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Plutonchefen – administratör och krigare? 
En enkätstudie om hur plutonchefen upplever att arbetsinnehållet påverkats av arbetsgivarrollen. 

Sammanfattning:  

I arbetslivet har första linjens chefer haft stora inslag av direkt ledarskap med en traditionellt hög 

närvaro hos de underställda. Studier visar på en ökad andel administrativa, ekonomiska och 

personalledande uppgifter för första linjens chefer som får till följd en minskad delaktighet i den 

dagliga verksamheten men också sämre möjligheter att motivera sin underställda, vilket negativt 

påverkar verksamheten. I Försvarsmakten har administrativa uppgifter som tidigare genomfördes 

högre upp i organisationen flyttats till en lägre nivå.  

 
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för och kunskapen om plutonchefens arbetssituation efter 

införandet av anställda soldater och den delegerade arbetsgivarrollen till plutonchefen. Studiens 

fokus är på plutonchefens avvägning mellan deltagandet i underställdas verksamhet för att utöva 

direkt ledarskap kontra att genomföra bl.a. personaladministration.  

 
I studien används rollteori från socialpsykologin som analysmodell, med utgångspunkt i tidigare 

forskning och litteratur om första linjens chefer och Försvarsmaktens ledarskapsmodell. Inledningsvis 

beskrivs Försvarsmaktens ”utsända” rollförväntning, därefter inhämtas plutonchefens upplevda 

arbetssituation och rollförväntning med en enkät till 141 plutonchefer (90 svar). Slutligen jämförs 

rollförväntningarna med varandra samt med teorin.  I empirin framkommer att plutonchefernas 

situation är pressad där upplevda tvingande administrativa arbetsuppgifter prioriteras före direkt 

ledarskap. Hälften (48 %) av plutoncheferna deltar i underställdas verksamhet mindre än 20 % av 

sin arbetstid och endast 20 % av plutoncheferna använder mindre än 20 % av arbetstiden till 

administration av underställda. Resultatet antyder att det finns en skillnad i rollförväntningar på 

plutonchefen mellan Försvarsmakten och plutoncheferna själva, främst kopplat till faktorn 

överbelastning av arbetsuppgifter samt yrkesrollidentiteten. 

   

Nyckelord:  

Plutonchef, första linjens chef, arbetsgivarföreträdare, direkt ledarskap, rollteori, first-line manager, 

role theory, platoon commander, leadership, Human Resource Management. 
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1. Inledning  
Var är chefen? Vilken fråga! Du hör väl att det händer något vid 2. Regementet! 

(Befäl i fält, 1968 s. 31) 

 
En trend till förändrade förutsättningar för första linjens chefer 

De chefer på en låg hierarkisk nivå som utövar den direkta ledningen av det dagliga arbetet brukar 

kallas första linjens chefer. I arbetslivet har dessa chefer haft stora inslag av direkt ledarskap med en 

traditionellt hög närvaro hos de underställda. En trend i arbetslivet är att organisationer 

komprimeras – plattas ut samtidigt som kontrollspannet breddas (Ellström, o.a., 2009 a s. 11). 

Kontrollspannet används som en beskrivning på hur många underställda en chef har. Ett brett 

kontrollspann finns när en personalansvarig chef har många underställda och med ett smalt har 

chefen få underställa. Ett smalt kontrollspann innebär att chefen bör ha mer tid över till att stödja 

och uppmärksamma sina underställda (Andersson-Felé, 2006 s. 16ff). Denna komprimering innebär 

också att första linjens chefer i högre grad har fått utökat ansvar för olika personalfrågor och andra 

administrativa uppgifter, som upplevs som krävande och därmed innebär att det direkta ledarskapet 

samt kontakterna med de underställda får stå tillbaka (Ellström, o.a., 2009 a s. 175). Studier inom 

offentlig verksamhet, bl.a. inom skol och omsorg visar på en ökad andel administrativa, ekonomiska 

och personalledande uppgifter för första linjens chefer, vilket har visat sig ge en minskad delaktighet i 

den dagliga verksamheten och sämre möjligheter att motivera sina underställda. Detta ger en 

negativ påverkan på verksamheten (Wallenberg, 2000 s. 74).  

 
Följer Försvarsmakten trenden? 

Ett nytt personalförsörjningssystem är under införande i Försvarsmakten där försörjningen av 

soldater och sjömän övergår från plikt till frivillighet (Proposition 2009/10:160, 2010 s. 1). Detta nya 

personalförsörjningssystem kommer också att innebära en förändring av officersrollen (Proposition 

2010/11:1, 2011 s. 40). Utveckling med att överföra administrativa uppgifter som tidigare utfördes 

högre upp i organisationen till en lägre nivå, finns även i Försvarsmakten. Ett nytt 

verksamhetsledningssystem – PRIO 1  har införts som tillsammans med en minskning och en 

centralisering av personaladministrationen till ett HR centrum – HR transformeringen, har inneburit 

införandet av nya rutiner samt påverkat arbetssättet inom Försvarsmakten och därmed även för 

plutoncheferna, som tillhör första linjens chefer i Försvarsmaktens (Försvarsmakten, 2011 b s. 3). 

Försvarsmaktens motiv till att överföra delar av personalansvaret till plutoncheferna anges till bl.a. 

möjliggöra direkt ledarskap, goda resultat och gott arbetsklimat men även effektivitet, enkelhet och 

enhetlighet i det personaladministrativa arbetet (Försvarsmakten, 2012 b). Med införandet av en helt 

frivillig personalförsörjning utan plikt, så har plutonchefen gått från ett personalansvar över ett par 

stycken officerare (som plutonchefen inte hade ett direkt delegerat arbetsgivaransvar för) till 

plutoner med upp till cirka 40 underställda.  

 

Denna inledning ville påvisa en inbyggd spänning mellan olika arbetsuppgifter hos första linjens 

chefer, där chefen har svårt att vara med sina underställda, och istället löser arbetsuppgifter med 

fokus på organisationens administration. Finns denna spänning även i Försvarsmakten idag? 

                                                           
1
 PRIO är Försvarsmaktens resurs- och ekonomiledningssystem. Beslut om införande togs 2003 och införandet 

började successivt från 2007 (Försvarsmakten, 2010 s. 3). 
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1.1.  Problemformulering 
Försvarsmakten behöver olika förmågor för att kunna försvara Sverige vid angrepp av en främmande 

makt, dessa förmågor tar sin utgångspunkt i en unik kompetens – väpnad strid (Försvarsmakten, 

2012 c).  

                             Grunden för officersprofessionen – på alla nivåer – är ledarskapet                 

                             i den väpnade striden. Officeren har då att fatta beslut om 

                             legaliserad våldsanvändning, med risk för eget och andras liv. (SOU 2001:23 s. 72) 

Den väpnade striden ställer krav på att uppnå och vidmakthålla en relevant förmåga kopplad till den 

befattning som individen innehar. Dessa individer behöver ledas och militärt ledarskap kopplas 

naturligt ihop med de krav som en insats ställer. Men det finns även andra krav. Dessa är kopplade 

till de förväntningar som ställs på en god arbetsgivare i dagens samhälle tillsammans med att statens 

medel skall användas med både kvalitet och effektivitet (Försvarsmakten, 2012 d). 

Militärt ledarskap har alltid varit speciellt […] villkoren för det militära 
ledarskapet har förändrats […] den gamla ”krigarrollen” finns kvar […] 
det tillkommit nya uppgifter […] lägg därtill starkt ökade krav på god 
resurshantering så blir den samlande bilden mångfasetterad. (Larsson, 
o.a., 2003 s. 16) 

 
Direkt ledarskap – att ledaren har direkt kontakt med de personer denne leder – är i militära 

organisationer merparten av ledarskapet inom ett kompanis ram och kännetecknas av omfattande 

sakkunskap inom det område som uppgiften skall lösas (Larsson, o.a., 2003 s. 18). Försvarsmaktens 

chefer skall ses som förebilder som ledare och skall kunna lösa kvalificerade uppgifter här och nu 

samtidigt som Försvarsmaktens administration är produktiv och effektiv (Försvarsmakten, 2012 d). 

Kvalificerade uppgifter inom väpnad strid kräver adekvat utbildning. Den grundläggande 

officersutbildningen till den lägsta officersgraden, är cirka 10 gånger dyrare än för en civilekonom 

(Stödutredningen Fö 2009:A, 2009 s. 164). 

Dessutom är det viktigt att plutonchefen själv har en fackkompetens inom plutoners verksamhetsfält 

och skall dessutom kunna tillämpa regelverk, planera, samordna samt följa upp beslut genom 

närvaro (Larsson, o.a., 2003 s. 42). För att plutonchefen skall kunna verka som plutonchef under 

insats, kräver detta att plutonchefen kan vidmakthålla och utveckla sin egen förmåga till väpnad 

strid, både ur ett kompetensperspektiv men även för att erhålla legitimitet från sin omgivning 

(Hedlund, 2004 ss. 70, 125, 177ff). Försvarsmakten har svårt att värdera och mäta förbandens 

förmågor, vilket kan leda till att produktionen av förband kan ske till en förmåga som inte avsågs, 

vilket bidrar till att försvåra mätning av förmågan (Riksrevisionen, 2009 s. 38f). 

Inom Försvarsmakten finns det enligt Ydén en inbyggd spänning mellan administrativa krav och krav 

utgående från förmågan till våldsanvändning, där denna spänning har identifierats från 

kompaninivån och uppåt (Ydén, 2008 s. 230ff).  

 

Sammantaget innebär ovanstående att militära ledare och chefer måste balansera mellan två olika 

uppgifter: förbereda och lösa kvalificerade uppgifter kopplad till väpnad strid samtidigt som uppgifter 

kopplade till staten som arbetsgivare samt en god resursanvändning skall lösas. Inledningen visade 

på en trend i arbetslivet att fler uppgifter kopplade till administration flyttas ner i organisationen, 
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vilket även bör innebära att den spänning som Ydén har identifierat i Försvarsmakten också förflyttas 

till en lägre nivå - plutonsnivån.  

 

Fokus för plutonchefen, var tidigare med värnpliktiga soldater, att utbilda samt leda sina soldater i 

fält.  Med anställda soldater så tillkommer även krav som kan härledas till arbetsgivarrollen, som 

tidigare utövades på en högre ledningsnivå - kompaninivån (Månsson, 2011 s. 38). Överbefälhavaren 

beskriver detta som: 

 
En viktig grupp i detta nya bygge är våra soldaters och sjömäns närmaste 
chefer. Det behöver inte innebära ett motsatsförhållande mellan chef i fält och 
administrativ chef. (Göransson, 2011 s. 2) 

 
En studie gjord på ett kompani vid P 4 indikerar att ökad administration negativt påverkar 

plutonchefens möjlighet till direkt ledarskap och möjlighet att sätta sin prägel samt följa upp och 

stödja sina soldater men även att soldaterna hade svårt att bedöma plutonchefens ledarskap pga. låg 

närvaro av plutoncheferna (Berggren, o.a., 2011 s. 30).  

 

Försvarsmakten använder sedan 2003 en ledarskapsmodell för direkt ledarskap som kallas 

utvecklande ledarskap (UL), där bl.a. föredöme, inspiration och personlig omtanke är bärande idéer 

(Larsson, o.a., 2003 s. 45), vilket implicit ställer krav på att fysiskt närvara hos sina underställda, för 

att kunna tillämpas. 

 

Försvarsmaktens verksamhet är skadedrabbad, där invaliditet eller sjukskrivning mer än 30 dagar per 

1000 anställda under 1993-1996 anges till 22,12 för utlandstjänst, 17,92 för värnpliktiga och ca 8-10 

för bl.a. byggnads-, stålverks- och bevakningsanställda (FÖ 1998:01 s. 32). Utredningen efter en 

skjutolycka 2007 med dödlig utgång, antyder att ökad administration på plutonsnivån pga. anställda 

soldater, kan ha bidragit till olyckan (Statens haverikommission, 2008 s. 39). Ett annat exempel är 

olycka med ett transportflygplan i Afghanistan 2010, där utredningen påtalade att divisionschefens 

låga närvaro i verksamheten påverkar dennes möjlighet att överföra sin erfarenhet till underställda, 

vilket kan ha bidragit till olyckan (Försvarsmakten, 2011 a s. 4).  

 

Plutonchefen ställs därmed mellan behovet av närvaro genom att använda direkt ledarskap enligt UL 

– vara ledare och samtidigt ha kompetens och förmåga att leda genomförandet av kärnan i yrket – 

väpnad strid och organisationens krav på plutonchefen att utöva arbetsgivarföreträdarskap inklusive 

att själv administrera direkt i ett verksamhetsledningssystem – att vara chef. Är dessa två uppgifter 

förenliga och ges rätt förutsättningar att lösa bägge uppgifterna?  

1.2.  Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för och kunskapen om plutonchefens arbetssituation efter 

införandet av anställda soldater och den delegerade arbetsgivarrollen till plutonchefen. Studiens 

fokus är på plutonchefens avvägning mellan deltagandet i underställdas verksamhet för att utöva 

direkt ledarskap kontra att genomföra bl.a. personaladministration.  
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Frågeställning 

För att uppfylla syftet används följande forskningsfråga: Finns det en skillnad i rollförväntningen 

mellan Försvarsmakten och plutonchefen, med fokus på avvägningen mellan direkt ledarskap och 

lösandet av administrativa arbetsuppgifter? 

 

För att svara på forskningsfrågan använder jag följande delfrågor: 

 
1. Hur beskrivs första linjens chefers arbetssituation i främst offentlig verksamhet med fokus på 

avvägningen mellan direkt ledarskap och administrativa arbetsuppgifter kopplad till rollen som 
arbetsgivarföreträdare? 

2. Hur beskrivs Försvarsmaktens ledarskapsmodell utvecklande ledarskap? 
3. Hur beskrivs plutonchefens arbetsinnehåll inom Försvarsmakten genom uttalanden och 

utbildning med fokus på avvägningen mellan direkt ledarskap och administrativa arbetsuppgifter 

kopplad till rollen som arbetsgivarföreträdare? 

4. Hur uppfattar plutonchefer sin arbetssituation med fokus på avvägningen mellan direkt 

ledarskap och administrativa arbetsuppgifter kopplad till rollen som arbetsgivarföreträdare? 

 

För att uppfylla forskningsfrågan, så användes en rollteori från socialpsykologin som analysmodell, 

med utgångspunkt i tidigare forskning och litteratur om första linjens chefer och utvecklande 

ledarskap. Enligt Andersson finns det en koppling mellan socialpsykologi och militärt ledarskap, 

främst i gränslandet mellan chefskap och ledarskap (Andersson, 2001 s. 56).  

 

Disposition 

Inledningsvis byggs den teoretiska referensramen upp genom att sammanfatta relevant litteratur och 

studier, som en grund för operationaliseringen. Därefter beskrivs metoden som har använts. Sedan 

beskrivs Försvarsmaktens ”utsända” rollförväntning samt plutonchefens upplevda arbetssituation 

och rollförväntning. Slutligen jämförs resultatet från dessa beskrivningar med varandra samt med 

den teoretiska referensramen. Resultatet av dessa jämförelser utgör därefter det samlade svaret på 

min forskningsfråga. 

1.3.  Avgränsning 
Försvarsmakten är under förändring på flera plan, där inte bara anställda soldater och ett delegerat 

arbetsgivarföreträdarskap ingår. Den påverkan som andra förändringar kan få på plutonchefens 

arbetssituation t.ex. insatsorganisation 2014, införandet av en underbefälskår – specialistofficerarna 

– mm, kommer inte att studeras, främst för att dessa förändringar ännu inte fullt ut är 

implementerade.  

 

När det kommer till Försvarsmaktens beskrivning av den nya plutonchefsrollen, kommer endast 

uttalanden i form av artiklar i Försvarsmaktens personaltidningar, nyhetsbrev och bloggar samt 

officersförbundets medlemstidning, att användas, då dessa antas läsas av huvuddelen av 

plutoncheferna. Dessutom används studiematerial från arbetsgivarföreträdarkursen A1. Dessa källor 

antas utgöra minsta gemensamma referensram för plutonchefer med införandet av ett delegerat 

arbetsgivarföreträdarskap. Denna avgränsning görs för att någon annan relevant 

försvarsmaktsgemensam referensram, t.ex. arbetsbeskrivning, inte har återfunnits av mig.   
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För en mer nyanserad och fullständig bild av plutonchefens arbetssituation, hade det varit önskvärt 

att även studera över- och underställdas beskrivning av plutonchefens avvägning mellan direkt 

ledarskap och administration. Detta alternativ har valts bort p.g.a. resursskäl.  

1.4.  Nyckelbegrepp 
Första linjens chef definieras på sida 1 samt 8, och plutonchef används synonymt med första linjens 

chef i denna uppsats.  

