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Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att ta reda på om det går att använda samma 
form av kontroll på heterogena grupper, yrkessoldater, som det gjorde förr med 
homogenagrupper, värnpliktiga. Problemet ligger i hur ledarskapet ska anpassas efter en 
grupp med heterogen mognad. Metoden jag har använt mig av för att ta reda på hur 
kontrollen upplevs är att studera en skarpskjutning med yrkessoldater och därefter genomföra 
en enkät undersökning med de deltagande. Litterturstudier har kombinerats med en 
enkätstudie.  Vald teori är situationsanpassat ledarskap. Det centrala i teorin är hur ledaren 
anpassar ledarskapet efter de personer som leds. Studien bedrivs på en ledningspluton på P7, 
Revingehed. Slutsatsen blir att det går att använda sig av samma form av kontroll på  
heterogena  grupper som på  homogena grupper.  

Abstract 
The purpose of this work is to find out if it is possible to use the same form of control in 
heterogeneous groups, professional soldiers, as it did before with homogeneous groups, 
national service. The problem lies in how leadership should be adjusted to a group of 
heterogeneous maturation. The method I have used to find out how control is perceived is 
the study of a live firing with professional soldiers and then conduct a questionnaire survey 
with the participation. Selected theory, situational leadership. The essence of the theory is 
how the leader adapts leadership for the people is passed. The study is conducted in a lead 
platoon at P7, Revingehed. The conclusion is that it is possible to use the same test on 
homogeneous groups and heterogeneous groups. 
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1 Inledning 

”Förtroende är bra, men kontroll är bättre.”  Detta talesätt figurerar ständigt inom 
Försvarsmakten. Med detta vill jag inleda mitt arbete som grundar sig i befälens förmåga att 
balansera kontroll och förtroende utefter soldatens mognad i uppgiften. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

Jag har stött på många inom Försvarmakten som diskuterar kontrollens behov i tjänsten. Det 
har framförallt varit på tal med de individer som gjort sin värnplikt, kanske varit anställda i 
Försvarsmakten en längre period och nu utbildas för att åka iväg på utlandstjänst för en 
andra eller tredje gång. På samma sätt blir det nu med anställda soldater. Eftersom 
värnpliktssoldater hade en homogen utbildningsståndpunkt kunde samma form av kontroll 
och ledarstil användas för alla. När vi nu talar om en heterogen utbildningsståndpunkt i det 
nya försvaret med yrkessoldater blir frågan intressant om befälens kontroll går att applicera 
på samma sätt på denna grupp. Uppfattas denna kontroll som överdriven eller bidrar den till 
att individen kommer mer i fokus och på så sätt utvecklas? Detta är givetvis beroende på 
vilket förband det talas om. Det talas på en del förband, så som fallskärmsjägarskolan (FJS), 
om att kontroll är mycket utvecklande och nödvändig utifrån säkerhetsmässiga skäl. 
Individer på andra förband, så som ledningsregementet (LedR), anser inte det nödvändigt i 
lika stor utsträckning. Detta grundar jag på egna erfarenheter från förbanden. Tre veckors 
utbildning på FJS för att därefter genomföra två hopp på 400m, veckorna fylldes med 
drillutbildning som enligt Försvarsmakten syftar till att ”handla med ryggraden” för att veta 
hur man ska agera vid extrema situationer utan att behöva tänka efter.1 Kontroll 
genomfördes över tiden av befälen i syfte att kontrollera så att alla soldater förstått vad som 
skulle göras och så att alla säkerhetsåtgärder genomfördes.  Befälen utövade en stereotyp 
kontroll, som är grundad i värnpliktsystemet där grupper var homogena. På 
ledningsregementet handlade kontrollen snarare om soldatens egna ansvar. Delar av 
förbandet, sambandsenheterna, är utspridd på en väldigt stor yta vilket innebär att befälen 
inte kan kontrollera dem i samma utsträckning, här handlar det snarare om förtroende för 
soldaten. Problemet inom Försvarsmakten blir hur befälen skall nyttja kontroll på soldater 
som varit anställda i Försvarsmakten olika tid utan att detta uppfattas som 
överkontrollerande av de erfarna och hur befälen kan dra nytta av den positiva delen av 
kontrollen. Risken är att i dagens grupper som är heterogena utgår kontrollen från den lägsta 
utbildningsnivån i gruppen och rikserar att upplevas som överkontrollerande av de mer 
erfarna soldaterna. Detta kan i sin förlängning enligt Försvarsmakten bidra till bristande 
motivation och lojalitet mot befälen och även Försvarsmakten.2 Bristande motivation och 

                                                            
1 Försvarsmakten 2006, s.146 
2 Försvarsmakten, 2006 
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lojalitet kan också bidra till att gruppens stridsvärde försämras, på grund av försämrad 
inlärning och vilja till ansträngning.3 Detta i sin tur riskerar att påverka Försvarsmaktens 
förmåga till väpnad strid. Har befälen en förmåga att anpassa sin ledarstil efter soldatens 
mognad och räcker detta för att kunna kontrollera heterogena grupper?  

 

1.2  Definition 

Kontroll: ”[…], övervakning, tillsyn, granskning; styrning”4 
Stressor:  ”[…], påfrestning som framkallar de kroppsliga och psykiska reaktioner som 
sammanfattas i benämningen stress.”5 
Stress: ”[…]  de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska 
påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).”6 
 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att analysera vilken form av kontroll som Försvarsmakten bör 
eftersträva för att soldaten skall utvecklas mot de mål som är uppsatta. Detta 
operationaliseras genom en skarpskjutning, där följande frågor bli grunden för fortsatt 
studie:  

Frågeställning: Kan ”standardkontroll” grundad i värnpliktsutbildning vara funktionell i 
heterogena grupper av yrkessoldater? 

Underfrågor/delfrågor 
1. Uppfattar soldaten kontroll i en tillämpad stridsskjutning, som negativt/positivt? Upplever 
soldaten någon skillnad på direkt och indirekt kontroll? 

2. Vilken åtgärd uppfattar soldaten som den mest utvecklande åtgärden från befälen till 
soldaten? (Uppmuntran, bestraffning, ingen respons).  

 

1.4 Avgränsningar  

Min första avgränsning är urval av förband, P7, på grund av tidsförhållandena och 
tillgänglighet. Jag har valt att använda mig av en pluton, ledningspluton, även detta på grund 
av tidsförhållandena samt tillgängligheten. Erfarenheten i plutonen är en spridning från 10 

                                                            
3 Försvarsmakten, 2006, s. 19,20, 
4 Nationalencyklopedin  
5 Nationalencyklopedin   
6 Nationalencyklopedin  

http://www.ne.se/lang/stress
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månader till 26 månader i Försvarsmakten. Anledningen till att jag valt att avgränsa till 
skarpskjutning vid ett tillfälle som instrument för kontroll är eftersom det är en situation 
som kräver mycket uppmärksamhet från befälen och medför en ”påtvingad” form av 
kontroll som soldaten upplever på ett eller annat sätt. 

 

2 Litteratur 

Detta kapitel behandlar den teori som ligger till grund för den fortsatta studien. Jag redogör 
för bakgrunden till val av teori, vilka teorier jag valt bort,  samt redogör för teorin.  

För att finna källor till uppsatsen användes Google Scholar som verktyg. Följande ord 
fungerade som sökord; ’visitation inom Försvarsmakten’; ’allaititel: Stöd eller kontroll’, samt 
’kontroll hämmar individutvecklingen’. Sökningen begränsades till 2000-2012 och delades 
upp på femårsperioder, plus 2011-2012. Träffarna bedömdes därefter som relevanta eller 
icke relevanta. För att träffarna skulle bedömas som relevanta krävdes det att de antingen 
berörde Försvarsmakten, motivation eller stöd och kontroll.  Träffarna är rangordnade enligt 
tabellen nedan: 

Tabell 1. Litteratursökning resultat, Google Scholar 

 

2000-2005 2006-2010 2011-2012 
Bedöms som 
relevanta 

’Visitation inom Försvarsmakten’ 17 32 4  1 
’allaititel: Stöd eller kontroll’  1  1  0  1 
’Kontroll hämmar individutvecklingen’  2 14  4  1 
Totalt 20   47 8   3 

 

Jag analyserade de tre träffar som jag bedömde som relevanta. Jag använde mig av dessa tre 
träffars referenslitteratur som grund för egna studier. Referenslitteraturen delas upp i teori 
del och tidigare forskning och beskrivs mer utvecklande under respektive rubrik. Nedan 
följer de tre träffar som bedömdes relevanta för min uppsats, dess referenslitteratur i sin 
helhet finns i bilaga 3:  

Träff 1) Esbjörn Forrs och Viktor Fredbäck, ”Gör om gör rätt”, C-uppsats nr 2007:6, Uppsala 
universitet, återfinns under tidigare forskning. Referenslitteratur; Försvarsmakten 2006; 
Hermansen 2000; Imsen 2000 återfinns bilaga 2. Rehn 1999, återfinns i tidigare forskning.  

