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Sammanfattning 
 

Kompaniledningen har uppträtt som förmyndare för hela förbandet och har ej lämnat ansvar till helt 
vuxna soldater som alltså inte är grundutbildnings-ungdomar. Från början jobbade vi alla järnet men 

befälen körde GU-stuket och tog civilisten ur oss varvid självständigheten och initiativförmågan 
försvagades. 

 
Dessa ord från soldater finns nedtecknade i avhandlingen Militärt ledarskap som undersöker 
ledarskapet under internationella insatser och påvisar en brist i ledarskapet. Försvarsmaktens nya 
personalförsörjningssystem innebär att förbanden kommer att bestå av anställda soldater och den 
erfarenhet som Försvarsmakten har av anställda soldater är från de som befunnit sig på internationell 
tjänstgöring. Ett framgångsrikt ledarskap under internationell tjänstgöring torde därför kunna verka 
som en inriktning för hur ledarskapet skulle kunna vara i den nya Försvarsmakten. 
 
Denna uppsats söker svar på hur en chef som uppskattas av anställda soldater kan vara, om 
utvecklande ledarskap är aktuell som modell och om uppdragstaktik är en metod att leda anställda 
soldater med. Slutsatserna är att soldater uppskattar ledaregenskaper som ärlig, rättvis, förebild, 
engagerad och lyhörd. Studien ger inget tydligt svar på i vilken omfattning de olika delarna i 
Utvecklande ledarskap måste tillämpas men resultatet pekar på att en chef med ett ledarskap som till 
stora delar förefaller rymma det i beskrivningen för Utvecklande ledarskap i kombination med 
uppdragstaktik är en uppskattad ledarstil hos anställda soldater. Modellen tycks således på ett 
generellt plan beskriva det ledarskap som anställda soldater med skiftande erfarenhet och ålder söker. 
 
Nyckelord: Ledarskap, Utvecklande ledarskap, Uppdragstaktik, anställda soldater, internationell 
tjänstgöring,  
 
 

Abstract 
 
“Commanders of the company have behaved as guardians to their personnel and have not delegated 
the responsibilities to the enlisted soldiers, whose training and experience cannot be compared to the 

young men in basic training. From the first day we all worked hard and gave it all, but the officers 
acted as if we were still in boot camp. Our independence and initiative was taken from us.” 

 
These words from soldiers are quotes from the thesis Military Leadership, which examines leadership 
under international deployments, and points to a deficit in leadership. The new personnel recruitment 
system aims toward enlisted personnel, and the experience they bring from service abroad. A 
successful leadership during international service should therefore be the goal for how the leadership 
ought to be in the new military system. 
 
This thesis seeks answers to how a commander is, who is appreciated by the enlisted soldiers, and if 
developing leadership is interesting as a model. Also, if mission-tactic is a plausible method to lead 
enlisted soldiers. 
 
The conclusion is that soldiers appreciate leadership with honesty, engagement and insight.  
The study gives no conclusive answer to what extent the different parts in developing leadership 
should be applied, but the results suggests that a commander with a leadership who largely fits the 
description to developing leadership, in combination with mission-tactic is a appreciated leadership 
style with enlisted soldiers. 
This model apparently covers the need for leadership among enlisted soldiers with varied experiences 
and ages. 
 
Keywords: Leadership, Developmental Leadership, Mission-oriented command, Employed soldiers, 
mission abroad 
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Försvarsmakten har i många avseenden befunnit sig i en skyddad verkstad och officerarna 
har levt i något som skulle kunna liknas vid en grottillvaro

1
 

 
 
  

                                                             
1 Andersson L., Militärt ledarskap - när det gäller, 2001, s.20 
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1  Inledning 

Det inledande citatet av Lars Andersson bygger på Platons liknelse Den underjordiska grottan i hans 
verk Staten. Platon målar där upp en allegori över hur människan förhåller sig till verkligheten. I denna 
metafor beskrivs människans tillvaro som en vistelse i en grotta där starkt ljus strömmar in från 
öppningen. Inne i grottan sitter människorna fastkedjade med ryggen mot öppningen så att de bara 
kan se den inre grottväggen. På väggen kan de se skuggbilder från livet utanför grottan. Grottfolket 
upplever skuggorna som verkliga eftersom de inte känner till någon annan verklighet. Om av dem 
släpptes ut ur grottan skulle denna efter en smärtsam tillvänjning i ljuset utanför inse att skuggorna på 
väggen bara var mycket förenklade bilder av det komplicerade livet utanför. För den som varit utanför 
grottan och tagit del av denna verklighet blir det omöjligt att återvända och fortsätta att leva på samma 
sätt som tidigare… 
 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
Försvarsmaktens uppgifter

2
 ställda av regeringen innebär att en militär chef förväntas kunna leda 

förband och därmed personal nationellt och internationellt i fred såväl som i krig samt kunna samverka 
med andra myndigheter, länder och organisationer. 
 
