
LvSS  Sida 1/26 
Kd Jens Lundgren Självständigt arbete 
YOP 06-09 2009-02-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luftvärnets Stridsskola 
 
 
 

Självständigt arbete, 15 Hp 
 

Författare 
 

Kadett Jens Lundgren 

Förband 
 

Lv6 

Kurs 
 

YOP 06/09 
LvSS handledare 
 

Övlt Håkan Hörstedt 
Uppdragsgivare 
 

Luftvärnets Stridsskola 

Examinationsförrättare 
 
Övlt Urban Schöön 

Examinator 
 
Peter Mattson, FHS 

Gruppchefens förmåga 
 
Försvarsmakten har under ett flertal år använt sig av förstegsutbildning vid 
utbildandet av gruppchefer. Inför utbildningsåret 2008 avskaffades detta system 
och en generell uppfattning bland officerare är att gruppcheferna inte har haft 
möjlighet att nå samma färdighet i deras befattning efter denna förändring. 
Denna uppsats avser att utreda om det har blivit en förändring av förmågan hos 
gruppchefen samt identifiera eventuella faktorer som kan ha påverkat 
gruppchefens utbildning. Uppsatsen beskriver först de grundläggande 
ledarskapsteorierna för att använda dessa som ett mätinstrument för gruppchefens 
förmåga. Därefter jämförs olika resultat från utbildningsåren 03-04, 04-05 och 08 
för att se om gruppchefens förmåga har förändrats dessutom intervjuas officerare 
om deras uppfattning av gruppchefen efter förstegsutbildningens avskaffande. 
Slutsatserna som dras är att avskaffandet av förstegsutbildningens avskaffande inte 
har påverkat förmåga mätbart men att gruppchefens självförtroende har sänkts. 
Gruppchefen har också fått kortare utbildning vilket innebär att deras 
utbildningsståndpunkt blir lägre än gruppchefer med förstegsutbildningen. 
 
Nyckelord: Förstegsutbildning, Gruppchefens förmåga, Utvecklande ledarskap, 
Lv 6.  



LvSS  Sida 2/26 
Kd Jens Lundgren Självständigt arbete 
YOP 06-09 2009-02-16 
 

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ...................................................................................................................4 
FÖRORD......................................................................................................................................................6 
ABSTRACT: Squad leaders’ ability ............................................................................................................7 
KAP. 1, INLEDNING ..................................................................................................................................8 

1.1 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................8 
1.2 SYFTE................................................................................................................................................9 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .........................................................................................................................9 
1.4 CENTRALA BEGREPP/DEFINITIONER......................................................................................10 

1.4.1 Förstegsutbildning .....................................................................................................................10 
1.4.2 PersQ .........................................................................................................................................10 
1.4.3 Det utvecklande ledarskapet ......................................................................................................11 

KAP. 2, METODREDOVISNING.............................................................................................................12 
2.1 VETENSKAPLIG METOD OCH METODBESKRIVNING..........................................................12 

2.1.1 Intervjuer ...................................................................................................................................14 
2.1.2 Tidigare forskning .....................................................................................................................14 

2.2 MATERIEL OCH KÄLLKRITIK ...................................................................................................15 
2.3 DISPOSITION .................................................................................................................................16 

KAP 3. ÖNSKVÄRDA KOMPETENSER FÖR LEDARE.......................................................................18 
3.1 Värderingsfaktorer............................................................................................................................20 

3.1.1 Ledarstilar..................................................................................................................................20 
3.1.2 Omgivningskarakteristiska ........................................................................................................21 
3.1.3 Ledarkarakteristiska...................................................................................................................22 

KAP 4. ORGANISATIONEN....................................................................................................................24 
4.1 Ambitionsnivån ................................................................................................................................24 
4.2 Antal befäl per gruppchef .................................................................................................................25 

KAP. 5, GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR ..........................................................................28 
Tabell 3: Gruppchefens mönstringsresultat ................................................................................................28 
KAP. 6, DET UTVECKLANDE LEDARSKAPET ..................................................................................30 
KAP. 7, BEFÄLENS UPPLEVELSE AV GRUPPCHEFEN ....................................................................32 
KAP: 8, DISKUSSION ..............................................................................................................................35 
KAP. 9, SLUTSATSER .............................................................................................................................40 
KAP. 10, SAMMANFATTNING ..............................................................................................................42 
KÄLLFÖRTECKNING .............................................................................................................................44 



LvSS  Sida 3/26 
Kd Jens Lundgren Självständigt arbete 
YOP 06-09 2009-02-16 
 

FÖRORD 

 
Jag vill tacka alla som har deltagit till denna uppsats med sina erfarenheter och expertis. 
Jag vill även ta chansen att tacka min handledare för att hjälpt mig genom förslag och 
råd att fullfölja denna uppsats. 
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ABSTRACT: Squad leaders’ ability 
 
The Swedish armed forces has for many years educated squad leaders by letting them 
start their training two and a half months before the soldiers start their training. 2007, 
this system was used for the last time. I went trough this system myself in 2005 and had 
a positive experience and when I did my internship I experienced a slight difference in 
the attitude of the squad leader. I talked with my colleges at the company and they had 
felt the same. This essay will try to analyse if the squad leaders has lost any of there 
ability and if so, what could be the cause? To analyze the ability of the squad leader in 
this essay it will first analyze their ability through the Direct leadership theory, which is 
the theory that is presently used in the Swedish armed forces. The method used is 
hypothesis. The hypothesis is as follows; Squad leaders have lowered their ability since 
the cancellation of advance training. Then the organization was analysed to see if the 
organization changed the conditions for the squad leader. What was realized was that 
the ambition of the organization has been lowered and this can be a reason why squad 
leaders are experienced as if they lowered their ability. Then the squad leaders was 
analysed to see if they even lowered their ability at all by analyzing what their ability 
was before they started their education. Finally six officers were interviewed about their 
experience with the squad leaders both before having the advance education and after. 
The conclusions are that there hasn’t been a significant decrease in the squad leaders’ 
capacity that can be measured but that the loss of advance education has decreased their 
confidence and it’s more difficult for them become natural leaders of their groups. 
Another conclusion is that the actual training for the squad leaders’ has decreased 
considerably. 
 
Keywords: Advance training, Squad leaders’ ability, developing leadership, Lv 6. 
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KAP. 1, INLEDNING 
 
Under hösten 08 utförde jag min praktik på Rb 70 komp Lv 6. Där tjänstgjorde jag som 
instruktör och var även plutonchef under slutövningen. En sak jag reagerade på var att 
de värnpliktiga befälen verkade ha ändrat sin attityd gentemot sin roll som chef. De 
verkade mer uppleva sig som ett språkrör från yrkesbefälen ner till de värnpliktiga. Jag 
som inte haft speciellt mycket erfarenhet hörde mig för om denna ändring hade 
uppfattats av mina äldre kollegor på kompaniet. De talade om att det var avsaknaden av 
förstegsutbildning som hade förändrat attityden hos de värnpliktiga cheferna. Detta 
fastnade hos mig då jag funderade på varför den hade avskaffats och om någon hade 
reflekterat över vilka skillnader som skulle kunna uppstå i de värnpliktiga chefernas 
ledarskap eller om beslutet tagits av rent ekonomiska skäl.  