Träff 2) Jan Olsson, ”Stöd eller kontroll”, C-uppsats 2009:8, Uppsala universitet. 
Referenslitteratur; Vikner 2007.  
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Träff 3) Carina Gullberg och Jaana Ylä-Kojola, Medarbetarsamtal, arbetslivspedagogik 
C/pedagogik med didaktisk inriktning C, Örebro universitet. Referenslitteratur; Bolman & 
Deal 2005.     

Komplement till denna litteratur var tidigare utdelad studentlittertur från Försvarsmakten, 
som återfinns i referensförteckningen. Jag studerade och analyserade litteraturen som tagits 
fram från träff 1-3 litteraturreferens. Jag gjorde därefter ett urval av vilken litteratur som 
skulle användas som grund för uppsatsen. Inledningsvis var uppsatsen inriktad på tre teorier 
varav en större bredd av litteratur behövdes för att beskriva teorierna (Larsson Gerry, 
Ledarskap under stress, 2010. M. Hermansen, Lärandets universum, 2000). Därefter 
avgränsade jag uppsatsen till en teori, och med detta också ny litteratur (Peter G. Northouse, 
Leadership, 2007). Resterande litteratur som är nämnd ovan, samt i bilaga 2, fungerade som 
referenslitteratur för att skapa fler perspektiv kring frågeställningen.     

 

2.1 Val av teori 

Anledningen till att jag har valt denna teori för analysera min studie är för att den fokuserar 
på anpassningsbarhet. Mitt problem grundar sig i hur man skall anpassa ledarskapet i 
grupper med heterogen mognad, i förhållande till hur man gjorde förr när vi hade ett 
värnpliktssystem med relativt likt erfarna soldater, alltså en mer homogen grupp. De teorier 
som jag valt bort är behavorismens, operant betingning; stressteorin samt konventionellt 
ledarskap. Ett annat perspektiv som jag också valt bort är om kontrollen blir en drivkraft för 
att prestera bättre eller om den uppfattas som negativ och på sätt också hämmande. En av 
Peter Jarvis tre kategorier inom icke-lärande  är icke-beaktande (non-consideration), vilket 
innebär att individen registrerar nya möjligheter men tar inte hänsyn till dessa på grund av 
stress eller rädsla.7 Enligt drivkraftsdimensionen, vilken är en av lärandets tre dimensioner, 
är motivation, vilja och till viss del attityder en del av lärandet.8  

 

2.2 Teori 

Situationsanpassat ledarskap behandlar framförallt mognadsgraden på/hos de som leds i 
kombination med ledarstilen. Jag hade i ett tidigare skede valt tre andra teorier; 
behavorismens operanta betingning, stressteorin, samt konventionellt ledarskap, men 
eftersom studien inte gav nåra större utslag på att soldaten uppfattade situationen som 
stressande blev det svårt att använda dessa teorier för att analysera min data. Jag har därför 
valt situationsanpassat ledarskap som teori eftersom det genom denna på ett tydligare sätt 

                                                            
7  Illeris, 2007, s. 183 
8  Illeris, 2007, s. 110 
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går att jämföra mogna och erfarna soldater med omogna och oerfarna soldater och på så 
sätt på ett mer stilrent sätt svara på min frågeställning. Jag kommer i diskussionen ta med 
andra perspektiv för att belysa frågeställningen från olika synvinklar. 

Situationsanpassat ledarskap 

Figur 1. Samband mellan situationsanpassat ledarskap och ledarskapsform/mognad i 
uppgift  

 
 

 

 

 

 

 

Situationsanpassat ledarskap grundar sig i att det behövs olika form av ledarskapsbeteende i 
olika situationer.9 Det centrala i teorin är hur ledaren anpassar ledarskapet efter de personer 
som leds. I fortsättnigen benämner jag personernas som leds som soldater. Inom det 
situationsanpassade ledarskapet talar Hersey and Blanchard om att det hos ledaren finns ett 
Supportive (relationship) behaviors, relationsbeteende, kombinerat med ett Directive (task) 
behaviors, uppgiftsbeteende, som skall balanseras och nyttjas på bästa sätt beroende på 
situation.10 Ledaren måste därför döma av soldaterna utifrån vilka färdigheter de har, samt 
hur engagerade de är för att lösa uppgiften och därefter anpassa sin ledarstil efter detta. 
Soldaternas färdighet och engagemang varierar över tiden, därför anpassar ledaren sitt 
relationsbeteende och uppgiftsbeteende för att möta soldaternas behov.11 En duktig ledare 
är den person som kan bedöma vad soldaten är i behov av och utifrån det anpassa sin stil.12   

Sammanfattningsvis så innebär situationsanpassat ledarskap att ledaren anpassar sin 
ledarstil utifrån soldatens kompetens, engagemang och mognad.  

                                                            
9 Northouse, 2007, s. 91 
10 IBID, s. 91 
11 IBID, s. 91 
12 IBID, s. 92 
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Uppgiftsbeteende innebär att ledaren underlättar för soldaterna att uppnå målen genom att 
ledaren ger direktiv, bestämmer metod för utvärdering, sätter upp tidsramar, regler, samt 
visar vägen för att uppnå målen. Vid uppgiftsbeteende är det oftast envägskommunikation 
som gäller, där det talas om vad som skall göras, hur skall det göras samt vem är ansvarig för 
vad.13  

Relationsbeteendet hos ledaren hjälper soldaterna att känna sig bekväma med sig själva, 
sina kolleger samt uppgiften. Här talas det om tvåvägskommunikation som medger socialt 
och emotionellt stöd till soldaten.14 Stödet är oftast jobbrelaterat och kan exempelvis 
innebära att soldaten får hjälp att lösa problem, soldaten delger information om sig själv och 
att ledaren lyssnar.  

Figur 2. Samband mellan ledarstil och mognadsnivå i uppgiften 
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13 IBID, s. 93 
14 IBID, s. 93 
15 http://www.12manage.com/methods_blanchard_situational_leadership_sv.html 
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Ledarstilar 

Beteendena (stödjande/styrande) i kombination med varandra ger fyra stycken ledarstilar: 
instruerande, säljande, deltagande och delegerande.16 Figuren visar hur de fyra ledarstilarna 
hör samma med högt respektive lågt uppgifts- och relationsbeteende, samt hur soldaternas 
mognad kopplas samman med ledarstilarna.  En effektiv ledare är den som kan anpassa sin 
ledarstil efter soldatens mognad. De fyra stilarna bildar tillsammans ett sätt för ledaren att 
komma fram till målet och för soldaterna att nå resultat i takt med att de blir mer 
självständiga. Medarbetarna flyttar sig stegvis inom mognadsnivåerna (D1-D4) när de är 
mogna för att ta nästa steg, ledaren skall samtidigt ändra sitt beteende beroende på hur 
långt soldaten har kommit i sin mognad.   

Instruerande ledarstil (S1) innebär att ledaren har ett högt uppgiftsbeteende i kombination 
med ett lågt relationsbeteende.  Fokus ligger på att uppnå målet, ledaren ger instruktioner 
om vad och om hur soldaterna skall göra för att uppnå det, för att sedan övervaka dem 
noggrant.17  

Säljande ledarstil (S2) innebär att ledaren har en hög grad av uppgiftsbeteende i 
kombination med en hög grad av relationsbeteende. Här ligger fokus både i att uppnå målet 
och att möta soldatens emotionella behov. Ledaren involverar sig själv i uppgiften, 
uppmuntrar soldaterna och tar gärna emot inputs från dem. Ledarstilen präglas dock ändå 
av att det är ledaren som tar det avgörande beslutet om vad som skall uppnås och hur.18  

Deltagande ledarstil (S3) innebär att ledaren har ett lågt uppgiftsbeteende i kombination 
med ett högt relationsbeteende. Denna ledarstil fokuserar inte direkt på målet utan 
använder sig av relationsbeteendet för att ta fram soldaternas kompetens kring uppgiften 
och på så sätt uppnå målet. Denna ledarstil präglas av att ledaren lyssnar på soldaten, ger 
feedback, frågar soldaten om inputs, berömmer soldaten. Ledaren stödjer, uppmuntrar och 
tar del i uppgifterna.19    

Delegerande ledarstil (S4) innebär att ledaren har högt uppgiftsbeteende i kombination med 
högt relationsbeteende. Denne ledarstil innebär att ledaren ger soldaterna mindre direktiv 
på lösande av uppgift, vilket bidrar till att soldaten känner att den har ett förtroende från 
ledaren och känner sig motiverad. Ledaren är mindre delaktig i planering, styrning av 
detaljer och har endast gett ett tydligt mål. Detta bidrar till att soldaten får ta mer eget 
ansvar för att lösa uppgiften och ledaren avstår från att ingripa. 