Den 1 juli 2010 ersattes värnpliktsutbildningen med en frivillig militär grundutbildning vilket innebär att 
Försvarsmakten inför ett nytt personalförsörjningssystem.

3
 En följd av detta är att Försvarsmakten 

kommer att ha anställda soldater istället för värnpliktiga samt att soldaterna inte till huvuddel kommer 
bestå av 19-20 åringar utan en bredare åldersgrupp. Värnplikten byggde på tvång och kunde inte 
avslutas på den enskildes begäran vilket frivilligheten nu ger möjlighet till. En fråga som skapas är om 
detta har några konsekvenser i förhållningssätt, ledarskap, pedagogik med mera. Den litteratur som 
finns om ledarskap så som Pedagogiska grunder och Direkt ledarskap inom Försvarsmakten är 
utvecklad under tiden för värnplikt. När värnplikten nu är avskaffad och förutsättningarna för de som 
skall ledas är nya väcks frågan, kräver det en ny form av ledarskap? Något som pekar på det är den 
rapport från FHS som visar att det finns en kluvenhet från officerarnas sida när det gäller hur de 
egentligen skall förhålla sig till de anställda soldaterna samt att erfarna soldater ifrågasätter 
ledarskapet.

4
  

 
Soldater på internationell tjänstgöring har haft en anställning som kan liknas vid de som gäller för 
anställda soldater. Ett framgångsrikt ledarskap under internationell tjänstgöring torde därför kunna 
verka som en inriktning för hur ledarskapet skulle kunna vara i den nya Försvarsmakten. 
 
 

  

                                                             
2
   Fö2009/1354/MIL - Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 

 Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och 
internationellt. 

 Försvarsmakten ska kunna upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna 
Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territoriet.  

 Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil 
verksamhet.  

 Försvarsmakten ska kunna utföra uppgifterna enligt första stycket självständigt, men även i samverkan 
med andra myndigheter, länder och organisationer. 
 

3 Proposition 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar 

4 A. Berggren et al., Makt, pedagogik, ledarskap och organisation, 2011 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer på internationell insats handlat i förhållande till 
teorin Utvecklande ledarskap och uppdragstaktik för att utifrån det analysera om det är ett ledarskap 
som passar de krav anställda soldater ställer och därmed om Utvecklande ledarskap och 
uppdragstaktik fortfarande är aktuellt när Försvarsmakten kommer att ha stående förband. 
Förhoppningen är att uppsatsen ska kunna ge ett bidrag till ledarskapsområdet genom att visa ett 
exempel på hur ett gott ledarskap kan se ut med samspelet mellan anställda soldater och officerare. 
Resultatet av det väcker förhoppningsvis tankar för reflektion av det egna ledarskapet. 
 
 

1.3 Frågeställning 
 

 Hur är en chef som uppskattas av anställda soldater? 

 Är utvecklande ledarskap aktuell som modell och är uppdragstaktik en metod att leda 
anställda soldater med? 

 
 

1.4 Metod 
 
Då antagandet var att ledarskapet av soldater på internationell tjänstgöring kan liknas vid det som 
krävs för anställda soldater genomförs en fallstudie av en pluton insatt i Afghanistan. För att lösa 
uppsatsens problemformulering delades arbetet upp i flera steg vilka använder olika metoder.  
 
I första skedet genomfördes en enkätundersökning med ett subjektivt urval mot en pluton som varit i 
Afghanistan för att undersöka hur ledarskapet uppfattats och hur stämningen varit. Då plutonen som 
undersöks innehöll ett begränsat antal personer hade en totalundersökning till enkät varit ett möjligt 
alternativ. Problematiken har varit att få tag i samtliga samt att ge tillräcklig tid för kontaktade att hinna 
svara varför det i kombination med personkännedom gjorde att det subjektiva urvalet valdes. 
 
Andra skedet genomförs en intervju med plutoncheferna för samma pluton. Utifrån frågeställningens 
karaktär finns inget givet sökt svar. För att få insikt i åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 
kring ledarskapet ligger det i sakens natur att de behöver utforskas på djupet vilket gör en kvalitativ 
metod lämplig, varför intervju som metod valts.  
 
I tredje skedet analyserades plutonchefernas uppfattning med enkätsvaren samt kopplades till teori. 
 
 

1.4.1 Datainsamling och källkritik 

 

Att välja pluton för en fallstudie har varit en balansgång mellan tillgänglig tid och riskerna med att det 
skall ses som ett rent bekvämlighetsurval. När resurser som tid och pengar är begränsade är det 
rimligt att valet mellan två eller fler likvärdiga alternativ faller på det mest fördelaktiga

5
 Valet i den för 

fallstudien aktuella plutonen kan ses som en form av bekvämlighetsurval då författaren vid tidpunkten 
för insats deltog i den. Dock har uppsatsen har haft begränsat med tid och bedömdes som ogörlig om 
inte valet gjorts. Valet av pluton för fallstudien bygger således inte på en lättjefull inställning hos 
författaren och bedömdes inte påverka resultaten. 
 
