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Sammanfattning 

Första linjens chefer återfinns i många organisationer och i de flesta samhällssektorer. Dessa chefer 

verkar på den lägsta nivån i sina respektive organisationer och möter i många avseenden samma 

utmaningar i sin vardag, utmaningar som kommer sig av det dagliga mötet med de underställda. 

För den militära första linjens chef, plutonchefen, finns dock ett antal utmaningar som inte den 

civila motsvarigheten möter, vilka främst härrör från den specifika, extrema, kontext som utgör 

bakgrunden för ledarskapet. Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om vilka krav en ung 

militär chef upplever idag samt identifiera eventuella luckor i utbildningen i förhållande till de 

upplevda kraven. Denna kvalitativa studie har genomförts med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer med sex plutonchefer som har tagit officersexamen under de senaste fem åren. Resultatet 

pekar på att respondenterna upplever flera motstridiga krav, till exempel som närvaro hos sin 

personal i förhållande till behovet av att lösa administrativa uppgifter. Respondenterna upplever 

också att de har två olika roller att förhålla sig till, fredsplutonchefen och krigsplutonchefen, där 

förväntningarna skiljer sig åt från deras underställda. Den ledarskapsutbildning som de fått upplevs 

som relevant mot yrkets krav, men de uttrycker ett behov av ytterligare praktik på de militära 

förband som blir deras första arbetsplats. Denna studies slutsatser innefattar behovet av att 

tydliggöra roller och krav under utbildningen, öka inslagen av praktik under utbildningen och att 

hantera de luckor i utbildningen som är riktad mot de uppgifter som plutoncheferna löser i det 

vardagliga arbetet, till exempel med en samlad och utökad managementutbildning. 

 

Nyckelord: ledarskap, plutonchef, management, officersutbildning, militär kontext 

  



 

   

 

Abstract  

First-line managers are to be found in many organizations and in most sectors of society. These 

managers operate at the lowest level in their respective organizations and do in many aspects meet 

the same challenges in their everyday lives, challenges which arise from daily encounters with 

their subordinates. However, for the military first-line manager; the platoon leader, there are a 

number of challenges which the civilian counterpart does not have to face. These challenges 

mainly stem from the specific and extreme, context which constitutes the background for the 

leadership. The purpose of this study is to increase our knowledge about the requirements a young 

military officer experiences as necessary and identify potential gaps in the training in relation to 

the perceived requirements. This qualitative study has been conducted with semi-structured 

interviews with six platoon leaders, all of which graduated from the military academy in the past 

five years. The results indicate that the respondents experience conflicting demands, for example 

in the perceived need of presence from the subordinates in relation to the need to resolve 

administrative tasks. The respondents also perceive it as if they have two different roles to play, 

the peacetime platoon leader and the wartime platoon leader, where their expectations seem to 

differ from their subordinates’. The leadership training they receive is perceived to be relevant in 

relation to the demands of the profession, but they do express a need for even more practical 

training in the actual work environment which they will face after graduation. The conclusion of 

this study includes the need of clarifying roles and demands during the training and education, 

increase the elements of internship and a need to implement training towards the actual tasks that 

the platoon leaders will face in their everyday work, for example a more advanced management 

education.  

 

Keywords: leadership, platoon leader, management, officers training, military context 

 

 

 

 

  



 

   

 

Förord  

Arbetet med denna uppsats har varit intressant och givande på många plan och det har varit en 

förmån att få ta del av den vardag som Försvarsmaktens mest juniora chefer upplever. Det är med 

stor ödmjukhet vi har försökt att sammanfatta dessa i föreliggande studie. Vi vill framföra vårt 

djupt erkända tack till dessa individer som valt att dela med sig av sina erfarenheter. Fortsätt med 

ert engagemang för uppgift och personal, det smittar av sig och gör världen lite bättre – just där ni 

är!  

Uppsatsen har framställts gemensamt av författarna i sin helhet och ett gott samarbete har 

präglat arbetet. Vi vill också framföra ett stort tack till David Bergman som med pedagogisk 

tydlighet och en fast hand har lotsat oss igenom den här processen. Din energi och arbetskapacitet 

är imponerande och vi är glada över att ha fått möjlighet att arbeta med dig vid vår sida. Det är 

också på sin plats att tacka lärare, kursledning och kurskamrater för öppna, fria och givande 

diskussioner. De har bidragit till ett fördjupat lärande som vi tar med oss in till kommande möten 

med framtiden. 

Ytterst har vår ambition varit att öka förståelsen för plutonchefens verklighet och därmed 

förhoppningsvis ge nya förutsättningar för de kvinnor och män som varje dag gör sitt yttersta för 

att bevara vår frihet och demokrati. Vi hoppas att vi åtminstone bidragit med en liten pusselbit i 

detta arbete. 

 

 

 

Stockholm den 12 december 2019 

 

Johannes Breitholtz & Cornelia Nordensson 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Första linjens chefer återfinns i många organisationer och i de flesta samhällssektorer. Dessa chefer 

verkar på den lägsta nivån i sina respektive organisationer och möter i många avseenden samma 

utmaningar i sin vardag. Utmaningar som kommer sig av det dagliga mötet med de underställda. 

Det finns dock ett antal väsentliga skillnader, vilka primärt ligger inom det som vi betecknar den 

militära kontexten.  

Gemensamt för alla militära organisationer är att de utbildar och förbereder sina 

medlemmar för att ytterst delta i strid och därmed utsätta sig för stora risker. Detta risktagande 

sker i en specifik kontext och i litteraturen återfinns flera texter som utforskar denna kontext och 

hur den i sin tur påverkar och påverkas av ledarskapet. Kolditz (2007) definierar en extrem kontext 

med att den som leder gör det under överhängande fara och där följarna uppfattar att ledarens 

beteende kommer att påverka såväl deras välbefinnande som överlevnad. Campbell et al. (2010) 

beskriver en motsvarande miljö, men väljer att kalla den för en farlig miljö. Den extrema kontexten 

eller in extremis-situationen, är det yttersta målet med militär verksamhet och det är mot den 

förbanden utbildas och chefer bedöms. Den vardagliga situationen för en militär första linjens chef 

ser dock annorlunda ut. Här är inslaget av fara och risk i stor utsträckning minimerat och 

verksamheten har mer karaktären av utbildning och träning under arbetsförhållanden som i stort 

motsvarar de utanför den militära kontexten (Andersson, 2001).   

Försvarsmakten uttrycker i flera av sina styrande dokument organisationens syn på 

ledarskap och vilka förväntningar som finns på en officer. Enligt dokumenten så menar 

organisationen att ”officersprofessionens kärna är ledarskap och ledningen av den väpnade striden 

på alla nivåer” (Försvarsmakten, 2016b). Vidare förmedlas bilden av officeren som, utgående från 

den väpnade striden, ska hantera hela skalan av hot och uppgifter, ända från arbetsgivaransvar till 

”storskalig legitim våldsutövning” (Försvarsmakten, 2016b). Officeren ska, i Försvarsmaktens 

ögon, utöva ett utvecklande ledarskap samtidigt som rättigheten och skyldigheten att föra befäl ska 

utföras. Officeren ska vara ett gott föredöme för sina underställda, skapa sammanhållning inom 

sitt förband och ”bidra till en anda av samarbete, utrymme för initiativ och handlingskraft” 

(Försvarsmakten, 2016b). 

I litteraturen påvisas hur den militära chefen behöver vara kapabel till att skifta mellan 

olika roller beroende på om hen är verksam i fredstid eller krigstid.  Wong, Bliese, & McGurk 

(2003) resonerar kring detta och använder sig av skalan förbandsträning/garnison – insats/strid – 

utbildning/utvärdering, och konstaterar att det finns likheter och skillnader mellan förväntan på 

individuella färdigheter i dessa olika miljöer. Även om den extrema kontexten är normerande för 

militär utbildning så pekar tidigare forskning på att även den fredsmässiga utbildningskontexten 

starkt påverkar chefers ledarskap (Andersson, 2001). 

De avgörande skillnaderna mellan ledarens roll i en civil och en militär organisation 

handlar om behovet av ledarskap i riskfyllda situationer. I den unika kontext som militära ledare 

har att agera i – nämligen den riskfyllda miljön, kriget och situationer som betecknas som in 

extremis – så är ledarskapet generellt sett mer avgörande för resultatet än i andra organisationer 

(Yammarino, Mumford, Connelly, & Dionne, 2010). Reiter & Wagstaff (2018) finner också bevis 

för att militära förbands effektivitet ökar om lågpresterande chefer byts ut och drar slutsatsen att 

det finns en koppling mellan ledarskap och effektivitet i militära operationer. Även Andersson 

(2001) beskriver i sin avhandling flera situationer då just ledarskapet har varit viktigt under insats. 

Inte minst då enheten sätts på prov av såväl tuffa förhållanden som av ständigt närvarande fara. 

Sammantaget ställer den extrema situationen ökade krav på det utövade ledarskapet för att nå 

önskat resultat. 
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Kolditz (2007) drar en parallell mellan ledarskap in extremis och autentiskt ledarskap. I hans 

definition handlar autentiskt ledarskap inte om att inneha en chefsposition utan om att utveckla en 

karaktär som fokuserar på att ge mening, motivation och riktning för andra. Yammarino et al. 

(2010) beskriver att det i farliga situationer är en avgörande förmåga att kunna skifta både i 

förhållande till relationer och till ledarstil, beroende på hur farlig kontexten är. Även om den 

extrema kontexten i sig är unik så kommer den att variera över tid, vilket i sin tur ställer krav på 

att ledaren är förmögen att anpassa sin ledarstil (Wong, Bliese, & McGurk, 2003;  Laurence, 2011). 

Även de organisatoriska kraven speglas i ledarskapslitteraturen, bland annat i 

ledarskapsmodeller som Utvecklande ledarskap (Larsson et al., 2003). Utvecklande ledarskap 

beskriver bland annat ett antal ledarstilar som i en normativ matris beskrivs som mer eller mindre 

gynnsamma, där de mest gynnsamma handlar om att vara ett föredöme, visa personlig omtanke 

och ge inspiration och motivation. Ett exempel på hur detta omsätts i styrdokument är den uttryckta 

viljan att officeren ska utveckla sina underställda befäl, både som ledare och som fackmän 

(Försvarsmakten, 2016b).   