 

                                                            
16 Northouse, 2007, s. 93 
17 IBID, s. 93 
18 IBID, s. 93 
19 IBID, s. 94  
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Utveckling/mognadsnivå 

Enligt situationsanpassat ledarskap så har soldater generellt olika mognadsnivåer beroende 
på vilken uppgift som skall lösas. Detta mäts i kompetens kopplat till engagemang och 
handlar om hur mogen en soldat är för att lösa en specifik uppgift. Mognadsnivån delas in i 
låg, måttlig eller hög. Dessa nivåer är indelade i fyra block: (D1) låg kompetens, men  högt 
engagemang. Soldaten har svårt att veta hur uppgiften skall lösas men är väldigt engagerad 
och exalterad över utmaningen. (D2) har någorlunda kompetens men lågt engagemang, 
soldaten vet vad han skall göra men har tappat del av den inledningsvisa motivationen. (D3) 
de har måttlig till hög kompetens, men sakar engagemang. De har i huvudsak kompetens för 
jobbet, men är osäkra på om de kan utföra det på egen hand. (D4) har en hög grad av 
kompetens i kombination med en hög grad av engagemang av att få jobbet gjort. De har 
förmågan och motivationen att lösa uppgiften.20          

 

2.3 Tidigare forskning 

Esbjörn Forss och Viktor Fredbäck skrev en uppsats på Pedagogiska institutionen, Uppsala 
universitet 2007 med titeln ”Gör om, gör rätt”21. Uppsatsen behandlar hur en grupp 
värnpliktiga uppfattar hur begreppet ”Gör om, gör rätt” används i praktiken, samt vilka för- 
och nackdelar begreppet får i lärandesituationer kopplat till en behavioristisk teorimodell. 
De undersökte vilka positiva respektive negativa aspekter soldater och befäl uppfattade att 
”Gör om, gör rätt” hade haft för dem personligen. Resultatet de kom fram till var att 
begreppet användes väldigt ofta av befälen, men att det var både positivt och negativt 
beroende på situation. Slutsatser de dragit är att maktförhållande inom försvarsmakten blir 
viktig att uppmärksamma, eftersom befäl som använder sig av begreppet ”Gör om, gör rätt” 
ofta framställer sig som bättre än soldaten då detta sker genom envägskommunikation. 
Dock drogs slutsatsen att officerare som nyttjade sig av detta inte själv reflekterade över det. 
En diskussion kring vem den värnpliktiga lär sig för och varför, finns att tillgå i E. Forss och V. 
Fredbäcks uppsats. Detta blir relevant även i min uppsats då en diskussion kring motivation 
också kan kopplas till vilken åtgärd från befälen till soldaten som är den mest utvecklande. 
Forss och Fredbäcks forskning går även att koppla till min studie om stereotyp kontroll i 
heterogena grupper eftersom begreppet ”gör om, gör rätt” har sin grund i den stereotypa 
kontrollen fast från värnpliktsutbildningen. Detta blir då intressant för att se om det finns en 
utveckling kring hur soldaterna uppfattar situationen, då även ”gör om, gör rätt” är en form 
av kontroll. Kopplat till mitt syfte med studien går denna uppsats att användas för att 
jämföra hur soldater i en homogen grupp uppfattar kontroll med hur de i min studie med 
heterogen grupp uppfattar det.    

                                                            
20 Northouse, 2007, s. 95 
21 E. Fors och V. Fredbäck, 2007:6  
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Siv Rehn skrev en doktorsavhandling 1999 med titeln ”Det oavsiktliga lärandet – försvarets 
räddningsplanka?”.22 Avhandlingen är en granskning av värnpliktigas lärande under 
värnpliktsutbildningen och värnpliktssystemets funktion i samhället. Syftet med S. Rehns 
avhandling var att beskriva och förstå vad det är för lärande som sker under 
värnpliktsutbildningen, varför det sker och i vilken funktion värnpliktssystemet har i 
samhället.23 Rehns avhandling drar slutsatsen att inom den äldre generationen visade de 
flesta män en acceptans för den hierarkiska organisationen. Dock accepterades inte hård 
disciplin med bristande respekt mot de värnpliktiga.24 Inom mellangenerationen var det 
svårt att hitta fördelar med disciplinen, de ställde sig hellre utanför som soldater och ville 
inte gå in i ”den komplementära rollen”25, vilket enligt befälen innebar att vara en god 
soldat. Kombination av meningslöshet och nedlåtande attityd gav ingen vidare tilltro till 
verksamheten. Den senaste generationens upplevelser präglades av ”att man lär sig mycket 
om sig själv”26, motivationens fokus var ändrat från att tjänstgöra för sitt fosterland, till att 
göra det för sin egen skull. Min tolkning blir att dagens unga sätter högre krav på ett 
anpassat ledarskap, som präglas av en balans av kontroll förhållande till soldatens mognad i 
uppgiften, jämfört med äldre generationers uppfattning.   

 

2.4 Hypotes 

Min hypotes är med utgångspunkt i teorin att kontrollen upplevs som mer negativt 
kontrollerande av soldater med högre mognadsgrad jämfört med soldater med låg mognad i 
uppgiften. 

 

3 Metod 

Detta kapitel behandlar den metod jag använt mig av. Jag inleder med att beskriva metoden 
i stort, därefter studien/skarpskjutningen och deltagarna, slutligen enkäten.  

 

 

 

                                                            
 
22 Rehn, 1999:26  
23 IBID, s.25 
24 IBID, s. 189, 
25 IBID, s. 192 
26 IBID, s. 194, 
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3.1 Metod och disposition 

Jag har valt en  metod som är en kombination av litteraturstudier och enkäter.  

I uppsatsen används ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att materialet tolkats i 
syfte att nå förståelse. Tolkning innebär att tyda tecken och ange dess betydelse.27 Enligt 
Ödman (1979) kan tolkandet delas upp i tre funktioner att säga eller att utsäga, att förklara 
eller att översätta.28 Genom detta utvecklas problemformuleringen i takt med 
uppsatsskrivandet. Ett hermeneutiskt förhållningssätt till teorin används vid jämförelsen 
mellan teori och enkät, samt vid tolkningen av sammanställningen av enkäterna.   

En studie av litteraturen genomfördes för att finna de specifika områdena,  inom teorin som 
kunde kopplas mot frågeställningen. Teorin är beskriven övergripligen i uppsatsen, men med 
nedslag i de område som är primära för uppsatsen. 

Tolkningsvalididitet29 togs i beaktande i skedet där deltagarnas svar av enkäten 
sammanställdes, vilket innebar att deltagarna förståelse av och tolkning av frågorna 
beaktades. För att undvika andra tolkningar av frågorna genomfördes en utprovning av 
frågorna innan den skarpa enkäten med tio kadetter. Formuleringen på några frågor fick 
justeras på grund av att de inte var tydliga nog. Teoretiskvaliditet30 diskuterades då 
resultaten från litteraturstudien, vald teori, jämfördes mot resultaten från den 
kvantitativa/kvalitativa enkätundersökningen.31 På så sätt kunde frågeställningen besvaras.32   

Litteraturstudie genomfördes enligt ovan, djupare nedslag i vald teori med utgångspunkt i 
tidigare avgränsningar. En kvantitativ/kvalitativ enkät togs fram med utgångspunkt i teorin 
kopplat till frågeställningen. Urval och antal frågor kopplades till avgränsningen. Tio stycken 
frågor togs fram. Fråga 1-9 var ensvarsfrågor, med svarsalternativ; ja, ibland/delvis, nej, 
aldrig tänkt på det/påverkar mig inte. Fråga 10 var en flersvarsfråga där flera alternativ 
kunde kryssas i beroende på soldtens uppfattning. Avslutningsvis fanns en övrigt punkt där 
soldaten själv kunde fylla i om han/hon ansåg att det saknades någonting (se bilaga 1).   En 
utprovning av frågorna genomfördes innan den skarpa enkäten. Tio stycken kadetter fick 
svara på enkäten efter att en simulering av övningen genomförts. Kadetterna svarade utifrån 
egna erfarenheter av liknande moment. Feedback på enkäten lämnades av kadetterna och 
ändringar av enkät genomfördes utifrån detta resultat i syfte att skapa enkelhet i enkäten.  