Enkät 
Urvalsmetoden till enkäten bygger på ett subjektivt urval vilket är en form av icke-sannolikhetsurval. 
Att nyttja en icke-slumpmässig urvalsprocess innebär rent statistiskt att det inte går att generalisera 
urvalet till populationen. Dock när det gäller kvalitativa undersökningar där syftet är att förklara något 

                                                             
5 Denscombe M. (2009), Forskningshandboken, s. 39 
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snarare än att dra slutsatser innebär det inget hinder i sig.
6
 Subjektivt urval innebär att urvalet 

handplockas då forskaren redan har en viss kännedom om människorna och medvetet väljer dessa 
utifrån ett speciellt syfte.

7
 

Det subjektiva urvalet har skett utifrån följande urvalsram: 

 Ålder vid mission 

 Missionserfarenhet 
 

Ett möjligt täckningsfel råder avseende de personer som med tillgänglig tid inte varit görliga att nå. Hur 
vida dessa individer har andra åsikter som starkt divergerar från urvalsgruppen är svårt att avgöra.  
Enkätsvaren utgör 31 % av populationen vilket ger en god grund för att urvalsgruppens har god 
representativitet gentemot populationen. 
 
Samtliga respondenter som varit ifråga för en dialog har ställt upp på att svara. Det gör att den normalt 
förekommande problematiken kring bortfall och självbestämande i urvalsgruppen inte resoneras 
vidare kring. 
 
Nivåsvarsfrågorna 1-14 i enkäten bygger på Development Leadership Questionare, DLQ

8
, och har en 

Cronbach alpha koefficient mellan 0,60 och 0,85
9
 vilket är att anse som godtagbart för reliabiliteten.

10
 

 
Tendens i svaren torde vara tämligen låg. Respondenterna befinner sig inte i någon beroendeställning 
till plutoncheferna idag och har inte längre någon anställning inom Försvarsmakten. Enkäten har 
genomförts enskilt på distans där min närvaro inte kunnat påverka. Enkäten har sedan sammanställts 
och svaren jämförts med plutonchefens självskattning. 
 
Tidssambandet för enkäten kan vara värd att belysa då det förflutit cirka fem år sedan plutonen 
upplöstes. Glömska är en naturlig del i minnet och är som störst de första 9 månaderna.

11
 

 
 
Intervju  

 
Ambitionen för uppsatsen var att genomföra intervju med plutonchef samt stf plutonchef. I ett sent 
skede fick stf plutonchef förhinder och ställde in den bokade intervjun. Detta begränsar 
representativiteten av plutonchefsperspektivet men påverkar inte frågeställningen nämnvärt. 
 
Intervjun med plutonchefen genomfördes på respondentens arbetsplats och intervjumetoden var av en 
ostrukturerad karaktär då avsikten var att låta respondenterna utveckla sina tankar och tala mer 
utförligt om ämnet. Intervjun inleddes med en kort presentation om syftet med intervjun och därefter 
fick respondenten beskriva sig själv, bakgrund, sin syn på ledarskap och sina tankar kring ledarskap 
inför missionen i Afghanistan med instick av följdfrågor. Respondenten beskrev vardagligt, avslappnat 
och öppet sina tankar, åsikter och rollspelet mellan en chef och underlydande med många exempel 
och liknelser. Ur ett tendensiöst perspektiv har respondenten ett intresse av att inte framstå i dålig 
dager. Större delen av intervjun kretsar dock kring begrepp och hur ett ledarskap bör vara samt 
lärdomar istället för att kritisera det egna agerandet. Att respondenten är anonym samt inte längre 
aktiv inom Försvarmakten sen några år tillbaka gör det sannolikt att det finns en benägenhet att våga 
kritisera mer fritt. Svaren under intervjun pekar på att så var fallet. 