1.1 PROBLEMFORMULERING 
 
Värnpliktiga gruppchefer har länge haft en förstegsutbildning för att få grundläggande 
soldatkunskaper, ledarskaputbildning och befattningsutbildning för att underlätta deras 
chefskap. Detta innebar att gruppcheferna ryckte in tre månader innan de meniga 
soldaterna. Gruppcheferna genomförde en 10 månaders värnplikt medan de meniga 
soldaterna genomförde sju och en halv månads värnplikt. Utbildningsåret 2006-2007 
avskaffades förstegsutbildningen och gruppcheferna ryckte in samtidigt som de meniga 
och alla skulle genomföra tio månaders värnplikt. Många befäl har uttryckt en 
försämring i gruppchefens förmåga efter att förstegsutbildningen avskaffandes.  
 
Min hypotes är att avsaknaden av förstegsutbildning har försämrat gruppchefens 
möjligheter till att bli lika framgångsrika chefer som de med förstegsutbildning. Genom 
att svara på nedanstående frågeställningar skall jag försöka verifiera eller falsifiera min 
hypotes. 
 
Har gruppchefers prestation förändrats sedan förstegsutbildningens avskaffande? 
 
Vilka förändringar av utbildningen på Lv 6 kan ha påverkat en förändring i 
gruppchefernas ledarskap? 

1.2 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att påvisa om avsaknaden av förstegsutbildning påverkar 
gruppchefernas ledarskapförmåga på Lv 6. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
 
Jag bestämt mig för att avgränsa mig till ett regemente, vilket blir Lv 6. På grund av min 
geografiska närhet och redan etablerade kontaktnät, kommer detta att underlätta min 
inhämtning av information samt att information blir mer lätthanterlig i mängd. Den 
inhämtade information jag bearbetar kommer att sträcka sig mellan utbildningsåren 03-
04 till 04-05 samt 08 då jag har funnit dessa åren att vara de där jag kunde hitta 
komplett underlag. 
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I Kapitel 2: ”Önskvärda kompetenser för ledare” kommer jag att analysera det 
utvecklande ledarskapet samt den ledarskapsmodell som är kopplad till denna teori för 
att plocka fram egenskaper och kompetenser som jag kommer att bruka för att utvärdera 
gruppchefer samt påvisa om det har blivit någon skillnad i deras prestation från före 
respektive efter förstegsutbildning. Jag avser att använda kompetenser från det 
utvecklande ledarskapet för att detta är den gällande ledarskapsteori som utbildas på 
inom Försvarsmakten just nu.  En av de kompetenser jag kommer att utvärdera hos 
gruppchefen är fackkunskap. Fackkunskap i min uppsats är begränsad till den utbildning 
som gruppchefen får under sin värnplikt. Detta för att jag anser att det är svårt att 
bedöma på individuell nivå vilken kunskap gruppchefen rycker in med. 
  

1.4 CENTRALA BEGREPP/DEFINITIONER 
 

1.4.1 Förstegsutbildning 
 
Denna definition är min egen efter att ha upplevt systemet själv samt baserat på 
underlag jag erhållit från Major C. M. Jensnäs.1 Major C. M. Jensnäs har varit 
ställföreträdande chef på grundutbildnings bataljon (Stf C Gu Bat) sedan 2003. 
 
Förstegsutbildning är i denna uppsats definierad som den utbildning gruppchefer fick 
innan soldaten ryckte in. Ett genomsnittligt utbildningsår med förstegsutbildning såg ut 
som följer; Först ryckte kompanibefälen in, dessa utbildades för sig själva i fem 
månader innan gruppcheferna ryckte in. Gruppcheferna i sin ryckte in två och en halv 
månad före soldaterna och fick här sin grundläggande soldatutbildning (GSU). Slutligen 
ryckte soldaterna in och därefter anslöt gruppcheferna till sina grupper och var med och 
instruerade soldaterna genom sin GSU. Det här systemet användes mellan 
utbildningsåren 01-02 till 05-06. 
 

1.4.2 PersQ 
 
PersQ är ett mätverktug att utvärdera förbandets utbildningsnivå och kompetens. Där 
PersQ 5 är ett fullt utbildat förband som upplevt skarp strid ner till PersQ 1 som innebär 
att förbandet har grundläggande förmåga att agera som soldater. Följande är en 
illustration för att tydliggöra begreppet PersQ.2 

                                                           
1 Jensnäs C. M. 2009-02-05 Viktigt.doc Försvarsmakten 
2 Lindkvist, Dan Intervju 2009-02-18 
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1.4.3 Det utvecklande ledarskapet 
 
Det utvecklande ledarskapet är den ledande ledarskapsteorin i försvaret just nu (2009) 
och är en del av en större ledarskapsmodell som utvecklats av två forskargrupper på 
Försvarshögskolan. I korta drag innebär denna teori att man till skillnad från att straffa 
och belöna sina underställda till att lyda, istället skall jobba gentemot att inspirera och 
motivera dem.3 
 

KAP. 2, METODREDOVISNING 
 

2.1 VETENSKAPLIG METOD OCH METODBESKRIVNING 
 
Jag kommer i min uppsats bruka mig av hypotetiskt-deduktiv metod.4  Jag har satt upp 
en hypotes (se problemformulering sid. 5) som jag sedan skall verifiera eller falsifiera. 
Jag använder mig av denna metod då jag kommer att behöva ställa upp flera olika 
möjliga anledningar till varför många officerare har uppfattat en förändring i 
gruppchefernas ledarskap. När jag har analyserat samtliga anledningar som jag kommit 
fram till kommer jag att kunna dra en slutsats om varför uppfattningen av gruppcheferna 
är att deras förmåga förändrats efter att förstegsutbildningen avskaffats, baserat på vilka 
anledningar som blivit falsifierade eller verifierade. Nackdelen med denna metod är att 
den är tidskrävande och kräver ett stort faktaunderlag samt att man måste vara väldigt 
noggrann när man bearbetar sitt faktaunderlag. 
 
I första delen av min avhandlade text kommer jag att definiera vad ett bra ledarskap är. 
Detta gör jag genom att analysera det utvecklande ledarskapet.5 De förmågor och 

                                                           
3 Larsson, G., Kallenberg, K.,  2006 Direkt ledarskap, Studentlitteratur Stockholm sid.38 ff 
4 Ejvegård, R., 2003 Vetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund. Sid. 37 
5 Larsson, G., Kallenberg, K.,  2006 Direkt ledarskap, Studentlitteratur Stockholm 
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kompetenser som det utvecklande ledarskapet innehåller, kommer jag sedan att utgå 
ifrån i mina undersökningar. Anledningen till att jag utgår ifrån det utvecklande 
ledarskapet beror på att det är den ledande ledarskapsteori som används och utbildas på 
inom Försvarsmakten idag. 
 