En kvantitativ/kvalitativ enkätundersökning genomfördes med soldater ur en pluton från ett 
specifikt regemente, efter en halv dags genomförande av skarpskjutning. Enkäten var 
                                                            
27 S. Rehn  1999:26, s. 63-64 
28 IBID s. 64 
29 Jonsson, 1997, s. 4 
30 IBID, s. 5  
31 M. Denscombe, 1999, s. 185-186, 
32 IBID, s. 186, 
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strukturerad med möjlighet till tillägg i form av egna tankar och reflektioner från soldaten. 
Enkäten var anonym och frivillig.  

Studien utgick ifrån en specifikt situation inom Försvarsmakten där soldater genomförde 
skarpskjutning. Övningsledare samt biträdande övningsledare (mfl). genomförde kontroll av 
soldaternas färdighet genom att kontrollera deras agerande i höjd med dem respektive 
bakom dem. Kontrollen genomfördes på ett standardiserat och enkelt sätt.  Inledningsvis 
skulle en observation även genomföras, vilket togs bort på grund av att det var omöjligt för 
mig att observera 20 stycken soldater samtidigt.  

3.2 Empiri/skarpskjutningen  

Studien begränsades till ett förband (P7). Samverkan med övningsledaren innan genomfört 
skjutpass skedde. Övningsledaren orienterades om att studien inte skulle påverka övningen 
och att genomförandena skulle genomföras enligt standardförfarande. Informationen var 
viktigt för att soldaten inte redan innan genomförandet skulle veta om att han/hon skulle 
svara på frågor kring kontroll som då eventuellt hade kunnat påverka resultatet.  

Därefter genomfördes en skarpskjutning på Ravlunda skjutfällt, P7, med 20st soldater ur 
ledningsplutonen. Två befäl deltog, övningsledare och biträdande övningsledare, samt jag 
som observatör. Kompanichefen och hans ställföreträdare var även med del av skjutningen.  

Skjutningen bestod av strid i anfallsmålet, gruppstrid med en omgång per sida av en väg, 
terrängen de skulle ta hade ett djup på cirka 500m. Det var dukat med cirka 16st 2010 
fallmål, varav hälften placerade per sida väg. Terrängen var öppen till betäckt, bra ljus och 
väderförhållanden.  

Plutonen bestod av tre grupper, två ordinarie gruppchefer och en ”stand in”. Soldaternas 
erfarenhet av strid i anfallsmålet var varierande, den person som hade minst erfarenhet 
hade aldrig tidigare genomfört skarpskjutning på annan plats än skjutbana och personen 
med mest erfarenhet hade gjort sin värnplikt på pansar skytte pluton och varit i 
försvarsmakten 26 månader.  

Två grupper hann genomföra skjutningen två gånger under förmiddagen och en grupp hann 
genomföra skjutningen tre gånger. Ett moment var cirka 30 minuter långt, från utgångspunkt 
för anfall till och med genomförd utvärdering. Under genomförandet befann sig minst ett 
befäl per sida av väg och förflyttade sig mellan skyttarna. Kontroll och åtgärder genomfördes 
över tiden, allt ifrån tillsägelse om att säkra vapnet, byta magasin, vara aktiva i 
eldställningarna till att gå in och avbryta vid eventuell fara. Samtliga soldater fick någon gång 
under genomförandena uppleva både att ett befäl befann sig i höjd med dem och 
kontrollerade soldatkunskaperna, samt befann sig bakom soldaterna för att skapa en 
helhetssyn. 
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Själva genomförandet inleddes med att soldaterna stod på ett led linje, med en omgång på 
var sida väg. Gruppchefen fick framåt av övningsledaren och momentet började. Efter själva 
genomförandet genomfördes en utvärdering, soldaterna för sig och befälen för sig. Därefter 
utvärderade befälen soldaterna och gruppchefen fick redogöra vad de kommit fram till.    

Därefter, i samband med lunch, genomfördes en enkätundersökning med 20 soldater, 
samtliga deltagande soldater genomförde enkäten och den tog cirka fem minuter att fylla i.  
Jag inledde med att beskriva varför jag varit där och syftet med enkäten, orienterade om att 
den var frivillig och anonym. Jag fick inga förståelsefrågor, vilket skulle kunna tyda på att 
enkäten var tydlig och enkel. 

Slutligen sammanställdes resultatet av enkäten och jämfördes med teorin.  

 

3.3  Deltagarna  

Deltagarna bestod av 20 stycken soldater, 19 stycken män och 1 kvinna. Soldaterna är 
mellan 20-32 år. Soldaterna hade en erfarenhet inom Försvarsmakten på 7 - 26 månader. 
Den genomsnittliga soldaten, medelvärdet, på Ledningspluton på P7 2012 är 23,6år, 
medianen är 22år. En uppdelning genomfördes mellan oerfarna soldater, som jag i 
fortsättningen kallar rookies, och erfarna soldater. Grunden för uppdelningen var antal 
månader i Försvarsmakten och för att soldaten skulle räknas som erfaren drogs gränsen vid 
20 månader, tillika mogna i uppgiften. Befälen som genomförde skarpskjutningen är 
anställda i försvarsmakten på P7, Revingehed. Övningsledaren och biträdande 
övningsledaren har erfarenhet av utlandstjänstgöring och båda har varit anställda i 
försvarsmakten en längre tid.  

 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel redogör jag för de resultat som skarpskjutning och enkät bidragit till, samt 
analysen av detta under respektive graf. 

Frågor och svar som inte är centrala för frågeställningen redovisas i bilaga 1. Frågor med 
liknande svar har sammanslagits i en graf genom att svaren sammanställts och delats på två, 
när det blivit ett udda svar har det avrundats uppåt. Därav att resultatet i vissa fall visar på 
fler än tjugo deltagare i antal.     

Sammanställning av deltagarnas erfarenhet i Försvarsmakten: 
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Fråga 1,2: Upplever du det som stressande när befälen finns 
där när du skjuter? 

Svar från: 

 

Figur 3. Deltagarnas erfarenhet i Försvarsmakten 

 

Graf 1. Stress (sammanslagning av fråga 1 och 2, bilaga 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 1  Analys 

Av rookies är det en person som uppfattade det som stressande när befälen befinner sig där 
när de skjuter. Fyra stycken som delvis uppfattar det som stressande och fem stycken som 
inte uppfattar det som stressande.  

Av de erfarna är det ingen som uppfattar det som stressande när befälen befinner sig där när 
de skjuter. Fyra stycken som delvis uppfattar det som stressande och sju stycken som inte 
uppfattar det som stressande.  
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Fråga 3,4: Upplever du det som att du presterar bättre när 
befälen finns där när du skjuter? 

Svar från: 

Detta tyder på att ingen av soldaterna uppfattar det som negativt när befälen befinner sig 
där vid skjutningen, vilket går i linje med att det troligen inte är någon större skillnad mellan 
rookies och erfarna vad gäller stress i denna situation. Resultatet tyder på att kontrollen 
uppfattas delvis som positiv, men det går inte att utesluta att befälens närvaro uppfattas 
som en stressor. 

 

Graf 2. Prestation (sammanslagning av fråga 3 och 4, bilaga 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Analys 

Av rookies är det två personer som upplever att de presterar bättre när befälen befinner sig 
där när de skjuter. Sex personer som delvis uppfattar det som att de presterar bättre samt 
en person som inte uppfattar att han/hon presterade bättre. 

Av de erfarna är det ingen som uppfattar att de presterar bättre när befälen befinner sig där 
när de skjuter. Nio stycken som delvis uppfattar det som att de presterar bättre samt en 
person som inte uppfattar att han/hon presterar bättre.  

Detta tyder på att endast ett fåtal (två) uppfattar det som ökad prestation när befälen 
befinner sig där under skjutningen. Majoriteten ser en delvis ökad prestation, men det är 
inte någon större skillnad mellan rookies och erfarna. Resultatet tyder på att kontrollen 
delvis uppfattas som positiv, vilket går i linje med att befälens närvaro skulle kunna innebära 
ökad prestation. 
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Fråga 7: Vad uppfattar du som den mest utvecklande åtgärden 
av befälen till dig som soldat? 
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Fråga 10: Hur upplever du befälens kontroll? 