                                                             
6 Lantz B., Den statistiska undersökningen: grundläggande metodik och typiska problem, 2011, s.101 

7 Denscombe M. (2009), Forskningshandboken, s. 37  

8 Larsson G., Scandinavian journal of psychology, 2006, s.253 ff. 

9 Larsson G., Leadership & Organization Development Journal, 2003, s.21 

10 Lantz B., Den statistiska undersökningen: grundläggande metodik och typiska problem, 2011, s.38 

11 Thurén T, Källkritik, 2005, s.30 
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Som intervjuare krävs det att förhålla sig neutral till vissa frågor och inte påverka respondentens svar. 
Ett försök att minimera den risken har varit att läsa litteratur om tillvägagångssätt och vanliga misstag 
vid intervjuer i flera olika metodböcker och på så sätt vara medveten om dessa. 
Intervjutekniskt har det inneburit att ställa frågor av öppen karaktär och formulera dem som hur-frågor, 
till exempel: hur ser du på ledarskap? hur skapar du förtroende? Att då och då sammanfatta och 
återberätta det respondenten sagt med egna ord har varit ett sätt att bekräfta att något uppfattats på 
rätt sätt. För att inte påverka svaren får respondenten inte veta att uppsatsen jämför ledarskapet med 
uppdragstaktik och Utvecklande ledarskap förrän i slutetet då mer direkta frågor ställs av karaktären 
”anser du att du som chef tillämpat uppdragstaktik i Afghanistan?” 
 
Citaten från intervjun har i största möjliga utsträckning fått behålla i sin ursprungliga form. Dock har 
det som författararen ansett kunna väcka anstöt, så som onödiga svordomar tagits bort samt för 
läsbarhetens skull exkluderat stakningar, rättat till felaktig svenska samt ändrat ordföljden utan att 
innebörden av meningen förändrats. 
 
Teori 
Försvarsmakten är en myndighet vars publikationer är officiella vilket gör att dess äkthet inte torde 
behöva belysas närmare. Doktrinerna beskriver en målbild för hur Försvarsmakten skall fungera och 
inte hur något faktiskt förhåller sig, vilket gör att tendenser kan bortses från. 
 
Utvecklande Ledarskap beskrivs övergripande och populärvetenskapligt i boken Utvecklande 
Ledarskap och har jämförts med den vetenskapliga beskrivningen i Leadership & Organisation 
Development Journal där jag inte funnit någon divergens. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Denna studie avgränsar sig till att belysa det direkta ledarskapet av en pluton insatt i Afghanistan 
under en mission 2006-2007.  
 
Ett ledarskaps effektivitet kan mätas på flera sätt. Uppsatsen mäter inte effekten av det 
organisatoriska resultatet till följd av ledarskapet utan tar snarare en ansats mot ett HR-perspektiv 
som visar på att en hög grad av hänsynstagande gentemot anställda innebär i allmänhet lägre 
personalomsättning, färre klagomål och mindre frånvaro. De mest effektiva cheferna uppvisar en hög 
grad av både hänsynstagande och strukturinitiering. Personalinriktade chefer är i det långa loppet mer 
effektiva än uppgiftsorienterade chefer och de chefer som en lägre effektivitet har det ofta till följd av 
ett för stort behov av att kontrollera sina underställda.

12
 

 
Det finns en mängd teorier om ledarskap varför en avgränsning av teorin är nödvändig. Den teoretiska 
modell som uppsatsen använder sig av är Försvarsmaktens - Utvecklande ledarskap. Uppsatsen 
avser inte behandla hur väl vetenskapligt prövad Utvecklande ledarskap är gentemot andra. 
 
I uppsatsen kommer inte behandla uppdragstaktik huruvida det är en metod

13
 eller en filosofi

14
 och är 

inte relevant för uppsatsen. Istället görs konstaterandet att det kan vara båda delarna. Däremot 
kommer dess innehållsliga del behandlas då ordalydelsen i dem är samstämmig. 
 
Ämnet har ett stort antal begrepp som inte låter sig till fullo beskrivas inom ramarna för denna uppsats. 
Dessa begrepp ges en hänvisning till för djupare förståelse alternativ en förklarande fotnot. 
 
 

  

                                                             
12 Bolman L. & Deal T., Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 2005, s.207 ff. 

13 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 90 

14 Doktrin för gemensamma operationer, 2005, s.37 
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1.6 Uppsatsens representativitet 
 
På grund av att tidstillgången är begränsad kommer uppsatsen inriktas som en fallstudie mot en 
pluton som varit insatt i Afghanistan. Dess fulla representativitet mot andra plutoner i Sverige krävs 
därför att ha i åtanke då dessa befinner sig i en annan miljö. Denna pluton bestod av redan utbildade 
soldater vilket också gör att slutsatserna inte oreflekterat kan användas på en pluton under 
grundutbildning. Plutonen bestod endast av män vilken kan ha haft betydelse för ledarskapet vilket 
även det innebär problematik kring generaliserandet mot plutoner med kvinnor. 
 
Uppsatsen kanske inte går att generalisera över huvud taget men kan förhoppningsvis verka som en 
annan infallsvinkel på ett så mångfacetterat ämne som ledarskap. 
 
 

1.7 Tidigare Forskning 
 
Institutionen för ledarskap och managment, ILM, på Försvarshögskolan genomförde en studie 2010-
2011 som fokuserade kring rollspelet mellan soldater och officerare, utbildningens utformning, samt 
frågor om yrkeskunnande och yrkesidentitet. Denna studie fokuserades på soldatperspektivet och 
visade på att det finns en kluvenhet från officerarnas sida när det gäller hur de egentligen skall förhålla 
sig till de anställda soldaterna.