I nästa del av min uppsats skall jag verifiera eller falsifiera andra faktorer som kan ha 
påverkat gruppchefernas ledarskap. De faktorer jag har ställt upp är baserade på det 
utvecklande ledarskapet och är uppdelade i två kategorier.  
 
Grundläggande förutsättningar, fysiska och psykiska 
Mönstringsresultat, har gruppcheferna samma psykiska och fysiska förutsättningar före 
och efter förstegsutbildningen?  
 
Organisationen 
Personal, har gruppcheferna samma förutsättningar gällande mängden befäl som har 
varit delaktiga i utbildningen, före och efter förstegsutbildningen? 
Ambitionsnivån, har ambitionsnivån på utbildningen varit densamma både under och 
efter förstegsutbildningen?    
 
Ytterligare en faktor kan räknas in under detta kapitel och det är intervjuerna. 
Intervjuerna syftar inte bara till att fastställa om gruppchefernas förmåga har förändrats 
utan även om befälens inställning till gruppcheferna har förändrats efter 
förstegsutbildningens avskaffande, och om detta har påverkat gruppchefens 
förutsättningar. Detta kommer jag att redovisa utförligare under rubriken ”Intervjuer” 
som följer nedan. 
 
Utifrån de kompetenser jag ställer upp kommer jag att undersöka om det ens har skett 
en förändring i gruppchefens förmåga. Detta kommer att prövas genom att jämföra  
vitsord, anmälningar och mängden fackkunskap gruppchefen erhållit både före och efter 
förstegsutbildningens avskaffande.   
 

2.1.1 Intervjuer 
 
Intervjuerna jag utför kommer vara respondentintervjuer.6 . Intervjun gör via Internet 
och mailkontakt. Jag kommer att intervjua sex personer baserat på kvoturval.7 De är 
alltså utvalda på grund av sin befattning och relevans till undersökningen.  De jag 
kommer att intervjua är plutonchefer, detta på grund av att de följer gruppcheferna 
under större del av deras värnplikt och har därför en bra översiktsbild. Jag kommer att 
intervjua sex plutonchefer eller stf plutonchefer, två från varje kompani. Anledningen 
till att jag intervjuar sex plutonchefer är dels att detta är vad jag kommer hinna med i tid 
samt att jag får mer än ett underlag från varje kompani. Jag intervjuar två från varje 
kompani i syfte att få ett underlag från varje kompani då deras atmosfär och kultur kan 
skilja, samt att jag kan se om det finns likheter mellan dessa två personer från samma 
kompani för att kunna tydliggöra om det finns en allmän inställning på kompaniet. 
Dessa är ett komplement till övriga efterforskningar jag gör i min uppsats och ämnar 

                                                           
6 Hallenberg, J., Ring, R., Rydén, B., Åselius, G., 2008 Om konsten att tänka, granska och skriva på ett 
vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära sid. 18 
7 Ibid., sid. 19 
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undersöka de attitydförändringar som kan ha skett hos befäl och gruppchefer till följd av 
förstegsutbildningens avskaffande.  
 

2.1.2 Tidigare forskning 
 
Jag har sökt i Anna Lindh bibliotekets databas samt i Militärhögskolan Halmstads 
bibliotek men  har inte hittat några källor som behandlar samma ämne. 
 

2.2 MATERIEL OCH KÄLLKRITIK 
 
Jag kommer att använda mig av Direkt ledarskap för att undersöka vilka egenskaper 
och kompetenser som är önskvärda hos en militär ledare. Boken är del av 
Försvarsmaktens ledarskapsutbildning och används inom Försvarsmakten idag. Då den 
är i bruk av Försvarsmakten idag anser jag att den är en reliabel källa för att ta fram 
egenskaper och kompetenser som är önskvärda i ett militärt ledarskap inom 
Försvarsmakten. 
 
Som underlag för mina undersökningar kommer jag uteslutande att använda mig av 
materiel från Personalavdelningen, samt Grundutbildningsbataljonen(GU-Bat) på Lv 6, 
Grundutbildnings bataljonsstaben samt pliktverket. Dessa källor anser jag vara reliabla 
då dessa är förstahandskällor och att det underlag jag får från dem är obehandlat. 
 
Major C.M. Jensnäs har varit ställföreträdande bataljons chef på GU Bat sedan 2003 
 
Från personalavdelningen har jag använt mig av underlag och samtal med Major G. 
Stenberg. Major Stenberg är rättsbefäl på Lv 6. Dennes uppgift är att vara delaktig i alla 
eventuella rättsfall som sker i tjänst eller på regementet. Han har även kontakt med lokal 
polismyndighet vid eventuella rättsfall berörande värnpliktiga utanför regementet. 
 
Dan Lindkvist är ekonomiansvarig för Lv 6. 
 
Från pliktverket har jag varit i kontakt med Ingvar Ahlstrand som är statistiker på 
Pliktverket. 
 
Intervjuerna jag gör i min uppsats är baserade på plutonchefernas upplevelser av 
gruppcheferna efter förstegsutbildningens avskaffande och eftersträvar inte att insamla 
några fakta. Intervjuerna är också utförda enligt de råd och styrningar som står skrivna i 
En introduktion i metodlära.8  
 

2.3 DISPOSITION 
 
I kapitel 3: Önskvärda kompetenser för ledare, kommer jag att inleda genom att ta fram 
ett antal egenskaper och kompetenser genom att analysera det utvecklande ledarskapet. 

                                                           
8 Hallenberg, J., Ring, R., Rydén, B., Åselius, G., 2008 Om konsten att tänka, granska och skriva på ett 
vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära sid. 20 
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Dessa kommer jag sedan att använda mig av i min utvärdering av gruppcheferna i 
följande kapitel.  
 
I kapitel 4: Organisationen, skall jag försöka påvisa om det finns andra faktorer som 
kan ha lett till en förändring i gruppchefernas ledarskap. Utifrån de 
omgivningskarakteristiska grupperna kommer jag att se på ”organisationen”. Jag 
kommer att granska antalet befäl kontra gruppchefer och slutligen se om ambitionsnivån 
på GU-Bat nivå har förändrats.  
 
Kapitel 5: Grundläggande förutsättningar. Här skall jag granska utifrån 
ledarskapskompetensen ”fysiska och psykiska förutsättningar”, gruppchefers GU-kort 
från före och efter förstegsutbildning för att se om de har samma ingångsvärden. 
 
Kapitel 6: Det utvecklande ledarskapet, kommer jag att undersöka de värnpliktiga 
chefernas roll som föredömen genom att titta på den mängd anmälningar som har gjorts 
på gruppcheferna både före och efter förstegsutbildningens existens. 
 
