det viktiga, � andra

sidan �r det ofta s� att tillf�llet inte �r det r�tta just f�r stunden. Men

jag kan inte s�ga att det �r organisationen som s�tter stopp f�r n�got

utan det �r snarare att man sj�lv ska acceptera vad man vill g�ra.

Nu tj�nstg�r jag ju allts� som chef logistiksektionen p� staben f�r 11:e

Milit�rpolisbataljonen p� Livgardet. Min fem�rsplan var att komma

tillbaka hit till livskvadron som ryttm�stare Ð allts� chef

Livskvadronen Ð och sen f�r resten l�sa sig. Jobb, ridning och familj,

det f�r bli en liten balansakt. Som i vilket jobb som helst.

Hur tycker du F�rsvarsmakten �r som arbetsgivare?

Jag skulle inte kunna t�nka mig att jobba n�gon annanstans �n i

F�rsvarsmakten, Jag �r fortfarande glad och positiv och har inte st�tt

p� n�gon d�lig sida av den h�r organisationen, inte k�nt mig

motarbetad eller �sidosatt. Jag har varit v�ldigt tydlig med vad jag vill

och f�rs�kt g�ra ett s� bra jobb som jag bara kan. Det l�nar sig nog i

l�ngden. 

Att vara ofÞcer i fred, kris och krig, det kan inneb�ra m�nga olika saker.

Vad har du f�r syn p� det?

Det h�r har vi pratat om p� taktiska kursen ocks�. Man lever i en

ganska f�rutbest�md och skyddad situation i vardagen p� sitt f�rband

Vi har de fredsm�ssiga uppgifter vi har, till exempel att skydda

statschefen och den kungliga familjen p� slottet, och det �r

arbetsuppgifter som man k�nner sig ganska trygg i.



arbetsuppgifter som man k�nner sig ganska trygg i.

Om det skulle skorpa till sig och bli ett s�kerhetspolitiskt allvarligt

l�ge f�r Sverige, hur p�verkas ens jobb d�? P� kursen, bland annat

under ledarskapsveckorna, har vi arbetat en del utifr�n ens ansvar

som ofÞcer kring det h�r med att ge order som p�verkar liv och d�d.

Hur ska man till exempel som kompanichef hantera situationen att

det d�r folk i ens f�rband? Eftersom jag inte st�tt inf�r situationen har

jag sv�rt att uttala mig om det. Men jag t�nker p� det.

Jag tror att v�rt extremt goda utbildningssystem g�r att man agerar

som man ska, man har rutiner att f�lja och man har tr�nats i att ta

hand om jobbiga situationer. Jag f�rlitar mig p� att jag kommer att

agera p� ett rationellt, klarsynt och empatiskt s�tt.

Om man skulle plocka upp dig p� en scen f�r att ber�tta varf�r du �r

ofÞcer i arm�n, vad skulle du s�ga d�?

Arbetsgl�dje, gemenskap, fysisk aktivitet och

utvecklingsm�jligheter, det �r vad jag skulle n�mna. Att man k�nner

att varje dag �r en ny utmaning och att det �r kul att g� till jobbet. En

del baksidor Þnns ocks�, periodvis �r man borta ganska mycket

hemifr�n p� utbildning, �vningar och annat, s� det �r viktigt att f�

ihop privatlivet med den man lever med. Jag tror att m�nga ocks�

skulle n�mna l�nel�get, med tanke p� vad vi g�r och det vi ska g�ra

om Sverige hamnar i krig. Framf�rallt tror jag detta p�verkar v�ra

soldater som inte har m�jlighet till samma l�neutveckling som vi

ofÞcerare har.

En annan sak som jag m�ste n�mna �r m�jligheten att fystr�na p�

arbetstid, det g�r jag schemalagt kanske en halv dag i veckan,

undantaget ridningen n�r man �r i s�dan tj�nst. Det �r v�ldigt bra och

n�got som m�nga andra �r lite avundsjuka p�. Flextid, m�jligheten att

ta ut upparbetad tid fr�n �vningar i ledighet, vilket kan bli ganska

mycket med alla till�gg, �r ocks� bra och n�got som inte alla andra

har.

Var �r du om tjugo �r?

F�rst allts� ryttm�stare och sedan bataljonschef, det �r n�gonting

som jag t�nker mig. Men det blir tidigare �n om tjugo �r, tror jag. Jag

vet inte riktigt vad slutm�let �r. Lite sk�mtsamt kan jag v�l s�ga att jag

inte ska bli �B, f�r det �r jag b�de f�r gammal f�r och har heller inte

f�rm�gan till. Men mitt f�rband Livgardet har ju arm�ns f�rsta

kvinnliga �verste och regementschef, s� det �r ett inspirerande

exempel p� hur l�ngt man kan g�.

Och snart tror jag vi f�r en kvinna i en generalsposition ocks�, det

Þnns ju redan ett par s�dana i ßygvapnet och kvinnliga amiraler i

marinen.



marinen.

N�got du vill avsluta med att s�ga?

Man l�r sig otroligt mycket av att g�ra v�rnplikten. Man utvecklas

som individ, man f�r l�ra sig att ta i och bita ihop lite och det har man

sedan nytta av hela livet. Oavsett vilket yrke man v�ljer och vilken v�g

man g�r.

Att jobba tillsammans i ett lag och att dra sitt str� till stacken, det

beh�ver vi lite mer av i samh�llet idag. Alla har blivit s�

individualiserade och ser mest till sitt eget. Det tror jag inte �r bra i

l�ngden. I v�rnplikten m�ts den blivande l�karen och &den blivande

r�rmokaren och f�r respekt f�r varandra. Det �r bra.

ANNA LINFELDTANNA LINFELDT �r kapten vid Livgardet.

L�s �ven arm�f�rvaltare Joacim Blomgrens F�r en ofÞcer m�ste laget

g� f�re jaget.