Internationellt sett arbetar man med liknande dilemman och forskar på vilka krav som ställs 

på officerare. I processen av att ta fram ett nytt ledarskapsprogram i den finska Försvarsmakten 

beskriver Nissinen (2001) förväntningarna på de lägsta nivåerna som att ledaren ska ha de 

professionella färdigheter som krävs för att kunna träna och utbilda sina egna underställda på den 

taktik och de vapensystem som nyttjas på den nivån man verkar inom. Nissinen (2001) tillägger 

även att det finns fysiska krav som tillsammans med det ovanstående kan formuleras som sina 

egna soldaters förkämpe. Här identifieras också att ledarskapet och det förtroende som krävs för 

att leda bygger på såväl kunskaper och färdigheter om att kunna orientera sig i sin organisation, 

som officerens fackkunskaper. Boe (2015) beskriver hur den norska Försvarsmakten har tagit fram 

ett koncept om en officerskompetens som är uppbyggd av självkompetens (personal 

proficiency/selvkompetanse), fackkompetens (subject matter proficiency/faglig kompetanse), 

social kompetens (social proficiency/sosial kompetanse), där den senare innefattar förmågan att 

kommunicera, visa empati och bygga tillit. Dessa tre byggstenar, menar han, formar den 

ledarskapskompetens som krävs för att leda militära förband i allt mer komplexa och svåra 

operationella miljöer. Erfarenheterna från de norska och finska exemplen visar att det 

genomgående är likartade förväntningar som ställs i olika militära organisationer. 

En starkt bidragande faktor till att individer väljer att följa någon i extrema situationer 

handlar om tillit. Campell et al. (2010) redogör för att just tillit är en kritisk funktion för ledarskap 

i stridssituationer. De konstaterar också att ledare som uppvisar kunnande före den aktuella 

situationen får större tillit än de som inte gör det. Egenskaper som särskilt lyfts fram är 

stresshanteringsförmåga, uppvisat tekniskt och taktiskt kunnande, omsorg för gruppens behov och 

problemlösningsförmåga. Även Ulmer (2009) belyser vikten av tillit mellan ledare och följare, och 

menar att även om det är en ständigt pågående utmaning så spelar tillit en mycket stor roll och tillit 

kan ”åstadkomma magi” i en militär kontext. 

Utifrån redovisat forskningsläge så finns det stöd för påståendet att ett utvecklande och 

autentiskt ledarskap skapar tillit mellan följare och ledare. Något som krävs för att gemensamt 

flytta sig från en vardaglig kontext utan fara för liv och lem, till en extrem situation där ett gott 

ledarskap är avgörande. Tillitsbyggandet börjar alltså inte när man redan är i den extrema 

situationen utan måste ses i ett sammanhang som har sin startpunkt i vardagen, eller kontexten 

förbandsträning/garnison (Andersson, 2001). 

Arbetsrelaterat- och problembaserat lärande är exempel på metoder som ofta används vid 

utbildningsprogram som har för avsikt att direkt förbereda individen för verkliga situationer som 

kan uppstå i det kommande arbetet. Rosch & Anthony (2012) nämner hur ledarens ”being”, 

”knowing” och ”doing” bör ses som centrala punkter att ta hänsyn till vid utformandet av 

utbildningsprogram av denna karaktär. Bland annat så återfinns dessa punkter som återkommande 

i framtagandet av ledarskapsutveckling i den amerikanska armén. Det arbetsrelaterade och 
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problembaserade lärandet kan bl.a. innefatta praktisk övning inför kommande situationer där 

individen behöver vara mentalt och/eller fysiskt förberedd för att kunna agera korrekt. Detta är av 

särskilt stor vikt inför verksamhet i den extrema kontexten som beskrivs för militära ledare, 

eftersom ett misslyckande där kan få mycket allvarliga konsekvenser. 

Många gånger så bygger denna typ av arbetsrelaterade utbildningar sin utbildningsplan 

kring huvudsakliga problem och situationer som kan förväntas bli aktuella i det kommande 

professionella utövandet. Vid utformandet av denna typ av utbildningsprogram så finns det några 

huvudsakliga nyckelprinciper att förhålla sig till för att individen ska komma ut väl förberedd till 

arbetslivet; Problemet eller situationen i fråga bör efterlikna verkligheten och presenteras till 

studenten utifrån dessa förutsättningar i en simulerad situation; Individen får utefter dessa 

förutsättningar öva på situationer och bekanta sig med eventuella känslor och reaktioner som kan 

uppstå; Utrymme för reflektion är viktigt då studenten här ges möjlighet till att ”göra om – göra 

rätt”, vilket inte är möjligt på samma sätt när individen möter verkligheten. Denna typ av träning 

som kadetterna på Officersprogrammet (OP) utsätts för, simulerar en artificiell erfarenhet som kan 

komma att bli värdefull när studenten sedermera ska ge sig ut i verkligheten (Jarvis, Holford, & 

Griffin, 2003). Filstad (2010) poängterar hur felaktig eller bristande arbetsträning kan resultera i 

en kollision av förväntningar och verklighet när det blir dags att ta sig ut på den faktiska 

arbetsplatsen. Att vara ny på en arbetsplats kan i värsta fall beskrivas som ett chockartat möte med 

verkligheten och anledningarna till att denna upplevelse får ta plats kan vara direkt kopplade till 

felaktiga förväntningar, höga förväntningar på den egna prestationen och/eller en oklar bild av 

arbetsinsatsen (Filstad, 2010). 

Jarvis et al. (2003) listar ett antal olika facilitatorer som möjliggör att teori övergår till 

praktik vid utformandet av olika typer av utbildningsprogram.  Stor personlig förändring: en 

tydligt förklarad målbild för individen om att hen kommer genomgå stor personlig förändring 

under utbildningen. Informellt forum för lärande: det formella forumet för lärande bör 

kompletteras med ett mer informellt sådant, där teoretisk kunskap kan ”stötas och blötas” utanför 

den formella inlärningsarenan. Detta komplement till formellt lärande möjliggör för reflektion och 

möjligheten att ta till sig och internalisera kunskap på en djupare nivå. Exempel på informella 

forum (med OP som fortsatt exempel) kan vara gymmet, korridoren eller mässen. Valmöjligheter: 

möjligheten till att göra egna val inom utbildningen kan öka motivationen hos studenten då hen 

får nischa sig utifrån personliga intressen. Inom Försvarsmakten och OP så kan marinen, armén 

och flygvapnet ses som exempel på detta. Minskat fokus på bedömning/betyg: ju mer individens 

fokus på betyg och bedömning av resultat kan minskas under utbildningen desto bättre. Frånvaron, 

eller minimal närvaro, av denna externa stressor kan i många fall underlätta för individen att ta till 

sig utbildningen som nyttig erfarenhet, vilket gör att teori lättare kan omvandlas till praktik.  

Filstad (2010) kompletterar Jarvis et al. (2003) beskrivning av informellt lärande utanför 

den formella utbildningen genom att ge exempel på situationer som kan stimulera informellt 

lärande på arbetsplatsen. Hon tar upp arbetsplatslärande som ett begrepp för att beskriva hur 

arbetsmiljön och dess kontext i sig kan möjliggöra informellt lärande och att kunskapsöverföring 

faktiskt sker i den dagliga verksamheten. Situationer som främjar den enskilde individens lärande 

listas som till exempel möjligheten att lösa egna problem som uppstår kopplat till 

arbetsuppgifterna, möjligheten att diskutera problem med andra kollegor och genom detta komma 

fram till gemensamma lösningar samt möjligheten att iaktta andra mer erfarna kollegor genom 

arbetsskuggning för att se hur dessa hanterar arbetsuppgifter. Även här poängteras att informellt 

lärande också kan uppstå genom social interaktion i andra forum än de som är direkt kopplade till 

arbetsuppgifterna, som till exempel i korridoren, på mässen eller i fikarummet (Filstad, 2010). 

Tidigare forskning synliggör de krav som ställs på chefer såväl generellt som specifikt i en 

militär kontext. Med hänvisning till befintliga styrdokument och tidigare forskning förmedlas 

också en bild av vilka krav som den militära organisationen ställer på sina chefer. Ett mindre 

beforskat område tycks vara hur de som befinner sig i situationen av att vara första linjens chef 
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upplever de krav och förväntningar som ställs. Utifrån detta blir en central fråga hur de unga 

plutonchefer som är föremål för studien upplever de krav som ställs på dem och vilket ledarskap 

de upplever att de förväntas leverera. En relaterad fråga blir också om de upplever att de verktyg 

som erhållits under utbildning är relevanta eller om det finns andra moment som de önskat få med 

sig från skolan ut i verkligheten.  Inifrånperspektivet kan förhoppningsvis leda till nya insikter om 

den verklighet som möter dessa individer efter genomförd utbildning. Med detta perspektiv som 

utgångspunkt har syftet och frågeställningen för denna studie formulerats. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka krav en ung militär chef upplever idag 

samt identifiera eventuella luckor i utbildningen i förhållande till de upplevda kraven.  

 

1.3 Frågeställning 

Vilka krav upplever en militär chef de första åren och hur upplevs ledarskapsutbildningens 

måluppfyllnad mot dessa krav? 

 

 

2 Metod 

2.1 Deltagare 

Fokus för denna undersökning har varit plutonchefen och dennes utbildning. För att nå ett urval 

av respondenter utgick studien från Officersprogrammet och en av de försvarsmaktsskolor där 

delar av utbildningen genomförs. Valet föll på Ledningsstridsskolan i Enköping, dels för att flera 

av deras tidigare elever är verksamma i Mälardalen och därmed tillgängliga för fysiska intervjuer, 

dels för att elevlistorna på ett enkelt sätt kunde tillgängliggöras för en av författarna genom dennes 

ordinarie anställning. 

För att få ett tillräckligt underlag valdes tre årskullar ut, där bedömningen gjordes att 

tillräckligt många möjliga respondenter hade hunnit bli verksamma som plutonchefer. Den senaste 

årskullen (16-19) valdes därmed bort. 

Ett email skickades därefter till samtliga 40 personer som har gått Officersprogrammet 

under årskullarna 13-16, 14-17 och 15-18 samt genomfört den verksamhetsförlagda utbildningen 

vid Ledningsstridsskolan. För att kunna göra ett första urval svarade de tilltänkta respondenterna 

dels på frågan om de var, eller hade varit, plutonchefer dels om de hade möjlighet att delta i en 

intervjustudie under v.46-47, 2019. Elevlistor tillhandahölls av Ledningsstridsskolan och 

kontaktuppgifterna togs ur Försvarsmaktens epostsystem. Med det första mejlet bifogades även ett 

informationsbrev (bilaga 1) vilket innehöll mer detaljerad information och bakgrund till 

undersökningen samt information om forskningsetiska riktlinjer vid ett eventuellt deltagande. I 

syfte att minska bortfallet, skickades en påminnelse ut en vecka efter det första mejlet. 

Av de 28 personer som svarade på det första brevet, uppfyllde 15 individer villkoret att de 

var (eller hade varit) plutonchefer. Av dessa 15 svarade sju att de hade möjlighet att intervjuas 

under den angivna tidsperioden. En hade endast möjlighet att intervjuas över telefon varvid denna 

valdes bort.  