Sedan fortsätter jag i kapitel 7: Befälens upplevelser av gruppchefen, att titta på vad 
befäl som upplevt båda systemen med förstegsutbildning har att säga om vilka 
förändringar de har upplevt utifrån ledarskapsfaktorn initiativ. Detta gör jag genom 
kvalitativa intervjuer. Här eftersöks plutonchefernas upplevelser och inte fakta. 
 
Kapitel 8: Diskussion  kommer jag att diskutera utifrån de resultat jag införskaffat 
genom mina undersökningar för att stärka om min hypotes blivit falsifierad eller 
verifierad. 
 
 
   



LvSS  Sida 11/26 
Kd Jens Lundgren Självständigt arbete 
YOP 06-09 2009-02-16 
 

 KAP 3. ÖNSKVÄRDA KOMPETENSER FÖR LEDARE 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de ledarskapsteorier som är gällande i 
Försvarsmakten idag och analysera fram egenskaper nödvändiga för gruppchefen. Dessa 
kommer jag sedan att använda för att värdera de prestationer gruppchefer har gjort före 
och efter förstegsutbildning. 
 
Inom Försvarsmakten har vi ett flertal olika styrdokument gällande ledarskap. En av de 
ledande är direkt ledarskap.9 I Direkt ledarskap tecknar de upp en ledarskapsmodell.10 
Denna innehåller tre områden. Varje område innehåller i sig olika kompetenser och 
egenskaper som är önskvärda hos en chef. Varje område är kopplat till varandra och en 
samverkan mellan alla områden är nödvändiga för ett framgångsrikt ledarskap. 
 

 
Bild 1: Direkt Ledarskap: Larsson, Kallenberg, 2006 Sid. 38 
 
Modellen fungerar så här; Under rubriken ”ledarkarakteristiska” hittar vi två grupper, 
Önskvärda kompetenser och Grundläggande förutsättningar. Om ledaren har de 
grundläggande förutsättningarna kommer denne att ha lättare att utveckla de önskvärda 
kompetenser som hjälper honom i ledarskapet. En samverkan mellan dessa två grupper 
är nödvändiga för ett framgångsrikt ledarskap. Här kan man också utläsa att ledarskap är 
något som inte alla har potential för. De grupper som finns under ”Ledarkarakteristiska” 

                                                           
9 Larsson, G., Kallenberg, K.,  2006 Direkt ledarskap Studentlitteratur Stockholm 
10 Ibid., sid. 38 
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går inte att förbättra med hjälp av utbildning utan här är en urvalsprocess viktig. Redan 
innan chefsskapet ges till en individ bör denna ha blivit vald på grund av de 
ledarkarakteristiska egenskaper han redan har. 
 
 Det unika med det militära ledarskapet är att det kommer att utföras under hög 
stressnivå med, i värsta fall direkt livshotande situationer. Därför kan man inte bara titta 
på de kompetenser och förutsättningar ledaren har utan man måste ta med omgivningen 
i modellen. Under rubriken ”Omgivningskarakteristiska” hittar vi tre grupper som är 
omvärlden, organisation och gruppen. Dessa är exempel men påvisar att organisationen 
har direkt påverkan på gruppen och organisationen blir sedan påverkad av omvärlden. 
 
Den tredje och sista rubriken ”Ledarstilar” har direkt omvända förhållanden jämfört 
med de ledarkarakteristiska. Här finns möjlighet att med utbildning nå ett bättre resultat. 
Däremot är de ledarkarakteristiska egenskaperna grundläggande för hur lätt man lär sig 
och brukar sitt ledarskap. Även om det utvecklande ledarskapet är önskvärt i de flesta 
situationer så kan faktorer under omgivningskarakteristiska påverka vilket ledarskap 
som brukas i situationen. Det är inte alltid möjligt att ta in allas åsikter och ha deras 
psykiska välmående i första rum. Ibland måste ledaren styra med kontroll och inta ett 
mer konventionellt ledarskap. 
 

3.1 Värderingsfaktorer 
 

3.1.1 Ledarstilar 
 
Så som föredöme definieras i direkt ledarskap finns det tre delfaktorer. Värdegrund som 
innebär ”att ställa höga krav på etik och moral men även lojalitet”. Den andra är 
förebild där man som ledare bör låta ”ord och handling tala samma språk” och även 
våga leda i svåra situationer. Den tredje och sista är ansvar som definieras ”att man tar 
ansvar för att lösa organisationens uppgift, för medarbetarnas välfärd samt för 
organisationens disciplinära status”.11 Föredöme som det är definierat i Direkt 
ledarskap är svårt att empiriskt undersöka. Jag avgränsar mig till att definiera föredöme 
som att lyda organisationens regler och att agera enligt dessa inför soldaten. Detta ser 
jag som en lättare definition att kunna utreda då jag kan se på antalet övertramp 
gruppchefer har gjort under förstegsutbildningen och efter förstegsutbildningens 
avskaffande. Min uppfattning är att en anmälan inte görs på en soldat av ett befäl om 
inte befälet upplevt att den handlingen soldaten utfört är dålig. Att individuellt utreda 
varje fall är inte möjligt med den tid och resurser jag har och ser också dessa värden 
som redovisas i detta kapitel som en fingervisning och inte ett fastställande.  Egenskaper 
som personlig omtanke, inspiration och motivation är på sådan individuell nivå att jag 
ser det som svårt att kunna värdera och mäta. Därför har jag valt att avgränsa dessa 
egenskaper. Anledningen till att jag inte har tagit någon av de andra ledarstilarna i 
beaktning beror på att det är det utvecklande ledarskapet man skall försöka hålla sig 
inom i möjligaste mån samt att ledarstil är en så pass individuell egenskap att det blir 
svårt att värdera eller mäta.  
 

                                                           
11 Ibid., sid. 45 
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3.1.2 Omgivningskarakteristiska 
 
Under rubriken Omgivningskarakteristiska har jag valt att se på organisationen. I min 
uppsats kommer organisationen definieras som de faktorer i värnpliktsutbildningen som 
kan ha påverkat gruppchefens ledarskap. Jag kommer i kapitlet ”Uteslutande av andra 
faktorer” titta på organisationen och försöka utvärdera om saker som ekonomi, 
ambitionsnivå och befäl per gruppchef kan ha lett till en förändring i gruppchefernas 
ledarskap. Av övriga grupper under rubriken Omgivningskarakteristiska har jag 
avgränsat bort gruppen då en sådan detaljerad utvärdering av utbildningsåren inte är 
möjlig då jag måste få en uppfattning av varje grupps upplevelser. Nästa grupp, 
omvärlden har jag också valt att avgränsa mig från då det blir ett för stort begrepp att 
utreda samt svårt att utreda empiriskt. 
 