Svar från: 

 

Graf 3. Utvecklande åtgärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Analys 

Av rookies är det  tio stycken som uppfattar uppmuntran som den mest utvecklande 
åtgärden från befälen till soldaten.  

Av de erfarna är det nio stycken som uppfattar uppmuntran som den mest utvecklande 
åtgärden, samt en som inte vill ha någon respons alls. 

Resultatet motsäger inte att detta skulle kunna innebära att det inte är beroende av 
erfarenhet som vilken form av åtgärd som upplevs som mest utvecklande. Studien tyder på 
att uppmuntran är den åtgärd som upplevs som mest utvecklande.  

 

Graf 4. Kontroll 

 

 

 

 

 

Svar från: 
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Figur 4 Analys    

Av rookies är det sju stycken som uppfattar befälens kontroll som inspiration och motivation, 
en som uppfattar det som personlig omtanke, samt en som uppfattar det som 
överkontrollerande. 

Av de erfarna är det åtta stycken som uppfattar befälens kontroll som inspiration och 
motivation, fem stycken som uppfattar det som personlig omtanke, fyra stycken som 
uppfattar det överkontrollerande, samt en som uppfattar det som onödig. 

Detta motsäger inte att beroende på hur långt soldaten har kommit i mognadsnivåerna 
uppfattas kontrollen någorlunda olika. Studien tyder på att kontroll upplevs främst som 
inspiration och motivation. Utöver det tyder detta på att de erfarna uppfattar personlig 
omtanke som viktig i större utsträckning, samt att de i viss mån blir överkontrollerade.  

 

Hypotes: Min hypotes är med utgångspunkt i teorin att kontrollen upplevs som mer negativt 
kontrollerande av soldater med högre mognadsgrad jämfört med soldater med låg mognad i 
uppgiften.   

- Resultaten stödjer inte min hypotes, vilket jag återkommer till i diskussionen nedan. 

 

5 Diskussion 

I detta kapitel redogör jag för syftet med arbetet, därefter svarar jag på frågeställningen, 
delfrågorna samt hypotesen kort. För att sedan diskutera resultatet med utgångspunkt i 
teorin, därefter med utgångspunkt i tidigare forskning och slutligen med utgångspunkt i 
motivation.  Avslutningsvis lyfter jag fram kritiken mot arbetet. 

Syfte: Syftet med studien är att analysera vilken form av kontroll som Försvarsmakten bör 
eftersträva för att soldaten skall utvecklas mot de mål som är uppsatta.  

Min studie var avgränsad till en pluton, vid ett tillfälle och en specifik skarpskjutning. Därför 
är det svårt att säga vilken form av kontroll som Försvarsmakten bör eftersträva för att 
soldaten skall utvecklas mot de mål som är uppsatta, eftersom mina resultat endast kan tyda 
på vad den plutonen som deltog upplever. Vilket tyder på att samma form av kontroll kan 
användas för heterogena grupper som för homogena grupper vid en skarpskjutning. För att 
ta reda på mer kring vilken form av kontroll krävs vidare forskning kring samma ämne, med 
fler metoder samt större bredd i antal och i erfarenhet.    
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Frågeställning: Kan ”standardkontroll” grundad i värnpliktsutbildning vara funktionell i 
heterogena grupper av yrkessoldater? 

Med utgångspunkt i resultaten från studien så tyder det på att ”standard kontroll” grundad i 
värnpliktsutbildning skulle kunna vara funktionellt i heterogena grupper av yrkessoldater. 
Detta grundar jag på att de erfarna inte reagerar särskilt starkt på kontroll. Dock kan jag inte 
generalisera min studie på hela Försvarsmakten då den endast är genomförd på en pluton 
med 20 deltagare i en specifik situation.   

 

Del fråga 1: Uppfattar soldaten kontroll i en tillämpad stridsskjutning, som negativt/positivt? 
Upplever soldaten någon skillnad på direkt eller indirekt kontroll? 

Resultaten tyder på att soldaten uppfattar befälens närvaro som en stressor, men också som 
att närvaron ökar prestationen. Resultaten tyder även på att soldaten inte upplever någon 
märkbar skillnad (se bilaga 1) på direkt eller indirekt kontroll.  

Del fråga 2: Vilken åtgärd uppfattar soldaten som den mest utvecklande åtgärden från 
befälen till soldaten? (Uppmuntran, bestraffning, ingen respons)   

Resultaten tyder på att soldaten uppfattar uppmuntran som den mest utvecklande åtgärden 
oberoende av erfarenhet.  

 

Hypotes: Min hypotes är med utgångspunkt i teorin att kontrollen upplevs som mer negativt 
kontrollerande av soldater med högre mognadsgrad jämfört med soldater med låg mognad i 
uppgiften.   

Resultatet tyder på att erfarna i större utsträckning uppfattar kontroll som 
överkontrollerande än rookies. Dock går det inte att dra några större slutsatser om detta 
stödjer min hypotes eller inte eftersom studien är avgränsad till en pluton. Det som blir 
intressant är att de erfarna har kryssat i fler svarsalternativ, vilket skulle kunna innebära att 
de uppfattar kontrollen på fler sätt än rookies som endast kryssat i ett alternativ. Det skulle 
också kunna innebära att med ökad mognadsgrad är förståelsen för kontroll större.   

 

Diskussion med utgångspunkt i teori 

Genom att tolka mina resultat utifrån situationsanpassat ledarskap skulle det kunna 
innebära att befälen i viss mån använder sig av en av de första ledarstilarna där fokus ligger 
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på att uppnå målet, mot de soldater som egentligen kommit längre upp i mognadsnivån. 
Detta grundar jag på att resultaten tyder på att kontroll uppfattas som någorlunda olika 
beroende på mognadsnivå. Av de erfarna soldaterna uppfattas kontrollen som framförallt 
personlig omtanke och inspiration, men även i viss mån som överkontrollerande. Detta 
skulle kunna innebära att befälen inte alltid anpassar sig efter mognadsnivån hos soldaten. 
Eftersom skarpskjutningen sker på linje med en omgång på var sida väg kan det vara svårt 
att individanpassa kontrollen eftersom momenten går relativt snabbt och befälen är få i 
antal i förhållande till soldaterna. En situation som skulle kunna liknas vid samma form av 
kontroll, där befälens förmåga att anpassa sin ledarstil efter soldatens mognad i uppgiften, 
skulle kunna vara vid kontroll av materiel inför en fältövning. Standard i Försvarsmakten är 
att en grundlig kontroll av packad materiel genomförs i syfte att kontrollera att all materiel 
är med. I en sådan situation skulle kontrollen kunna upplevas som överkontrollerande av de 
soldater som har större mognad i uppgiften, medan de soldater som är i början av 
mognadsnivån eventuellt skulle kunna uppfatta kontrollen som positiv och som en hjälp till 
att inte glömma någon materiel. Detta är endast ett antagande från min sida eftersom min 
studie inte behandlar detta område. Det hade dock varit intressant om man hade kunnat 
applicera resultatet från min studie med utgångspunkt i teorin på andra situationer inom 
Försvarsmakten, dock krävs det då vidare forskning på området för att kunna dra några 
slutsatser.   

Enligt teorin så skulle det innebära att om soldaten saknar viss del av kompetens och 
befinner sig i början av mognadsnivå i uppgiften så kan soldaten uppfatta situationen som 
stressande.33 Resultatet tyder på att det inte är någon större skillnad om rookies och erfarna 
uppfattar befälens närvaro som stressande, vilket skulle innebära att teorins tolkning av 
mognadsnivå inte går helt i linje med resultaten.  Dock går det inte med utgångspunkt i 
resultatet att utesluta att soldaterna uppfattar situationen som delvis stressande, vilket även 
här skulle kunna innebära med utgångspunkt i teorin att befälen använt sig av en ledarstil 
som är för en lägre nivå av mognad i uppgiften än vad soldaterna befinner sig vid.  