Urvalet resulterade i sex respondenter. Tre av dessa var plutonchefer för 

sambandsplutoner, en var chef för en UAV-pluton, två var plutonchefer vid motoriserade 

bataljoner varav en ledningspluton och en skyttepluton. Åldersspannet var 28-34 år (28, 29, 30, 

30, 33, 34). 

Respondenterna representerar alla de tre årskullarna i urvalet, och är verksamma vid fyra 

olika förband (P 7, K 3, LedR och LG). En av respondenterna var kvinna (totalt har sex kvinnor 
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genomfört utbildningen, tre av dessa har inte svarat, en var inte plutonchef och en hade bara 

möjlighet att delta över telefon).  

Genom att urvalet baserats på vilka som hade möjlighet att delta under en viss tidsperiod 

kan det sägas vara ett tillgänglighetsurval, och representationen av årskullar, förband och kön gör 

det också till ett tillförlitligt urval för denna studie. 

 

2.2 Genomförande 

Undersökningens syfte har varit att öka kunskapen om vilka krav en ung militär chef upplever idag 

samt identifiera eventuella luckor i utbildningen i förhållande till de upplevda kraven. 

Undersökningen gick därmed ut på att förstå respondenternas situation och beskriva vilka delar 

deras upplevelser bestod av. Studien är då att betrakta som en deskription av kvalitativa aspekter 

och utifrån detta valdes intervjuformen som den bäst lämpade datainsamlingsmetoden (Langemar, 

2008).  Qu & Dumay (2011) redogör för olika typer av intervjuer vilka lämpar sig för kvalitativa 

studier, där den semi-strukturerade intervjun används mest frekvent. Denna intervjuform bygger 

på att det finns en intervjuguide med ett antal övergripande teman och underliggande frågor. Med 

utgångspunkt i Qu & Dumays (2011) beskrivning av den semi-strukturerade intervjun som bäst 

lämpad för att skapa förståelse för hur ledare ser sin verklighet, valdes den metoden för studien. 

Inledningsvis togs en första intervjuguide fram, denna nyttjades därefter under den första intervjun 

vartefter en analys av utfall och svar kunde användas för att omarbeta frågorna för att komma mer 

i linje med studiens frågeställning. 

Tre av intervjuerna genomfördes fysiskt, på Ledningsregementet och Livgardet. En 

intervju genomfördes som ett videosamtal och resterande två som telefonsamtal. De två senare var 

tänkta att genomföras som videosamtal, men till följd av dålig uppkoppling övergick dessa till 

röstsamtal.   

Stor vikt lades vid att tillhandahålla en atmosfär som fick respondenterna att känna sig 

bekväma vid intervjutillfället. Detta gjordes bland annat genom ett antal inledande frågor av 

bakgrundskaraktär, såsom det beskrivs i Langemar (2008). Över hela intervjun lades stor vikt vid 

att förhålla sig neutral till svaren, men samtidigt bekräfta respondenten och uppmuntra till 

utvecklande svar. Intervjuerna varade mellan 25-70 min, totalt inhämtades 293 minuter 

intervjumaterial. Båda uppsatsförfattarna medverkade vid samtliga intervjuer varvid den ena var 

huvudansvarig för att leda intervjun och den andre noterade möjliga följdfrågor och intressanta 

sidospår. Uppsatsförfattarna turades om att ansvara för intervjuerna. Inspelning av intervjuerna 

skedde med dubbel inspelningsutrustning för redundans och ljudfilerna tillgängliggjordes för båda 

författarna.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Då målet med studien var att komma åt respondenternas personliga erfarenheter och upplevelser 

valdes en kvalitativ forskningsansats och utifrån detta så genomfördes datainsamlingen med 

semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna tillåter att frågorna som ställs kan 

anpassas efter det individuella samtalet, vilket öppnade upp för möjligheten att ställa följdfrågor 

som i sin tur kan leda till nya infallsvinklar vilka samtalsledaren annars riskerar att gå miste om 

(Qu & Dumay, 2011).  Det har under arbetets gång funnits två olika intervjuguider, den första 

guiden användes till den första intervjun och korrigerades efter intervjutillfället. Den andra 

intervjuguiden (bilaga 2) är den som ligger till grund för resterande intervjuer och slutgiltig 

datainsamling. Qu & Dumay (2011) beskriver att en intervjuguide kan variera från hårt styrd till 

mer öppen. Den intervjuguide som nyttjades i denna undersökning innehöll ett stort antal frågor. 

Under genomförandet nyttjades den i enlighet med Langemar (2008) som en resurs ur vilken 

möjliga följdfrågor kunde väljas. 
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2.4 Databearbetning 

Databearbetning skedde genom tematisk analys, såsom den beskrivs i till exempel Braun & Clarke 

(2006). Inledningsvis skedde transkribering genom en fördelning av materialet vartefter 

transkriberingarna korslästes. Under arbetets gång gjordes en kontinuerlig analys av 

transkriberingens utformning och efterhand så gick den transkriberade stilen från att vara ordagrant 

talspråk till mer skriftligt korrekt. Till exempel skrevs ”å de va inte bra” om till ”och det var inte 

bra” vilket ökade läsbarhet och underlättade vidare arbete med analys. När allt datamaterial blivit 

genomarbetat och kontrollerat genomfördes en textformatering av varje enskild intervju. Texten 

formaterades utifrån repliker som i sin tur märktes upp med intervjunummer.  Replikerna fördes 

in i ett dokument i tabellformat med separata kolumner i marginalerna med utrymme för kodning 

av varje enskild replik. Efter formateringen påbörjades ett arbete med att identifiera gemensamma 

kodord vilka fördes in i marginalkolumnerna.  

Intervjuerna bearbetades en i taget och när samtliga intervjuer var kodade påbörjades 

sammanställningen av det totala materialet. Koderna fördes över till ett Exceldokument och genom 

att sortera dem i alfabetisk ordning framträdde en tydlig bild av vilka koder som var mer 

förekommande än andra. De vanligaste koderna filtrerades ut och kunde grupperas i underteman 

som sedan utgjorde grunden för de fyra huvudteman som blev basen för framställningen av resultat 

och diskussion. Processen illustreras genom följande exempel: 

 

Göra rätt, det är ju också med ledarskap! Göra rätt med semestrar och så, att alla har liksom 

bra arbetstider...  

 

Detta citat märktes initialt upp med koderna arbetsrätt och planering. Koderna grupperades sedan 

till undertemat management/arbetsuppgifter. Detta undertema slogs sedan ihop med andra 

underteman och bildade huvudtemat upplevda krav. 

Ett mer övergripande fenomen som identifierades efter att den ursprungliga tematiseringen 

var gjord var konflikter. De konflikter som framkom ur materialet var inte uttalade eller synliga i 

text, utan det var snarare en outtalad konflikt vilken tycktes ske mellan raderna inom ramen för de 

fyra ursprungliga teman som valts ut. Det var först när en metaanalys av det sammanställda 

resultatet gjordes som det sistnämnda fenomenet tog form. Konflikter redovisas som ett 

paraplybegrepp då det visade sig vara genomsyrande för samtliga av de förstnämnda teman som 

återfunnits.  

 

 

2.5 Etiska överväganden 

Vid de etiska överväganden som gjordes inför studien var utgångspunkten de fyra 

huvudkraven som finns presenterade i Vetenskapsrådets rapport om Forskningsetiska principer 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) samt 

Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Bryman (2018) 

sammanfattar principerna som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet vilka behandlades i informationsbrevet (bilaga 1), intervjun och de mejl som 

skickats ut till respondenterna. I informationsbrevet fick de tillfrågade individerna ta del av 

information om studien och dess syfte. I informationsbrevet framgick även att data kommer att 

behandlas konfidentiellt och att data kommer att presenteras så att ingen individ kan identifieras. 

Det poängterades att deltagande i studien sker på frivillig basis. För att ytterligare säkerställa att 

de etiska aspekterna blivit tillgodosedda så gjordes även en muntlig genomgång och avstämning 

av kriterierna enskilt innan intervjustart med respektive respondent. Samtliga respondenter gav sitt 

informerade samtycke till fortsatt deltagande i studien. 
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3 Resultat 

Utifrån den tematiska analys som redovisats i metodavsnittet så framträdde och sammanställdes 

de fyra slutgiltiga teman som ligger till grund för resultat och diskussion: roller, upplevda krav, 

teori och praktik samt egna förväntningar. 

Ytterligare ett, mer övergripande fenomen som identifierades efter att den ursprungliga 

tematiseringen var gjord var konflikter, detta begrepp definieras i slutet av resultatdelen då det 

visade sig vara något som återfunnits flertalet gånger i samtliga intervjuer som ingick i 

datamaterialet. 

 

3.1 Roller 

Utifrån datamaterialet synliggörs en distinktion mellan rollen som plutonchef i strid och rollen 

som plutonchef i fred. Samtliga respondenter gör också skillnad på innebörden av att vara chef 

och att vara ledare. Enligt respondenterna kopplas chefskapet samman med rollen som 

fredsplutonchef och ledarskapet sammanlänkas med rollen som krigsplutonchef.  

 

Det går ju liksom en grå linje mellan att vara chef och ledare. Jag tycker att det är viktigt att 

hålla isär dom två delarna.  

 

Om man kopplar till värnpliktsplutonen då så har jag ju varit plutonchef sedan årsskiftet. 

Men då har jag ju varit krigsplutonchef som det kallas och inte arbetsgivar-plutonchef. /.../ 

Jag ser väl chefskapet som den individ som soldaterna vänder sig till fredsmässigt, det vill 

säga lön, relevant utbildning... Där ser jag chefskapet som en tydlig kategori. Ledarskapet, 

mig veterligen har att göra med det som krävs i krig, att få soldater att följa just dig. Där 

tycker jag ledarskapet spelar en stor roll, medans chefskapet är det som sker på fredsmässig 

tid.  

 

I det som betecknas som fredsplutonchefens uppgifter eller chefskapet, uttrycker samtliga 

respondenter arbetsgivarrollen som en central och framträdande del i den dagliga verksamheten. 

Till uppgifterna hör att administrera sin personal i verksamhetsledningssystem, genomföra 

rapportering, boka utbildningsanläggningar etc. Även personalansvaret tas upp, med tonvikt på 

relationella aspekter som att till exempel ta hand om sin personal, genomföra uppföljning och lösa 

konflikter. 