3.1.3 Ledarkarakteristiska 
 
Önskvärda kompetenser 
 
Fackkompetens som det definieras i Direkt ledarskap innebär att ”vara kunnig inom sitt 
område”, det fortsätter sedan med att säga att ”behovet av fackkompetens är oftast 
större på lägre chefsnivåer”.12 I min uppsats så har jag valt att se fackkunskap som den 
utbildning gruppchefen får under sin värnplikt. Visserligen kan gruppchefer bära med 
sig kunskaper sedan innan lumpen men då detta är svårt att mäta och värdera har jag 
avgränsat mig till detta. Chefskompetens kan till viss del utläsas i soldaternas vitsord 
som de erhåller efter utförd värnplikt men jag väljer att avgränsa denna kompetens på 
grund av tidsbrist och då kopplingen känns aningen för svag för att kunna utredas. 
Social kompetens och stresshanteringsförmåga avgränsar jag också bort då det inte finns 
några tydliga mätinstrument för att värdera detta och för att det är på sådan individuell 
nivå att det blir omöjligt att utläsa ur vitsord eller mönstringsvärden   
 
Grundläggande förutsättningar 
 
Slutligen kommer jag att titta på de grundläggande fysiska och psykiska förutsättningar 
som gruppchefer har. Här finns ingen noggrann definition i Direkt ledarskap utan detta 
har jag valt att definiera som det fysiska och psykiska skick gruppchefen har när han 
rycker in. Detta har ju redan fastställts av pliktverket så därför kommer jag att titta på 
gruppchefernas mönstringsresultat. Här har jag avgränsat bort livsåskådningsrelaterade 
förutsättningar då detta är ett värde som försvarsmakten inte mäter samt är ett ytterst 
brett begrepp som blir svårt att utreda empiriskt.  
 
 

                                                           
12 Ibid., sid. 42  
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KAP 4. ORGANISATIONEN 
 
I detta kapitel skall jag undersöka de andra faktorer som kan ha haft påverkan på 
gruppchefens utbildning och utesluta dem. Jag kommer att analysera ekonomin, befäl 
kontra värnpliktiga, ambitionsnivå och grundförutsättningarna för de värnpliktiga. 
 

4.1 Ambitionsnivån 
 
Denna rubrik avser att undersöka om det har blivit en skiftning i ambitionsnivån på 
värnpliktsutbildningen. Detta skall jag göra genom att se på utbildningsplaner, FragO 
och BatO för varje år och undersöka om jag ser en förändring på de krav och mål som är 
uppsatta för bataljonen och i slutändan gruppchefen. Detta gör jag genom att se på 
vilket PersQ bataljonen avser att uppnå eller har uppnått. 
 
Nedanför är en tabell med ambitionsnivån för varje utbildningsår föutom 05-06 då jag 
har avgränsat detta utbildningsår (se ”avgränsningar”) 
 
Utbildningsår Uppnådd ambitionsnivå   
03-04 PersQ 413 
04-05 PersQ 314 
06-07 PersQ 415 
08 PersQ 216 
Tabell 1: PersQ 
 
Slutsatser 
 
Efter att ha undersökt vilka PersQ som har varit ambitionen under dessa utbildningsår 
ser man att ambitionen har blivit ganska gravt sänkt under utbildningsåret 08. Ser man 
på vad PersQ 2 innebär så är det att utbildningen bara sträckt sig till en bataljonsövning. 
Detta har mycket troligt påverkat gruppcheferna i deras förmåga då de inte har fått lika 
mycket övning i sin befattning i ett större sammanhang. Jag antar inte att det har 
påverkat gruppchefernas ledarskap då de ändå spenderat ungefär lika mycket tid med 
sina soldater och har fått lika mycket ledarskapsutbildning, då den inte är påverkad av 
PersQ vad jag har kunnat utläsa. Som slutsats ser jag inte att detta har haft någon större 
påverkan på gruppchefernas ledarskapsförmåga men deras förmåga i sin befattning kan 
ha blivit försämrad.  
 

                                                           
13 Jensnäs, C.M. 2009 Uppslag 01 Grundläggande BatO 0304 - fastställd 03-04 Försvarsmakten 
Halmstad 
14 Jensnäs, C.M. 2009 Beslut i stort och riktlinjer04-05 Försvarsmakten Halmstad 
15 Jensnäs, C.M. 2009 FragO BatO grunder 06-07 Målformulering Försvarsmakten Halmstad 
16 Lindkvist, Dan Samtal med Dan Lindkvist 2009-02-18 
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4.2 Antal befäl per gruppchef 
 
Här skall jag undersöka hur många befäl som har understött gruppcheferna i deras 
utbildning under åren 2003, 2004 och 2008 då jag gör ett antagande att detta påverkar 
utbildningskvalitén. Först kommer jag att göra en uppställning med antalet befäl och 
antalet gruppchefer och sedan göra en enkel uträkning på hur många befäl per 
gruppchef det har varit varje år. Det är svårt att, i de dokument jag har använt mig av, 
utläsa hur många av befälen som har varit inblandade i gruppchefernas utbildning. Men 
jag har gjort beräkningarna baserat på den totala mängden officerare som arbetade under 
åren och många olika officerare blir inblandade i gruppchefernas utbildning under olika 
delar av värnplikten. 
 
Jag använder mig av underlag jag har erhållit från C.M. Jensnäs samt Pliktverket. 
 
Utbildningsår Antalet befäl Antalet 

Gruppchefer 
Befäl/Gruppchef 

 
2003-2004 12617 18018 0,7 
 
2004-2005 12719 11820 1,07 
 
2008 12521 13522 0,93 
Tabell 2: Antal befäl per gruppchef 
 
Slutsater: 
 
Jag kan inte se någon koppling mellan att gruppchefens förmåga skulle ha sänkts och 
antalet befäl som har kunnat stödja dem i deras utbildning då antalet befäl verkar ligga 
på en jämn nivå. Med utvecklingen som sker inom försvarsmakten så bör också denna 
siffra öka.  

 

 

 

 

                                                           
17 Jensnäs, C.M. 2009, Gu-bat Personalöversikt 0304.xls Försvarsmakten Halmstad 
18 Ahlstrand,I, 2009, Lv 6 GB inry 2003.xls Pliktverket Karlstad 
19 Jensnäs, C.M. 2009, Befälsplacering 040501.xls Försvarsmakten Halmstad 
20 Ahlstrand, I, 2009, Lv 6 GB inry 2004.xls Pliktverket Karlstad 
21 Jensnäs, C.M. 2009, Program för chefsutbildning 080424 Försvarsmakten Halmstad 
22 Ahlstrand, I, 2009, Lv 6 GB inry 2008.xls Pliktverket Karlstad  
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KAP. 5, GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
I detta kapitel skall jag undersöka om de ingångsvärden gruppcheferna rycker in med är 
desamma som före och efter förstegsutbildningen. Detta för att försöka utesluta att 
gruppcheferna har blivit sämre på grund av att de intagna gruppcheferna ingångsvärden 
har förändrats. Jag har undersökt gruppchefernas mönstringsresultat för två år med 
förstegsutbildning samt året utan. Beräkningarna är gjorda i Excel och är beräknade i 
median. 
 