Genom att tolka teorin utifrån resultatet så tyder det på att enligt teorin så borde det vara 
större skillnad på resultatet mellan rookies och erfarna angående upplevd stress och 
förbättrad prestation, eftersom befälens kontroll var den samma för samtliga soldater under 
genomförandet oberoende av erfarenhet. Men resultaten från studien tyder på att det inte 
är någon större skillnad, vilket skulle innebära att teorin inte är applicerbar på en så specifik 
fråga utan bör nog snarare tolkas i sin helhet i en större kontext. Med utgångspunkt i 
resultatet så tyder befälens närvaro på ökad prestation av soldaten. Detta går i linje med 
teorin om befälen har förmåga att anpassa sin ledarstil efter soldatens mognadsnivå.  
Resultatet tyder på att kontrollen uppfattas delvis som något positivt, men det går inte att 
utesluta att befälens närvaro uppfattas som en stressor och enligt teorin skulle detta kunna 
                                                            
33 Northouse, 2007, s. 93 
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innebära att befälen har en hög grad av uppgiftsbeteende med en kombination av en lägre 
grad relationsbeteende, ledarskapet är dock ingenting jag studerat i min studie. Resultatet 
tyder på att beroende på hur långt soldaten kommit i mognadsnivå uppfattas kontrollen 
någorlunda olika, vilket skulle kunna innebära med utgångspunkt i teorin att soldaterna 
befinner sig i olika mognadsnivåer. I detta avseende stämmer resultatet överrens med 
teorin.  

Enligt situationsanpassat ledarskap behövs det olika form av ledarkapsbeteende i olika 
situationer.34 Genom att jämföra graf 4 i empirin, där hälften av de erfarna uppfattar 
kontrollen som överkontrollerande, med situationsanpassat ledarskap motsäger detta inte 
att det krävs olika form av ledarskap i olika situationer. Individen skapar sig en individuell 
tolkning av en situation. Graden av uppfattad stress beror på individens tidigare 
erfarenheter, vilket skulle kunna innebära en skillnad mellan rookies och erfarna i denna 
studie. Detta går ej att påvisa genom min empiri, då resultatet blev att varken rookies eller 
erfarna uppfattade någon större stress och då inte att den stress som uppfattades skulle 
vara negativ. För att kunna förstå hur individen uppfattar stress krävs det att man förstår 
den enskildes tolkning av potentiella yttre och inre stressorer,35 vilket inte går att analysera 
utifrån min empiri.   

Individens självbild är av stor betydelse för hur soldaten skall uppfatta och hantera en 
situation under stress.36 Eftersom det inte går att påvisa någonting negativt kring stress 
genom denna empiri, men även inte utesluta att befälens närvaro är stressande skulle detta 
innebära att inom det situationsanpassade ledarskapet kan en delegerande ledarstil 
användas vilket skulle innebära att mer ansvar läggs hos soldaten. Eftersom det inte var 
någon större skillnad mellan rookies och erfarnas uppfattning kan denna ledarstil användas i 
heterogena grupper. Detta skulle kunna innebära att ”standard kontroll” från 
värnpliktsutbildningen är funktionell i heterogena grupper gällande stress om befälen kan 
anpassa sin ledarstil. 

Resultatet tyder på att soldaterna uppfattar befälens agerande som inspirerande och 
omtanke.37 Soldaten kämpar bäst om han känner trygghet och förtroende till sin chef.38 
Enligt Försvarsmakten vill soldaten göra allt för att leva upp till befälens förväntningar för att 
få ett förtroende från honom och på så sätt ”koncentrerar” sig soldaten mer för att kunna 
prestera bättre.39 Ledarstilen präglas av att soldaten känner att den har ett förtroende från 

                                                            
34 Northouse, 2007, s. 91 
35 G.Larsson, 2010, s. 42 
36 IBID, s. 47 
37 G. Larsson, Ledarskap under stress, 2010, s.23 
38 Försvarsmakten, 2006, s. 16 
39 Försvarsmakten 2006 



22(28) 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN  2012-05-28  
OP 09-12 
Kd Keyser Annasofia 
 
befälen och att den känner sig motiverad. Detta bidrar i sin förlängning till att soldaten 
känner ett eget ansvar för att lösa uppgiften. 

Resultatet tyder på att de erfarna uppfattar befälens kontroll som personlig omtanke, vilket 
rookies inte gör i samma utsträckning. Anledningen till detta skulle eventuellt kunna vara att 
de har nått längre i sin mognadsnivå och har då också skapat sig en större förståelse för 
kontroll. Ett antagande av mig är att under en skarpskjutning kan de erfarna tycka att 
”standard kontroll” är okej, eftersom de har kunskapen om säkerhetsriskerna. Men det 
skulle kunna vara så att när det gäller helheten av tjänstgöringen så blir det angeläget att 
anpassa ledarstilen utifrån mognadsgraden som individen har för att inte soldaten skall 
tappa förtroende, motivation och vilja för organisationen. Inom det situationsanpassade 
ledarskapet skulle detta kunna innebära att det krävs en deltagande eller delegerande 
ledarstil i större utsträckning. Befälen använder denna ledarstil för att ta fram soldatens 
kompetens genom ett högt relationsbeteende. Det ges mer handlingsfrihet av denna 
ledarstil och erfarenheten bidrar till att soldaten får ta eget ansvar.  

På så sätt kan soldaterna snabbare kliva upp i mognadsnivån i uppgiften.40 Inom det 
situationsanpassade ledarskapet präglas de två högre nivåerna av feedback. Ledarstilen är 
mer fokuserad på relationen än på uppgiften, vilket bidrar till att soldaten utvecklas och 
uppfattar situationen som positiv och på så sätt också uppfattar att de delvis presterar 
bättre när befälen står intill.41   

 

Diskussion med utgångspunkt i tidigare forskning   

Med utgångspunkt i tidigare forskning kring området så tyder resultatet på att erfarna inte 
upplever kontrollen negativt under en skarpskjutning, vilket inte går i linje med Forss och 
Fredbäcks forskning kring ”Gör om gör rätt” där deras slutsats blev att befälen ofta 
framställer sig som bättre än soldaten genom envägskommunikation och ett nedvärderande 
förhållningssätt. Min undersökning pekar inte på att deras resultat är direkt applicerbara på 
min studie, men dock skulle det kunna upplevas negativt vid en annan situation. Forss och 
Fredbäck drog även slutsatsen av att befäl som nyttjar sig av denna form av kontroll inte 
själv reflekterade över det.42 Detta skulle kunna innebära att befälet saknar förmåga att 
anpassa sig efter soldatens mognadsnivå.43 Detta kan bekräftas genom Rehns avhandling 
som tyder på att en utveckling kring nyttjande av kontroll i ett värnpliktssystemet har skett, 
där fokus alltmer ligger i att soldaten skall utvecklas.44 Tolkningen av mina resultat utifrån 

                                                            
40 Northouse, 2007, s. 95, 
41 M. Hermansen, 2000, s.37/ Northouse, 2007, s.94 
42 E. Fors och V. Fredbäck, 2007:6 
43 Northouse, 2007, s. 91, 92, 
44 Rehn, 1999:26 
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Rehns avhandling blir att det därför sätts högre krav på att befälen ska använda sig av ett 
anpassat ledarskap med en balans av kontroll förhållande till soldatens mognad i uppgiften, 
trots att resultaten tyder på att kontrollen inte upplevs som negativ av de erfarna.   

 

Diskussion med utgångspunkt i motivation  

Resultatet av studien tyder på att de erfarna i vissa fall uppfattar kontrollen som 
överkontrollerande, vilket i sin förlängning skulle kunna innebära att soldaten tappar 
motivation till uppgiften och på så sätt också till Försvarsmakten. Anpassar sig inte befälen 
till soldaten kan detta innebära bristande motivation till att genomföra uppgiften och på så 
sätt eventuellt också en bristande vilja till att sedan göra rätt vid väpnad strid.45 För en 
erfaren soldat med hög mognad i uppgiften krävs en förståelse för att soldaten skall 
utvecklas och våga ta egna initiativ.46  

Genom dialog och diskussion är det enkelt att påverka den lärande i den riktning som befälet 
vill genom att medvetet nyttja kontroll till lärandets fördel, det blir viktigt att kontrollen 
anpassas efter individen.47 Detta går i linje med resultatet om vilken åtgärd som upplevs som 
mest utvecklande där uppmuntran präglas av dialog och diskussion. Därför blir chefens 
förmåga att nyttja kontrollen väldigt viktig för truppens agerande.48 En annan del som 
påverkar lärosituationen är vilka förväntningar chefen har på truppen. Utbildningen blir 
oftast mer kontrollerande och detaljstyrd om man som lärare förväntar sig att soldaten är 
osäker. Genom att skapa ett förtroende från soldaten kan chefen engagera och inspirera 
truppen till att lösa uppgiften trots att den egentligen inte motiverar dem.49  

Eftersom samtliga grupper fick genomföra momentet minst två gånger tyder detta på att 
soldaten uppfattade både den positiva och den negativa feedbacken, som utvecklande 
eftersom soldaten kunde ta till sig feedbacken och åtgärda fel vid nästa genomförande. Varje 
soldat syns och vet om detta eftersom det genomförs en utvärdering efter samtliga moment.  