Plutonchef används för att beteckna chefer på lägsta nivå, även om den enhet som chefsansvaret 

gäller inte benämns pluton och avser de chefer som har direkt arbetsgivaransvar och att man är 

tilldelad en s.k. ”hatt”2 i PRIO. Det kan vara en plutonchef, men också en sekond, sektionschef etc. 

beroende på verksamhetsområde. Dock så kan denna plutonchef ha enstaka medarbetare med 

”hatt” t.ex. en ställföreträdande plutonchef. 

Ledare är kopplad till en person och dennes egenskaper. Chef är en befattning i en organisation med 

ansvar för tilldelade uppgifter enligt ett regelverk. Idealet är att dessa två benämningar kan tillskrivas 

samma person (Larsson, o.a., 2003 s. 343). I denna uppsats används Anderssons beskrivning av 

ledning som byggs upp av chefskap och ledarskap samt deras ömsesidiga förhållande.   

 

 

 

 

 

 

 

Chefskap är bl.a. samordning, planering och är starkt kopplat till rationalitet. Ledarskap vilar på 

förtroende, känslor och dynamik. Innehållet i dessa två begrepp krävs för bra ledning och dessa 

begrepp är kommunicerande kärl och användningen är situations anpassat (Andersson, 2001 s. 200f). 

Direkt ledarskap är det ledarskap som sker ansikte mot ansikte och präglas därmed av hög närvaro 

av chefen hos underställda (Ellström, o.a., 2009 a s. 11; Larsson, o.a., 2003 s. 18). Utvecklande 

ledarskap är Försvarsmaktens ledarskapsmodell för direkt ledarskap och beskrivs i avsnitt 2.3. 

Roll ur ett individperspektiv är ett bestämt, återkommande beteendemönster hos människor i en viss 

kategori och ur ett organisatoriskt perspektiv de sammantagna kraven från organisationen på 

individen, d.v.s. en roll kräver två parter där förväntningar och förmedlingen av dessa förväntningar 

är en part – rollsändaren och mottagaren inkl. dennes beteende är den andra parten – 

rollinnehavaren (Westlander, 1993 s. 91).  

                                                           
2
 Benämningen ”hatt” innebär att befattningshavaren har fått mandat i PRIO att godkänna underställdas löne- 

och personalhändelser mm. 

Figur 1. Förenklad bild av Anderssons tankekarta över chefskap och 
ledarskap. (Andersson, 2001, s. 200) 

  

Ledning 

Ledarskap Chefskap 

Chef 
Styra – Reglera 
Uppgift 
Funktioner – Teknik 
Struktur 

Ledare – Ledda 
Leda – Följa 
Relation 
Människor – Känslor 
Dynamik 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel utgör min referensram för denna undersökning. Inledningsvis svarar jag på delfråga 1 

(avsnitt 2.1 och 2.2) samt delfråga 2 (avsnitt 2.3) genom att inventera relevant litteratur, artiklar och 

studier. Därefter presenteras en analysmodell (avsnitt 2.4) för att slutligen operationalisera 

identifierade teman för första linjens chefer till de faktorer som skall prövas i empirin (avsnitt 2.5).  

2.1.  Litteratur om första linjens chefer 
Detta avsnitt bygger främst på två forskningsöversikter av Ellström & Kock (2009 a och b) och 

Andersson-Felé (2006) samt Mintzbergs teorier (1973, 1983) och Hasselhorns artikel (2003).  

Karaktären på första linjens chefer 

Första linjens chefer utövar den direkta ledningen av det dagliga arbetet och har låg kontroll över 

sina egna arbetsuppgifter men har däremot en stor bredd i innehållet (Mintzberg, 1983 ss. 14, 32f).  

Chefer är företrädare för arbetsgivaren och är därmed en del i organisationens styr- och 

ledningssystem (Andersson-Felé, 2006 s. 9). Vidare kan chefers arbete beskrivas med olika roller som 

förutbestämmer chefens beteende, där chefens status och formella auktoritet i organisationen är en 

viktig utgångspunkt (Mintzberg, 1973 s. 96). Mintzbergs rollmodell är normativ – beskriver hur det är 

– utan att ta hänsyn till orsaker eller kontexten (Hasselhorn, 2003 s. 97). Genom att studera en roll i 

relation till något annat så kan rollen analyseras utifrån kontexten (Westlander, 1993 s. 91). 

Första linjens chefer har fått en mer central roll i dagens organisationer än tidigare (Ellström, o.a., 

2009 a s. 163). Generellt består första linjens chefs arbete av tre delar: kunnande om hur anställda 

genomför sitt arbete, tillämpa regelsystem samt ge uppmuntran/belöning (Westlander, 1993 s. 161). 

Arbetsinnehållet måste sättas in i en kontext och kan ses som en kompromiss mellan olika 

intressenter, där bakomliggande orsaker till problem bör letas långt från symtomen – inne i själva 

organisationen (Hasselhorn, 2003 s. 95).  

Vidare kännetecknas arbetet av att tonvikten ligger i handlandet, till nackdel för planering utifrån 

tillgänglig information (Ellström, o.a., 2009 b s. 32f). Utvecklingen går mer mot att leda genom 

värderingar, gott arbetsklimat och coachning än direkta styrningar vilket innebär att vara en förebild, 

skapa delaktighet och engagemang (Ellström, o.a., 2009 a s. 178f). 

Fyra teman kring första linjens chefer 

Ur litteraturen så kan fyra stycken teman identifieras.  

Grundläggande förutsättningar 

Slimmade organisationer, med bristande administrativt stöd, gör att förutsättningar att fullt ut kunna 

utöva chefskap, begränsas. Platta organisationer för med sig att den administrativa belastningen ökar 

hos första linjens chefer och därmed distanseras chefen mer från de underställda och skapar 

otydlighet för de underställda (Andersson-Felé, 2006 ss. 9 och 16; Ellström, o.a., 2009 a s. 161). Ökat 

ansvar för bl.a. personalfrågor, utvecklingssamtal och arbetsmiljö, gör att ett coachande ledarskap 

försvåras, speciellt med stora arbetsgrupper, då dessa arbetsuppgifter går före andra – och är 

regelstyrda (Ellström, o.a., 2009 a s. 175f). Även rekrytering samt budget har blivit ett inslag hos 

första linjens chefer (Hasselhorn, 2003 s. 101).  
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Motsättning mellan chef och ledare 

Dagens ledare får inte sin auktoritet hos medarbetarna enbart genom sin position, utan får det av 

sina medarbetare - förtjänas (Ellström, o.a., 2009 b ss. 61,68). Krav och behov från både 

organisationen och underställda måste chefen hantera och balansera (Andersson-Felé, 2006 ss. 9 och 

16; Ellström, o.a., 2009 b s. 62; Hasselhorn, 2003 s. 105f). Egna förväntningar på betydelsen av 

närvaro hos medarbetarna får chefer att öka närvaron till nackdel för regelstyrda arbetsuppgifter, 

som därför delvis gör på övertid/icke betald tid. Chefernas föreställningar av omgivningens 

förväntningar motsvarar inte de förväntningar på chefsrollen som chefen själv har (Hasselhorn, 2003 

s. 102f). Administrativa uppgifter betonas av organisationen, men fördelningen administration och 

direkt ledning av verksamheten upplevs inte vara i balans och högre chefer tenderar att missbedöma 

tidsåtgången för olika uppgifter hos lägre chefer (Hasselhorn, 2003 s. 105). 

Stöd och återkoppling till underställda 

Platta organisationer som ger fler underställda, kan bidra till chefers frånvaro hos underställda. Om 

arbetsuppgifterna är enkla och rutinartade samt att personalomsättningen är låg, kan stödet och 

närvaron av chefen vara lägre än tvärt om. Chefens omtanke och stöd har en stark påverkan på 

underställdas arbetsmiljö och hälsa (Andersson-Felé, 2006 ss. 9ff,20,35). Kontroll- och 

belöningssystemen i organisationer finns kvar men har omformats mer och mer från direkt kontroll 

till att förmedla gemensamma synsätt och handlingsmönster- värderingar (Ellström, o.a., 2009 b s. 

64f). För att skapa delaktighet och engagemang krävs närvaro hos dem man leder (Ellström, o.a., 

2009 a s. 173). 

Kompetens  

Chefen genomför den direkta arbetsledningen, vilket innebär att chefen måste ha specialiserad 

kunskap om arbetsuppgifterna som de underställda utför och hur dessa bör lösas (Andersson-Felé, 

2006 s. 16). Dock så blir personlig och social kompetens viktigare, där det centrala blir att vägleda och 

stimulera – mer en coach (Ellström, o.a., 2009 a s. 163). Förmågan att få med sig sina medarbetare 

samt integritet är ledaregenskaper som blir mer och mer viktiga med ökat inslag av auktoritet som 

tilldelas av medarbetarna. Nya arbetsuppgifter t.ex. personaladministrativa bör innebära att andra 

krav på kompetens kommer att krävas (Ellström, o.a., 2009 b s. 66f). 

2.2.  Studier om första linjens chefer  
Det har inte gått att hitta studier som explicit studerar rollförväntningar med anledning av anställda 

soldater och personalansvar för plutonchefer; dock finns en studie som hade fokus på rollspel mellan 

soldat och officer, utbildningens utformande samt yrkesidentitet vid ett NBG 11 kompani. När det 

gäller första linjens chefer så finns dock ett antal studier från offentlig verksamhet, främst inom 

kommuner och landsting. För att även avspegla den internationella kontexten, så redogörs även för 

några europeiska studier.  

NBG11 studien  

Denna studie påvisade att plutonchefer kände sig bundna till administrativa uppgifter, och att de 

tillbringade 75-90 % av sin arbetstid med detta. Detta medför problem för plutonchefen att utöva 

ledarskap och fostra sin pluton. Studien pekar på två konsekvenser av bristande närvaro dels 
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säkerhetsmässigt vid utförandet av svåra moment t.ex. skarpskjutning, där en skjutolycka med dödlig 

utgång ges som exempel på att plutonchefens närvaro kan ha bidragit till olyckan. Den andra 

konsekvensen var att de underställda soldaterna hade svårt att kunna skatta/bedöma sina chefers 

ledarskap (Berggren, o.a., 2011 s. 30). 

Studier från offentlig verksamhet i Sverige 

En studie vid Stockholms landsting ger vid handen att ”chefen inte har tid att vara chef” och ”vem 

leder då den operativa verksamheten?” (Stockholms Läns Landsting, 2003 s. 5) Chefssjuksköterskor 

har dubbla roller dels yrkesrollen som medicinskt ansvarig, dels chefsrollen med administrativa 

uppgifter, som har trycks ner från en högre nivå, samtidigt som det administrativa stödet har 

minskat, vilket påverkar negativt deras möjlighet till ledarskap. Tidsbristen leder till sämre 

arbetsmiljö, samverkan med underställda minskar samt att cheferna måste ha befogenheter som är i 

relation till det ansvar chefen har för personalen (Stockholms Läns Landsting, 2003). 

En annan studie vid äldreomsorgen påvisar att första linjens chefer använder ca 40 % av sin arbetstid 

till personalrelaterade frågor, med spridning mellan 19 och 63 % i studerad population. De 

administrativa uppgifterna upplevs öka, och vara stressande, dels för att de är kopplade till när de 

skall vara klara men också för att detta hindrar chefen att vara i verksamheten, och ofta prioriteras 

den administrativa uppgiften – mot deras vilja – eftersom kravet från organisationen på för de 

uppgifterna är hårdare än att leda det dagliga arbetet hos sina underställda. Vidare beskrivs 

arbetsuppgifterna som otydliga och att skriftlig arbetsbeskrivning saknas ofta. Cheferna har svårt att 

vidmakthålla sin egen kompetens samt att stödfunktionerna visserligen finns men det är svårt att 

hitta rätt samt att administrativa system är tungrodda och tar mycket tid i anspråk. De underställda 

vill att chefen skall vara tillgänglig och närvarande, lösa konflikter, lyssna och bry sig om personalen 

samt vara lojal mot de underställda (Hjalmarson, o.a., 2004). 

Wolmesjö har i sin avhandling studerat första linjens chefer inom den kommunala äldre- och 

handikappsomsorgen, och där arbetsinnehållet förändras och innehåller numera mer administrativa 

uppgifter än tidigare. Detta innebär att dessa chefers närvaro hos medarbetarna har minskat, vilket 

påverkar handledning, stöd och förmågan till inspiration negativt Dessutom har chefen en viktig 

uppgift som bärare av värdegrund. Denna avståndsökning mellan chef och medarbetare påverkar 

chefens ledarskap och i förlängningen kan negativt påverka kvalitén i arbetet hos medarbetarna. 

Vidare hävdar Wolmesjö att dessa chefer kan hamna i lojalitetskonflikt, genom att företräda 

organisationen nedåt men samtidigt föra de underställdas talan uppåt. Förväntningarna på cheferna 

från både underställda och överordnade, är att de skall vara tydliga med t.ex. vad underställda gör, 

hur de skall göra detta samt skapa normer och därmed visa vad som är rätt eller fel. Wolmesjös 

studier visar på förvåning i organisationen, att ökad administrativt arbete, som införts med väl 

motiverade skäl, faktiskt påverkar första linjens chefers arbetsledarfunktion (Wolmesjö, 2005). 

Studier från Europa 

En intervjustudie från Storbritannien påvisar att första linjens chefer har fått nya uppgifter som är 

kopplad till personaltjänst. Cheferna ser relativt positivt på de nya uppgifterna, men de anger att 

dessa tar tid, som de inte har, vilket i sin tur påverkar kvalitén i personalarbetet (Renwick, 2003 s. 

271). Detta kanske innebär att organisationer bör överväga att åter centralisera personaltjänsten, då 

arbetsgivaruppgiften löses sämre än tidigare (Renwick, 2003 s. 275f). 
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Larsen & Brewster har i sin artikel genomfört undersökning över första linjens chefers ökade 

inblandning i personaltjänsten inom Europa (22 länder och 4050 respondenter) och konstaterar att 

första linjen har fått ökat ansvar, men att en mindre, men centraliserad personalfunktion finns kvar 

och att fördelningen av ansvar mellan linjen och stödfunktionen är oklar och komplex. Dock så finns 

en risk att den viktiga resursen personalen inte omhändertas optimalt, då ansvaret är delat (Larsen, 

o.a., 2003 s. 240ff). 

Även McGuire et al beskriver i sin artikel att denna överföring av personalfrågor till linjen inom 

offentlig verksamhet, kan ge problem genom att första linjens chefer saknar relevant utbildning och 

effektiva stödsystem samt redan har fullt upp och därmed orsakar de nya uppgifterna ökad 

arbetsbelastning och bortprioritering av långsiktiga uppgifter men även kvalitetsbrister, främst inom 

personalområdet (McGuire, o.a., 2008). 

Drivkrafter för ökad personalansvar till första linjens chefer 

Besparingar och bättre effektivitet är skäl som nämns som drivkrafter för att minska personalstöd 

och därmed trycka ut detta till första linjens chefer. Men även ökad kvalitet och snabbare beslut 

nämns (Andersson-Felé, 2006 s. 7; Renwick, 2003 s. 262; Wolmesjö, 2005 ss. 35,37). 

Sammanfattning 

Sammantaget visar både litteratur och studier en relativt koherent syn på utvecklingen och 

arbetssituationen för första linjens chefer, där dessa chefer med svårighet balanserar mellan att delta 

i underställdas verksamhet och att utföra tillförda administrativa uppgifter. 

2.3.  Utvecklande ledarskap inom Försvarsmakten 
Dynamiken i utvecklande ledarskap består i att medarbetarna identifierar sig 
med ledaren, delar hans eller hennes framtidsvision och gör insatser utöver sina 
egna intressen. (Larsson, 1998) 
 

Utvecklande ledarskap är Försvarsmaktens ledarskapsmodell. De byggstenar som är det militära 

ledarskapet handlar om individuella, grupp, organisation och stress samt deras förhållande till 

varandra och omvärlden. UL består av tre faktorer och sju delfaktorer som stöds av fyra kompetenser 

(Larsson, o.a., 2003 s. 39). 

Tabell 1. UL och dess faktorer (Larsson, o.a., 2003 ss. 41,45ff) 

Faktor Delfaktor 

Föredöme Värdegrund 

Förebild 

Ansvar 

Personlig omtanke Ge stöd 

Konfrontera 

Inspiration och motivation Uppmuntra delaktighet 

Uppmuntra kreativitet 

 

De fyra stödjande kompetenserna är: Fackkompetens – större behov på lägre chefsnivåer, 

chefskompetens – kompetens att hantera managementfrågor (regelverk, planera, genomföra och 
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utvärdera), social kompetens samt stresshanteringsförmåga – förmåga att ta in och bearbeta 

information samt fatta beslut i stressade situationer (Larsson, o.a., 2003 s. 42f). 

Tanken med UL är att ge ett användbart analysverktyg, stödd på ledarskapsforskning, som ger 

ledaren och underställda möjlighet att, diskutera ledarskapets styrkor och svagheter samt att stödja 

ledarutveckling (Andersson, 2001 s. 201f). 