 

Det är ju personaltjänsten i form av att rekryterna är ju mer eller mindre livegna. Att man ska 

hålla reda på dom och deras liv och deras näst intill privatliv också. Att man ska ha koll på 

det och ta hand om dom ifall det händer nånting. Sen är det också dom anställda, det är ju 

inte lika mycket, men det är ju koll på dom också. /.../ Men det som är mest utmanande det är 

personaltjänsten. Just med att jag hade 64 rekryter från början och man ska hantera allas 

känsloliv och alla problem som dyker upp. Rekryter som kräver fruktansvärt mycket tid. Och 

ork.  

 

Respondenterna uttrycker inledningsvis denna åtskillnad av chefskap i fred och ledarskap i krig. 

Under intervjun så framkommer det dock att flera av respondenterna ändå tycks uppleva att deras 

ledarskap satts på prov även i rollen som fredsplutonchef.  

 

När jag kom hem, då var det såna här tråkiga ledarskapsutmaningar. Folk i konflikter på 

jobbet osv. /.../ Att navigera i den här djungeln av folks känslor och vilka relationer folk har 

till varandra och vad folk tycker. Så det var väl lite prövande.  
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Ett målande exempel som till viss del understryker den militära ledarens kontext gavs från en av 

respondenterna som beskrev en utmanande situation där fysiskt våld blivit en variabel som fanns 

med i ekvationen även i rollen som fredsplutonchef.  

 

Sen så finns det ju ja, vi hade en situation ganska nyligen, där det var rekryter som hade 

slagit en annan rekryt på natten, när den rekryten låg i dess säng… Då sattes mitt ledarskap 

på prov i den situationen, när jag fick veta det på morgonen. Så det är högt och lågt 

egentligen.  

 

I begreppet krigsplutonchef lägger respondenterna in lösandet av de uppgifter som plutonchefen 

gör under insats eller tillämpade förbandsövningar, det vill säga uppgifter och övningar som är 

direkt kopplade till ledarskapet under den väpnade striden.  Det handlar om att fatta snabba beslut 

på osäkert underlag och att förmå sina underställda att lösa de gemensamma uppgifterna, även med 

korta order och kommandon och utan att hinna ge dem fullständig insikt i all tillgänglig 

information. 

 

Det som är direkt kopplat till ledarskap anser jag vara dom uppgifter som vi egentligen stöter 

på i fält, det vill säga krigsmässiga uppgifter. Där handlar det inte enligt mig så mycket om 

att vara chef. Utan där handlar det om att folk ska följa en när det krisar. Helt enkelt. /.../ 

Dom främsta uppgifterna är dom som är kopplade till just fält och krigsmässiga uppgifter.  

 

Ledarskap i den vanliga kontexten är mycket, mycket lättare. Där är det egentligen att 

försöka vara chef samtidigt som man är kollega. Alltså, syssla med det kollegiala, gå och 

fråga hur läget är etc. Det är ganska lätt att skaffa ledarskapspoäng. Dom ledarskapspoäng 

jag antigen får eller försummar i fält är mer multiplicerade än vad dom är på kasern på nåt 

sätt. Således är det kanske enklare poäng att skaffa men de ger inte lika mycket värde som de 

poäng jag vinner i fält.  

 

3.2 Upplevda krav 

Under intervjuerna framgick det att plutoncheferna upplevde olika typer av krav i sin yrkesroll. 

Flera respondenter beskriver ett upplevt ansvar för personalen, utöver det rent administrativa. 

Ansvaret tycks vara av mer relationell karaktär och handlar bl.a. om att reda ut konflikter, hantera 

romantiska relationer mellan medarbetare samt att hjälpa medarbetare att hantera och bearbeta 

svåra situationer som uppstår i privatlivet. 

 

/.../ prata om sånt som kan vara riktigt jobbigt. Jag har haft individer som har hållit på saker 

hela livet, som har nu öppnat upp sig och förstått: ”ja det är det som har tryckt, och kunna 

lösa det.” /.../ och sen så klart relationer, ibland får folk tycke för varandra på plutonen och 

då måste man se till att det löser sig på ett bra sätt.   

 

/…/ och just med allt känslomässiga, just med att man försöker sätta sig in i deras problem 

och försöker förstå och visa sig empatisk, men fortfarande distansera sig för sin egen del att 

man inte liksom går ner sig. Så det har varit riktigt svårt.  

 

Några respondenter uppger att de förväntas uppträda med föregångsmannaskap. Utifrån 

respondenternas svar framträder bilden av en föregångsman som uppträder reglementsenligt, har 

ordning på sin personliga utrustning och står för sitt ord. En av respondenterna återkom till 

föregångsmannaskapet under hela intervjun och poängterade mer än en gång vikten av att vara en 

god förebild.  
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Sen är det lite påfrestande med att man ska gå in och leverera och vara reglementsenlig när 

man försöker lära ut. Till exempel gruppchefer, eller troppchefer som de även kommer bli 

senare, hur man ska bete sig och hur man ska gå till väga. Men mycket är ju att vara en 

föregångsperson liksom. /.../ Att man följer reglementet, att man inte ser ut som en, ja, en 

dålig person eller liknande. Man ska se på en officer och inte störa sig på att personen går 

runt med öppna fickor och fältjackan som en mantel. /.../ Om plutonchefen är illa putsad och 

så vidare så tänker man ju på det. Dom ska ju hålla det dom lovar och dom ska vara 

föregångsmän liksom.  

 

Utifrån upplevda krav gällande olika uppgifter framträder planering som en aktivitet vilken 

kopplas ihop med ledarskap. Flera av respondenterna tar själva upp betydelsen av att ha en plan, 

att verka långsiktigt men ändå ha en flexibilitet i sin planering. Något som tar upp mycket av 

chefernas tid är planering av verksamheten. 

 

Förväntningarna är att jag vet vad som ska göras. Och att jag har en väldigt, väldigt snäv 

och bra plan på allting som ska göras, allting är väldigt utarbetat.  

 

/…/ ja, jag tycker i alla fall att jag lägger en väldigt bra plan och planerar inte för mycket 

med hänsyn till osäkerheter. Utan att jag vet vad som skall ske, jag vet vad som måste ske 

innan det sker som senast… /.../ Så just den överblicken, att se ett halvår fram i tiden, planera 

för det som kommer fyra månader fram och sen detaljera det som är en månad fram. Att jag 

har den linjen klar.  

 

Respondenterna beskriver att ledarskapet på plutonsnivån innebär till stor del att kunna motivera 

och engagera sina medarbetare för svåra, krävande eller tråkiga uppgifter. I intervjuerna synliggörs 

också en återkommande upplevelse av att relationen mellan ledare och följare är viktigt för att på 

bästa sätt kunna lösa de ålagda uppgifterna.  

 

/…/ men jag känner att jag får med mig personalen. Ja, även om det är jobbigt. Och det har 

dom sagt själva under medarbetarsamtalet. Dom känner att dom vill göra uppgifterna även 

om dom är tråkiga, att vi har den typen av relation, att vi förstår om vi är alla nere i botten.  

 

/…/ att snabbt kunna lösa saker med kort varsel och ändå motivera både soldater och 

instruktörer till att fortsätta vilja hålla på. Då ställs ju ledarskapet på prov, vilket jag fick 

kvitto på sen att soldaterna kom och sa “det märktes när du tog över, för då blev det 

uppstyrt.”  

 

Man kan ha kollegor, man kan liksom ha en god relation. Men man kan inte alltid vara goda 

vänner.  

 

En annan förväntad kvalitet som lyfts fram under intervjuerna är öppenhet och kommunikation. 

Respondenterna ger uttryck för att de i hög utsträckning kommunicerar både öppet och mer direkt 

med sina underställda, något som sker genom såväl enskilda samtal med individer som till mer 

enkelriktad kommunikation med hela enheten samtidigt. Gemensamt för respondenterna är att de 

lyfter fram vikten av god kommunikation, både i den vardagliga kontexten, vid förbandsövning 

och under insats. 

 

/…/ ofta så har jag... vet flera tillfällen där jag har samlat gruppen i så fall och pratat med 

hela gruppen med vad det är som inte funkar och så där, mer ett trepartssamtal eller så. I 
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andra tillfällen så har jag pratat med dom enskilt, såhär, om det här, det beror på vad som 

har hänt, men enskilt om vad det är som inte funkar och ja men så här ”men prova att göra 

på det här sättet” /.../ Olika typer av samtal. Ibland är det bara jag som pratar, och ibland får 

dom vara med!  

 

Flera av respondenterna upplever också ett behov av att växla mellan ledarstilar beroende på 

kontext och situation. Respondenterna ger uttryck för att en kommunikativ ledarstil är nödvändig 

under mer påfrestande förhållanden eller om det handlar om att stödja en enskild individ. Samtidigt 

krävs det mer kommandostyrning när det gäller en insats eller under tillämpade övningar. 

 

Sen i vissa lägen, och när jag har andra – utbildningar å så vidare, så är det ju ett annat typ 

av ledarskap. /.../ Jag har kört lite mer på det här: ge förtroende och sen så när det inte 

funkar då får man jobba mer på det. Med den individen eller den gruppen. /.../ just den här 

öppenheten, visar på att jag är öppen mot er, ni ska vara öppen mot mig och vi ska nå resultat 

tillsammans /.../ Men det funkar ju inte ute i, i skogen, utan då… då är det ju snabbare puckar 

som gäller. Då är det ju tecken och kommandon: framåt, bakåt. Och det funkar också. [Men] 

det funkar inte i längden.  

 

Jag är säkrare i mitt ledarskap gentemot rekryterna än vad jag är i befälslaget tror jag. För 

det är lite lättare att hantera, ledarskapet mot dom värnpliktiga kontra befälslaget. Det är lite 

olika roller man antar i dom olika situationerna /.../ Det är direktare ledarskap gentemot 

rekryterna tror jag.”  

 

Utifrån frågan vad de underställda förväntar sig så svarar respondenterna att den upplevda 

förväntan är att de som plutonchefer skapar förutsättningar för att övriga skall kunna koncentrera 

sig på verksamhetens huvudsakliga målsättningar, till exempel utbildningen. De ska ha koll på 

läget. De förväntas veta hur den aktuella situationen på enheten ser ut i detalj, och även ha en 

uppfattning om vad som kommer att hända i form av uppgifter och verksamhet på kort och lång 

sikt. Förväntan är också att de skall ha kunskap om hur de administrativa processerna ser ut, i syfte 

att snabbt kunna lösa sådana uppgifter och stödja sina underställda med administration. 

 

Förväntningarna är att jag vet vad som ska göras. /.../ Dom förväntar sig att jag har koll på 

läget. Att jag vet allting som dom frågar om. Om jag inte vet det så vet jag åtminstone hur 

man tar reda på svaren på dom frågorna. Jag ska vara en svarsbank helt enkelt.  