Jag använder mig av underlag jag har erhållit från Ingvar Ahlstrand på Pliktverket. 

 

Utbildningsår Antalet 
gruppchefer 

Tjänstbarhet Fysisk 
kap. 

Syn 
kap. 

Muskel 
kap. 

Grund 
kap. 

2003-2004 180 A 6 9 6 6 
2004-2005 118 A 6 9 6 6 
2008 135 A 6 A* 6 623 

Tabell 3: Gruppchefens mönstringsresultat 

 
Slutsatser 
 
 Soldaternas ingångsvärden har inte förändrats något sen före och efter 
förstegsutbildningen och därför kan vi utesluta att soldaterna som har blivit intagna har 
inte varit sämre varken före eller efter förstegsutbildningen.  

                                                           
* Värdet har ändratst från siffror till bokstäver mellan 04-05 till 2008 
23 Ahlstrand, I, 2009, Lv 6 GB inry 2003.xls, Lv 6 GB inry 2004.xls, Lv 6 GB inry 2008.xls Pliktverket 
Karlstad 
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KAP. 5, FACKKUNSKAP  
 

KAP. 6, DET UTVECKLANDE LEDARSKAPET 
 
I detta kapitel skall jag undersöka om avsaknaden av förstegsutbildning har påverkat 
gruppchefen i hans roll som föredöme (se kap.2). Detta skall jag åsynliggöra genom att 
se på den mängd och hur grova anmälningspunkterna gruppcheferna har ådragit sig 
under åren. 
 
Jag kommer att använda mig av de underlag jag har erhållit av Mj G, Stenberg, 
rättsbefäl på Lv 6. 
 
I detta kapitel har jag gjort en värdering av hur grovt det övertramp som gruppchefen 
har gjort genom att titta på vilken påföljd det fick. Jag har värderat varning som lägst, 
därefter löneavdrag och som mest allvarligt har jag sett åtalsanmälan.  
 
År Antal 

Gruppchefer 
Antal 
anmälningar 

Varning Löneavdrag Åtalsanmälan 

2003 180 st 9 1 7 1 
2004 118 st 11 1 9 1 
2008 137 st 9 0 9 024 
Tabell 4: Anmälningar på gruppchefer 
 
Slutsatser 
 
Efter att ha undersökt antalet anmälningar kan jag inte se tillräckliga skillnader för att 
kunna fastställa några slutsatser. Jag kan se vissa tendenser mot att det har skett en 
mindre ökning året då förstegsutbildningen tagits bort. Detta i sig kan bero på flera 
faktorer. Kopplar man till den undersökning gjord under rubriken antalet befäl kontra 
gruppchefer, kan en anledning vara att det är färre befäl per gruppchef alltså att de står 
under mindre översikt och därför möjligen utfört fler icke regelmässiga handlingar.   
 
 

                                                           
24 Stenberg, G. 2009 Anmälningar på gruppchefer2003-2008 Försvarsmakten Halmstad 
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KAP. 7, BEFÄLENS UPPLEVELSE AV GRUPPCHEFEN 
I detta kapitel har jag skickat ut en enkät till sex befäl som varit plutonchef både när 
försvarsmakten utbildade med förstegsutbildning och efter att förstegsutbildning 
avskaffats.   
 
I enkäten fanns 14 frågor som berörde gruppchefen samt några allmänna frågor om 
Försvarsmakten för att på så sätt få mer nyanserade svar. Här redovisar jag dock bara de 
frågor som har med min hypotes att göra. 
 
Första frågan berörande gruppchefen lyder ”Hur ser du på gruppchefens roll i ett 
insatsförband?” 
 
Här är många eniga om att gruppchefen är en viktig komponent, framför allt i den 
dagliga verksamheten. En uttrycker sig ”I de många internationella missionerna som 
SWE deltagit/deltar i så genomförs verksamhet ofta på gruppnivå. Patrulleringar, vård 
och tillsyn av mtrl/fo, matlagning, sjukvårdsinsats, förnödenhetstransporter, mm etc. 
GrpC äger härvid det direkta genomförandeansvaret.”  
 
Vad ser du som tre bra egenskaper en gruppchef bör ha? 
 
Föregångsman, självförtroende, positiv attityd är återkommande egenskaper befälen 
nämner. Det är även vissa som nämner kunskapsdjup. 
 
Vad ser du för för- och nackdelar med förstegsutbildning?  
 
Som fördelar är det många som nämner att gruppchefen hittar sin roll som chef i 
gruppen, samt att han får en god förståelse för sin befattning och gruppchefen ett 
övertag gentemot soldaten. De som nämner nackdelar ser det som en negativt att 
förstegsutbildningen är väldigt resurs- och personalkrävande. 
 
Vilka ledaregenskaper upplever du att gruppchefen utvecklar/tillgodogör sig mest 
genom förstegsutbildningen? 
 
Många nämner att det har blivit svårare för många gruppchefer att ta ledarskapet över 
gruppen. De säger att många lyckas då de har en naturlig begåvning att leda människor 
medan många får kämpa för att hitta sin roll som ledare. Befälen nämner också att 
gruppchefen blir ett föredöme genom att ha sett hur man uppför sig i militära 
sammanhang. Som ett befäl uttrycker sig ”Gruppchefen lär sig under sin 
förstegsutbildning hur man bör agera i militära sammanhang, han/hon tar efter sina 
befäl och formas till en bra chef/ledare. Personlig mognad och social- samt militär 
utveckling sker som snabbast den första tiden i Försvarsmakten. Genom ett par 
månaders försteg kan stora resultat uppnås”. 
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Har du märkt någon förändring i gruppchefernas förmåga efter 
förstegsutbildningens avskaffande, och i så fall vad? 
 
Här är befälen eniga, gruppchefen blir chef men får svårt att bli en naturlig ledare. Vissa 
nämner också självförtroendet sjunker hos gruppchefen. 
 
Har det skett andra förändringar i utbildningen av gruppchefer som kan ha haft 
inverkan på gruppchefernas förmåga, och i så fall vilka? 
 
Många uttrycker att utbildningstiden har blivit kortare då förstegsutbildningen 
avskaffats vilket leder till att gruppchefen inte har samma förmåga som då vi hade 
förstegsutbildning. Vissa menar också på att ledarskapsutbildningen är mer på det 
teorietiska planet jämfört med det praktiska. Vissa menar också att det utan 
förstegsutbildning läggs mer tid på ”mjuka” frågor som Försvarsmaktens värdegrund, 
vilket de anser är bra. 
 
Tror du ditt förhållningssätt gentemot gruppcheferna förändrats efter att 
förstegsutbildningen avskaffats, och i så fall hur? 
 
Många menar att de inte har förändrat sitt förhållningssätt mot gruppchefen men menar 
också att de är medvetna om att gruppchefen inte har fått lika mycket utbildning och 
därför får stödja dem mer i sin funktion. De nämner också att den ”kamratliga” 
relationen befälen hade med gruppcheferna som gjorde försteg inte är möjlig med de 
utan försteg. 
 