Hur chefer agerar får påverkan på hur underställda tolkar den organisation man verkar i, och att vara 

chef på t.ex. plutonsnivån innebär att verka i en grupp som är strakt präglad av identitet och 

samhörighet. Därmed blir det viktigt att plutonchefen förstår att det är denne som ”lägger ribban” 

för värderingar och attityder men även att regler och policys följs av underställda beroende på hur 

chefen agerar (Andersson, 2001 s. 174).  

Den analysmodellen som används för konkretisera UL är: Utvecklande bedömningssystem (UBS) och 

används för att bedöma individer. UBS använder ett 360⁰ bedömning dvs. över-, sido-, underställda 

såväl som egenbedömning (Larsson, o.a., 2003 s. 312). Frekvenser av önskvärda och icke önskvärda 

beteende bedöms (Larsson, o.a., 2003 s. 51). 

2.4.  Analysmodell  
Socialpsykologin studerar människor i samspel med fokus på hur tankar och handlande påverkas av 

detta samspel i konkreta situationer och används i ökad omfattning för att studera organisationer 

bl.a. för att trimma produktionen. Dessa studier kan göras ur olika perspektiv, där socialt samspel 

med rollteori är ett perspektiv (Nilsson, 1996 ss. 71ff, 124f, 174f). Rollbegreppet kan enligt 

Westlander användas för studier av människor i olika sociala sammanhang, t.ex. för att undersöka 

människors beteende i organisationer (Westlander, 1993 s. 91).  Westlander har utifrån främst Katz 

& Kahn (1978) och Biddle (1979) gett exempel på hur en analys kan genomföras genom rollsändarens 

rollförväntning och hur rollmottagaren uppfattar rollförväntningen samt de beteende som detta får 

till följd – rollteori.  

Jag kommer att använda denna modell som mitt analysverktyg då det är just plutonchefens 

uppfattning och beteende som studeras. I detta avsnitt hänvisar jag främst till Westlander och inte 

direkt till Katz & Kahn och Biddle, då Westlander har modifierat och integrerat deras tankar samt 

översatt begrepp till ett exempel på rollanalys. En roll förutsätter två parter – en rollsändare samt en 

rollinnehavare. Rollsändaren har förväntningar på en viss roll (A) samt förmedlingen av denna roll (B). 

Rollinnehavaren uppfattar en mottagen roll (C) samt agerar med ett rollbeteende (D) (Westlander, 

1993 ss. 91, 94). 

 

Figur 2. En teoretisk modell av en rollepisod (Westlander, 1993, s. 95). 

Vid studiet av rollinnehavaren kan detta enligt Westlander göras utifrån olika begrepp som redovisas 

tillsammans med en beskrivning i tabell 2. 

  
Rollsändare Rollinnehavare 

Rollförväntning (A) Sänd roll (B) Mottagen roll (C) Roll beteende (D) 
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Tabell 2. Rollinnehavarens begrepp sammanställt från Westlander (Westlander, 1993 s. 91f).  

Begrepp Beskrivning 

Rollkonflikt Upplevelse av att möta krav/förväntningar som är motstridiga 

Rollöverbelastning Upplevelse av för stor mängd uppgifter eller för svåra 

Rolloklarhet Upplevelse av att förväntningarna är diffusa och otydliga  

Rollstress Upplevda påfrestningar med rollutövningen 

Rolldistansering Tendens att behöva utöva beteende vid sidan om mottagen roll för att vara 
effektiv 

Yrkesrollidentitet Värderingar och förväntningar individen har på eget beteende i yrkesrollen 

 

Begreppen för studiet av rollinnehavaren visar att de utgår från individens upplevelse, vilket skiljer 

sig från rollsändaren som mer utgår från former och sätt att ställa krav. Tabell 3 visar exempel på 

rollsändarens förväntningar samt hur de förmedlas, vilket kan användas för studiet av rollsändaren.

  

Tabell 3. Termologi för och klassifikation av rollförväntningar (Westlander, 1993 s. 93). 

Sändarens olika sätt 
att uttrycka 
rollförväntningar 

Olika former att förmedla rollförväntningar 

Personliga 
uppfattningar 

Uttalanden, 
deklarationer 

Skriftliga 

Åläggande Normer Krav Regler 

Känslomässigt 
ställningstagande 

Preferenser Värderingar Granskningar 

Beskrivning Övertygelser Påståenden Återgivanden 

 

Westlander menar vidare att förutom själva rollepisoden så kan kontexten studeras bl.a. relationen 

mellan rollsändare och rollinnehavare, personliga egenskaper hos rollinnehavaren samt 

organisatoriska förhållanden av relativt varaktigt slag (Westlander, 1993 s. 95). 

Det finns nackdelar vid undersökningar med rollteori t.ex. vad är kärnan i upplevelsen, personen själv 

(både rollsändare och rollinnehavare), dennes relationer eller de organisatoriska betingelserna? 

Detta gör det svårt att veta vad som mäts, d.v.s. validiteten kan ifrågasättas (King, o.a., 1990). Det 

kan vara svårt att hitta rollsändarna, de kan ”sitta i väggarna” och blir då abstrakta och 

svårtillgängliga. Dock så menar Westlander att om utgångspunkten är en preciserad individ i 

organisationer med struktur och formaliserad beslutsordning, så kan rollerna lättare identifieras 

(Westlander, 1993 s. 103).  

2.5.  Operationalisering 
Utgående från den teoretiska referensramen, skall denna undersökning jämföra Försvarsmaktens 

rollförväntning med plutonchefernas rollförväntning. Rollinnehavarens uppfattning har satts i 

centrum. För själva operationaliseringen används en artikel skriven av King & King, som diskuterar 

operationalisering och validitet vid studier av bl.a. rollkonflikter (King, o.a., 1990).   

I undersökning användes endast själva rollepisoden utan kontextuella faktorer där rollsändarens 

personliga uppfattningar som befattningshavare samt allmänna uttalanden och deklarationer jämförs 

med fyra av de sex begreppen hos rollinnehavaren.  Detta urval är gjort för att det är 

rollinnehavarens beskrivning av avvägningen mellan chef och ledare är i centrum för studien, och 
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inte förhållanden som är kopplad till rollinnehavarens egen personlighet, interaktion med 

omgivningen eller Försvarsmaktens formella regler. 

Operationaliseringen används till att skapa ett mätinstrument som utgör grunden för studiet av 

empirin från både rollsändaren och rollinnehavaren. 

Tabell 4 visar hur de utvalda faktorerna har operationaliserats till frågor.  

Tabell 4. Operationalisering av faktorer 

Faktor Undersökningsinnehåll Operationalisering 

Rollkonflikt Upplevelse av att möta 
krav/förväntningar 
som är motstridiga 

Perception av att kunna använda UL (de tre 
faktorerna) mot sina underställda (vilket implicit 
kräver närvaro). 
Perception av nödvändigheten att leda/delta (dvs 
närvaro) i underställdas verksamhet. 
Perception av nödvändigheten att utföra uppgifter 
kopplat till arbetsgivarrepresentant. 

Rollöverbelastning Upplevelse av för stor 
mängd uppgifter eller 
för svåra 

Har inte relevant utbildning och/eller stöd som 
arbetsgivarrepresentant. 
Har svårt att värdera underställda – tror att 
underställda har svårt att värdera respondenten. 
Perception av att kunna vidmakthålla de kunskaper 
och färdigheter som befattningen kräver i 
insatsorganisationen. 

Rolloklarhet Upplevelse av att 
förväntningarna är 
diffusa och otydliga 

Upplever otydlighet i arbetsuppgifter. 
Har inte en skriftlig arbetsbeskrivning. 
Perception om arbetsgivarföreträdare och mot vem 
lojaliteten finns. 

Yrkesrollidentitet Värderingar och 
förväntningar individen 
har på eget beteende i 
yrkesrollen 

Perceptionen av att plutonchefen motsvarar 
underställdas respektive överordnades förväntningar.  
Perception av att ha de kunskaper och färdigheter 
som underställda behöver i insatsorganisationen. 
Perception om att kunna vidmakthålla egen 
kompetens och förmåga i sin insatsbefattning. 
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3. Metod  
I detta kapitel redovisas hur undersökningen har genomförts samt att använda källor värderas. 

Dessutom kommenteras undersökningens validitet, reliabilitet och etik. 

3.1.  Forskningsansats samt forskningsdesign 
Denna uppsats är främst deskriptiv men även explorativ, då plutonchefernas arbetssituation och 

rollförväntning, efter införandet av anställda soldater och det delegerande arbetsgivarskapet, inte 

tidigare har undersöks. Utgående från min teorietiska referensram, operationaliseras identifierade 

teman till faktorer i mitt analysverktyg från rollteori. Sedan inhämtas Försvarsmaktens respektive 

plutonchefernas rollförväntan på plutonchefsrollen i empirin. Därefter jämförs respektive 

rollförväntning med varandra samt mot den teoretiska referensramen, för att identifiera eventuella 

skillnader och därmed öka förståelsen och kunskapen om plutonchefens arbetssituation. Slutligen 

sätts denna jämförelse i en kontext genom en diskussion.  

3.2.  Datainsamling, urval och källdiskussion 
För att undersöka Försvarsmaktens ”utsända” rollförväntning på plutonchefen används en kvalitativ 

innehållsanalys av främst av internkommunikation inom Försvarsmakten. I källorna söks efter 

bakomliggande teman som illustreras genom att sammanfattas, och att centrala uttalanden citeras 

(Bryman, 2002 s.368). Analysen av den ”utsända” rollförväntningen sker genom att använda 

analysmodellens operationaliserade faktorer.  

Plutonchefens rollförväntning insamlas genom en frågeundersökning via en enkät, med både öppna 

och slutna frågor. De öppna frågorna gör att respondenterna kan påverka svaren, genom att använda 

egna ord. Även svar som forskaren inte hade föreställt sig i utformandet av frågorna kan då bidra till 

en ökad förståelse (Bryman, 2002 s.158). De slutna frågorna gör att forskaren lättare kan jämföra och 

analysera svaren (Bryman, 2002, s.160).  

Fördelar med enkäter är att de är bl.a. att de kan ge mindre påverkan på respondenten från 

forskaren. Nackdelar kan t.ex. vara att forskaren inte kan ställa uppföljningsfrågor, frågor som kräver 

längre svar eller interaktion samt har en bortfallsrisk. Bortfall kan minskas med uppföljning och en 

bra introduktion (Bryman, 2002 s. 146ff). Svarsfrekvensen vid enkäter anges till ca 60-65 % 

(Esaiasson, o.a., 2007 s. 264) eller 50-75 % (Trost, 2001 s. 118). Bryman anger att en svarsfrekvens på 

över 60 % är acceptabelt och under 50 % är oacceptabelt. (Bryman, 2002 s. 148).  

Enkätundersökningens svarsfrekvens är 64 % vilket kan anses bra, speciellt som huvuddelen av 

arméns och marinens respondenter var på förbandsövning eller utbildning inför insats under 

datainsamlingen.  

Enkäten utformades utifrån den operationalisering av faktorer som analysmodellen gav, 

kompletterat med några bakgrundsfrågor. Svaren från enkätundersökningen insamlades via Internet 

och programmet E-Val. En mindre andel av respondenterna valde att svara via pappersenkät, och 

dessa inmatades i efterhand manuellt i E-Val, för att samla alla svar på ett ställe och underlätta 

analys. Därefter överfördes all data till Excel, bl.a. för att genomföra en statistisk analys, men även 

framställande av diagram. Svaren på de öppna frågorna analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys på samma sätt som för Försvarsmaktens ”utsända” rollförväntning, beskriven ovan. 
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Skriftliga källor 

För att bygga den teoretiska referensramen så används forskningsöversikter samt studier från främst 

svensk offentlig förvaltning över första linjens chefer, men även några utländska. Urvalet har skett 

genom sökningar i Libris, google scholar samt sökningar i artikeldatabaser via Anna Lind biblioteket.  

Använda sökord ”första linjens chef*”, ” first-line manager”, ”rollteori”, ”role conflict”, ”role 

ambiguity” samt ”role theory”.  

 

För att undersöka rollsändarens beskrivning av förväntningar på plutonchefen används uttalanden 

och artiklar i två av Försvarsmaktens tidningar (Försvarets Forum och Arménytt) samt 

officersförbundets tidning från och med 2009, då införandet av anställda soldater beslutades  

(Proposition 2008/09:140, 2009 s. 1), till och med februari 2012. Dessa källor kan anses representera 

den gemensamma referensram som ”sänds” om förväntningen på plutonchefs roll till individerna i 

Försvarsmakten, dock så är dessa källor behäftade med tendens. Flygvapnet och marinen har ingen 

egen tidning, utan flygvapeninspektörens nyhetsbrev samt flygvapnets och marinens bloggar har 

används som underlag för samma tidsperiod, dock så berörs uppsatsen frågeställning mycket 

begränsat i dessa källor. Detta kan innebära att synen på rollförväntningen därmed blir armétung, 

dock har armén den större mängden anställda soldater.  När det gäller ledare används främst 

Försvarsmaktens lärobok i direkt ledarskap. För arbetsgivarrepresentantskapet på plutonsnivån 

används ett utbildningsunderlag från kursen arbetsgivarföreträdare. Dessa är primärkällor som 

klargör ett antal explicita krav och värderingar som förväntas av rollinnehavarna, även om de inte 

nödvändigtvis innehåller alla de rollförväntningar som Försvarsmakten har på plutonchefen och som 

förmedlas genom personliga uppfattningar från chefer, utbildningar som inte direkt avhandlar 

arbetsgivarrollen, eller skriftliga regler. Dock är den explicita utsända rollförväntningen, det centrala 

för den vidare undersökningen. 

 
Respondenterna  

För datainsamlingen av plutonchefens rollbeskrivning så har tillgänglighetsurval skett och där främst 

förband i Norrbotten samt förband som deltog i en övning i Norrbotten våren 2012 har används. 

Stabschef eller förbandsövningsledaren på respektive förband kontaktades för att förankra 

tidsåtgång samt sprida enkäten till plutoncheferna vid respektive förband. Följande insatsförband har 

använts: 191 och 192 Mekbat, del av 193. Jbat, 91. Artbat, 61. Lvbat, FS 23, 1. CBRNkomp, 1. Logbat, 

71. Skyttekomp, 218. Flygbasbat samt del av Amfbat. Dessutom har deltagarna vid en arbetsgivar-

företrädarkurs A1 deltagit i undersökningen.  

Detta urval innehåller plutonchefer från alla försvarsgrenar. Armén har den största andelen anställda 

soldater och urvalet representerar detta. Ungefär ⅓ av arméns manöverförband finns i urvalet samt 

ca ¼ av funktionsförbanden i armén. För flygvapnet finns ½ av basbataljonerna samt ur marinen delar 

av amfibiebataljonen; detta urval speglar inte flygvapnet fullt ut då bl.a. stridsledningsbataljonen och 

stridsflygsdivisioner saknas och heller inte marinen, då ingen sjögående personal finns med i urvalet. 

Och andra sidan innehåller urvalet förband med många anställda soldater inom flygvapnet och 

marinen. 
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Egen förförståelse 

Jag har egen erfarenhet som plutonchef i armén. Det finns en risk att min förförståelse påverkar min 

tolkning av data. Dock så har jag inte varit plutonchef efter att HR-transformeringen har genomförts 

eller med anställda soldater. Genom operationalisering utifrån teorin via analysmodellen för att 

studera empirin, har jag försökt undvika påverkan av min förförståelse, så att de slutsatser jag drar 

verkligen har stöd i empirin. En fördel med att ha varit plutonchef är dock att jag har en förståelse för 

kontexten, vilket underlätta att tolka plutonchefernas svar på de öppna frågorna i enkäten. 

3.3.  Validitet och reliabilitet 
Förståelse – inte mätning – är i fokus för denna undersökning. Kritik kan riktas mot kvalitativa 

undersökningar för att de är för subjektiva, där forskaren själv, genom urval av vad som är viktigt kan 

påverka datainsamlingen, svårigheter med replikering samt generalisering av resultatet till andra 

situationer. För att motverka denna kritik så är kopplingen till existerande litteratur och tydliga frågor 

viktiga liksom att resultaten generaliserar till teorin och inte till en population. Replikeringskritiken är 

svår att hantera, men fokus i denna uppsats ligger på förståelse och då blir forskarens perception och 

tolkning av empirin central. (Bryman, 2002 s. 269ff). Undersökningens begreppsvaliditet utgår från 

faktorer som deduceras från litteratur och andra studier (Bryman, 2002 s. 88f). En enkät utgör en 

primärkälla som dock kan ha både beroende och tendens, då plutonchefens förändring av 

arbetsinnehåll p.g.a. HR-transformeringen och anställda soldater är ett ämne som diskuteras flitigt 

inom Försvarsmakten. Liknande analysmodell har andra forskare använt för rollanalys bl.a. 