15
 Detta visar på en osäkerhet i ledarskapet och det kan vara intressant 

att ställa sig frågan vad det beror på. Denna uppsats ger kanske en möjlig förklaring. 
 
En tidigare forskning har gjorts som analyserar om ledningsmetoden uppdragstaktik är förenlig med 
modellen Utvecklande ledarkap. Denna tidigare forskning binder samman dessa begrepp och 
visar på att ett Utvecklande ledarkap förefaller rymma allt som ingår i beskrivningen av uppdragstaktik 
med ett undantag – ”god disciplin”.

16
 Denna forskning är intressant i sammanhanget då begreppen är 

centrala för ledarskapet inom Försvarsmakten. Om dessa inte hade varit förenliga hade det uppstått 
en motsättning för till exempel förhållningssätt inom ledarskapet. 
 
 

1.8 Centrala begrepp 
 

Direkt Ledarskap 
Ett ledarskap som innebär att ledaren har en direkt kontakt med de personer som leds

17
 

 
Ledarskap 
Ledarskap hanterar relationen mellan människor i en organisation kopplad till den verksamhet dessa 
har att genomföra. Ledarskap utgör sålunda en del av ledningsförmågan som i sig grundar sig på 
uppdragstaktik inom ramen för manövertänkandet

18
 

 
Uppdragstaktik 
Metod att orientera om det övergripande målet, ställa en uppgift, tilldela resurser och sedan låta den 
som löser uppgiften i största möjliga utsträckning själv bestämma hur den skall lösas.

19
 

  
                                                             
15 Berggren A. et al., Makt, pedagogik, ledarskap och organisation, 2011 s. 34 

16 Stenlund L. Larsson G, Är manövertänkande via ledningsmetoden uppdragstaktik och ledarskapsmodellen 

Utvecklande ledarskap förenliga?, 2004, s.5 

17 Larsson G., Krigsvetenskaplig årsbok, 2004, s. 62 

18 Metodhandbok Ledning Bataljon, 2007, s.19 

19 Markstridsreglemente 1:4 Nomenklatur för Markstrid, 2011, s.24 
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2 Teori 

2.1 Utvecklande ledarskap 
 
Försvarsmaktens modell för ledarskap är Utvecklande ledarskap och skall tillämpas sedan 2003.

20
 

Utvecklande ledarskap är utvecklat för att passa svenska förhållanden och bygger på 
Transformational leadership

21
 av Bass och empiriska kvalitativa studier

22
 

 
Den svenska modellen av ledarskapet förklaras med ett antal interagerande faktorer och illustreras i 
figur 2. Att ledarksapet är en samverkan mellan ledarskarakteristika och omgivningskarakteristika 
innebär att modellen vilar på ett interaktionistiskt person-situation perspektiv. Nedan beskrivs 
modellen övergripande, för en djupare förståelse i de olika delarna och innebörd hänvisar jag till 
”Leadership & Organization Development Journal, 2003” 
 
 

 
  Figur 2. Ledarskapsmodellen 
 
Den första stenen, ledarkarakteristika, består av två delar där de grundläggande förutsättningarna 
påverkar de önskvärda kompetenserna. Ju bättre de grundläggande förutsättningarna är, desto större 
potential finns det att utveckla de önskvärda kompetenserna. Modellen innebär att en fördelaktig 
kombination av båda delar är en förutsättning för ett framgångsrikt ledarskap. Det bör dock påpekas 
att dessa inte innebär ett framgångsrikt ledarskap i sig då ledarskapet också påverkas av faktorer i 
omgivningen. 
 

                                                             
20 Larsson G., Krigsvetenskaplig årsbok, 2004, s. 61 

21 Bass B.M., Leadership and performance beyond expectations, 1985 

22 Larsson G., Leadership & Organization Development Journal, 2003, s.16 
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Andra stenen, omgivningskarakteristika, ska betraktas som exempel av omständigheter som påverkar 
ledarskapet. Militära insatser sätter stor press på ledarskapet då chefer har det slutgiltiga ansvaret för 
beslut som många gånger måste fattas snabbt på osäker grund. 
De grundläggande förutsättningarna blir viktiga för att bibehålla ett gott ledarskap under stark press.

23
  

 
Den övre stenen som beskriver ledarstilar vilka kan sättas i relation till varandra enligt figur 3. 
Utvecklande ledarskap skall inte ses som en egen kategori ledare eftersom en ledare nyttjar de olika 
stilarna beskrivna i modellen i olika grad. Ett gott ledarskap kännetecknas dock för de flesta med vad 
som innefattas i ledarstilen utvecklande ledarskap varför den också ligger högst i Ledarstilsmodellen, 
se figur 3 nedan.