 

Det är framförallt ha koll längre fram på… kanske inte detaljer på arbetstider, men detaljer 

på när och var man ska vara, vad som ska va klart, dom förväntar sig en, en någorlunda 

utstakad plan på, på verksamheten från nu till, ja, ett visst skede. /.../ så förväntar dom sig att 

jag har koll på allt ifrån, ja, hur man gör en särskild ansökan till HRC, å allt däremellan. 

Dom förväntar sig väl egentligen att man har koll på allt, eller kan ta reda på det väldigt 

snabbt.  

 

Det finns upplevelser hos respondenterna om en tydlig förväntan från sina underställda att de ska 

agera närvarande i verksamheten. Närvaron i detta fall tycks vara kopplat till närvaron framför 

gruppen och den enskilda individen, det vill säga vid direkta ordergivningar och personliga samtal 

rörande individens mål och ambitioner, snarare än till närvaro i verksamheten överlag, det vill säga 

bakom gruppen. Detta upplevda närvarokrav genomsyrar beskrivningar som rör allt ifrån vardagen 

och särskilda utbildningar till mer specifika situationer som till exempel när plutonen är ute på 

övning. Kopplat till närvaron synliggörs också en upplevelse av att inte räcka till i fråga om upplevt 

krav på närvaro i relation till den faktiska närvaron som utövas i vardagen.  
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Svårt att hitta tid att liksom vara nära dom och kunna hjälpa dom i deras utbildningar eller 

kunna följa upp hur det går ordentligt utan att vara där rent fysiskt. Och det förväntar dom 

sig att jag ska vara i större utsträckning än vad jag känner att jag klarar av.   

 

Sen är det ju också alltid svårt, att liksom vara ute hos personalen, visa [ohörbart], ”jag har 

gett er den här ordern, ni ska ha den här utbildningen”, och dom är ute och gör det och det 

är jättesvårt att hinna med och komma ut och så liksom inte bara kika två eller tre minuter 

och säga några väl valda ord och sen åka tillbaka, utan det… De är en utmaning alltid.  

 

Sen är det ju att dom har ju sagt att dom tycker att jag är lite frånvarande. Men jag har 

försökt kommunicera att jag har andra åtaganden liksom med personaltjänst och allting 

annat. Och jag skulle nog tro att många förstår det. Vilket dom… vissa har skrivit i sina 

utvärderingar om befälen.  

 

Under intervjun tillfrågades respondenterna om de upplever att deras överordnade och 

Försvarsmakten som organisation ställer några särskilda krav på hur de bör agera som en militär 

ledare. De krav som kommer från deras överordnade upplevs främst att handla om måluppfyllelse 

mot de uppgifter som finns. I intervjuerna framkommer det att respondenterna inte upplever att 

något särskilt krav på deras ledarskap kommer från överordnade eller organisationen i stort. 

 

Inte som jag kan svar på rak arm, nej. Det har jag inte. /.../ Vi hade den här diskussionen för 

inte så länge sen. Och då var väl mig veterligen, det finns ingen. Så som jag fattade det som.  

 

Dom har ju satt ett...  eller krav? En målsättning att nå i slutet av året. Hur långt jag ska ha 

kommit med utbildningen. Att jag liksom rekryterar nya officerare osv. Och sen så tror jag att 

dom förväntar sig också att jag, hela tiden kommunicerar med dom. Och ger uppdateringar, 

rapporterar om det är nånting, nån begränsning, nåt behov jag har.  

 

3.3 Teori och praktik 

Respondenternas gemensamma utgångspunkt avseende utbildning i denna studie är kopplad till 

Officersprogrammet och dess utbildningsplan. Under de första tre terminerna blandas traditionell, 

teoretisk högskoleutbildning med ett antal praktiska moment. Detta gäller ledarskapsämnet och 

andra ämnen som ingår i Officersprogrammet. Under termin fyra och fem genomförs 

verksamhetsförlagd utbildning där inslag av förbandspraktik tillkommer. Den avslutande, sjätte, 

terminen innehåller endast mindre delar ledarskapsutbildning. Över tiden genomförs s.k. 

försvarsmaktid som syftar till att vidmakthålla militära färdigheter under högskoleperioden. 

 

I intervjuerna framkommer reflektioner kring innehållet i de teoretiska respektive de praktiska 

momenten. De verktyg som ges i utbildningens teoretiska delar tycks främja ett tänkande som gör 

att kadetterna kan identifiera ledaregenskaper, reflektera över dessa och skapa egna lösningar. 

Resultatet vittnar om en progressiv ledare som inte bara imiterar tidigare föregångsmän utan ges 

utrymme för att skapa en egen identitet utifrån de verktyg som tillhandahållits. 

 

Man utsätts för olika ledarskapsteorier och sen får man själv välja vilken som passar en själv 

bäst. Plocka ut guldkornen och bilda sin egen teori. Det har jag känt varit mest givande, att 

just utsättas för olika teorier och inte bara en som man blir tillsagd att fokusera på.  
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På Karlberg var den delen den mest lärande skulle jag vilja säga. Även om det var mycket 

teori och en del floskler så pratade man ändå om och även om man bara fick sätta ord på det 

som man egentligen hade velat göra, så tyckte jag ändå att det var bra. Vad är 

situationsanpassat ledarskap, vad är konventionellt ledarskap. Jag tyckte ändå att det var 

givande.  

 

/…/ med det i ryggen skulle jag ändå säga att dom första var väl bra just för att man fick lite 

tankar kring vad finns det för olika typer av ledarstilar. Så att när man pratar om ledarskap 

eller tänker om sitt eget ledarskap. Så kan jag i alla fall sätta ord på re, det här är till 

exempel mer låt-gå, det här är mer utvecklande, och så man kan faktiskt sätta ord på det jag 

faktiskt gör… Det gör ju också att man kan diskutera ledarskap på ett helt annat sätt… Det 

skulle jag säga att det är ganska bra.  

 

I ledarskapsutbildningen används reflektion återkommande, både som en metod för lärande och 

som examination. Respondenterna ger uttryck för att de under utbildningen upplevde detta som 

krävande men att de i efterhand haft stor nytta av denna färdighet, vilken har gett respondenterna 

en automatiserad förmåga till att konstant reflektera över den egna prestationen. 

 

Det är väl att, även dom här reflektionerna som är, även om det öses på en. Man tycker att 

det är bara pissigt att man ska reflektera hela tiden över tiden. Så är det väl, är det nyttigt att 

man får in den metoden i huvudet att man hela tiden reflekterar. Även om man kanske inte 

skriver ner… Jag har aldrig skrivit en reflektion själv, förutom om det gäller 

tjänsteanteckningar för rekryter. Men att man hela tiden tänker över sitt agerande när man 

har gjort nånting. På så sätt är det bra med reflektion. /.../ Även om det är reflektion på 

reflektion hela tiden så att man får den mentala inställningen att man hela tiden tänker över 

vad man har gjort och hur man ska göra det bättre.  

 

Utbildningens mer praktiska moment upplevs som generellt användbara inslag i utbildningen. 

Respondenterna tar flera gånger upp hur möjligheten att praktisera ledarskap i en övningskontext, 

delta i samtalsutbildning och gruppdynamiska övningar har gett en bättre grund att stå på inför det 

faktiska arbetet som plutonchef.  

 

Jag skulle säga att allt var ju ganska så användbart i olika steg, UGL:en var bra på det sättet 

att man leta lite i sig själv. Och med den i ryggen till dom andra så visste man lite mer så här: 

vad är mina styrkor, vad är mina svagheter. Till det så hade vi också nån sån här 

samtalsutbildning, hur man skall prata… Den i sig har varit väldigt nyttig.  

 

Jag kände ändå att som relativt nyexaminerad fänrik, att bara ha pratat om after-action 

reviews och debriefing och sånt där. Man pratar om det i teorin och man har prövat på 

varandra, så fick jag lösa det i verkligheten då.  

 

Det var inte alla som fick möjlighet att utföra det men jag fick möjlighet att vara både 

kompanichef och plutonchef under ett moment på taktikutbildningen. Men vi var bara fem av 

femtiotvå personer som fick möjlighet att ha den positionen.  

 

Utöver de mer praktiska momenten så deltar även de blivande plutoncheferna i vad som kallas 

förbandspraktik. Förbandspraktiken innefattar både deltagande i övningar tillsammans med 

krigsförbanden och praktik av mer verksamhetsorienterad karaktär på en pluton under utbildning. 

Flera av respondenterna i studien uppger att de gärna hade sett fler inslag av förbandspraktik i 

utbildningen. Utöver detta så uttrycker respondenterna en avsaknad av möjligheten att få följa en 
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fredsplutonchef i vardagen, något som de i efterhand har reflekterat över som en värdefull 

erfarenhet när de väl själva kom ut i verkligheten.  

 

Det hade varit ännu bättre om vi kunde följa plutonchefen ännu mer liksom under dom 

förbands… under dom här förbandspraktiken, för att se vad den personen faktiskt gör och hur 

det funkar och såhär, allting annat runt omkring, som inte bara är att övas i att truppföra och 

utbilda och planera utbildning och så.  

 

Vi skrek efter praktik när vi gick i skolan kommer jag ihåg. Och varenda timme man stod 

framför trupp eller man var ute så kändes det som att man utvecklades. Man gjorde misstag 

som man slapp göra sen när man kom ut.  

 

/…/ om man hade haft lite tid på ett kompani eller en pluton /.../ vart med liksom och sett hur 

dom håller sina ordergivningar varje vecka. Nån gång få bataljonsrapport och sådär så man 

förstår dom här sakerna mer. Hur funkar regementet i vanliga fall? /.../ Majoriteten av tiden 

man kommer ha är ju vardag liksom, och då är det bra att veta, vad heter alla sektionerna, 

vilka pratar dom med, hur ofta är det, vad pratar man om på en bataljonsrapport och vad vill 

kompanichefen veta och så vidare. Innan man går dit, såna saker hade varit bra att veta. Lite 

produktionsärenden kanske? Att man är med i svängarna liksom, man är med och hjälper till.  

 

Under flera av intervjuerna framkom resonemang kring omsättningen av teori till praktik. En av 

respondenterna uttrycker att den nuvarande progressionen i utbildningen underlättar i processen 

att gå från tanke till handling. Respondenterna lyfter också fram att de upplever att de teoretiska 

momenten fungerar som en grund för att sedermera kunna lyckas med professionens mer praktiska 

krav på ledarskap. 