Hasselhorn (2003). För att ta hänsyn till den interna reliabiliteten, har litteratur och andra studier 

används för att identifiera dilemman för första linjens chefer, och teorikapitlet gav vid handen att 

beskrivningen av deras situation inklusive rollkonflikter är tämligen koherent (Bryman, 2002 s. 257f). 

P.g.a. tidsförhållanden så har det inte varit möjlighet att använda en förundersökning för att trimma 

mätinstrumentet, dock så har används en artikel av King & King som diskuterar operationalisering 

och validitet utgående från rollteori, vilket bör ha förbättrat mätinstrumentets validitet (King, o.a., 

1990). 

3.4. Etik 
Etik i samhällsforskningen skall främst skydda människorna som har används för datainsamling, så att 

de inte skadas, deltar frivilligt, privatlivet ej inkräktas samt att forskaren inte undanhåller viktig 

information (Bryman, 2002 s. 440ff). Ett annat skäl till att följa etiska riktlinjer är för att inte skada 

forskningens anseende hos allmänheten. I denna undersökning så är alla respondenters svar på 

enkäten anonyma och frivilliga samt att en mellanhand har används för enkäten. Dock efterfrågas 

inte vilket förband personen tillhör, då flera av undersökta insatsförband bara har ca 5 plutonchefer 

med anställda soldater. Med antagandet om en svarsfrekvens på ca 60 %, så finns en stor risk att 

identifiera enskilda, trots att förbandstillhörighet skulle vara intressant för att studera för eventuella 

skillnader i uppfattning mellan olika förband, men denna intressanta fråga har fått utgå för att 

försvåra identifiering och därmed skydda respondenten. Av samma skäl har inte heller kön på 

respondenten efterfrågats.  
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4. Empiri 
I detta kapitel besvaras delfråga 3 och 4.   

4.1.  Rollsändarens rollförväntningar  
I detta avsnitt redovisas rollsändarens budskap om vad som ingår arbetsinnehållet för plutonchefen 

utifrån delfråga 3.  

Högre chefers uttalanden 

Överste Ronald Månsson skriver i Arménytt att även med anställda soldater skall plutonchefen 

fortfarande kunna ”utbilda, handleda och coacha och givetvis vinna soldaternas förtroende” 

(Månsson, 2011 s. 38), men att nya uppgifter och tillkommer med arbetsgivarrollen. Månsson ger 

exempel på sådana uppgifter: Administrera löner, föreslå löner, föra arbetsgivarens talan, genomföra 

utvecklingssamtal, rehabiliteringsplan vid eventuell skada mm. Vidare beskriver Månsson att detta ge 

både för- och nackdelar, där fördelen är tydlighet om vem som är chef och beslutar och nackdelen 

att detta tar tid och kraft att lösa för plutonchefen. Månsson ställer sig frågan om plutonchefen 

verkligen måste vara fysiskt närvarande vid varje fysiskt träningspass etc. Dock betonar Månsson att 

vid förbandsövningar etc. måste chefen finnas där i sin roll som plutonchef. Vidare resonerar 

Månsson kring om rätt förutsättningar finns med stöd och utbildning (Månsson, 2011 s. 38f).  

I Försvarets Forum diskuteras och beskrivs första linjens chefers olika roller. I en ledare hävdar 

överbefälhavaren att det inte behöver vara en motsats mellan dessa roller (Göransson, 2011 s. 2).  

I en artikel uttalar sig Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör och en jämförelse görs 

med Kanada, där ställföreträdaren ansvarar för plutonens utveckling och chefen fattar beslut. Vidare 

ventileras farhågan om att administrationen dominerar arbetsuppgifterna för plutonchefen. Dock så 

anses detta som en gradvis anpassning och att när plutonchefen har blivit varm i kläderna med de 

nya arbetsuppgifterna, behöver under 20 % av tiden läggas på dessa. Vidare beskriver han att det är 

naturligt att de anställda soldaterna vänder sig till sin plutonchef i frågor som rör anställningen, men 

att plutonchefen då även måste få stöd av högre chefer och HR-centrum. Plutonchefen måste 

balansera mellan att tillvarata Försvarsmaktens bästa och ta vara på sina medarbetares kunskaper 

och erfarenheter (Bohman, 2011 s. 5f). Artikeln avslutas med påståendet ”för att kunna ta ansvar 

måste man ges ansvar”  (Bohman, 2011 s. 6) som inte utvecklas vidare.  

Arméinspektören skriver i en insändare i officerstidningen att plutonchefer: 

behöver spendera relevant tid med truppen för att kunna vara föregångsman, 

truppföra och utvecklas med plutonen, genomföra egen färdighetsträning […] 

kvalitetssäkra plutonens förmåga till väpnad strid.” (Grundevik, 2011 b s. 28)  

Vidare beskriver inspektören att han uppfattar att de administrativa uppgifterna påverkar 

plutonchefens möjlighet att vara med truppen och att stödet till plutonchefen måste ökas, och att 

det administrativa övertrycket inte är acceptabelt och det fältnära ledarskapet måste prioriteras 

(Grundevik, 2011 a s. 5;Grundevik, 2011 b s. 28). Arméinspektören betonar även att alla chefer måste 

leva upp till ledarskapskraven ”var föregångsman […] bry dig om din personal” (Grundevik, 2011 a s. 

4). 
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Flygvapeninspektören skriver kort i sitt nyhetsbrev att ”En annan stor fråga är behovet av att första 

linjens chefer verkligen leder verksamheten och den uppmärksamhet som PRIO påkallar vid 

tangentbordet.” (Silwer, 2011).  

Plutonchefers uttalanden 

I arménytt beskriver en plutonchef om de olika rollerna som han har, och att det inte är ett 

motsatsförhållande mellan dessa, utan plutonchefen måste lära sig att fördela tiden rätt mellan 

dessa uppgifter. Vidare för plutonchefen ett resonemang om eventuell påverkan på soldatens 

förtroende för att plutonchefen kan lösa både den väpnade striden och arbetsgivarföreträdarskapet. 

(Hedh, 2011 s. 40). 

Diskussionen om den nya rollen för plutoncheferna förs även i officersförbundets medlemstidning. 

En fartygschef beskriver att han fick nya arbetsuppgifter – ett arbetsgivarrepresentantskap – utan att 

få tillkommande utbildning. Personalfrågor, men även rekrytering tar mycket tid för fartygschefen. 

Ett administrativt stöd till fartygschefen skulle förbättra situationen (Sundgren, 2010 s. 8f).  

Officerstidningen refererar till ett plutonchefsseminarium från 2011, där representanter från 

Försvarsmaktens ledning ville öka sin kunskap om hur plutonchefernas arbetsinnehåll har påverkas 

av bl.a. HR-transformeringen och anställda soldater. Plutoncheferna beskriver att deras tid inte 

räcker till för de nya uppgifterna och detta genererar en stor frustration. Kritik riktades även mot 

stödet från bl.a. HR-centrum (Petersson, 2011 s. 18f). 

I en artikel om PRIO i officerstidningen beskrivs att plutoncheferna måste använda PRIO för sitt 

personalansvar och att detta är en konsekvens av HR-transformeringen och beslutet av 

Försvarsmakten om att överföra mer administration till plutoncheferna (Sundgren, 2011 s. 9). 

En plutonchef beskriver avvägningen mellan närvaro och administration i officerstidningen, där 

denne menar att närvaro hos soldaterna krävs för att ”veta vad som pågår och behålla greppet” 

(Sundgren, 2012 s. 17). Vidare menar plutonchefen att det är lätt att fastna med PRIO och att detta 

är ett växande problem för Försvarsmakten (Sundgren, 2012 s. 17). 

Kursunderlag 

Kursbeskrivningen till kursen arbetsgivarföreträdare ger en bild av vad vilka kunskaper en 

arbetsgivarföreträdare inom Försvarsmakten förväntas inneha. Ur målbeskrivningen framgår att 

kursdeltagaren bl.a. skall kunna använda personalledningsdelar av PRIO, rekryteringsprocess, 

utvecklingssamtal, systematiskt arbetsmiljöarbete samt känna till de lagar och regelverk som styr 

personalansvaret (Försvarsmakten, 2012 a s. 2f).  

Utbildningsunderlaget till kursen innehåller främst förmedlad utbildning, med grundläggande 

användning/navigering i verksamhetsledningssystemet. Coachande förhållningsätt anges som ett 

hjälpmedel för chefer att vara arbetsgivarföreträdare (Försvarsmakten, 2012 b).  
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4.2.  Rollinnehavarens rollförväntningar 
I detta avsnitt besvaras delfråga fyra genom att redovisa resultatet av enkäten till plutonchefer. Först 

redovisas bakgrundsinformation om populationen, därefter redovisas tematiskt svar på slutna och 

öppna frågor. 

Plutonchefen 

Enkäten besvarades av 90 personer av 141 utsända och av dessa har 89 % angett att de har ”hatt” i 

PRIO.  

Tabell 5. Plutonchefernas ålder och försvarsgren (%) 

  
Under 25 26-30 31-35 36-40 41 och över 

Försvarsgren   n=4 n=22 n=31 n=16 n=17 

Armén 

 
100 86 77 75 35        

Flygvapnet 

  
4 13 25 47 

Marinen 

  
10 10 

 
6 

Ej angett 

     
12 

Totalt   100 100 100 100 100 

 

Huvuddelen av plutoncheferna tillhör armén (72 %), därefter flygvapnet (19 %) och marinen (7 %). 2 

respondenter har inte angivit tillhörighet. Plutoncheferna är relativt erfarna i rollen som plutonchef, 

och 53 % har varit det 3 år eller mer. 

 

Tabell 6. Antal år som plutonchef samt om plutonchef före PRIO (%) 

  
PC före PRIO År som PC 

    

  
  Under 1 1-2 3-4 5-6 över 6 

Försvarsgren n=70 n=19 n=20 n=21 n=11 n=16 

Armén 

 
71 68 70 71 73 75 

Flygvapnet 

 
23 11 20 24 27 19 

Marinen 

 
5 16 10 

  
6 

Ej angett 

 
1 5 

 
5 

  Totalt   100 100 100 100 100 100 

 

Ett antagande som jag har haft att de nya arbetsuppgifterna för plutoncheferna som är kopplad till 

arbetsgivarföreträdareskap, inte infördes före PRIO, därav frågan om plutonchef innan PRIO. I den 

vidare resultatredovisningen så redovisar jag även eventuella statistiska säkerställda skillnader 

mellan försvarsgren, antalet underställda samt ålder mot redovisade faktorer.  

60 % av plutoncheferna har under 21 underställda. Flera plutonchefer anger att deras pluton är 

under uppbyggnad och därför inte ännu i fulltaliga. Ingen tendens eller signifikant skillnad finns i 

fysisk närvaro hos underställda eller andelen % av arbetstiden som läggs på administration. 
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Utvecklande ledarskap  

90 % av plutoncheferna känner till Försvarsmaktens ledarskapsmodell, och 44 % har även gått 

kursen. Plutoncheferna anger att faktorerna ingående i UL är viktiga för deras ledarskap. Faktorn 

föredöme anges som den viktigaste ( X̄=4,6;σ=0,54), tätt följd av inspiration och motivation  

(X̄=4,4;σ=0,59). Personlig omtanke kommer som tredje och sista faktor (X̄=4,2;σ=0,61), men alla tre 

faktorer anses som viktigt till mycket viktigt.  

När det kommer till att kunna agera enligt respektive faktor kommer personlig omtanke främst 

(X̄=3,7;σ=0,76) därefter föredöme (X̄=3,5;σ=0,97) och sist inspiration och motivation (X̄=3,3;s=0,85).  

 

Figur 3. Plutonchefernas värdering av faktorer i UL (angivning av vikt för eget ledarskap respektive möjlighet att använda 
respektive faktor) 

Plutoncheferna anger huvudsakligen brist på tid (80 %) som det som försvårar för plutonchefen att 

agera enligt faktorerna i UL.  

I den öppna delen av frågan anges främst kommentarer kopplat till tidsbrist. Förklaringen till denna 

tidsbrist anges av plutoncheferna ofta bero på administrativa arbetsuppgifter. 

Mitt senaste år som plutonchef har jag suttit 95 % bakom skrivbordet. Det vi nyttjar 

plutonchefen till idag har inget över huvudtaget att göra med föregångsman, 

inspiration eller motivation. Det får någon annan göra.  

Att bedöma sina underställda samt att de underställda kan bedöma plutonchefen med hjälp av UBS 

anges av plutoncheferna till att vara varken svårt eller lätt (X̄=3,2;σ=0,82 respektive X̄=3,1;σ=0,89).  
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Figur 4. Plutonchefernas bedömning av att rättvisande ge värdering med av underställda respektive underställda kan 
värdera plutonchefen. 

Faktorer som försvårar för plutonchefen att ge underställda ett rättvisande omdöme med UBS anges 

främst brist på tid (70 %) samt brist på utbildning i UBS (31 %). Men även låg närvaro hos 

underställda (21 %) samt för många underställda (12 %) anges som skäl.  

En plutonchef anger att bara delgivning av UBS samt lönesamtal med sina underställda tar tre hela 

arbetsveckor.   

[…] UBS inklusive lönesamtal i 2 omgångar är ca 120 arbetstimmar. 

Faktorer som försvårar för underställda att ge ett rättvisande omdöme med UBS på plutonchefen 

anges främst brist på tid (49 %) samt brist på utbildning i UBS (47 %). Men även låg närvaro hos 

underställda (22 %) anges som skäl.  

I den öppna delen av frågan anges främst låg närvaro hos underställda p.g.a. administration som skäl. 

Men även bristen på utbildning i UBS samt en ensidighet i situationer där underställda möter 

plutonchefen anges som försvårande. 

Jag har inte hunnit utbilda mig själv eller min anställda i UBS. De har dessutom aldrig 

sett mig i någon annan roll än som utbildare eller i "fredsplutonchefsrollen/ 

administratör" och har med andra ord INGEN uppfattning i hur jag duger som 

plutonchef i krigsorg:en.  

Förutom just ensidigheten anges en allmän brist på förståelse från underställda på plutonchefsrollen 

och vad den numera innebär anges som en faktor som försvårar för underställda att rättvist bedöma 

plutonchefen. 

Vidmakthålla egen kunskap och färdighet 

59 % av plutoncheferna anger att de inte alls eller nästan inte alls kan vidmakthålla egen färdighet 

som dennas insatsbefattning kräver (X̄=2,5;σ=0,99). 
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Figur 5. Plutonchefens möjlighet att vidmakthålla egen färdighet i insatsbefattning. 

Plutoncheferna anger tidsbrist (80 %) som den enskilt största faktorn som försvårar deras möjlighet 

att vidmakthålla egen färdighet. Andra framträdande faktorer är brist på övningsledare (39 %) samt 

brist på pengar (31 %) och materiel (31 %). I den öppna delen av frågan så anges främst 

kommentarer kopplat till tidsbrist. 

Tidsbristen förklaras ofta bero på administrativa uppgifter och plutonchefen prioriterar bort 

vidmakthållandet av både eget fysiskt stridsvärde och förmåga kopplad till väpnad strid.  

För att hålla det flytande prioriterar vi ner vår egen träningstid, fys men också personlig 

färdighet, truppföring mm.  

Ett annat vanligt skäl som anges är att förbanden inte är personellt helt uppfyllda. Att förbanden inte 

är fullt uppfyllda får konsekvenser för svårighetsnivån på övningar, vilket inte gynnar 

vidmakthållandet av förmågan för plutonchefen.  

Det saknas förband i tillräcklig mängd för att min pluton […] skall kunna genomföra sin 

verksamhet på korrekt sätt, vilket får till följd att jag personligen inte får den 

"arbetsbelastning" under övningar som krävs för att jag skall få en adekvat utmaning 

och stegra min egen nivå. 

Angivandet av behovet av att själv som plutonchef, inneha de kunskaper och färdigheter som 

underställda behöver för sin insatsbefattning skiljer sig inte nämnvärt med angivandet av innehavet 

av dessa kunskaper och färdigheter (X̄=3,3;σ=1,01 respektive X̄=3,5;σ=0,87). 

 

Figur 6. Plutonchefen själv behöver/innehar underställdas kunskaper/färdigheter i sin insatsbefattning 
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Att fysiskt delta i underställdas verksamhet 

Plutoncheferna uppger att det är viktigt att fysiskt delta i underställdas verksamhet, där deltagandet i 

förbandsutbildning/produktion anges som viktigast. 

 

Figur 7. Plutonchefens fysiska närvaro vid grundläggande utbildning samt befattningsutbildning 

Men själva deltagandet av plutoncheferna i olika verksamheter är lägre än den angivna vikten av 

närvaro. 