24
 

 

    
   Figur 3. Ledarstilsmodellen 

 

 
 
    Figur 4. Utvecklande ledarskap 
 
Det utvecklande ledarskapet är en ledarstil som har tre kännetecken:

25
 

 Det utmärks av föredömligt handlande 

 Det karaktäriseras av personlig omtanke 

 Det är inspirerande 
 

                                                             
23 Larsson G., Ledarskap under stress, 2010, s.82 

24 Larsson G., Direkt Ledarskap, 2006, s.50 

25 Larsson G., Direkt Ledarskap, 2006, s.44 
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2.1.1 Föredöme 

 
En förebild agerar som ett föredöme genom att ha ett gott mönster för handlande. Att vara en förebild 
innebär att stå modell som ett efterföljandsvärt exempel.

26
 För att verka inom Försvarsmakten och 

vara ett föredöme genom att ha gott mönster för handlande, en god moral, behövs en personlig etik.
27

 
Denna etik byggs upp genom reflektion av moral som bland annat kommer genom mognad och 
livserfarenhet.

28
 

 
Försvarsmakten har ramar för vad som är ett gott handlande i begreppet Försvarsmaktens värdegrund 
och boken Vägar till svensk officersetik.  
 
En ledstjärna för svensk officersetik är till exempel: 
 
I fred ska du förbereda dig själv och ditt förband för uppgifter under fred, kris och krig. De värden som 

ska försvaras med vapen kan kräva offer. Du kan behöva fatta beslut som leder till såväl materiell 
förstörelse som att människor dödas eller skadas. Också ditt eget liv kan krävas. Få yrken innefattar 

en så tung ansvarsbörda.
29

 
 
Försvarsmaktens värdegrund förklarar hur anställda inom Försvarsmakten skall se på sin omgivning 
och agera utefter. Värdegrunden är den minsta gemensamma nämnare för all försvarsmaktspersonal 
och beskrivs i det strategiska styrdokumentet för Försvarsmakten enligt följande: 
 

Värdegrund är ett begrepp som innefattar beteenden som ger uttryck för humanistiska värderingar. 
Beteenden som inte accepteras är till exempel orimligt risktagande, diskriminering eller kränkning. 

Värdegrunden kopplar till de grundläggande värden som alla verksamma i Försvarsmakten ska 
uppfylla och leva efter såväl i som utanför tjänsten. De grundläggande värderingarna omfattar alla 

människors lika värde, rättvisa och jämlikhet. Arbetet ska präglas av viljan att stödja, hjälpa och vara 
lojal och ett handlande där enskilda tar initiativ, är beslutsamma och har ett högt 

säkerhetsmedvetande.
30

 
 
Värdegrunden sammanfattas med - ÖRA 

 Öppenhet – Var öppen och ärlig 

 Resultat – Ta initiativ och uppnå resultat 

 Ansvar – Ta ansvar och var pålitlig 
Betydelsen av värdegrunden och att Försvarsmakten inte accepterar avsteg poängteras med: 
 

Alla som är verksamma i Försvarsmakten ska uppfylla kravet på att 
leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten

31
 

 
och 
 

Det är ett krav att var och en reflekterar över och gör 
Försvarsmaktens värdegrund till sin egen.

32
 

                                                             
26 www.ne.se, sökord: förebild, hämtad 13APR2012 

27 Larsson G., Ledarskap under stress, 2010, s.20 

28 Reglemente för markoperationer, 2009, s.143 f. 

29 Lundberg A., Vägar till svensk officersetik: grundtext till militär etikutbildning, 1997, s.17 

30 Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten, Bilaga 1 till HKV 09 100:68065, 2009, s.6 

31 Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten, Bilaga 1 till HKV 09 100:68065, 2009, s.6 

32 Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten, Bilaga 1 till HKV 09 100:68065, 2009, s.7 

http://www.ne.se/
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Ansvar innebär i Utvecklande ledarskap att man tar ansvar för att lösa organisationens uppgift, för 
underställdas bästa samt att disciplinen upprätthålls till exempel att folkrättens regler respekteras. 
Ansvar innebär även att man som chef tar på sig det fulla ansvaret för det som misslyckats och delar 
med sig av ansvaret för det som gått bra. En ledare som agerar på detta sätt är ett föredöme och 
vinner på så sätt underställdas och omgivningens gillande och respekt. Det är en ledares föredömliga 
handlingarn som skapar tillit hos underställda.

33
 

 
 

2.1.2 Personlig omtanke 

 
Personlig omtanke omfattar två delfaktorer – ge stöd och konfrontera.  
Att ge stöd innebär både att vara ett känslomässigt stöd såväl som praktiskt stöd. 
 