Upplever du att förväntningarna på gruppcheferna har höjts, eller sänkts efter 
förstegsutbildningen och varför? 
 
Här menar ungefär hälften att kraven är sänkta i början av utbildningen men att mot 
slutet är kraven desamma. Övriga menar att de saknar viktig utbildning som låg i 
förstegsutbildningen och därför har kraven sänkts på gruppcheferna. Vissa menar dock 
att kraven fortfarande är desamma. 
 
Upplever du att gruppchefen når samma nivå i sin förmåga efter att 
förstegsutbildningen avskaffades som innan, och varför/varför inte? 
 
Här är de flesta eniga om att de inte når upp till samma nivå som de gruppchefer med 
förstegsutbildning men att detta till stor del beror på förkortad utbildningstid.  
 
Slutsatser: 
 
De flesta befälen är eniga om att det har blivit svårare för gruppchefer att bli en naturlig 
ledare utan förstegsutbildning. Många menar också att självförtroendet minskar hos 
många gruppchefer när de inte har tryggheten i att ha en större kunskap och förståelse 
än soldaten. De anser att der största problemet är att utbildningstiden har blivit kortare, 
detta leder till att gruppchefen inte kan fullfölja alla de uppgifter de skall göra utan 
måste få mer stöd av befälen. Utbildningstiden har i sig blivit kortare på grund av sänkt 
ambitionsnivå som i sin tur beror på den ekonomiska situationen för Försvarsmakten. 
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KAP: 8, DISKUSSION 
 
Om vi tar ett exempelår av förstegsutbildning och tittar på vad det innebär för 
gruppchefen så kan de se ut som den graf som syns här nedanför. 
 

 
Lundgren., J. 2009-02-19 
 
Den här bilden förklarar på ett ganska enkelt sätt hur förstegsutbildningen i de flesta fall 
är upplagd. När soldaten rycker in har gruppchefen redan genomfört och upplevt de 
förändringar det innebär att göra värnplikten. De har redan byggt upp en 
erfarenhetsbank och har hunnit bli ”varma i kläderna” både bildligt och bokstavligt 
talat. Inför soldaten, som har bristande kunskap framstår gruppchefen som en expert. 
Gruppcheferna vet redan hur man för sig och hur rutinerna är upplagda. I och med att 
gruppchefen har fått träning och framstår som en ”expert” i soldatens ögon kommer 
soldaten att ha lättare att lyda order från gruppchefen.25  
 
Gruppchefens erhållna erfarenheter under sin förstegsutbildning kan också hjälpa 
honom i hans ledarskap. Att kunna motivera varför soldaterna skall göra som han säger 
kommer att göra det lättare för gruppchefen att få soldaterna att lyda och lyssna på 
honom. Ett exempel kan vara att gruppchefen säger åt soldaterna ”Ta på dig ett par 
extra strumpor och se till att tejpa fötterna” inför en lång marsch. För soldaten känns 
detta bara som onödigt jobb men om gruppchefen uttrycker sig ”Ta på dig ett par extra 
strumpor och se till att tejpa fötterna, för annars finns det stor risk för att ni får blåsor 
och inte kan fullfölja marschen” kommer soldaten se varför och ha lättare att lyda 
gruppchefens order. Genom att gruppchefen ger information kommer soldaten lättare att 
kunna lyda gruppchefen.26 Detta kan man tänka sig också förstärker gruppchefens roll 
som ”expert” som tidigare nämnts. 

                                                           
25 Taylor, S. & Peplau, L.A. & Sears, D., 2003 Social pshycology, Von Hoffman. INC., New Jersey sid. 
217   
26 Ibid., sid. 217 
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Att gruppchefen ses som expert av soldaterna och att soldaterna låter gruppchefen leda 
dem gör honom/henne mer självsäker. En egenskap som ofta söks hos ledare.27 Detta 
gör gruppchefen också mer trolig att väljas som ledare av soldaterna. 
 
En påföljd av att ta bort förstegsutbildningen och kan ha förändrat gruppchefens 
prestation kan ligga hos befälen som utbildar dem. Under förstegsutbildningen blev 
gruppcheferna utbildade av befäl som fick lära känna dem och chans att se potentialen 
hos dem. När förstegsutbildningen sedan var över och gruppcheferna anlände till sin 
pluton hade befälen vissa förväntningar på gruppcheferna. De visste att de hade fått en 
grundläggande utbildning samt att de kanske hade hört av de befäl som utbildade dem 
innan vilken potential de hade. Befälen hade då högre förväntningar på gruppcheferna 
vilket i slutändan gjorde att gruppchefen presterade bättre. När förstegsutbildningen 
försvann och gruppchefen ryckte in ihop med soldaterna fanns inte samma 
förväntningar för gruppcheferna hos befälen vilket kan ha lett till en sämre prestation 
hos gruppchefen. Denna teori kallas för ”expectancy effect”28 och baseras på att en 
persons prestation kan förändras av de förväntningar folk har på dem. 
 
Utifrån de dokument jag har tagit del av har det varit svårt att utläsa att gruppchefen 
försämrat sin förmåga. Däremot kan man fastställa att gruppcheferna har fått kortare 
utbildningstid, och främst färre övningar. Detta beror på den sänkta ambitionen på 
organisationen som i sin tur är påverkad av försvarsmaktens ekonomi. Detta betyder att 
gruppchefen inte har fått utöva sin funktion hela linan ut. Detta kan innebära att 
gruppchefen inte har fått samma helhetsförståelse för sin befattning. Detta verkar också, 
baserat på intervjuerna med befälen, att befälen har fått stödja gruppchefen mer i deras 
befattning.     
 
Gruppchefen har haft samma grundläggande ingångsvärden under alla tre 
utbildningsåren, så urvalet till gruppchefer har inte blivit sämre. Väl under utbildningen 
så verkar inte gruppcheferna ha presterat sämre som föregångsman. De verkar ha haft 
ungefärligt lika många befäl som har stöttat dem under deras utbildning. Förändringen 
hos gruppchefen verkar ligga mer i deras ledarskap och självförtroende. Detta är inget 
som framkommer i de dokument jag har använt mig av utan blir mer synligt under 
samtalen med cheferna. De berättar om att gruppchefen utan förstegsutbildning får det 
svårare att falla in rollen som den naturliga ledaren för gruppen, när detta inte sker för 
gruppchefen så blir också deras självförtroende lidande och befälen får ”duka” mycket 
mer för gruppchefen så att denne skall bli en bra chef. Befälen menar också att 
avsaknaden av förstegsutbildning inte påverkat alla negativt då vissa har en naturlig 
fallenhet för ledarskap. De har en grundläggande förutsättning för chefskompetens29 
 
Sedan uttrycker också befälen problemen med att ha förstegsutbildning. I en 
organisation som verkar krympa mer för varje år blir det svårare att hitta de resurser 
som krävs för att bedriva en förstegsutbildning.  
 