 

Figur 8. Plutonchefens fysiska närvaro vid förbandsutbildning/produktion samt övriga uppgifter 

Plutonchefernas fysiska närvaro prioriteras till förbandsutbildning/produktion, då arbetstiden inte 

räcker till för både hög närvaro hos underställda och utföra arbetsuppgifter kopplad till tvingande 

administration.  

Lite för mycket planering och personaladministration gör att bara den nödvändigaste 

närvaron med plutonen prioriteras. De har ju lika många arbetstimmar som jag och då 

blir det svårt att hinna med planering/administration om inte bara det nödvändigaste 

(Striden) genomförs med mig.  
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Arbetsinnehåll och att prioritera arbetsuppgifter 

Endast 24 % av plutoncheferna har tagit del av en skriftlig arbetsbeskrivning om vilka arbetsuppgifter 

som ingår i befattningen. 8 % av plutonchefernas anger att arbetsuppgifterna är fullt ut tydliga  

(X̄=3,2;σ=1,04). Flygvapenplutonchefer har signifikant i högre grad än övriga tagit del av en skriftlig 

arbetsbeskrivning (P<0,05).  

 

Figur 9. Plutonchefernas angivande om arbetsuppgifterna är tydliga 

59 % anger att det är ganska eller mycket viktigt med att genomföra uppgifter kopplat till 

arbetsgivarföreträdare, samtidigt anger 76 % att det är ganska eller mycket viktigt att delta i 

underställdas verksamhet. Plutoncheferna deltagande i underställdas verksamhet anges som lågt, 

över 48 % deltar mindre än 20 % av sin arbetstid samt 87 % deltar mindre än 40 % av sin arbetstid. 

Den angivna fördelningen av administration av underställda är mer spridd, men 64 % anger att 21-60 

% av arbetstiden läggs på detta. Endast 20 % använder under 20 % av arbetstiden till administration 

av underställda.  

 

Figur 10. Plutonchefens angivning av fördelning av arbetstid i % 

Just prioriteringen mellan de olika rollerna som chef och ledare har kommenterats flitigt i de öppna 

frågorna. Med tidsbrist kommer hårda prioriteringar mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom 

arbetsgivarföreträdarskapets arbetsuppgifter upplevs som tvingande och inte kan väljas bort, 

nedprioriteras de andra arbetsuppgifterna.  

40 h arbetsvecka räcker inte!! Jag skulle behöva jobba 60 h i veckan för att hinna med. 

Som det är nu så går jag och mår dåligt för att jag inte hinner med mina soldater. Jag 

kan inte prioritera bort mina arbetsgivarföreträdaruppgifter då detta skulle drabba 

soldaten värre än att jag inte finns där som chef/ledare. 
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Figur 11. Det är lätt/svårt att både delta i underställdas verksamhet och att utöva arbetsgivarföreträdarskap 

Plutoncheferna anger att det är svårt att både närvara hos underställda och samtidigt utöva 

arbetsgivarföreträdarskapet (X̄=3,8;σ=1,18). Denna svårighet skapar frustration och dåligt samvete, 

och att oavsett vad som prioriteras får det oönskade effekter, fast på olika sätt. 

Men prioriterar jag soldaternas verksamhet och kommer efter med arbetstid osv så 

kommer soldaterna i längden att bli lidande p.g.a. av uteblivande ersättningar etc. och 

detta gör att de på längre sikt kommer att söka sig en annan arbetsgivare. Men 

prioriterar jag den administrativa tjänsten så kommer jag själv efter i utbildningen och 

detta kommer att få konsekvenser i missionsområdet. 

Att organisationen och nivåerna högre upp inte uppfattar och förstår vilken påverkan denna 

arbetsuppgift får på plutonchefens arbetsinnehåll, och därmed vilka prioriteringar som plutonchefen 

måste göra samt vilka konsekvenser detta får, har kommenteras av flera plutonchefer. 

Sedan så upplever jag att de högre nivåerna INTE inser vilken arbetsbelastning eller 

arbetssituation dagens plutonchefer är i, förståelsen är mycket liten ibland och alla 

uppgifter är lika viktiga som vanligt. 

Plutoncheferna upplever att de främst ”kör” skrivbord ( X̄=3,7;σ=1,10) då de administrativa 

uppgifterna inte kan väljas bort och tar tid. Marinen har en tendens till att ange ett högre värde för 

”köra” skrivbord än andra försvarsgrenar (ns). Äldre (41 år och över) anger signifikant högre värde på 

”köra” skrivbord, än andra åldersgrupper (P<0,05). 

 

Figur 12. "Köra skrivbord" samt för lite tid till alla arbetsuppgifter? 
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Arbetstiden räcker inte till för plutonchefens alla arbetsuppgifter (X̄=4,2;σ=0,97) och 

här har marinen angett ett signifikant högre värde än andra (P<0,05). Bristen på tid gör 

att bl.a. tvingande administrativa uppgifter prioriteras. 

Tiden finns inte till båda sakerna. Jag måste prioritera […] För samtidigt måste det 

administrativa skötas så att soldaterna får den lön och materiel de skall ha.  

Plutoncheferna anger en högre acceptans från sig själva att prioritera närvaro hos underställda för  

 

Figur 13. Acceptabelt att prioritera närvaro hos underställda istället för utförandet av arbetsgivarföreträdarskap? 

administration, än vad de anser att deras chef accepterar (X̄=3,4;σ=1,16 respektive X̄=2,9;σ=0,97). 

Arbetsgivarföreträdarskapets legitimitet hos plutoncheferna 

Majoriteten (59 %) av plutoncheferna anser att det är rätt att de är en arbetsgivarföreträdare och en 

övervägande majoritet (88 %) anser att plutonchefen har blivit mer arbetsgivarföre än tidigare.  

Detta avspeglar sig även i att plutoncheferna anser sig själva företräda Försvarsmakten gentemot 

sina underställda (X̄=3,8;σ=0,97).  

 

Figur 14. Anser du att du företräder Försvarsmakten gentemot dina underställda? 

Skälet till denna i grunden positiva inställning till arbetsgivarföreträdarskapet anges till att 

förändringen från värnpliktiga till anställda soldater och att därmed är plutonchefen den första 

chefen. Även om en majoritet av plutoncheferna anser att det är rätt att de har blivit 

arbetsgivarföreträdare, så har inte andra uppgifter tagits bort, vilket skapar tidsbrist. 

Jag förstår alla krav som ställs på mig men min tid räcker inte till.  
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Plutoncheferna påpekar att många frågor kan lösas direkt på deras nivå samt att de är de personer i 

organisationen som har bäst information om soldaterna men även är de som kan påverka soldaterna 

i den riktning som Försvarsmakten vill gå. Andra skäl som anges är att med anställda soldater skulle 

det vara omöjligt för kompanichefen att ha detta ansvar, eftersom antalet underställda skulle då bli 

långt över 100 stycken för kompanichefen.  

Även om inte alla plutonchefer tycker att det är rätt att arbetsgivarföreträdarskapet har delegerats 

till dem, så kommer med uppgiften även krav från sina underställda som gör detta till en viktig fråga 

för plutonchefen. 

Jag tycker att arbetsgivarrollen och den administrativa bördan är tryckt för långt ner 

[…]Däremot när nu arbetsgivaransvaret och den administrativa bördan är nedtryckt till 

plutonchefen är denna tjänst mycket viktig. Det finns inga soldater som accepterar att 

inte få sin lön i tid. 

Vidare påverkar arbetsgivarföreträdarskapet plutonchefens egen uppfattning om sin legitimitet som 

insatsplutonchef hos underställda, där distansen till soldaterna ökar, genom en ej självvald frånvaro, 

till förmån för administration och då speciellt personaladministration. 

Vi behöver hitta en lösning där plutonchefen kan vara föregångsman som inspirerar 

och motiverar soldaterna och inte bara uppfattas som en simpel personalhandläggare. 

Plutoncheferna anger att de i samma grad anser sig motsvara Försvarsmaktens upplevda krav samt 

sina underställdas upplevda krav som chef (X̄=3,6;σ=0,72; X̄=3,6;σ=0,64).  

 

Figur 15. Anser du att du motsvarar kraven på dig som chef? 

Arbetsgivarföreträdarskapets förutsättningar 

Av plutoncheferna anger 37 % att de har gått en kurs i arbetsgivarföreträdarskap eller motsvarande 

och 35 % anger att de har de kunskaper och färdigheter som en arbetsgivarföreträdare på aktuell 

nivå behöver. Äldre (över 41 år) har signifikant angett högre värde på att de har relevanta kunskaper 

och färdigheter för arbetsgivarrollen (P<0,05).  

Drygt hälften (56 %) anser att de har de befogenheter som behövs för att kunna vara en 

arbetsgivarföreträdare på aktuell nivå.  Otillräckliga befogenheter kopplat till arbetsgivar-

företrädarskapet nämns frekvent av plutoncheferna. Men kommentarerna om befogenheter kan 
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även påverkas av en otydlighet om vad som plutonchefen skall göra och ansvara för kontra andra 

delar av Försvarsmakten. 

[…]det svårt att veta exakt vad jag är ansvarig för och vad förbandet (G1) är ansvarig 

för. 

I den öppna delen av frågorna utvecklas synen på arbetsgivarföreträdarskapet och dess mandat samt 

kunskaper och färdigheter. Det framträder en bild att det inte finns balans i fördelningen mellan 

ansvar, resurser och vilka befogenheter som plutonschefen har. 

[…]dock har jag inte de verktyg som krävs för att lösa denna roll på ett för mig adekvat 

sätt. […] Det är nästan så att man skäms när man inte kan möta upp frågor från sina 

soldater för att man inte haft möjlighet att få någon utbildning i framför allt personal 

administrativa områden. Om man skall vara arbetsgivarföreträdare borde man fullt ut 

få ansvar för sin pluton med budgetansvar och hela personalbiten och inte som nu där 

det velas lite vem det faktiskt är som tar ansvar för olika frågor. 

Enstaka kommentarer påpekar att arbetsgivarföreträdarskapet kan stärka deras legitimitet som 

ledare, då det är de som nu företräder Försvarsmakten gentemot soldaterna. Men även nackdelar 

med ett arbetsgivarföreträdarskap påpekas i kommentarerna, bl.a. risken för en distans mellan 

plutonchefen och underställda samt risken för att chefens legitimitet som ledare för huvuduppgiften, 

väpnad strid, påverkas negativt. 

[…] jag ska vara deras närmaste chef och ledare vid insatser. Detta kräver att jag övar 

tillsammans med soldaterna istället för att administrera dem. Det blir även ett 

svåröverbyggt gap mellan mig som arbetsgivarföreträdare och dem som soldater […] 

På frågan om var plutonchefens lojalitet finns så ligger medelvärdet med övervikt mot underställda. 

(X̄=2,7;σ=0,97).  

 

Figur 16. Plutonchefens lojalitet 

Dock så kan soldaternas lojalitet användas för att uppväga upplevda brister i 

arbetsgivarföreträdarskapet som inte direkt är kopplad till plutonchefens beslut. 

Soldaterna är väldigt lojala mot sina chefer. Detta tvingas jag som plutonchef utnyttja 

för att täcka upp för uteblivna tillägg, indraget boende, övertidsstopp, avvikelser från 

arbetstidsavtal, osv.  
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Stödet till plutonchefen för uppgifter kopplat till arbetsgivarföreträdarskap beskrivs främst i negativa 

termer och att när stöd söks, så kan frågan bollas tillbaka till plutonchefen. 

Det finns HR-funktion jag kan vända mig till, men attityden är ofta att "du är 

arbetsgivarföreträdare, lös problemet".  

Att HR-stödet finns långt från plutonchefen (vid HR-centrum) beskrivs som ett problem. Praktiskt 

stöd krävs enligt plutoncheferna, då det finns ett grundläggande problem med 

arbetsgivarföreträdarskapet – tidsbrist kopplat till andra arbetsuppgifter – som påverkar deras 

närvaro hos soldaterna samt egen förmåga, negativt.  Eftersom stödet upplevs ligga för långt bort så 

innebär detta att plutoncheferna söker stöd och hjälp lokalt för att lösa sitt 

arbetsgivarföreträdarskap, men känns som att ”bjuda in sig med armbågen”, då dessa inte har 

avdelats som stöd och därmed inte har avdelad tid för detta. 

Jag får alltid hjälp när jag vänder mig till personalchef motsvarande på bataljonsnivå. 

Däremot har dessa inte alltid tid att viga sin tid till att endast vara support till mig. 

Uppgifterna som arbetsgivarföreträdare beskrivs både som enkla men tidskrävande, men upplevs 

som tvingande och därmed får andra arbetsuppgifter prioriteras ner.  

De administrativa uppgifterna är sällan avancerade eller komplexa. Dock ofta 

tidskrävande. Detta tar mycket tid från att delta i uppbyggandet av min pluton. 

Lösningen anges frekvent till att skapa en administrativ avlastning lokalt och nära plutonchefen, för 

de rutinartade administrativa uppgifterna och därmed skapa möjlighet att lösa andra arbetsuppgifter 

som är kopplat till kärnan i officersyrket – förmågan till väpnad strid. 

Att jag själv ska rekrytera, grundutbilda, repetitionsutbilda och öva i förband utan yttre 

stöd går inte ihop. Lägg till det en ökande administration på det mesta. Trenden är mer 

och skrivbord och mindre och mindre tid för truppen och mig själv så att vi kan öva i 

förband. Ett administrativt stöd på komp eller plutonsnivå är ett måste om vi ska få 

detta att fungera på lång sikt. 

Andra menar att utbildningen för dessa uppgifter inte har genomförts i tillräcklig omfattning, trots att 

dessa uppgifter har tilldelats plutoncheferna. Vidare beskrivs den utbildning som genomförs vara för 

svepande och innehålla för lite praktiska moment.  

Andra kommenterar från respondenterna  

När det gäller drivkrafter att decentralisera administration i organisationen så funderar några 

respondenter över om Försvarsmakten kan jämföras med andra organisationer, då verksamheten är 

speciell till sin art. Men även svårigheten att mäta effekten av detta kommenteras. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras empirin från delfrågorna 3 och 4.  

5.1.   Rollsändarens rollförväntningar 
Analysen genomförs på empirin från avsnitt 4.1 utifrån analysmodellens operationaliserade faktorer i 

avsnitt 2.5 samt kopplas till den teorietiska referensramen från kapitel 2. 

Rollkonflikt 

Att de nya arbetsuppgifterna upplevs innebära en rollkonflikt för plutonchefen är tydligt, där främst 

farhågan om påverkan på plutonchefens förmåga till väpnad strid ventileras. Arméinspektören 

påvisar en rollkonflikt, där han beskriver ett administrativt övertyck som försvårar för plutonchefen 

att utföra sin huvuduppgift att dels vara föregångsman, möjlighet att utveckla sin egen förmåga till 

väpnad strid men även att kvalitetssäkra plutonens förmåga. Att de administrativa uppgifterna 

negativt påverkar chefens möjlighet till stöd t.ex. handledning stöds av andra studier (Wolmesjö, 

2005). Även överste Månsson påvisar denna konflikt men framhåller plutonchefens roll för 

utvecklandet av den väpnade striden för plutonen. Dock så uttrycker Månsson att dessa två uppgifter 

går att hantera om plutonchefen prioriterar sin närvaro hos soldaterna till i huvudsak den mer 

avancerade verksamheten och överlåter enklare uppgifter till andra. Att enkla uppgifter inte kräver 

chefens närvaro, stöds av Andersson-Felé (2006).  

Rollöverbelastning 

Att nya arbetsuppgifter kräver utbildning är ett klart budskap. Arbetsgivarföreträdarkursen innehåller 

moment kopplat till arbetsgivarrollen och innehåller visserligen praktiska moment, men på en 

grundläggande nivå.  

Wolmesjös studie (2005) visade på en förvåning i organisationen att ökat administrativt arbete 

faktiskt påverkar arbetsledarfunktionen. Försvarsmaktens bild är lite splittrad, där Arméinspektören 

ger en bild av att plutonchefen utsätts för ett administrativt övertryck som negativt påverkar 

förmågan till ett fältnära ledarskap. Däremot påstår både överbefälhavaren och ställföreträdande 

personaldirektören, att dessa två arbetsuppgifter kan lösas samtidigt. Hasselhorn (2003) menar att 

högre chefer tenderar att missbedöma tidsåtgången för olika arbetsuppgifter.  

Gemensamt för de två högre officerarna samt för ställföreträdande personaldirektören är att de 

efterlyser adekvat stöd för plutonchefens administration, men utvecklar inte vad detta stöd skulle 

kunna bestå i och i vilken omfattning.  