Resultatet tyder på att för att höja soldatens prestation bör det finnas tillgång till ett flertal 
befäl vid varje skjutning för att i större utsträckning bidra till lärande. 

Befälen bör även ta i beaktande hur de anpassar sitt ledarskap för att matcha soldaterna, 
dock tyder resultatet på att samma form av kontroll fungerar på homogena grupper som på 

                                                            
45 Försvarsmakten, 2006, s. 18 
46 IBID, s. 94 
47 IBID,  s. 16-17 

48 Försvarsmakten, 2006 
49 Försvarsmakten, 2006, s. 18 
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heterogena grupper.50 Resultatet tyder på att soldaten presterar bättre vid kontroll. Det 
krävs eventuellt inte kontroll hela tiden utan snarare i syfte att bidra till utveckling hos 
soldaten, genom feedback.51 Människan vill synas och vara duktig och genom kontroll vid en 
skarpskjutning uppfattar soldaten det som att befälen ser soldaten och på så sätt också 
bidrar med beröm, stödjer och uppmuntrar.52  

Resultatet tyder på att kontroll uppfattas som inspiration och motivation vilket handlar om 
att entusiasmera soldaterna och engagera dem för lösandet av uppgiften. Ansvaret ligger 
hos befälet att signalera de signaler han/hon vill att truppen skall ta till sig. Önskvärt hos 
befälen är en kombination av stor karisma och humanistisk förankrad värdegrund.53 Som 
officer bör man ”…reflektera över sitt formella uppträdande, sitt språkval, sin hållning och 
sin puts.”54 Detta i syfte att man som officer alltid ska sträva efter att vara en förebild och 
föregångsman och på så sätt inspirera och motivera soldaterna. Det handlar om att genom 
en tydlig målinriktning inspirera och motivera soldaterna till att lösa uppgiften självständigt 
för att de ska våga ta ansvar och handla självständigt under en väpnad strid.  

Resultaten tyder på att för mycket kontroll skulle kunna innebära att kontrollen blir 
hämmande för soldaten, då den inte får utrymme att tänka själv eller ta egna initiativ. Det är 
nästan hälften av de erfarna i plutonen som uppfattar att befälens kontroll till viss del är 
överkontrollerande, vilket skulle kunna bidra till bristande motivation hos soldaten som i sin 
förlängning skulle kunna innebära avhopp från Försvarsmakten. Kontrollen kan också 
kopplas till soldatens självförtroende, med erfarenheten som fokus.  

Viktigt att tänka på som befäl är att allas kunskap skall tillgodoses och varje soldat skall 
bedömas efter dennes erfarenhet. Det är utbildningen som måste anpassas för att alla skall 
kunna utvecklas på ett eller annat sätt. En duktig ledare är enligt tidigare den person som 
kan bedöma vad soldaten är i behov av och utifrån det anpassa sin ledarstil.55 

 

Avslutning 

Eftersom det är svårt att mäta kontroll och hur kontroll påverkar en individ ligger en av 
begränsningarna med val av metod vid enkäten. Kritik kan riktas mot själva genomförandet 
av studien, där olika individer kan uppfatta situationen olika. Olika individer lägger olika 
värdering i orden kontroll och stress, detta kan bidra till att vid ett nytt genomförande av 

                                                            
50 Northouse, 2007, s. 93   
51 M. Hermansen, 2000, s. 38 
52 Northouse, 2007, s. 94  
53 G. Larsson,  2010, s. 21, 
54 Försvarsmakten, 2006, s. 409, 
55 Northouse, 2007, s. 92, 
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studien blir resultatet annorlunda. Även val av regemente, hade studien genomförts vid ett 
annat regemente hade svaren kanske blivit annorlunda. Eftersom jag har valt att använda 
mig av en så liten del som skarpskjutning som verktyg för att mäta kontroll, där det även 
förekommer kontroll på grund av säkerhetsrisk. Kan kritik riktas mot att det både är 
självklart att individen blir kontrollerad och att den därför inte uppfattar detta som 
någonting negativt, men också att individen förväntar sig att bli kontrollerad för att känna en 
trygghet. Kritik kan även riktas mot att det var väldigt få deltagare med i studien, här blir det 
viktigt att inte dra några generella slutsatser.  

Soldaternas erfarenhet av strid i anfallsmålet varierande, den person som hade minst 
erfarenhet hade aldrig tidigare genomfört skarpskjutning på annan plats än skjutbana och 
personen med mest erfarenhet har gjort sin värnplikt på pansar skytte pluton och varit i 
försvarsmakten 26 månader. Eftersom de flesta plutoner i Försvarsmakten idag har en 
spridning i både erfarenhet och ålder så skulle studien kunna spegla Försvarsmakten i ett 
större perspektiv, om studien genomförts på fler förband. Återkopplat till inledningen om att 
det finns en risk för att kontrollen i heterogena grupper utgår från den lägsta 
utbildningsnivån så borde detta inte vara några problem. Efter genomförd studie där 
resultaten tyder på att erfarenheten inte påverkade soldaternas uppfattning kring kontroll. 
Resultaten är inte statistiskt signifikanta vad gäller skillnaden mellan rookies och erfarnas 
uppfattning kring kontroll, eller stress, samt soldaternas uppfattning av kontroll var samma 
oberoende av befälens position under skjutningen. Resultatet tyder på att detta inte borde 
vara något större problem så länge befälen har förmåga att anpassa sin ledarstil efter 
soldatens mognad och inte nyttjar sig av överkontroll som skulle kunna bidra till bristande 
motivation, som i sin tur leder till försämrat lärande och i sin förlängning lägre stridsmoral.   

 

6 Slutsatser 

Resultaten från studien tyder på att kontrollen uppfattas som positiv, men kan inte 
generalliseras på hela Försvarsmakten då studien endast genomfördes på en pluton.  

Slutsatsen angående om soldaten uppfattar någon skillnad mellan direkt och indirekt 
kontroll tyder på att det inte är någon större skillnad. Att all form av kontroll registreras men 
kan användas i både positiv och negativ bemärkelse om befälen vet hur de ska anpassa sig i 
förhållande till soldaten.  

Slutsatsen kring min huvudfrågeställning; Är ”standardkontroll” grundad i 
värnpliktsutbildning funktionell i heterogena grupper av yrkessoldater?, blir således att 
resultatet tyder på att samma form av kontroll bör fungera i framtiden på samma sätt med 
heterogena grupper som det gjort tidigare med homogena grupper.   
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Om jag fått tillfälle att göra om samma studie en gång till hade jag valt att bredda den till fler 
förband. Jag skulle vilja att så många förband som möjligt skulle delta så att det hade gått att 
dra större slutsatser från resultaten. Jag skulle ha använt mig av i stort sätt samma frågor i 
enkäten, eventuellt riktat dem mer mot ledarskap, men framförallt breddat det till att 
befälen också fick genomföra enkäten. Jag skulle även valt att använda mig av observation 
för att tydligare kunna mäta hur soldaterna uppfattar indirekt och direkt kontroll. Jag skulle 
även kunna tänka mig att genomföra någon intervju för att kunna gå in på djupet på hur 
situationen uppfattas. Jag är nöjd med spridningen av erfarenhet på plutonen, men skulle 
vilja ha fler deltagare.     

Det hade även varit intressant att se om det efter en skarp insats gav samma resultat på 
uppfattningen kring kontroll. Jag hade kunnat tänka mig att genomföra samma studie med 
en homogengrupp för att kunna jämföra rakt över och se om det är någon skillnad mellan en 
homogen grupp och en heterogen grupp. För att kunna dra fler slutsatser hade andra 
metoder kunnat användas för att svara på samma frågeställning.  

Fortsatt forskning skulle även kunna bedrivas kring om kontrollen på hemma plan bidrar till 
att soldaten inte agerar självständigt vid utlandstjänst, eller om det bidrar till att soldaten 
känner sig trygg.  

Vidare forskning skulle även kunna bedrivas inom området kontroll genom att både befäl 
och soldat genomför enkäten för att ta reda på både befälens och soldaternas uppfattning 
kring kontroll. Detta skulle kunna bidra till en utveckling inom vilket som är det effektivaste 
sättet för soldaten till lärande.  
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Bilaga 1 

Kd Keyser Militärhögskolan Karlberg, Officersprogrammet 09-12 

Enkät till uppsats ”Upplevs indirekt kontroll annorlunda jämfört med direkt kontroll?”   
 
Syfte med enkäten: Skapa ett underlag för min uppsats, som studerar om befälens kontroll av 
soldaten bidrar till att soldaten utvecklas eller om det hämmar dennes utveckling. 