 

Mycket av ledarskapsutbildningen var teoretisk… Och där och då kan man väl erkänna att 

den kändes lite konstig… vad får jag egentligen för nytta av det här? Men om man stannar 

upp ibland och reflekterar lite, vad var det faktiskt som vi lärde oss, vad var det jag fann 

intressant i dom här olika modellerna, å vad använder jag mig utav idag, så gör jag säkert 

det! /.../ men det är inte teorin som gör att du är en bra ledare eller utvecklas som ledare, 

utan man måste, måste tyvärr utsättas för väldigt jobbiga situationer ibland  

När vi hade praktiska moment och man fick leda trupp, det är väl kanske det som är det bästa 

egentligen, om jag får ändra mig. Att faktiskt få prova på. /.../ Då hade man ändå pluggat i 

teorin och så fick man hålla utbildning och sen truppföra i fält så jag tycker ändå att det var 

en ganska bra stegring.  

 

Respondenterna uttrycker samfällt att de saknar en grundlig och omfattande management-

utbildning. I nuläget saknas managementutbildning inom ramen för Officersprogrammets 

utbildningsplan. Under försvarsmaktstiden erhålls den kortare, verksamhetsinterna, kursen Chefen 

som arbetsgivare. Ett inslag som respondenterna menar har varit mest användbart sett till 

fredsplutonchefens uppgifter och den dagliga verksamhetens krav.  

 

Nån lite tyngre managementkurs där man pratar om hur man till exempel anställer någon, 

avslutar någons anställning. Hur man, ja, vad händer vid leveranser, vart knappar man in det 

nånstans, och bara det man gör rent krasst /.../ vad som gäller som arbetsgivare med 

kollektivavtal och annat, hur mycket semester får man spara och annat skulle vara bra.  

 

Det som har gett mest därifrån var även utbildning i att vara chef. Nu fick vi göra en kurs på 

intranätet som du egentligen kunde klicka igenom. Och vi fick göra den på ledig tid. Något 
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jag inte tycker är fullgott såhär i efterhand. Hade jag fått välja idag så hade jag velat ta den 

utbildningen på mycket, mycket större allvar. Och egentligen haft ett prov på den. /.../ Just 

den här CSAg-kursen, ta den på mycket, mycket större allvar så kommer det spara dig mycket 

tid och energi när du väl sitter där i plutonchefsrollen. Det som är utmanande är naturligtvis 

att hålla koll på alla avtal och alla lagar samt all form av arbetsrätt. Dom uppgifterna finner 

jag definitivt mest utmanande. Mycket för att man förutsätts ha koll på det helt enkelt.  

 

Även om kurserna är avklarade så avstannar inte Ledarskapsutvecklingen efter utbildningstiden. 

Flera av respondenterna beskriver hur den första tiden efter examen har verkat utvecklande för det 

personliga ledarskapet eftersom detta blir ett första tillfälle att faktiskt omsätta sina teoretiska 

kunskaper till uppgifter av mer praktisk karaktär. De ger också uttryck för att det under de första 

åren efter examen bör ställas mindre krav på den nyblivna officeren så att hen i sin tur hinner bygga 

upp sin yrkeskompetens och därmed prova sitt ledarskap under handledning.  

 

Så den största, största lärdomen, ledarskapsmässigt, har ju varit nu efter examen. När man 

märker att: så här var det som gruppchef, det var inte alls som officer, vissa delar, ja. Men 

helt andra perspektiv, å helt andra krav på mig själv, likväl som jag har ett krav på 

verksamheten /.../ Och jag förstår ju verkligen varför planen är att man ska vara på GU i två 

år, just för att komma in i det och göra de där misstagen man inte hunnit med och hitta vad 

man är bra på och vad man behöver utveckla å så vidare.  

 

Flera av respondenterna uttrycker en önskan om att utbildningstiden skulle ha ägnats mer åt den 

grundläggande nivå som de till en början kommer att verka i som plutonchefer. 

 

Det var väldigt lite av Karlbergstiden som var fokuserat på att leda pluton, det var mycket 

fokus på bataljon och högre när man pratar om ledarskap och så vidare. Men om man aldrig 

får utöva ledarskap som plutonchef på Karlberg så blir det väldigt svårt att bara ta en pluton 

sen. Så jag tror att det hade man kunnat tjäna mycket på om man kunde haft ännu mer 

plutonchefstid. Kanske hålla i vanliga ordergivningar för en pluton. Öva på att ta en vanlig 

fempunktsorder. /.../ Och då fick jag vara plutonchef där på slutet och det var bra. Det är 

egentligen där dom största lärdomarna dras. Det var samma sak på syntesen, i slutet på 

Karlberg. Som jag fick vara plutonchef också. Det var där man liksom insåg. Man lär sig 

mest egentligen när man får pröva saker.  

 

3.4 Egna förväntningar 

Flera av respondenterna beskriver mer eller mindre direkt hur mötet med verkligheten blev 

utmanande och i vissa fall chockartat då förväntningar och de faktiska arbetsuppgifterna inte 

stämde överens. Respondenterna uttryckte i flera fall att en bättre insikt i den dagliga verksamheten 

på förbanden hade varit ett bra förberedande moment under utbildningstiden. 

 

/…/ just det, med den väggen man gick in i när man kom ut. Nu är det väl kanske lite 

annorlunda för mig som direkt blev plutonchef med anställda och möttes av personalansvar 

och PRIO och allt möjligt vad det nu kan vara som är runt om det här. Men jag tror att det 

kan vara nyttigt, alltså få en liten blick på över verksamheten…  

 

Och så även inledningsvis… nu har man kommit igång i det, att man vet hur man hyfsat ska ta 

sig till väga osv. Men inledningsvis så var det ju att man kommer in med en person som 

gråter, liksom. Och har aldrig pratat om att ens far har, eller försökt ta självmord men man 

har aldrig berättat det för någon annan, inte ens sina syskon och då ba ”Shit! Va hände nu?”  
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Att bara få plutonen i knät sen, det blir... Det är rätt tufft som det är, även utan någon form av 

praktisk erfarenhet då. /.../ Jag blev ju till exempel själv förvånad över hur mycket tjänst det 

är i PRIO bland annat. Man ska kunna göra massa konstiga saker i PRIO som ingen 

fortfarande har utbildat på, utan man får bara ta reda på hur saker funkar. Och samma sak 

där om man hade lite koll på det innan man tar examen så vet man ju vad man ska förbereda 

sig på också.  

 

Intervjumaterialet visar också en entydig bild av att respondenterna har en stark känsla av 

otillräcklighet. Denna känsla är tydligt kopplad till obalansen mellan deras förväntningar och de 

faktiska arbetsuppgifterna. 

 

Jag förväntar mig att en plutonchef ska vara... egentligen allt det som jag inte tycker att jag 

hinner med. Jag förväntar mig att en plutonchef kan vara nära sina soldater, kunna vara ute 

mycket med dom, lära känna rekryterna ännu mer. /.../ Jag kanske förstorar upp det för mig 

själv för att jag känner att jag inte når dit vilket gör det ännu större och viktigare för mig. 

Men det är framförallt det jag tycker är svårt.  

 

/…/ själv känner man ju liksom att man inte är tillräcklig, men framförallt så tänker man 

liksom på allt det man gett och gjort för personalen och verksamheten, blir liksom förlegat.  

 

Jag hade höga förväntningar på mig själv. /.../ Jag kanske drev upp mitt eget tempo där och 

levde efter orealistiska förväntningar. Jag upplevde också att det fanns en förväntning på att 

man bara löste det man kunde utan att ta ut någon övertid eller nåt annat för det liksom, det 

var aldrig uttalat men jag upplevde den förväntningen. Man förväntas lösa sin uppgift oavsett 

om man hann eller inte, eller om man hade arbetstid eller inte, så ska jag säga. /.../ Även om 

man gör sitt bästa så tror jag inte att jag hade förutsättningarna. Generellt sett så tror jag 

inte att andra plutonchefer heller känner att dom har så bra förutsättningar att lösa sin 

uppgift.   /.../ Det blir för administrativt tungt helt enkelt, man hinner inte med.  

 

Jag blev lite grand som en fånge på mitt befälsrum, man hade liksom alla dom här andra 

uppgifterna.  

 

Respondenternas förväntningar på plutonchefsrollen kommer från flera håll. Samtliga har tidigare 

i karriären haft en egen plutonchef och upplevelsen av dennes ledarskap har påverkat den egna 

insatsen. I flera av intervjuerna framkommer dock att det snarast är den egna plutonchefens 

oönskade beteenden som haft störst påverkan. 

 

Han tvingade egentligen sina soldater att göra som han ville, trots att det i mångt och mycket 

var fel väg att gå... Så att det är nog snarare saker som jag inte tar med mig och ser som ett 

motstånd snarare än saker som jag tog med mig.  

 

Flera av respondenterna har också tidigare erfarenhet av att varit yrkesanställda soldater och 

gruppchefer. De beskriver själva att detta har gett dem bättre förberedelser för yrket än vad det 

upplever att andra har haft. 

 

/…/ där har man ändå varit själv och har mycket egna erfarenheter, jag går ju fyra år då som 

soldat innan så jag har ju kanske lite mer förspänt än vad vissa andra har som kanske aldrig 

var gruppchefer eller hade det ansvaret tidigare. Så där kan jag ju ta mycket från min egen 

erfarenhet.  
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Men jag hade ju varit arbetsplatsombud när jag var soldat så allt sånt administrativt, som 

regler och lagar hade jag sen innan. Men jag märkte ju, eller jag kommer ihåg att mina 

kursare som inte hade den erfarenheten sen innan, väldigt gärna ville ha den utbildningen.  

 

3.5 Konflikter 

Efter genomförd sammanställning av identifierade teman så framträder även ett övergripande 

fenomen som återkommer i samtliga delar av resultatet; konflikter. Inom temat roller så finns en 

konflikt mellan rollen som plutonchef i krig respektive fred. Det finns en konflikt i temat upplevda 

krav på sin egen insats kontra förväntningarna från de underställda. Det finns en konflikt i 

utbildningens olika moment – teori och praktik, som beskrivs som en tillfredsställelse vad gäller 

de teoretiska aspekterna av utbildningen som ställs mot en önskan om mer praktiska övningar, 

vilka dessutom hamnar i en moment 22-situation då respondenterna samtidigt erkänner att den 

teoretiska grunden behövs för att på ett förnuftigt sätt kunna tillskansa sig de praktiska momenten. 

Inom temat egna förväntningar synliggörs en inre konflikt mellan den bild respondenterna hade 

av verksamheten och det verklighet som de faktiskt möter. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om vilka krav en ung militär chef upplever 

idag samt identifiera eventuella luckor i utbildningen i förhållande till de upplevda kraven. De 

frågor som ligger till grund för denna undersökning är vilka krav en militär chef upplever de första 

åren och hur väl ledarskapsutbildningen anses ge måluppfyllnad mot dessa krav. Resultatet visar 

att undersökningen har gett svar på de ställda forskningsfrågorna och dessa diskuteras här tematiskt 

tillsammans med ett antal slutsatser. 