                                                           
27 Kenrick, D. & Neuberg, S. & Cialdini, R.,  2005 Social Psychology – Unravelling the mystery Perason 
Education, Inc. sid. 419 
28 Banyard, P., & Grayson, A., 2000 Introducing Psychological Research – Seventy Studies that Shape 
Psychology Second Edition PALGRAVE, New York sid. 391 
29 Larsson, G., Kallenberg, K.,  2006 Direkt ledarskap, Davidsons tryckeri sid. 38 
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Försvarsmakten står inför stora förändringar i sin personalförsörjning och den 
värnpliktiga gruppchefens roll är oklar. Ovetandes om vad denna förändringens exakta 
innebörd är kan jag ändå se det intressanta i att diskutera hur utbildningen av framtida 
gruppchefer kan se ut. Om det blir så att det är specialisten som ska ta gruppchefens roll 
så får vi något som kan liknas vid en förstegsutbildning då specialisten går ett år i skola 
innan han börjar arbeta. De negativa effekterna som dåligt självförtroende och 
svårigheten att falla in som naturlig ledare kommer då att vara motverkade. Är det så att 
det är den anställde soldaten som skall ta rollen som gruppchef kan en idé vara att låta 
denna påbörja sin utbildning tidigare. Beroende på hur kontrakten kommer att se ut 
kanske det är möjligt att låta gruppchefen göra en internationell insats som soldat först, 
för att till nästa insats få befattning som gruppchef. Gruppchefen kommer då ha viktig 
information och kunskap som den nyinryckte soldaten behöver och gruppchefens roll 
kommer att vara stärkt och mer naturlig.   
 
Förstegsutbildningen är inte avgörande för att få bra gruppchefer men är en 
förutsättning för att ge alla en chans att bli en bra gruppchef.  
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KAP. 9, SLUTSATSER 
 
Om vi återgår till min hypotes som löd att avsaknaden av förstegsutbildning har 
försämrat gruppchefens möjligheter till att bli lika framgångsrika chefer som de med 
förstegsutbildning. Denna hypotes skulle jag verifiera eller falsifiera genom att besvara 
två frågeställningar. 
 
 ”Har gruppchefers prestation förändrats sedan förstegsutbildningens 
avskaffande?”. Att försöka besvara denna frågställning utifrån de undersökningar jag 
har gjort så inser jag att det är svårt att få en entydig bild att dra slutsatser utav. Däremot 
kan jag se en tydlig trend i mina intervjuer med officerarna. De undersökningar jag 
gjorde var att undersöka om gruppchefen har blivit en sämre föregångsman men kunde 
inte se några tydliga trender. Jag analyserade om gruppchefens grundläggande 
förutsättningar och kunde fastställa att de var de samma både under och efter 
förstegsutbildningen. När jag talar med befälen så nämner de att gruppchefens 
självförtroende har blivit lidande samt att de har haft svårare att bli naturliga ledare.  
 
Nästa frågeställning löd; ”Vilka förändringar av utbildningen på Lv 6 kan ha 
påverkat en förändring i gruppchefernas ledarskap?” För att besvara denna hypotes 
undersökte jag vilken ambitionsnivå som utbildningen jobbat mot. Jag märkte att 
ambitionsnivån gått från persQ 4 till persQ 2. Detta har lett till att det blir färre övningar 
för gruppchefen att praktisera sin befattning. Jag analyserade hur många befäl som har 
kunnat understödja gruppchefen i deras utbildning och detta visade sig ligga på en 
likvärdig nivå över åren.  
 
Mina slutsatser blir att gruppchefens prestation har påverkats då dennes självförtroende 
har sänkts samt att det har blivit svårare att bli en naturlig ledare. Detta beror till stor del 
på avsaknaden av förstegsutbildning men även på att ambitionsnivån har sänkts. 
Förstegsutbildningen är inte avgörande för att få bra gruppchefer men är en fördel för att 
få fler kompetenta sådana.  
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KAP. 10, SAMMANFATTNING 
 
I denna uppsats skulle jag svara på om avsaknaden av förstegsutbildning har påverkat 
den värnpliktiga gruppchefen förmåga. Frågan baserade sig i att jag gjorde praktik på rb 
70 kompaniet och upplevde en förändring i gruppchefernas attityd. Detta skulle jag 
besvara genom att använda hypotetisk-deduktiv metod. Min hypotes var att avsaknaden 
av förstegsutbildning har försämrat gruppchefens möjligheter till att bli lika 
framgångsrika chefer som de med förstegsutbildning. Denna hypotes skulle jag 
falsifiera eller verifiera genom att besvara följande två frågor; 
  
Har gruppchefers prestation förändrats sedan förstegsutbildningens avskaffande? 
 
Vilka förändringar av utbildningen på Lv 6 kan ha påverkat en förändring i 
gruppchefernas ledarskap? 
 
Det första jag gjorde var att välja de teorier i direkt ledarskap för att utvärdera förmågan 
hos gruppchefen. I första kapitlet redovisade jag dessa.  
 
Därefter analyserade jag organisationen. Jag undersökte ambitionsnivån på utbildningen 
och märkte att den hade sänkts avsevärt. Av detta drog jag slutsatsen att gruppchefens 
förmåga inte bara hade blivit påverkad av att förstegsutbildningen hade avskaffats. 
 
I nästa kapitel undersökte jag om gruppchefer före och efter förstegsutbildningens 
avskaffande hade haft lika många officerare att understödja dem i deras utbildning. 
Mina slutsatser av detta var att det skett väldigt små förändringar, och att detta inte skall 
ha påverkat gruppchefens förmåga. 
 
I kapitel 5 Grundläggande förutsättningar undersökte jag om gruppcheferna hade haft 
samma fysiska och psykiska förutsättningar genom att analysera deras 
mönstringsresultat. Här kunde jag inte se någon skillnad mellan åren. 
 
Nästa kapitel skulle jag analysera om gruppchefer skiljer sig i sitt föregångsmannaskap 
beroende på om dom har haft förstegsutbildning. Jag kunde inte se tillräckliga skillnader 
för att kunna dra några slutsatser utifrån detta. 
 
I det sjunde och sista kapitlet sände jag ut en enkät till befäl som varit plutonchef både 
under och efter förstegsutbildningen. Enkäten undersökte befälens attityd till 
gruppcheferna samt vilka förändringar dom hade sett hos gruppchefen beroende på dom 
hade fått förstegsutbildningen eller inte. Mina slutsatser här var att gruppchefen hade 
fått ett sänkt självförtroende samt att de har fått det svårare att agera ledare för sina 
grupper. Det hade inte drabbat alla utan vissa har en naturlig fallenhet för ledarskap men 
att de som inte har detta fick det svårare.  
 
Mina slutsatser blir att förstegsutbildningen inte är nödvändig för att få skickliga 
gruppchefer men att det ger en större chans för samtliga intagna att lyckas i sin 
befattning som gruppchef. 
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