Att konfrontera medarbetare med utgångspunkt i personlig omtanke handlar om att som chef kunna 
påpeka felaktigheter på ett konstruktivt sätt. Den viktiga förmågan är att kunna skilja på att visa till 
rätta och tillrättavisa, det vill säga göra det på ett uppbyggande sätt istället för ett klandrande.

34
 

 
 

2.1.3 Inspiration och motivation 

 
Symboler konkretiserar och uttrycker en organisations kultur och i Försvarsmakten är ritualer en 
återkommande symbolisk handling. Att som chef och ledare stå symbol eller förmedla symboliska 
handlingar handlar om att skapa en gemenskap för att svetsa samman en samling mycket olika 
individer till en framgångsrik enhet.

35
 

 
Vad som är inspirerande är högst olika för människor. Att som ledare ha en stark utstrålning kan vara 
till hjälp men inspiration kommer även från handlingar som gör intryck. Ett mål i modellen för 
utvecklande ledare är att som chef skapa ett klimat som uppmuntrar till delaktighet och kreativitet 
vilket kan ske genom symboliska handlingar. Syftet är att få medarbetare att bli engagerade och få ett 
långtgående ansvar. Att vara delaktig i en miljö som tillåter kreativitet där medarbetare tillåts komma 
med idéer och utmanar genom att ifrågasätta den gällande ordningen skapar en kultur och 
gemenskap som främjar inspiration och motivation.

 36
 

 

 

2.2 Konventionellt ledarskap 
 
Nivån under Utvecklande ledarskap, se figur 4, benämns kontrollerade ledarskap. Det konventionella 
ledarskapet innefattar ledarbeteende som betonar krav och belöning eller är kontrollerande. Krav och 
belöning ställer krav på motprestationer. Dessa kan ha en positiv ton genom att eftersträva 
överenskommelser och ledaren har en förhandlande inställning eller en negativ ton där ledaren ställer 
kraven och sätter belöningen. Ledare som nyttjar det senare beteendet har en tendens att 
överkontrollera.

37
 

 
Även kontroll delas i två undertoner där den positiva delen benämns vidta nödvändiga åtgärder och 
negativa delen överkontrollera. Att vidta nödvändiga åtgärder innebär till exempel att användandet av 

                                                             
33 Larsson G., Direkt Ledarskap, 2006, s.46 

34 Larsson G., Direkt Ledarskap, 2006, s.46 

35 Bolman L. & Deal T., Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 2005, s.294 ff. 

36 Larsson G., Direkt Ledarskap, 2006, s.47 

37 Larsson G., Direkt Ledarskap, 2006, s.47 f. 
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kontroll görs för att se till att rutiner fungerar. Ett ledarskap som överkontrollerar innebär istället att 
medarbetarna följs och korrigeras vid varje avsteg från det sätt som ledaren fastställt. 
 
 

2.3 Uppdragstaktik 

 
Uppdragstaktik är ett sätt att se på ledning, det är en metod och en filosofi. För att förstå den 
bakomliggande tanken med uppdragstaktik kommer denna del inledas med att sätta uppdragstaktiken 
i ett större sammanhang. Detta sammanhang benämns manövertänkande och är det sätt 
Försvarsmakten avser att agera utifrån. Manövertänkande går ut på att tillämpa den indirekta 
metoden, utnyttja kritiska sårbarheter

38
 och ständigt sträva efter initiativet. Krig och konflikter har 

några återkommande faktorer som påverkar dess natur och utgörs av den mänskliga faktorn - 
komplexitet, osäkerhet, friktioner och tiden.

39
 Krig förs av minst två parter vilka agerar dynamiskt och 

genererar en osäkerhet som kallas krigets dimma. Mot bakgrund av detta måste ett agerande ske 
med beslut utifrån osäkra underlag och kärnan i den militära ledningen är att samordna det mänskliga 
agerandet och resurser i dessa komplexa dynamiska situationer, ofta under stor osäkerhet och 
tidspress. I ledningsprocessen skall därför handlingsfrihet skapas för att kunna ta ständiga initiativ och 
utnyttja motståndarens kritiska sårbarheter och förebygga de egna. 
 
Tanken med uppdragstaktiken är att den skall underlätta att ta och behålla initiativet

40
 och det kräver 

en dialog mellan chef och underlydande.
41

 Uppdragstaktik kan innebära att en underlydande väljer att 
inte fullfölja en order som tappat sin aktualitet.

42
 

 
 
Militärstrategisk doktrin beskriver uppdragstaktik på följande sätt: 
 

Försvarsmaktens ledningsmetod är uppdragstaktik. I uppdragstaktiken ställer chefer uppgift samt 
tilldelar resurser och handlingsregler men lämnar så mycket som möjligt av genomförandet åt sina 
underlydande. Samordning säkerställs genom att chefens vilja samt uppdragets syfte och innebörd 

tydligt förmedlas. Uppdragstaktik förutsätter en ledningsfilosofi som präglas av initiativkraft, 
självständigt beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och ömsesidigt förtroende mellan chefer och 

personal. Uppdragstaktik kräver vidare hög utbildningsnivå och god disciplin. Varje chef skall 
uppmuntra och ge utrymme för underställda chefers och övriga underlydandes agerande.