Rolloklarhet 

Rollsändarens rolloklarhet belyses väl genom två av Försvarsmaktens generaler. Arméns främste 

företrädare – arméinspektören – påstår att de administrativa uppgifterna är ett övertryck som hotar 

kärnan i förmågan för den väpnade striden samtidigt som ställföreträdande personaldirektören 

målar upp en bild av att tid till administrationen kan frigöras genom förändrat arbetsätt inom 

plutonen samt att administrationen tar under 20 % av arbetstiden, när plutonchefen väl har blivit 

varm i kläderna. Påstående om att ”för att kunna ta ansvar måste man ges ansvar” – ger implicit ett 

budskap att relevanta mandat och befogenheter inte har tilldelats med de nya administrativa 
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uppgifterna. Studien från Stockholms läns landsting (2003) påpekar att cheferna måste ha 

befogenheter som är i paritet med ansvaret för personalen. 

Yrkesrollidentitet 

Den beslutade HR-transformeringen tillsammans med arbetsgivarföreträdarskapet för 

plutoncheferna beskrivs att numera även inneslutas i plutonchefsrollen samt att det är naturligt för 

de anställda soldaterna att vända sig till plutonchefen för alla typer av frågor. Det som lämnas relativt 

fritt att tolka för plutoncheferna är vad som skall förändras/minskas i övriga uppgifter för att lösa ut 

administrationen, så att förmågan till väpnad strid inte påverkas negativt – och hur detta därmed 

påverkar yrkesrollsidentiteten. Att vara ett föredöme betonas som en viktig egenskap för officeren. 

Underställda soldaters agerande påverkas av chefens agerande enligt Andersson (2001).  

Slutsatser från analysen av rollsändarens förväntningar 

Rollsändarens förväntningar på plutonchefen ger en både en gemensam bild av att nya uppgifter har 

tillkommit, men även en bild präglad av otydlighet om vad detta innebär för plutonchefen och 

dennes arbetsinnehåll. Frågan om hur plutoncheferna skall stödjas, lämnas obesvarad. 

Rolloklarheten sticker ut då två generaler inte förmedlar samma bild av påverkan av de nya 

arbetsuppgifterna. Noterbart är att i marinens och flygvapnets internkommunikation är detta ingen 

stor fråga, och omnämns i begränsad omfattning. 

5.2.   Rollinnehavarens rollförväntningar 
Analysen genomförs på empirin från avsnitt 4.2 utifrån analysmodellens operationaliserade faktorer i 

avsnitt 2.5 samt kopplas till den teoretiska referensramen från kapitel 2.  

Rollkonflikt  

Att anställda soldater naturligt innebär ett arbetsgivarföreträdarskap för plutonchefen framkommer i 

empirin och majoriteten tycker det är rätt att de är arbetsgivarföreträdare. Det upplevda problemet 

med arbetsgivarföreträdarskapet är inte det tillkommande ansvaret utan att alla praktiska och 

rutinmässiga administrativa uppgifter också har hamnat hos plutonchefen. Dessa enkla men 

tidskrävande arbetsmoment för att t.ex. soldaterna skall få rätt lön innebär att plutonchefen måste 

tillbringa mycket tid vid skrivbordet istället för i verksamheten. Detta har identifierats även i andra 

organisationer där den administrativa belastningen har ökat för första linjens chefer och tillsammans 

med bristande administrativt stöd distanseras cheferna från sina underställda (Andersson-Felè, 2006; 

Ellström, o.a, 2009).  

Plutoncheferna upplever att de administrativa uppgifterna inte kan väljas bort, eftersom det får 

direkta konsekvenser för soldaterna. Detta resultat avviker inte från litteraturen och studier, där 

arbetsuppgifter kopplat till personal och administration prioriteras av högre chefer och kan inte 

väljas bort (Hasselhorn, 2003;Hjalmarson, 2004). Att agera genom faktorerna i UL kan anses 

underlätta ett coachande förhållningsätt till sina underställda. Ett coachande ledarskap försvåras av 

frånvaro av chef samt att en balans saknas mellan administration och direkt ledning framkommer i 

litteraturen (Ellström, o.a., 2009; Hasselhorn, 2003; Stockholms Läns Landsting, 2003; Hjalmarsson, 

o.a., 2004). Faktorerna i UL värderas högt för plutonchefernas ledarskap men att själv ha möjlighet 

att använda faktorerna anges som lägre. Även här anges tidsbrist p.g.a. omfattande administrativa 
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uppgifter som skäl till att inte t.ex. agera föregångsman. Samma diskrepans råder mellan synen på 

vikten av att delta i underställdas verksamhet och det faktiska deltagandet. Hälften (48 %) av 

plutoncheferna deltar i underställdas verksamhet mindre än 20 % av sin arbetstid. Plutoncheferna 

tycker det är svårt att kombinera dessa två uppgifter. Andra studier påvisar att första linjens chefer 

omvandlas – mot sin vilja – från ledare till chefer med fokusering på personalfrågor istället för 

kunskap om verksamheten (Wolmesjö, 2005).  

I den teoretiska referensramen framkommer att dagens ledarskap bygger på att leda genom 

värderingar, omtanke och coachning mm. Detta sätt att leda skapar delaktighet, engagemang samt 

ger en bättre arbetsmiljö (Ellström, 2009; Andersson-Felé, 2006; Wolmesjö, 2005). Dessa byggstenar 

återfinns även i UL och kräver implicit närvaro hos underställda, vilket plutoncheferna prioriterar 

bort p.g.a. tidsbrist då upplevt tvingande administrativa uppgifter löses. Ellström (2009) och 

Andersson-Felé (2006) menar att frånvaro hos underställda, skapar en distans till och en otydlighet 

för de underställda. Underställda vill att chefen skall vara tillgänglig och närvarande (Hjalmarson, 

2004) och frånvaro påverkar kvaliteten i arbetet negativt (Wolmesjö, 2005). Tidsbrist anges som den 

enskilt viktigaste faktorn som försvårar deltagande hos underställda.  

Chefen måste hantera och balansera mellan krav och behov mellan över- och underställda (Ellström 

2009; Hasselhorn, 2003; Andersson-Felé, 2006). Där de administrativa uppgifterna prioriteras p.g.a. 

upplevda krav från både över- och underställda. Ställföreträdande personaldirektörer menade att 

plutonchefen behöver lägga under 20 % av arbetstiden på personaladministration, när denne hade 

vant sig vid uppgiften. Studien visar att en majoritet (64 %) av plutoncheferna lägger 21-60 % av 

arbetstiden på administration, vilket kan jämföras med ca 40 % av arbetstiden som anges i en studie 

från offentlig verksamhet (Hjalmarsson, o.a., 2004) samt att 2 % av plutoncheferna anger 81 % eller 

mer läggs på administration, vilket kan jämföras med i NBG11-studien (Berggren, o.a., 2011), där det 

anges att plutonchefen lägger 70-90 % av arbetstiden på administration.  Därmed är andelen 

arbetstid på administration i paritet med vad andra studier visar (NBG studien var bara på ett 

kompani, och därför inte kanske representativ).  

Det finns en rollkonflikt som är praktisk till sin natur, då arbetstiden inte räcker för att lösa alla 

förväntningar på direkt ledarskap och arbetsgivarföreträdarskap för plutonchefen, dock så finns det 

ingen rollkonflikt för nödvändigheten av dessa uppgifter.  

Rollöverbelastning 

Administrativa uppgifter är ofta regelstyrda och inte kan väljas bort enligt Ellström (2009) och 

Hasselhorn (2003). Tidsbrist uppges unisont av plutoncheferna som gemensam förklaring till en låg 

närvaro hos underställda, att kunna agera enligt UL, vidmakthålla egen färdighet etc. Denna tidsbrist 

har uppstått genom att nya tvingande uppgifter har tillförts plutoncheferna. Enkäten innehöll ingen 

fråga om några arbetsuppgifter har tagits bort, då de nya tillfördes, men kommentarerna från de 

öppna frågorna ger ett intryck av att så inte har skett. En mängd kommentarer påvisar att 

plutoncheferna numera har två jobb, och att arbetstiden inte räcker till för att lösa alla 

arbetsuppgifter med kvalitet. Ett verksamhetsnära administrativt stöd för dessa enkla och 

rutinmässiga arbetsuppgifter anges som en lösning på tidsbristproblemet, då de bejakar själva 

personalansvaret men inte det administrativa ”knapptryckandet”. Att marinen har en tendens att 

anse sig ”köra” skrivbord mer än övriga samt signifikant angett mer än övriga att deras arbetstid inte 
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räcker till kan bero på en kulturskillnad eller att det endast är ett förband (amfbat) som har 

undersökts, och därför inte representativt för marinen.  Orsaken till att de äldsta plutoncheferna 

anser sig ”köra” skrivbord mer än yngre plutonchefer har inte undersökningen inte lyckas fånga. 

Endast 20 % av plutoncheferna använder under 20 % av arbetstiden till administration av 

underställda. Förvånansvärt är att det inte finns ett samband mellan antalet underställda och 

plutonchefens fysiska närvaro hos underställda eller andelen % av arbetstiden som läggs på 

administration. Rimligtvis bör personaladministration öka med antalet underställda.  

Nya arbetsuppgifter bör innebära krav på annan kompetens enligt Ellström (2009). En minoritet av 

plutoncheferna har genomfört utbildning mot rollen som arbetsgivarföreträdare och drygt hälften 

anser att de har de befogenheter som de anser en arbetsgivarföreträdare behöver. Bristande 

utbildning i en tillförd arbetsuppgift innebär rimligtvis att utförandet tar längre tid. Även McGuire 

(2008) påvisar i sin studie att chefer ofta saknar relevant utbildning inom personalområdet. Att äldre 

(över 41 år) har anser sig ha relevanta kunskaper och färdigheter, kan förklaras av att de i sitt långa 

arbetsliv redan har fått detta genom praktiskt arbete, d.v.s. autodidaktiskt lärande. 

I avsnitt 2.2 påvisades att ekonomiska motiv för att överföra personaladministration till första linjens 

chefer, men även bättre kvalitet och snabba beslut ingick i motivbilden. I Försvarsmaktens 

arbetsgivarföreträdarkurs diskuteras bara fördelar ur ett personaladministrativt perspektiv övriga 

för- och nackdelar eller påverkan på plutonchefens övriga arbetsuppgifter finns inte med 

(Försvarsmakten, 2012 b).  

Att värdera underställda eller att underställda kan värdera plutonchefen enligt UBS anges som 

varken svårt eller lätt, dock så anger 70 % att tidsbrist försvårar denna värdering för chefen men bara 

49 % för underställda. Skillnaden kan förklaras av att underställda bara har ett fåtal överordnade och 

bedöma men chefen mångdubbelt fler underställda. Enligt utbildningsmaterialet för 

arbetsgivarföreträdarkursen, så bör minst två timmer per underställd avsättas för ett 

utvecklingssamtal (Försvarsmakten, 2012 b). En plutonchef anger att bara delgivning av UBS samt 

lönesamtal med sina underställda tar tre hela arbetsveckor vilket innebär att cirka 7 % av 

årsarbetstiden om cirka 1800 timmar, används till denna uppgift som bara är ett av flera i 

arbetsgivarföreträdarskapet.  

Rolloklarhet 

Som redan redovisats under rollkonflikt, så finns förståelsen och viljan för att de är 

arbetsgivarföreträdare. Dock så framkommer det att oklarhet råder över vad i arbetsgivaransvaret 

som faktiskt har delegerats och med vilket mandat. Lite hårddraget framkommer en bild med ansvar 

men med ett snävt mandat. Larsen & Brewster (2003) studie visar att det delegerade 

personalansvaret har gjort att ansvaret mellan linjen och stödfunktionen har blivit oklar. Även 

Stockholms läns landstings studie (2003) visar att befogenheter måste vara i paritet med det ansvar 

chefen har.  Då plutoncheferna upplever delegerat mandat och befogenheter som snävt, kontra sitt 

ansvar, vilken påverkan får detta på underställdas bild av plutonchefens legitimitet som företrädare 

för Försvarsmakten, då avdömningar kopplat till personalfrågor, måste lämnas över till en högre 

nivå? 
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Att arbetsbeskrivningar saknas och att arbetsuppgifter är otydliga är vanligt hos chefer i 

äldreomsorgen (Hjalmarson, 2004). 72 % av plutoncheferna har inte tagit del av en skriftlig 

arbetsbeskrivning, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att omfattande nya arbetsuppgifter har 

tillförts – att vara arbetsgivarföreträdare. Det kan även förklara att endast 8 % anser att deras 

arbetsuppgifter är fullt ut tydligt. Att flygvapnet med sin kultur med flygsäkerhetsarbete i högre grad 

än övriga tagit del av en skriftlig arbetsbeskrivning, är inte förvånande.  

Arbetsgivarföreträdaruppgiften indikerar implicit en lojalitet främst till arbetsgivaren och därmed en 

viss distans till sina underställda. Underställda vill bl.a. att närmaste chefen löser konflikter, lyssnar 

samt är lojal mot de underställda (Hjalmarsson, o.a., 2004) vilket kan skapa lojalitetskonflikt 

(Wolmesjö, 2005). Plutoncheferna anger att deras lojalitet ligger lika mycket uppåt som nedåt, men 

med en stor spridning med tyngdpunkt mot lojalitet till underställda, vilket antyder att konsekvensen 

av arbetsgivarrollen och vem plutonchefen företräder, inte fullt ut ännu har accepterats av 

plutoncheferna. 

Yrkesrollidentitet 

Plutoncheferna värderar faktorerna i UL högt för sitt ledarskap, dock så anges deras möjlighet att 

agera enligt dessa faktorer som lägre, även här anges tidsbrist p.g.a. administration som skäl. De 

anger vidare att det är viktigt att delta i underställdas verksamhet, men även här är agerandet lägre 

och förklaras också bero på tidsbrist. Kommentarerna andas en frustration över att lösa tvingande 

administrativa uppgifter som hindrar deras närvaro hos underställda. Noterbart är att de samtidigt i 

hög grad anser att de motsvarar både underställdas och överordnades krav som chef. Detta visar 

även Hasselhorn (2003) som menar att chefens föreställning om omgivningens förväntningar inte 

motsvaras av chefens egen förväntning. Att plutoncheferna anger höga värden på att de motsvarar 

förväntningarna samtidigt som de ger en bild av frustration för att de inte kan närvara hos 

underställda i den grad de anser att de behöver, ger en splittrad bild av förväntningarna, som kan 

bero på en självbild, präglad av yrkesrollsidentiteten, som inte ”passar” in i dagens kontext. 

En majoritet anser att det är rätt att de är arbetsgivarföreträdare och att de företräder 

Försvarsmakten mot sin underställda, men kommentarerna ger en bild av att de nya 

arbetsuppgifterna påverkar deras ledarskap negativt, och att soldaterna ser plutonchefen mer som 

en personalhandläggare, samtidigt som soldaterna inte accepterar att personaltjänsten inte fungerar. 

Detta kan tolkas som att bilden av vad en plutonchef de facto är under förändring, och att 

verkligheten och den traditionella yrkesrollsidentiteten inte i alla delar speglar varandra. Det kanske 

är så att den av Ydén (2008) påvisade spänningen mellan den traditionella krigarrollen (våldslogik) 

och chef (samverkanslogik) de facto har även numera återfinns på lägsta nivån?  

58 % av plutoncheferna uppger att de inte kan vidmakthålla sin färdighet mot sin befattning i 

insatsorganisationen och endast 17 % anger att de kan göra detta nästan fullt ut eller fullt ut. De 

anger att det är främst tidsbrist som är orsaken till detta. Tidsbristen uppges uppstå p.g.a. 

administrativa uppgifter. Vidare anges även andra skäl till, såsom lågt antal förbandsövningar som 

dessutom är för okomplicerade med stora inslag av momentövningar. För att plutonchefen skall 

erhålla legitimitet från omgivningen samt kunna verka som plutonchef i en insats måste denna 

vidmakthålla och utveckla sin egen förmåga (Hedlund, 2004). Resultatet indikerar att plutonchefens 

färdighet inte upplevs kunna vidmakthållas.  
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Noterbart är att angivandet av behov av att själv som plutonchef inneha de kunskaper och 

färdigheter som underställdas behöver i sin befattning, är ungefär lika stort som de som anger att de 

som de facto själv innehar detta. Dock så ligger det angivna behovet inte i ytterlägen, men med en 

tendens mot ett behov av att själv inneha underställdas kompetens och färdighet. Enligt Larsson 

(2003) präglas det direkta ledarskapet inom kompanis ram av omfattande sakkunskap. Om 

plutonchefen fortsättningsvis har svårt att delta i underställdas verksamhet samtidigt som denne har 

svårt att vidmakthålla sin egen färdighet, kan detta leda till lägre sakkunskap. Ett problem här är vad 

som är att anse som en godkänd färdighetsnivå i respektive befattning ur Försvarsmaktens 

perspektiv respektive från plutonchefens. Just denna fråga har inte undersökningen fångat, men 

plutonchefens perception är det som undersöks och en känsla av att inte kunna vidmakthålla sin 

egen förmåga bör rimligen skapa en osäkerhet om sin egen förmåga i en framtida insats och därmed 

negativt påverka det direkta ledarskapet men även plutonchefens legitimitet. 