Ett av de teman som identifierades i analysen var roller. Fyra centrala begrepp återkommer 

i intervjuerna när respondenterna beskriver sin roll som plutonchef. Dessa begrepp är 

fredsplutonchef-krigsplutonchef samt chef-ledare. Plutonchefsbegreppen laddas med distinkt olika 

betydelser där fredsplutonchefen är en administratör och utbildningsledare, medan 

krigsplutonchefen leder väpnad strid eller situationer under övning och insats som har hög 

tillämpningsgrad. Begreppen chef och ledare ställs emot varandra och för flera respondenter är 

chef förknippat med fredsplutonchefen medan ledare är något man är när man löser krigsuppgifter. 

I chefsbegreppet inkluderas administrativa uppgifter samt planering och (viss) personaltjänst och 

det framstår som analogt med det anglosaxiska begreppet ”manager”. Ledarbegreppet verkar 

innefatta den typ av aktiviteter som handlar om att förmå individer att lösa uppgifter trots att det 

är ont om tid, ont om information och under potentiellt farliga omständigheter. 

Respondenterna lägger i många fall en värdering i åtskillnaden mellan dessa olika roller, 

där ledare är något eftersträvansvärt, medan chef är något som bara ska städas av, en arbetsuppgift 

eller ett nödvändigt ont. I det resonemanget finns det också en koppling till krigsplutonchefen, som 

då blir det egentliga jobbet, medan fredsplutonchefens uppgifter bara tar tid från det riktiga arbetet. 

Det är inte osannolikt att denna värdering kommer från Försvarsmaktens definition av begreppen 

utifrån aspekten att ”chefer tillsätts av organisationen, medan förtroendet att vara ledare ges av 

omgivningen” (Försvarsmakten, 2016a). Det kan då antas att respondenten känner en större 

tillfredsställelse av att få omgivningens förtroende än att bara vara utsedd chef. Trots dessa 

värderingar och uttryck för vad som är viktigt så framstår det också som tydligt att respondenterna 

i huvudsak ägnar sin tid och tankekraft åt de uppgifter som de kopplar till begreppet 

fredsplutonchef och att detta därmed får betraktas som deras huvudsakliga arbetsuppgift. 

Även om de flesta respondenter gör en åtskillnad på begreppen ”chefskap” och ”ledarskap” 

ger de samtidigt exempel på hur deras ledarskap sätts på prov i den kontext de definierar som 

chefskap. Detta antyder att gränsen mellan de två begreppen inte är så knivskarp som 

respondenterna inledningsvis ger uttryck för. Utifrån det insamlade materialet kan slutsatsen dras 

att de är överlappande och sker mer eller mindre simultant – det vill säga att ledarskap utövas även 

i de situationer som faller under begreppet chefskap och vice versa. Frågan som uppstår är då om 

denna tydliga åtskillnad är relevant och om den fyller något syfte. Forskningen visar att tillit byggs 

i den vardagliga verksamheten och att det inte går att isolera ledarskapet till något som går att 

koppla på och av i särskilt utvalda situationer (Andersson, 2001).  Ulmer (2009) tar även upp detta 

förhållande och menar att en militär chef är både ”manager” och ”leader” och det inte går att dra 

isär dessa begrepp. 

Geier (2016) berör behovet av olika ledarskap i kris gentemot normala förhållanden och 

framhåller att följare föredrar ett transaktionellt ledarskap i kris, men ett transformellt ledarskap 

under normala förhållanden. Det går därmed att förmoda att en bra ledare har förmågan att skifta 

däremellan beroende på situation. Denna bild förstärks av Laurence (2011) som beskriver att 

kravet på militära ledare är att kunna skifta interpersonella relationer beroende på situation. 

Campbell et al. (2010) understryker vikten av att ha lyckats bra med sitt ledarskap i mindre farlig 

kontext (till exempel riskabla övningar) för att nå framgång även i extremt farliga miljöer. Även 
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Wong et al (2003) resonerar också kring vikten av att ledaren förmår att sömlöst kunna gå från en 

utbildnings-/övningskontext till en insatskontext och det krav på anpassningsförmåga som detta 

ställer.  

Synligt är alltså att det för respondenterna finns två distinkt olika roller (freds- respektive 

krigsplutonchef), men att vissa aktiviteter omedvetet överlappar och gör att gränsen mellan de 

båda egentligen inte är så knivskarp som respondenterna ger uttryck för. I och med denna 

diskrepans i upplevelse och verklighet kan det finnas anledning för Försvarsmakten att tydliggöra 

dessa begrepp och beskriva organisationens förväntningar med utgångspunkt i dessa. 

En samstämmig bild från intervjuerna vittnar om behovet av att kunskaper inom det 

administrativa området behöver förstärkas för att kunna lösa uppgifterna som plutonchef. 

Samtidigt så framgår det också att managementutbildning under Officersprogrammet saknas. 

Eftersom det så tydligt ingår i arbetsuppgifterna för en plutonchef räknas det rimligen in i det som 

till exempel Boe (2015) betraktar som en del i officerskompetensen och således borde ingå i 

utbildningen.  

Utifrån respondenternas resonemang kring arbetsuppgifter verkar samtalsteknik och 

relationsorienterad personaltjänst inte vara en del av det som definieras som management. Att 

integrera svåra samtal och personliga relationer inom ramen för vad organisationen idag betecknar 

som administration och personaltjänst kan göra att de bitar som respondenterna upplever fattas på 

ett naturligt sätt kan få utrymme och falla in i ramen för vad som kan ses som 

managementutbildning under officersutbildningen.  

Nissinen (2001) tar upp hur officeren behöver få utrymme att utveckla professionella 

färdigheter vilka är kopplade till den nivå som hen förväntas verka på och hur förmågan att leda 

till viss del bygger på förmågan att kunna orientera sig i den egna organisationen och till yrket 

hörande fackkompetens. Sett till denna tidigare forskning så finns det underlag för att en del av 

managementutbildningen bör innehålla organisationskunskap och grundläggande arbetsrätt.  

Förväntningar om att plutonchefen framförallt är ledare i strid tycks komma från hur rollen 

porträtteras under utbildningen, vilket i sig inte är fel och i många fall nödvändigt. Det framstår 

också som att bilden av plutonchefen som administrativ chef minimerats. Det kan dock finnas en 

poäng i att ge de blivande officerarna en större inblick och förförståelse av vad som faktiskt krävs 

av en plutonchef i form av arbetsgivaransvar, vilket då underlättar i mötet med det verkliga 

arbetslivet. Det chockartade mötet med verkligheten som Filstad (2010) redogör för, kan möjligen 

mildras om utbildning och diskussioner kring den kommande yrkesrollen balanseras med mer 

managementorienterade uppgifter, kurser och dialoger. Genom att integrera dessa ämnen i 

utbildningen så skapas även en bild av att detta är något att förvänta sig i det faktiska 

yrkesutövandet efter examen.  

Den managementutbildningen som tas upp av respondenterna och som ges utanför 

programmets utbildningsplan, Chefen som arbetsgivare (CSAg), tycks innehålla de delar som 

respondenterna efterfrågar i det faktiska yrkesutövandet som plutonchef. Utifrån utbildningens 

ringa omfattning kan den dock snarare vara lämplig som underhållande av fackkunskap som lärts 

ut genom mer akademiska förhållanden snarare än som den enda utbildning som ges till kadetterna 

i fråga om arbetsrätt och arbetsgivarroll. Den krock som respondenterna har uttalat under 

intervjuerna tycks kunna härledas till en snedvikt i management kontra ledarutbildning. Genom att 

i utbildningen ha en större vikt vid management så kan ett narrativ skapas som bidrar till att 

kadetterna inte ser sig som antingen chef eller ledare, utan snarare som en plutonchef med olika 

arbetsuppgifter beroende på kontext. Detta skulle kunna verka som en stötdämpare i mötet med 

verkligheten.  

De två ledarskapskurserna som genomförs vid den campusförlagda delen av utbildningen 

innehåller till övervägande del teoretiska moment, förmedlade enligt akademiska tradition med 

föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. Denna utbildningsmetod verkar kollidera med 

respondenternas förväntan om utveckling av praktiska ledarskapsfärdigheter. Samtidigt så 
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uttrycker respondenterna att de har haft nytta av utbildningen, bland annat genom att de har fått 

upp ögonen för att det finns olika teorier om ledarskap samt nytta av kunskapen om att det finns 

olika ledarstilar och att individen kan växla däremellan. I sina redogörelser för eget ledarskap 

uppger de att de motiverar och engagerar sina underställda samt att de ser en fördel i att ha stor 

öppenhet och att kommunicera väl. De visar också insikt i behovet av att växla ledarstil beroende 

på situation. Detta anknyter på ett tydligt sätt till den forskning som visar på fördelarna med ett 

autentiskt och transformativt ledarskap och vinsten med att kunna situationsanpassa sitt ledarskap 

(se t.ex. Kolditz, 2007). Utifrån detta resonemang kan det finnas en fördel med att tydliggöra för 

de blivande plutoncheferna på vilket sätt de kommer att ha nytta av den teoretiska utbildningen i 

sin kommande yrkesgärning och att erfarenheterna från tidigare årskullar visar att de får konkret 

nytta av kunskaperna. 

De praktiska momenten tycks framförallt fylla två funktioner för respondenterna, dels 

möjligheten att prova delar av sina kunskaper i en skolmiljö och dels så ger det ett antal verktyg 

att använda sig av när de börjar sin professionsutövning. De verktyg som respondenterna särskilt 

lyfter fram är UGL-kursen och samtalsutbildningen. 

Utveckling Grupp och Ledare (UGL) är en praktiskt inriktad utbildning, framtagen för 

Försvarsmakten av Försvarshögskolan, och som sedan spridits stort i det övriga samhället 

(Söderhjelm, Larsson, Sandahl, Björklund, & Palm, 2018). Den innehåller praktiska övningar i en 

gruppkontext för att påvisa hur ledar- och grupputveckling kan hanteras i praktiken. Den 

samtalsutbildning som refereras till är en utbildning utvecklad av norska försvaret kallad Veileder. 

Även den bygger på praktiska övningar i tillfälligt sammansatta grupper av kadetter och syftar till 

att utveckla deltagarnas kommunikativa förmågor och samtalsteknik (Holth & Boe, 2017). 

När respondenterna genomförde dessa två utbildningar ingick de inte i ledarskapsämnets 

utbildning vid Officersprogrammet utan genomfördes inom ramen för försvarsmaktstiden - den 

del av utbildningstiden som Försvarsmakten disponerar för utvecklandet och vidmakthållandet av 

militära förmågor. Utifrån resultatet så kan det tolkas som att dessa verktygsgivande praktiska 

moment är viktiga delar för plutonchefernas yrkesutövande och en betydelsefull komponent i deras 

framtida utövande av ledarskap. Då dessa utbildningar anses värdefulla skulle det kunna vara 

möjligt att låta dem omfattas av officersutbildningens formella studieplan för att på så sätt 

tydliggöra deras naturliga del av utbildningen. 