Enkäten är frivillig samt anonym, vilket innebär att ditt svar inte kan knytas direkt till dig.   

Tack för din hjälp!  

Enkäten består av tio frågor, samt en övrig punkt. Känner du att det är något du vill utveckla eller 
förtydliga gör du det under punkten övrigt.  

Man     Kvinna  
Ålder  ……. 
Antal månader i FM  …….  

Kryssa i den rutan du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. 

1. Upplever du det som stressande när befälen står bredvid dig när du skjuter? 

Ja  Delvis    Nej  Aldrig tänkt på det  
 

2. Upplever du det som stressande när befälen befinner sig bakom dig när du skjuter och du vet 
om att de finns där? (Befälen står ej i risk) 

Ja  Delvis    Nej  Aldrig tänkt på det  

Kryssa i den rutan på skalan som stämmer bäst överens med din uppfattning. 
             Om Ja på fråga 1 eller 2: 
            - Uppfattar du situationen som: 

Utmanade   Övermäktig  

Kryssa i den rutan du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. 

3. Upplever du det som att din prestation blir bättre när befälen står bredvid dig när du skjuter? 

Ja   Delvis    Nej   Påverkar mig inte  
4. Upplever du det som att din prestation blir bättre när befälen befinner sig bakom dig när du 

skjuter? 

Ja   Delvis    Nej   Påverkar mig inte  

   VÄND   
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5. Är du rädd för att det ska blir några konsekvenser från befälen om du presterar dåligt? 

Ja    Nej                         Vet ej  
 
Om Ja på fråga 5: 
- Har du varit med om några konsekvenser? 

Ja  Nej  
 

6. Får du beröm om du presterar bra? 

Ja    Ibland     Nej  
 

7. Vad uppfattar du som den mest utvecklande åtgärden av befälen till dig som soldat? 

Uppmuntran   Bestraffning                    Ingen respons  
 

8. Är du rädd för att göra fel inför befälen? 

Ja   Ibland    Nej     Vet ej  
 

9. Känner du att du kan påverka utbildningen (säga ifrån) om du inte förstår vad du ska göra?  
(ex. Du som soldat blir tvungen att repetera ett moment om och om igen, men förstår inte hur 
momentet skall genomföras.) 

Ja   Ibland    Nej    Vet ej  

Kryssa i de rutor som stämmer bäst överens med din uppfattning. 

10. Upplever du befälens kontroll som: 

Personlig omtanke      

Inspiration & Motivation       

Överkontrollerande        

Onödig    

Ingen åsikt    
 
Annat …….……. 
 
 

11. Övrigt (om det är någonting du känner enkäten inte berört, eller någonting du vill förtydliga):  
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Bilaga 2 

Referenslitteratur  

Till huvuddel har kurslitteratur används under arbetets gång, där ibland  Peter G. Northouse 
Leadership, 2007.  Syftet med boken är att minska gapet mellan ofta förenklade synen på 
metoder kring ledarskap med de mer abstrakta teorierna. Northouse analyserar olika teorier 
i boken och påvisar hur dessa kan nyttjas i verkligheten. I Northouse bok har jag tagit 
grunden till mitt val av teori och har med hjälp av Leadership beskrivit situationsanpassat 
ledarskap. 

Knud Illeris, Lärande 2008. Illeris är professor i livslångt lärande, på Learning Lab Denmark 
vid Danmarks Pedagogiske Universitet. Han har en hedersprofessur vid Colombia University i 
New York och är medlem av The International Hall of Fame of Adult Education.56 Lärande 
bygger på hans tidigare bok om lärandet från 1999, Lärande i mötet mellan Pigaet, Freud och 
Marx (2001). Boken är å ena sidan en lärobok där Illeris lyfter upp område för att skapa en 
förståelse för läsaren kring lärande och icke-lärande. Å andra sidan är boken ett 
vetenskapligt arbete, då den bjuder på nya förståelser och nya perspektiv.57  

Gerry Larssons, Ledarskap under stress, är leg. psykolog och professor i ledarskapspsykologi 
vid Försvarshögskolan. Han är tillfälligt förordnad professor i arbets- och 
organisationspsykologi vid Universitetet i Bergen. Larsson har tidigare varit anställd som 
professor i hälsopsykologi samt stresspsykologi. Larsson har även varit prorektor samt 
tillförordnad rektor vid Försvarshögskolan.58 Ledarskap under stress är skriven för personer 
som skall verka inom ”blåljusverksamhet” samt personer som skall stödja personalen inom 
den verksamheten. Texten bygger på Larssons och hans kollergers forskning under många 
år.59 Trovärdig eftersom hans utgångspunkt är tidigare teoretiker och forskares resultat, som 
han vidareutvecklar och förnyar. Denna bok blir viktig för uppsatsen under diskussionsdelen, 
för att bjuda på nya perspektiv och diskutera från en annan synvinkel än situationsanpassat 
ledarskap. 

Lärandets universum är skriven av Mads Hermansen som är lektor i psykologi vid Danmarks 
lärarhögskola i Köpenhamn. Hermansen beskriver olika teorier om lärande. Boken är ett 
resultat av undervisningsarbete, forskning och samtal mellan Hermansen och kollegor. Då 
Hermansen använder sig av redan erkända teoretiska modeller upplevs källan som 

                                                            
56 Illeris, Lärande, 2008, bokrygg 
57 Illeris, Lärande, 2008 s. 7 
58 G. Larsson, Ledarskap under stress, 2010, bokrygg   
59 G. Larsson, Ledarskap under stress, 2010, s. 6 
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tillförlitlig. En enklare beskrivning på de olika teoriernas fokus och dimension finns att hitta i 
boken.60  

Forskningshandboken, skriven av Martyn Denscome som är professon i samhällsvetenskap i 
De Montfort University I Leicester i Storbritannien, är kurslitteratur och ger en introduktion 
till grunderna inom samhällsforskning. Boken är skriven i syfte att ge praktisk vägledning 
samt för att skapa en uppfattning om nyckelfrågor inom forskning inom 
samhällsvetenskaperna, lämplig för förstagångsforskare.61 Boken har fungerat som stöd 
under själva skapandet av uppsatsen för att bidra med en struktur.  

Även Ann-Marie Ekengren och Jonas Hinnfors, Uppsatshandbok,  har fungerat som ett stöd 
under själva skapandet. Här finns vägledning till hur du lyckas med din uppsats. A-M. 
Ekengren och J.Hinnerfors är universitetslektorer på Statsvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet.62 De har båda mångårig erfarenhet från uppsatshandledning samt 
uppsatsexamination inom statsvetenskap och samhällsvetenskappå olika nivåer inom grund- 
och forskarutbilning.   I uppsatshandboken presenteras åtta krav som bör uppfyllas för att 
uppnå en bra uppsats. De åtta kraven diskuteras utifrån hur man kan resonera och tänka för 
att uppnå dessa.63           

Gunn Imsen professor vid Norges teknisk- naturvetenskapliga universitet i Trondheim, 
forskar inom lärande och motivation, jämställdhet samt lär- och skolmiljöer. Elevens värld   
är skriven i syfte att skapa förståelse kring hur det är att vara elev. Boken presenterar de 
viktigaste pedagogisk- psykologiska teorierna och perspektiven kring det praktiska arbetet i 
skolan. Imsen försöker genom boken ge en balanserad introduktion till det mest slitstarka 
teorierna, i syfte att läsaren själv ska kunna skilja dem åt samt nyttja dem tillsammans i sin 
reflektion. Detta bidrar till att boken uppfattas som objektiv och författaren tar hänsyn och 
lyfter fram andras teorier.64    

Siv Rehn har skrivit en doktorsavhandling vid Institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik, 
Centrum för forskning i lärande, om Det oavsiktliga lärandet- försvarets räddningsplanka?, 
vilken är en granskning av värnpliktigas lärande under värnpliktsutbildningen och 
värnpliktssystemets funktion i samhället. Det är en akademisk avhandling för avläggande i 
Filosofie doktorsexamen, med tillstånd av Filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska 
universitet.  

 

                                                            
60 M. Hermansen, Lärandets universum, 2000, s. 7 
61 M. Denscome, Forskningshandboken, 2009, Bokrygg 
62 A-M. Ekengren & J.Hinnfors, Uppsatshandbok, 2006, Bokrygg 
63 A-M. Ekengren & J.Hinnfors, Uppsatshandbok, 2006, s. 5 
64 Imsen, Elevens värld, 2006, s. 7  
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