Under rollkonflikt redovisades att plutoncheferna kan agera enligt faktorerna I UL lägre, än vad de 

anger vara viktigt för deras ledarskap. Enligt Andersson (2001) präglas underställdas agerande på låg 

militär nivå, i hög utsträckning av chefens agerande. Larsson (1998) menar att UL har en dynamik 

som bl.a. byggs upp av att medarbetarna identifierar sig med ledaren. I avsnittet om rollkonflikt 

framgick det även att låg närvaro hos underställda distanserar chefen från de underställda och 

påverkar ledarskapet negativt. Sammantaget är frågan hur en låg närvaro hos soldaterna påverkar 

omgivningens bild av plutonchefens arbetsinnehåll och dennes legitimitet som ledare, samtidigt som 

plutonchefens har en egen osäkerhet om sin förmåga. Hur påverkar detta plutonchefens 

yrkesrollsidentitet men även påverkan på underställdas agerande? 

Slutsatser från analysen av rollinnehavarens förväntningar 

Den tillförda arbetsgivarrollen upplevs innebära en rollöverbelastning och resultatet antyder en 

känsla av en pågående förändring av yrkesrollen. Faktorerna rolloklarhet och rollkonflikt kan bidra till 

denna förändring men även rollöverbelastningen. Studien ger en bild av att plutoncheferna känner 

sig pressade och inte anser sig hinna utföra alla sina upplevda arbetsuppgifter.  
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6. Resultat och diskussion 
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för och kunskapen om plutonchefens arbetssituation efter 

införandet av anställda soldater och den delegerade arbetsgivarrollen till plutonchefen. Studiens 

fokus är på plutonchefens avvägning mellan deltagandet i underställdas verksamhet för att utöva 

direkt ledarskap kontra att genomföra bl.a. personaladministration. I detta kapitel besvaras 

forskningsfrågan samt en diskussion förs över resultatet, dess möjliga orsaker samt konsekvenser i 

ett bredare perspektiv. 

6.1.   Jämförelse mellan rollförväntningarna 
Detta avsnitt besvarar explicit på forskningsfrågan: Finns det en skillnad i rollförväntningen mellan 

Försvarsmakten och plutonchefen, med fokus på avvägningen mellan direkt ledarskap och lösandet 

av administrativa arbetsuppgifter? 

Både ja och delvis nej. Resultatet antyder att det finns en skillnad i rollförväntningar på plutonchefen 

mellan Försvarsmakten och plutoncheferna själva, främst kopplat till faktorn överbelastning av 

arbetsuppgifter samt yrkesrollidentiteten. Svaret på frågan utvecklas nedan. 

 

Rollkonflikt 

Den sända och den mottagna rollförväntningen är både överensstämmande och skiljande.  Att 

anställda soldater påverkar plutonchefen till att även bli en arbetsgivarrepresentant beskrivs lika. Att 

plutonchefen behöver vara en arbetsgivarföreträdare med anställda soldater betonas av 

Försvarsmakten och bejakas av plutoncheferna. Däremot beskrivs konsekvensen av detta olika, där 

plutoncheferna och arméinspektören har en liknande beskrivning av konsekvenser på 

arbetsinnehållet samt det direkta ledarskapet. Övriga högre företrädare för Försvarsmakten, delar 

inte denna bild, utan beskriver att dessa arbetsuppgifter går att kombinera.   

Att högre chefer inte delar denna förväntning är inte ovanligt, då de tenderar att missbedöma 

tidsåtgången för olika arbetsuppgifter enligt Hasselhorn (2003). Enligt Hasselhorn (2003) måste 

arbetsinnehållet ses i en kontext och är en kompromiss mellan olika intressenter och därmed bör 

dess bakomliggande orsaker sökas i organisationen som helhet och inte hos första linjens chefer.  

Rollöverbelastning 

I empirin framkommer att plutonchefernas situation är pressad, bunden vid administration och med 

låg närvaro hos underställda. En stor mängd kommentarer från plutoncheferna påpekar att de nu har 

fler arbetsuppgifter som skall lösas inom samma 40 timmar per vecka.  

Denna studies resultat skiljer sig inte markant från andra studier och litteratur, där konsekvenser på 

arbetsinnehållet för första linjens chefer, med tillförda administrativa uppgifter, är relativt koherent. 

Detta leder i sin tur leder till prioritering av plutoncheferna till de upplevda tvingande administrativa 

uppgifterna som leder till lägre närvaro hos underställda – en de facto borttagning av arbetsuppgifter 

som görs av plutonchefen själv. Detta för att de tillförda uppgifterna inte har motsvarats av en 

formell borttagning av motsvarande mängd arbetsuppgifter. Endast 20 % använder under 20 % av 

arbetstiden till administration av underställda, vilket inte stämmer överrens med ställföreträdande 

personaldirektören uttalande att plutonchefen endast behöver lägga under 20 % av arbetstiden på 

personaladministration.  
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Det finns klara fördelar med ansvar och mandat för arbetsgivarföreträdarskap långt ner i 

organisationen. Exempel på sådana är snabba beslut av de som bäst känner till både underställda och 

aktuell arbetssituation (se bl.a. Renwick, 2003 och Wolmesjö, 2005). Men vad kan bli konsekvensen 

av fler arbetsuppgifter, som upplevs skapa en generell tidsbrist och därmed prioriteringar? 

I inledningen indikerades det att bl.a. en skjutolycka och ett tillbud med ett flygplan kan ha sin orsak i 

låg närvaro av chefer i verksamheten. Vid enkla och rutinartade arbetsuppgifter kan stöd och närvaro 

av chefen vara lägre än vid svårare (Andersson-Felé). Samtidigt som verksamheten historiskt är 

skadedrabbad (FÖ 1998:01) och präglas av komplexitet med förmåga till väpnat våld 

(Försvarsmakten, 2012 d) – vem är den mest erfarne och därmed är den som är mest lämplig att leda 

denna verksamhet? Idag är det i regel plutonchefen (i denna undersökning har majoriteten varit 

plutonchef tre år eller mer), men hur blir det i framtiden? 

Rolloklarhet 

Att nya arbetsuppgifter har tillförts är klarlagt, men att bara 24 % av plutoncheferna har tagit del av 

en skriftlig arbetsbeskrivning, är i denna kontext anmärkningsvärt, och detta förklarar kanske varför 

endast 8 % av plutoncheferna anser att deras arbetsuppgifter är fullt tydliga.  

Rollsändaren påpekar att plutonchefen är en föregångsman, vilket även rollinnehavaren värderar 

högt. Dock antyder studiens resultat att plutonchefens låga närvaro påverkar dennes möjlighet att 

vara ett föredöme, och därmed riskerar att distansera denne från de underställda och därmed kan 

negativt påverka plutonchefens legitimitet hos underställda. Hälften (48 %) av plutoncheferna deltar 

i underställdas verksamhet mindre än 20 % av sin arbetstid. Detta kan skapa brister i direkt 

ledarskap, men även att bl.a. personaladministrativa uppgifterna löses med lägre kvalitet vilket andra 

studier har visat. (se bl.a. Stockholms läns Landsting, Wolmesjö, Renwick, Larsen, McGuire). Dock har 

denna undersökning inte explicit undersökt vilken effekt och kvalitet som levereras av 

plutoncheferna i de olika arbetsuppgifterna.  

I denna kontext är studien från Stockholms läns landsting intressant inklusive studiens obesvarade 

fråga: ”vem leder då den operativa verksamheten?” (Stockholms läns landsting, 2003, s. 5) Denna 

fråga och dess konsekvenser framskymtar även i denna undersökning, men lämnas tyvärr även här 

utan svar. 

Yrkesrollidentitet 

Rollsändaren påvisar delvis en förändrad roll för dagens plutonchefer, där plutonchefen inte behöver 

delta i all verksamhet som underställda utför, och att ställföreträdare skall ta ett större ansvar för 

plutonens utveckling. Plutoncheferna vill själv ha ett högt deltagande hos underställda och är oroliga 

över vilken konsekvens som de administrativa uppgifterna får på sikt, på hur underställdas bild av 

chefen formas och därmed påverkar deras legitimitet som ledare i väpnad strid. Hedlund har i sin 

avhandling påpekat vikten av att erhålla legitimitet från sin omgivning, för att plutonchefen skall 

kunna lösa sin uppgift med väpnad strid (Hedlund, 2004). Den teoretiska referensramen vikten av att 

leda genom värderingar och coachning i dagens organisationer, vilket även det bör kräva legitimitet 

från underställda för att fungera bra.  
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Sammanfattning 

Resultatet visar att den finns en skillnad i rollförväntning och detta kan illustreras av 

Överbefälhavarens uttalande att det inte behöver vara en motsats mellan chef i fält och administrativ 

chef. Detta är ett uttalande som denna studies resultat inte kan verifiera, tvärt om antyder resultatet 

att plutonchefen just nu upplever dessa roller som oförenliga och inte i linje med plutonchefens 

rollförväntningar. I resten av detta kapitel diskuteras resultatet från denna undersökning i en vidare 

kontext. 

6.2.  Varför kan det ha blivit så här?  
Då litteratur och tidigare studier i detta ämne är relativt koherent när det gäller konsekvenser av att 

tillföra administrativa uppgifter till linjen, varför har då denna ändå genomförts i Försvarsmakten? 

 

Detta kan vara en oavsiktlig konsekvens över beslut som fattades innan plutoncheferna fick anställda 

soldater. Införandet av PRIO startade 2007 och beslut om övergång från värnpliktiga till anställda 

soldater togs 2009. Införandet av PRIO innebar även ett förändrat arbetssätt, där stöd till linjen 

centraliserades och delar av de uppgifter som stödet tidigare utförde, görs nu direkt i linjen. För 

plutonchefen skulle detta inte innebära stora förändringar i arbetsinnehållet med ett personalansvar 

för cirka 3 underställda anställda officerare och cirka 30 värnpliktiga. Men då soldaterna numera är 

anställda har samma plutonchef istället fått ett personalansvar för ca 33 underställda, d.v.s. en 

ökning med 1000 %, dock från en låg nivå. Detta bör rimligtvis påverka den administrativa bördan 

och därmed arbetsinnehållet för plutonchefen, som inte kunde förutses när beslutet om införandet 

av PRIO och den efterföljande HR-transformeringen togs. Dock har denna studie inte kunna påvisa 

ett samband mellan att fler underställda skulle öka plutonchefens andel av arbetstid för 

administration. Detta kan bero på att plutonchefen utför även annan administration som inte är 

direkt är kopplad till personaladministration.  

Frågan är om det ekonomiskt försvarbart att en plutonchef, som har en lång och kostsam utbildning 

där bara den grundläggande officersutbildningen är cirka 10 gånger dyrare än för en civilekonom 

(Stödutredningen Fö 2009:A, 2009), lägger arbetstid på en okomplicerad men tidskrävande 

arbetsuppgift som kan lösas av en person med endast gymnasieutbildning? En svårighet här är hur 

Försvarsmakten mäter sin effektivitet. Nyckeltal kopplat till ekonomiskt utfall är rimligtvis lätt att 

mäta, och ett administrativt stöd nära linjen innebär en ökad lönekostnad. Men nyckeltal och 

mätning av levererad kvalitet på en pluton är svårare att mäta och sätta en prislapp på, precis som en 

plutonchef kommenterade i undersökningen: 

 

Problemet är att vi inte producerar en tydlig vara, d.v.s. sämre soldater och förband 

syns inte i boksluten. 

Plutonchefen sätter fingret på ett problem inom Försvarsmakten, där det är svårt att mäta levererad 

effekt på våra förband, precis som Riksrevisonens rapport från 2009 påpekar. Även andra orsaker kan 

finnas, exempelvis otillräckliga förberedelser inför införandet t.ex. utbildning. Endast 37 % av 

plutoncheferna anger att har gått en arbetsgivarföreträdarutbildning. En annan orsak kan vara ett 

andra arbetsuppgifter inte har reducerats eller delgetts på ett sådant sätt att plutoncheferna har 

uppfattat denna förändring, t.ex. genom en skriftlig arbetsbeskrivning, då endast 24 % har tagit del 

av en sådan. I det äldre personalförsörjningssystemet skulle plutonchefen, både vara en taktisk 
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officer och speciallist på plutonens vapensystem etc. Med införandet av ett tvåbefälssystem, särskils 

dessa två kunskaper och färdigheter till två olika personalkategorier taktisk officer och 

speciallistofficer. Att den tidigare bilden av vad en officer skall kunna belyses av att en övervikt på 

synen att plutonchefen själv behöver inneha de kunskaper och färdigheter som huvuddelen av 

soldarena behöver – och även anges de facto inneha dessa kunskaper själv. Att förändra innehållet i 

en yrkesidentitet, speciellt i ett professionsyrke, kan antas ta lång tid. Detta bör kräva en tydlig 

målbild – som kommuniceras till plutoncheferna – över vad dagens taktiska officer innesluter för 

arbetsuppgifter – men även lika viktigt – inte innesluter. Undersökningens resultat indikerar en 

diskrepans mellan Försvarsmaktens ”utsända” rollförväntning och den som plutoncheferna själva 

har. Ovanstående är bara exempel på möjliga orsaker enskilt eller i kombination. Dock har denna 

uppsats inte explicit undersökt orsaker till skillnader i rollförväntningar. Resultatet påvisar tydligt att 

plutonchefens tid inte upplevs räcka till för att lösa både uppgifter kopplad till den väpnade striden 

och de nya administrativa uppgifterna.  

6.3.  Men förmågan till väpnad strid då?  
Går det att överföra civila erfarenheter till Försvarsmakten? Försvarsmakten verkar normalt till 

huvuddel med det som inte är huvuduppgiften, nämligen förberedelser för väpnad strid istället för 

väpnad strid. Är dessa två situationer lika och om inte, vilken skall organisationen optimeras för?  

Ur ett administrativt perspektiv är kanske denna utveckling med att överföra personaladministration 

till första linjens chefer rätt, för god förvaltning och rationellt utnyttjande av statens resurser. Den 

dagliga verksamheten på förbandet snurrar som vilken offentlig verksamhet som helst, men när det 

verkligen gäller att använda kärnan i officersprofessionen – väpnad strid – har plutonchefen en 

annan uppgift, att med direkt ledarskap, handgripligt med vapen i hand lösa en uppgift där legitima 

beslut måste fattas snabbt, i en svåröverblickbar kontext med avgörande konsekvenser för egna 

underställda såväl som för motståndaren och civila.  

Har plutonchefen då sin omgivnings legitimitet att leda denna uppgift? Har plutonchefen vidare de 

kunskaper och färdigheter som detta kräver? Kan plutonchefen växla fokus från administratör till 

krigare när väl en insats skall genomföras? Dessa frågor kan inte denna uppsats besvara, dock påvisas 

att de nya arbetsuppgifterna har påverkat plutonchefens arbetsinnehåll med upplevd ökad 

administration och därmed minskat deltagande i underställdas verksamhet som följd. Dessutom 

anger plutoncheferna själva att de inte kan vidmakthålla sin förmåga, som upplevs krävas av dem vid 

en insats, vilket kan påverka plutonchefens förmåga och legitimitet från omgivningen.  

Både Larsson (2003) och Andersson-Felé (2006)hävdar att det direkta ledarskapet kräver omfattande 

sakkunskap över medarbetarnas arbetsuppgifter och Ellström et al (2009 a och b) påpekar att 

coachning är viktigare i dagens ledarskap. Vidare hävdar Wolmesjö (2005) att chefen är en viktig 

bärare av värdegrund. Även om plutonchefen kanske i dag inte har behov att kunna ”allt” som 

underställda kan, är coachning och värdegrund viktiga ledarinslag. Detta återfinns även i utvecklande 

ledarskap, men kan rimligtvis inte utövas från skrivbordet, utan är kopplad till just direkt ledarskap 

och närvaro i verksamheten. Förmågan till direkt ledarskap var dessutom en av drivkrafterna för 

Försvarsmakten att delegera personalansvaret till linjen (Försvarsmakten, 2012 b). 

Det direkta ledarskapet formulerat i Försvarsmaktens ledarskapsmodell utvecklande ledarskap från 

2003, omfattar tre faktorer – vara föregångsman, visa personlig omtanke samt ge inspiration och 
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motivation. Om dessa faktorer är svåra att tillämpa i det dagliga arbetet för plutonchefen, vilket 

undersökningen har visat under förberedelser inför väpnad strid, hur blir det då vid lösandet av den 

för officersprofessionens unika uppgiften – väpnad strid? 

6.4.  Reflektion över resultatets giltighet och vidare forskning 
Under skrivandet av uppsatsen, har ett antal val gjorts vilket har påverkat uppsatsen. I detta avsnitt 

görs en reflektion över dessa val.  

Urvalet och analysmodellen 

Urvalet skulle kunna ha varit bredare, då varken marinens sjögående förband eller flygvapnets flyg- 

eller luftbevakningsförband är representerade samt att 72 % av respondenterna tillhör armén. 