Respondenterna anser att en för liten del av utbildningen består av förbandspraktik. Med 

detta innefattas praktik i befattning som till exempel krigsplutonchef under övning, men också 

möjligheten att få insikt i hur en fredsplutonchef arbetar. I många fall har respondenterna också 

uttryckt att det under utbildningen har varit svårt att forma en bild av vad de egentligen förväntas 

lösa för uppgifter efter examen. Detta ansluter på ett tydligt sätt till Filstads (2010) beskrivning av 

informellt lärande utanför den formella utbildningen, då en förbandspraktik kan ge upphov till 

situationer som till exempel ger möjligheten att lösa egna problem kopplade till arbetsuppgifterna, 

möjligheten att diskutera problem med andra kollegor samt, inte minst, möjligheten att iaktta andra 

mer erfarna kollegor genom arbetsskuggning för att se hur dessa hanterar arbetsuppgifter. 

Dessutom öppnar förbandspraktiken upp för det lärande som uppstår genom social interaktion 

utanför de konkreta arbetsuppgifterna till exempel i korridoren, på mässen eller i fikarummet. 

Respondenterna har positiva erfarenheter av den omsättning av teori till praktik de har haft genom 

praktiska moment i de tidigare kurserna och det är troligt att de förväntar sig motsvarande utfall 

av en förbandspraktik där de får möjlighet att prova mer komplexa färdigheter ur utbildningen.  

Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att det skulle vara av stort värde att öka inslagen av 

förbandspraktik under Officersprogrammet, och att det då också kan läggas särskild vikt vid att 

kadetterna ges möjlighet att skugga en fredsplutonchef under utövande av sina vardagliga 

uppgifter.  
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4.2 Metoddiskussion 

I denna studie har vi valt intervjumetoden med stöd från den ovan presenterade forskningen.  Qu 

& Dumay (2011) lyfter dock även fram den forskning som kritiserar intervjumetoden för 

inhämtning av empiri. Den kritik som riktas handlar till exempel om representativiteten i urvalet 

och språkets natur. I det inledande metodavsnittet redovisas hur en kontinuerlig dialog har förts 

om språket i det faktiska samtalet och sedermera även i transkriberingen och omvandlingen av 

rådata till material för analys.  

I vårt urval har vi respondenter som alla har genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning 

på Ledningsstridsskolan. Avseende upplägg och omfattning av till exempel förbandspraktik skiljer 

sig skolorna åt varför det är möjligt att ett urval med respondenter från andra skolor skulle visa 

upplevelser som skiljer sig från denna studies urval 

Det är också svårt att uppnå mättnad i datan, då omfattningen av detta arbete i medger fullt 

så många intervjuer som skulle önskats i det avseendet. Det kan därför inte uteslutas att andra 

teman skulle kunna ha dykt upp vid fler intervjuer, eller att ytterligare respondenter skulle ha 

förändrat inriktningen och tyngden på de teman som vi identifierat i föreliggande studie. 

Braun & Clarke (2006) nämner att det finns en risk för att de som utför en tematisk analys 

använder forskningsfrågorna som teman, vilket kan vara ett tecken på att den analys som 

genomförts varit otillräcklig. I denna studie utgick databearbetningen från de koder som noterats 

vid analysen och byggdes underifrån upp till underteman och teman. De fyra teman som på detta 

sätt framträdde hade inledningsvis vissa likheter med intervjuguidens delar, vilket indikerade att 

analysen krävde ytterligare bearbetning. En fördjupning genomfördes och analysen belystes 

utifrån flera perspektiv. Denna process säkerställde att frågorna inte verkat självuppfyllande mot 

forskningsfrågan. 

Då förförståelse i vissa fall kan ses som ett hinder vid vetenskapliga undersökningar 

(Langemar, 2008) har denna företeelse medvetet beaktats genom att vidmakthålla öppenheten för 

nya perspektiv och kontinuerligt omprövat förutfattade meningar utifrån olika infallsvinklar. I och 

med olika utgångslägen har varje steg i analysen varit föremål för diskussion och beaktande av 

andra perspektiv. 

 

4.3 Fortsatt forskning 

Studier av plutonchefers upplevelser är fortsatt av intresse för forskningen. De resultat som 

redogörs för i denna studie är en introduktion till inifrån-perspektivet, något som sparsamt 

förekommer i tidigare forskning och därmed kan vara intressant att följa upp i fortsatta studier. 

Om intresse finns för fortsatt studie av ovan redovisade forskningsfråga så skulle en större studie 

med ett breddat urval sannolikt kunna ge ytterligare kunskap om ämnet. Till exempel genom att 

inkludera respondenter från andra försvarsgrenar, truppslag och utbildningsenheter.  

Då ingen ledare verkar i ett vakuum skulle det kunna ge värdefull insikt om kraven på 

plutonchefen utforskades genom att även inkludera plutonchefernas överordnade och underställda. 

Inte minst följarperspektivet är intressant då en stor del av plutonchefernas egna reflektioner 

kretsar kring förhållandet till sina underställda. 

 

4.4 Praktiska implikationer 

Försvarsmakten uttrycker i flera publikationer de krav som ställs på en officer (se t.ex. 

Försvarsmakten, 2016a). Dessa uttryckta krav tycks inte vara kända av respondenterna och det är 

möjligt att ett förtydligande från organisationen skulle kunna bidra till att klargöra innebörden i 

de olika begreppen. Detta skulle kunna vara till hjälp för de nyblivna plutoncheferna i sin 

orientering i den nya rollen. 
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Kopplingen mellan de uppgifter som plutonchefer har att lösa och vilka moment som 

ingår i utbildningen skulle kunna vara föremål för en översyn då det kan finnas ytterligare delar 

av professionens krav som inte omhändertas i dagens utbildning. För vidare utveckling av 

Officersprogrammet kan det vara av intresse att även titta på hur väl utbildningen stämmer 

överens med den samtida verklighet som möter plutoncheferna efter examen.  

Det uttryckta behovet av mer arbetsplatspraktik som tas upp av respondenterna, och det 

uttryckta behovet av mer avlastning i rollen som plutonchef, hade möjligtvis kunnat tjäna på att 

slås ihop. Då de blivande officerarna skulle kunna användas som avlastning för en faktisk 

plutonchef får de praktisk erfarenhet av fredsplutonchefsrollen samtidigt som plutonchefen får 

användbar assistans i det dagliga arbetet.  
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6 Bilagor 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev  

 

 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie, Försvarshögskolan HT19. 

 

 

Hej,  

Under kommande veckor har vi fått i uppdrag att genomföra en kvalitativ intervjustudie för att 

fördjupa oss i ämnet “Ledarskap under påfrestande förhållanden”. Mer specifikt så ska vi 

undersöka vissa upplevelser hos den militära chefen och söker nu personer som kan delta i 

studien för att bidra med sina erfarenheter till en kommande uppsats. 

 

 

Vid deltagande i studien kommer du delta i en enskild intervju à 30-40 minuter. Intervjun 

kommer spelas in med ljudupptagning och behandlas därefter konfidentiellt; vilket bl.a. innebär 

att din medverkan efter intervjun kommer var anonym. Samtliga intervjuer kommer 

avidentifieras, kodas och därefter behandlas i enlighet med sekretesslagen. Din medverkan i 

studien är frivillig och du har närsomhelst möjlighet att avbryta samt återkalla din medverkan. 

Denna intervju kommer inte påverka din nuvarande eller framtida roll inom Försvarsmakten.  

 

 

Vid genomförd intervju har du som deltagare rätt till att revidera den transkriberade 

ljudinspelningen som sedan används som data för vidare analys. Om du önskar revidera det 

transkriberade materialet så ska detta meddelas till samtalsledaren på plats under intervjun. 

Slutresultat och färdigställd studie går att erhålla via e-post fr.o.m. 2020-02-01. 

 

 

Återkom vid frågor eller synpunkter. 

 

 

Vänligen, 

 

 

Cornelia Nordensson    Johannes Breitholtz 

cornelia.nordensson@gmail.com  johannes.breitholtz@gmail.com 

+46(0)73-736 24 96    +46(0)70-618 34 85     
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledning 

Ålder, grad, vilket år tog du examen? 

Vilken befattning har du för närvarande? 

Vilken typ av pluton är du chef för?  

Hur många underställda soldater respektive officerare har du? 

Hur länge har du haft din nuvarande chefsbefattning? 

Upplevda krav 

Vilka uppgifter har du som är direkt kopplade till ledarskap? 

Finns det några uppgifter som du tycker är mer utmanande i din roll som ledare?  

Vilka delar i ditt ledarskap känner du dig mest säker i (just nu)?  

Vilka förväntningar upplever du att det ställs på ditt ledarskap?  

Vilka (särskilda) förväntningar upplever du att dina underställda har på dig som ledare?  

Vilken skillnad är det på de förväntningar dina överordnade har på dig? 

Vilken skillnad är det på de förväntningar andra kollegor har på dig? 

Upplever du att du har förutsättningar att uppfylla dessa förväntningar?  

Vilka förväntningar har du på någon som är i samma roll som du? 

Har du någon uppfattning om vilka krav som Försvarsmakten har på dig som militär ledare? 

Är det någon ledarskapssituation som du upplever att du har löst särskilt bra? 

Kan du beskriva en konkret situation där ditt ledarskap satts på prov? 
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Varför upplever du att ditt ledarskap sattes prov där? På vilket sätt? 

Du beskriver den här situationen, hur löste du det? 

Upplevelse av utbildningen 

Sett till ledarskapsutbildningen från OP, vad anser du har varit mest användbart?  

Om du enbart ser till de delar av ledarskapsutbildningen som handlat om teori. Vad har du haft 

mest nytta av hittills? 

Om du enbart ser till den del av ledarskapsutbildningen som varit praktisk. Vad har du haft mest 

nytta av? 

Förutom de praktiska moment du nu tagit upp, har du även genomfört förbandspraktik, både på 

pluton och i befattning. 

Hur värderar du de erfarenheterna som förberedande inför de faktiska uppgifter du arbetar med 

idag? 

Finns det delar av ledarskapsutbildningen som du tror att du kommer ha mer nytta av längre 

fram?  

Vilka råd skulle du vilja ge till den kadett som nu läser till officer avseende 

ledarskapsutbildningen? 

Vilka rekommendationer skulle du vilja ge till den som tar fram utbildningen för kommande 

utbildningar?  