Därmed blir studien något armétungt, dock återfinns huvuddelen av de anställda soldaterna i armén. 

Urvalet är relativt homogena i sina svar oberoende av försvarsgren och ålder. Ingen signifikant 

skillnad finns mellan svar beroende på respondentens ålder, försvarsgren eller antalet underställda. 

Detta kan ha två orsaker, antingen är arbetssituationen relativt homogen mellan respondenterna 

eller så har inte undersökningens mätinstrument, lyckas fånga eventuella skillnader. 

Mätinstrumentet har utgått från Kings & Kings artikel från 1990 om mätning av rollförväntningar och 

validitet vid användandet av rollteori tillsammans med att både litteratur och andra studier är 

homogena i sin beskrivning av första linjens chefer och dessutom i linje med resultaten från denna 

studie, bör mätningen vara valid. I detta sammanhang är det intressant att i marinens och 

flygvapnets ”utsända” rollförväntning knappt omnämns något om plutonchefernas arbetssituation 

kopplat till anställda soldater. Detta kan bero på att det är få anställda soldater i dessa 

försvarsgrenar.  

Att urvalet är homogent i sina svar behöver inte per automatik innebära att arbetssituationen de 

facto är som den beskrivs, utan det kan vara en spegling av den diskurs som finns inom 

Försvarsmakten i kombination med lösandet av annan administration. Att det kan vara så, antyder 

resultatet att antalet underställda inte tycks påverka hur mycket arbetstid som läggs på 

personaladministration av plutonchefen. Det som talar emot detta är överensstämmelsen mellan 

denna undersöknings resultat och undersökningens teoretiska referensram.  

För att öka förståelsen samt klarlägga om det finns skillnader mellan olika förband och därmed 

bredda synen på plutonchefens arbetssituation, bör även eventuella förbandsskillnader undersökas 

men även att över- och underställdas syn inhämtas och analyseras, för att vår förståelse inte skall bli 

för snäv. 

Analysmodellen har varit tillfyllest, men denna studie har inte – av tidsskäl – kunnat återspegla alla 

de rollförväntningar som Försvarsmakten ”sänder” till plutoncheferna. Mätverktyget skulle kunna ha 

förfinats ytterligare om en förstudie hade genomförts. Då huvuddelen av populationen skulle till 

Norge på en övning, var enkäten tvungen att genomföras tidigt, varvid en förstudie inte kunde 

inrymmas i tidsplanen.  

Uppsatsens bidrag 

Uppsatsen har bidragit till vår förståelse för och vår kunskap om plutonchefernas arbetssituation 

efter tillförandet av nya arbetsuppgifter kopplade till bl.a. anställda soldater. Resultatet antyder att 
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detta påverkar negativt plutonchefens direkta ledarskap, vidmakthållandet av egen färdighet, 

legitimitet och yrkesrollsidentiteten.  Studien har även bidragit till att validera tidigare forskning 

genom att pröva och jämföra andra studiers resultat mot ytterligare en organisation. Dock ger denna 

studie en ögonblicksbild, våren 2012, över situationen i Försvarsmakten. Men hur giltig är den i 

framtiden?  

Vägen framåt 

Minst två alternativa framtida utvecklingar kan tänkas, den första ligger i linje med den 

rollförväntning som Försvarsmakten ”sänder” ut, där de nya administrativa uppgifterna inte negativt 

kommer att påverka plutonchefens förmåga och möjlighet till direkt ledarskap och att det som 

framkommer i undersökningen är att betrakta som en ”inkörningsperiod” som kommer att övergå i 

ett arbetsinnehåll som är balanserad mellan uppgifter och resurser.  

Det andra alternativet är att situationen fortsätter som ögonblicksbilden gett vid handen och som 

litteratur och studier från andra verksamheter visar nämligen, att det är svårt att kombinera dessa 

två uppgifter och att kvaliteten i utförandet av bägge uppgifterna sjunker (Wolmesjö, 2005; Renwick, 

2003; McGuire, o.a., 2008). De eventuella konsekvenser som det förändrade arbetsinnehållet för 

plutonchefen har fått, har inte undersöks i denna studie. De kan dessutom delvis vara svåra att mäta, 

och skulle behöva studeras vidare för att få en rättvisande bild på vilka effekter – både positiva och 

negativa – som dessa nya arbetsuppgifter får på kvaliteten och krigföringsförmågan på våra 

insatsförband. 

Tidigare studier, men även denna, har genomförts i nära anslutning av förändringen. Undersökningen 

skulle behöva upprepas med ett tidsavstånd från förändringen för att kontrollera om den beskrivna 

arbetssituationen för första linjens chefer även kvarstår efter en ”insvängningsperiod”. 

Ett skifte i yrkesrollsidentiteten? 

Undersökningen visar att Försvarsmakten ”sänder” en splittrad rollförväntning där det direkta 

ledarskapet kan kombineras med de administrativa uppgifter som tillkommit med 

arbetsgivarföreträdarskapet bl.a. genom att prioritera mellan uppgifter och att ställföreträdaren tar 

ett större ansvar för plutonens utveckling (Boman, 2011).  

Plutonchefernas uppfattning över sin arbetssituation påvisar en rollöverbelastning, men hur mycket 

av detta är en konsekvens av att yrkesrollsidentiteten som plutoncheferna har, är en eftersläpande 

identitet präglad av andra förutsättningar t.ex. ett äldre personalförsörjningssystem med ett 

enbefälssystem samt med värnpliktiga soldater, som inte kan möta dagens krav på plutonchefen?  

Med införandet av specialistofficerare som ställföreträdande plutonchefer tillsammans med en 

förändrad yrkesrollsidentitet kopplat till de olika officerskategoriers uppgifter, kan arbetssituationen 

för plutonchefen ändras. Detta bör studeras vidare, för att öka vår kunskap av plutonchefens 

arbetssituation. Den obesvarade frågan i en annan studie; ”vem leder då den operativa 

verksamheten?” (Stockholms läns landsting, 2003, s. 5), skulle även behöva undersökas i denna 

kontext, är det chefen eller ställföreträdaren som faktiskt leder den dagliga verksamheten? 
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Ett arbetsmiljöproblem? 

Tidsbrist hos chefer kan leda till sämre arbetsmiljö enligt Stockholms läns lanstings studie från 2003. 

Ögonblicksbilden från denna undersökning ger vid handen att plutoncheferna är hårt pressande, 

vilket kan leda till arbetsmiljöproblem.  

 

En plutonchef skrev så här i den öppna frågan – något annat du vill tillägga:  

 

Tiden räcker inte till, huvuddelen av plutoncheferna jobbar nu ca 120 % 

för att få det att gå ihop. 

Detta kan innebära att plutonchefen ”bränner ut sig”, vilket en plutonchef beskrev så här:   

Jag har fått nog. Nu får någon annan ta över. Jag orkade ett år.  

Vilket talar för att plutonchefernas arbetsmiljö kan behöva undersökas vidare. 

Som tidigare nämnts tenderar högre chefer att underskatta tidsåtgången för underställdas 

arbetsuppgifter hos lägre chefer samt att högre chefer även blir förvånade att ökande administrativa 

uppgifter de facto påverkar deras arbetsledarfunktion.  

Ökad förståelse, för plutonchefernas hårt pressade situation, kan ökas genom närvaro hos 

underställda. ”Chef skall ofta besöka underlydande förband, särskilt sådana som är hårt trängda” 

(Befäl i fält, 1968 s. 32), för det är väl inte vid skrivbordet som det är ”där det händer något”  (Befäl i 

fält, 1968 s. 32) och därmed vara den plats där chefer bör tillbringa sin tid?  
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Bilaga 1 – Enkätformulär 

Enkä t – Fö rstä linjens chefer 

Syftet med denna enkät är att samla in data till min D-uppsats på HSU 10-12 (Högre Stabsofficersutbildningen 

2010-2012) vid FHS. Uppsatsen undersöker rollen som första linjens chef i Försvarsmakten. Med första linjens 

chef menas den chef som inte har någon annan chef under sig - i detta fall den lägsta chefen som har s.k. "hatt" 

i PRIO, vanligtvis en plutonchef men kan även vara en annan befattning t.ex. sektionschef, beroende på vilket 

förband eller organisation som du finns vid.  

I enkäten används begreppet "plutonchef" i frågorna, men skall ses som den som har "hatt" och främst har 

underställda utan "hatt" under sig (dock så kan det finnas en annan med "hatt" t.ex. en ställföreträdare bland 

dessa underställda). Med begreppet ”arbetsgivarföreträdare” menas de uppgifter som en plutonchef (motsv.) 

har inom bl.a. arbetsmiljö, arbetsrätt, arbetstid, PRIO, löne- och utvecklingssamtal, rekrytering etc. 

Enkäten är frivillig och anonym. Har du frågor så kan du ringa (tfnnr) eller maila (mailadress).  

Tack för din medverkan! 

Har du hatt i PRIO?  Ja/nej 

Vilken försvarsgren tillhör du?   OArmén       OFlygvapnet       OMarinen 

Din ålder? Ounder 25  O26-30  O31-35  O36-40  Oöver 41  

Antal år som plutonchef?                        OFörsta  O1-2  O3-4  O5-6  Oöver 6 

Har du varit plutonchef eller stf innan du fick        Ja/nej 

”hatt” i PRIO?  

Hur många underställda har du?                      Ounder 10  O11-20  O21-30  O31 och över 

Känner du till att Försvarsmaktens ledarskapsmodell       Ja/nej 

är utvecklande ledarskap?     

Har du gått kursen utvecklande ledarskap?        Ja/nej 

Värdera hur viktigt – för ditt ledaskap – du tycker       Föredöme                                  12345     

följande faktorer är? (1=inte alls viktigt,5=mycket viktigt)       Personlig omtanke                   12345 
             Inspiration & motivation        12345 

Värdera hur väl du känner huvuddelen av dina             12345 

underställda för att kunna ge ett rättvisande omdöme  

med UBS. (1=inte alls väl,5=mycket väl) 

Värdera hur väl du tror att huvuddelen av dina           12345 

underställda känner dig för att ge dig som chef ett  

rättvisande omdöme enligt UBS. (1=inte alls väl,5=mycket väl) 
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Ange vilken/vilka faktorer som försvårar för  OBrist på utbildning i UBS   OFör många underställda   OTidsbrist    

dig att värdera dina underställda. OLåg närvaro hos underställda OAnnat, ange vilken/vilka 

  

 

Ange vilken/vilka faktorer som försvårar för OBrist på utbildning i UBS   OLåg närvaro hos underställda 

dina underställda att värdera dig som chef.       OTidsbrist                           OAnnat, ange vilken/vilka                      
 

 

 

Ange vilken/vilka faktorer som försvårar för     OBrist på utbildning i utvecklande ledarskap   OTidsbrist 

dig som chef att vara ett föredöme, visa            OBrist på vilja  OFör många underställda   

personlig omtanke samt ge inspiration              OAnnat, ange vilken/vilka 

och motivation.  

 

 

Ange hur viktigt du tycker det är att Närvaro i grundläggande utbildning t.ex. GMU    12345 

fysiskt närvara i underställdas verksamhet  Närvaro i befattningsutbildningen                          12345 

mot din enhets uppgifter.  Närvaro i förbandsutbildningen/produktion        12345 
(1=inte alls viktigt,5=mycket viktigt) Närvaro i övriga uppgifter t.ex. IBSS, fys etc         12345 

Ange hur ofta du fysiskt närvarar i Närvaro i grundläggande utbildning t.ex. GMU   12345 

underställdas verksamhet mot Närvaro i befattningsutbildningen                         12345 

din enhets uppgifter. (1=inte alls,5=alltid) Närvaro i förbandsutbildningen/produktion       12345 
 Närvaro i övriga uppgifter t.ex. IBSS, fys etc        12345 

 

Har du möjlighet i din arbetssituation att…  Vara ett föredöme 12345 

(1=inte alls,5=väldigt mycket)  Visa personlig omtanke                     12345 

   Ge inspiration och motivation         12345 
 

Ange i % hur mycket av din  Planerar & förbereder underställdas verksamhet  

arbetstid (i snitt) som du…                                   Ounder 20%  O21-40%  O41-60%  O61-80%  O81-100%  
   Fysiskt deltar i underställdas verksamhet 

                                                                                                 Ounder 20%  O21-40%  O41-60%  O61-80%  O81-100% 

                                                                                                 Administrerar dina underställda 

                                                                                                 Ounder 20%  O21-40%  O41-60%  O61-80%  O81-100% 

Ange om du anser om du kan vidmakthålla 

dina färdigheter som din befattning i insats- 12345 

organisationer kräver. (1=inte alls,5=fullt ut) 
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Ange vilken/vilka faktorer som försvårar OBrist på vilja   OTidsbrist   OBrist på pengar   OBrist på materiel     

för dig som chef att vidmakthålla de  OBrist på underställda med rätt utbildningsnivå    

färdigheter som din befattning i insats-  OBrist på övningsledare     OBrist på övningsanordning /terräng 

organisationen kräver.                                         OAnnat, ange vilken/vilka 

 

 

Anser du att du själv behöver de kunskaper   12345 

och färdigheter som huvuddelen av dina 

underställda behöver för att lösa sin egen 

befattning i insatsorganisationen? 
(1=inte alls,5=fullt ut) 

Anser du att du själv har de kunskaper   12345 

och färdigheter som huvuddelen av dina 

underställda behöver för att lösa sin egen 

befattning i insatsorganisationen? 
(1=inte alls,5=fullt ut) 

Är arbetsuppgifterna med ditt arbete som chef tydligt?  12345 
(1=inte alls 5=fullt ut) 

Finns det en skriftlig arbetsbeskrivning (som du tagit del av)  Ja/nej 

av vad dina arbetsuppgifter som chef är? 

Tycker du att du motsvarar Försvarsmaktens krav på dig som chef?                        12345 
 (1=inte alls,5=fullt ut)  

Tycker du att du motsvarar dina underställdas krav på dig?                                      12345 
(1=inte alls,5=fullt ut)   

Anser du att du företräder Försvarsmakten gentemot dina underställda?            12345 
(1=inte alls,5=fullt ut)  

Anser du att plutonchefen har blivit mer arbetsgivarföreträdare 12345 

mot sina underställda än tidigare? (1=inte alls,5=fullt ut) 

Tycker du det är rätt att plutonchefen är en arbetsgivarföreträdare? Ja/nej 

 

Varför svarade du ja eller 

nej på föregående fråga? 

 

 

Har du gått kursen arbetsgivarföreträdare (A1) eller motsvarande utbildning? Ja/nej 
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Anser du att du har de kunskaper och färdigheter som en  

arbetsgivarföreträdare på din nivå behöver?   Ja/nej 

 

Anser du att du har de befogenheter som behövs för  Ja/nej 

att vara en arbetsgivarföreträdare på din nivå 

 

Om du svarade nej på någon av  

föregående två frågor,  

ange vad du saknar? 

 

Anser du att du får det stöd som du behöver       Ja/nej 

som arbetsgivarföreträdare på din nivå? 

Om du svarade nej på föregående 

fråga, ange vad du saknar?  

 

Ange hur nödvändigt det är att… Närvara vid underställdas verksamhet           12345 

 (1=inte alls nödvändigt,5=mycket nödvändigt) Planera/förbereda din enhets verksamhet    12345 

 Stödja din chef med andra uppgifter               12345 

                                                                                                        Genomföra uppgifter kopplat till 

 arbetsgivarföreträdarskap t.ex. PRIO, 

 arbetstid, arbetsmiljö, arbetsrätt, 

 löne- och utvecklingssamtal mm                    12345 

  

Är det acceptabelt enligt dig att prioritera att närvara 

i din enhets verksamhet om det påverkar din förmåga att                     12345 

utöva arbetsgivarföreträdarskap? (1=inte alls,5=fullt ut) 

Är det acceptabelt enligt din chef att prioritera att 

närvara i din enhets verksamhet om det påverkar din förmåga                                 12345 

att utöva arbetsgivarföreträdarskap? (1=inte alls,5=fullt ut) 

Det är lätt att både närvara i mina underställdas verksamhet och                    12345 

utöva arbetsgivarföreträdarskap. (1=lätt,5= svårt) 
 

Ange vad som försvårar att både närvara i 

dina underställdas verksamhet och utöva 

arbetsgivarföreträdarskap. 

Vad ligger din lojalitet som chef? (1=hos underställda,5=hos Försvarsmakten)                       12345 

 

Instämmer du…                                 Du ”kör” skrivbord istället för att vara med dina underställda?            12345 

 (1=Instämmer inte,5=instämmer helt)    Din arbetstid räcker INTE till för alla  dina arbetsuppgifter?                    12345 
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Ange gärna andra tankar kring dina arbetsuppgifter och om det finns motverkande krav från dig, dina 

underställda eller din chef (du kan även skriva på baksidan). Tack för din medverkan! 

 