 43
 

 
 
Doktrin för markoperationer lägger till ett mänskligt perspektiv på uppdragstaktiken: 
 
Grunden för den uppdragsbaserade ledningsfilosofin ligger i en positiv människosyn ställd mot krigets 
osäkerhet och kaos. Människor är i allmänhet fullt kapabla att handla självständigt även under de mest 
extrema förhållandena. De kan också ta initiativ som går långt bortom de givna order och direktiv som 
vilar på mycket bristfällig information. Detta förhållande gäller såväl i fred som i kris, konflikt och krig.

44
 

  

                                                             
38 Punkter där avgörande kan nås till vår fördel och där motståndaren är svag eller inte förväntar sig ett 

angrepp benämns kritisk sårbarhet. Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 85 

39 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 15 ff. 

40 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 81 

41 Doktrin för markoperationer, 2005, s. 57 

42 Doktrin för markoperationer, 2005, s.53 

43
 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 90 

44 Doktrin för markoperationer, 2005, s.57 
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Uppdragstaktiken som skall syfta till initiativ kan alltså nås även med bristfällig information. 
Om den uppdragsbaserade ledningsfilosofin ska få genomslag måste soldater samt chefer på alla 
nivåer ha förståelse för uppdragets innebörd, mål och syfte samt vilka resurser som står till förfogande 
och ha mandat att agera. Det är genom initiativ på lägsta nivå som gör att initiativ kan tas på högre 
nivåer och därför krävs acceptans hos överordnade för initiativ som inte direkt leder mot slutmålet.

45
 

 
För att kunna tillämpa uppdragstaktik bygger det på några förutsättningar:

46
 

 

 En atmosfär som stimulerar viljan att ta initiativ och ansvar 

 Ömsesidigt förtroende mellan chefer och övrig personal 

 Självständiga och handlingskraftiga individer med gott självförtroende 

 Hög utbildningsståndpunkt och väl samövade förband 

 Uppgiftsdisciplin 
 
 
Uppdragstaktik beskrivs ytterligare i Metodhandbok ledning bataljon där begrepp som  
dialog och förtroende, ansvar, självständighet, uppgiftsdisciplin trycks på. 
 
Uppdragstaktik som ledningsfilosofi förutsätter att chefer på alla nivåer har förmågan att självständigt 

bedöma situationer och fatta lämpliga beslut. 
… 

En annan förutsättning för tillämningen är att soldarer och chefer får och tar ansvar för såväl egen 
verksamhet som till helheten. Den som inte får ansvar kan inte ta ansvar. Den som får ansvar kan inte 

undgå att ta ansvar.
47

 
 
 

2.4 Jämförelse Utvecklande ledarskap och uppdragstaktik 

 
Uppdragstaktik och Utvecklande ledarskap är styrande för hur officerare i Försvarsmakten skall agera.  
För att kunna tillämpa uppdragstaktik bygger det på ett antal förutsättningar och ett ledarskap som 
tillåter och uppmuntrar dessa. Det Utvecklande ledarskapet måste alltså vara förenligt med 
uppdragstaktiken. En tidigare studie på uppdrag av Försvarsmakten har genomförts för att undersöka 
detta. 
 
Studien identifierade 13 meningsbärande enheter i den befintliga texten kring uppdragstaktik. Därefter 
gjordes en kvantitativ sammanfattning av hur många gånger olika aspekter av Utvecklande ledarskap 
bedömdes motsvara de olika meningsbärande enheterna, se tabell 1. 
 
 

  

                                                             
45 Doktrin för gemensamma operationer, 2005, s.71 

46 Doktrin för markoperationer, 2005, s.54 

47 Metodhandbok Ledning Bataljon, 2007, s.12 
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Del i Utvecklande ledarskap 
Förekomst i 
uppdragstaktik 

Önskvärda kompetenser 
Fackkompetens 3 
Chefskompetens 

      - Inomorganisatorisk 8 
     - Utomorganisatorisk 2 
Social kompetens 

      - Flexibel 1 
     - Balanserad - 
Stresshanteringsförmåga 

      - Probleminriktad 4 
     - Känsloinriktad 2 
 
Ledarstilsaspekter 
Föredöme 

      - Värdegrund - 
     - Förebild - 
     - Ansvar 2 
Personlig omtanke 

      - Ge stöd 2 
     - Konfrontera - 
Inspiration och motivation 

      - Uppmuntra delaktighet 9 
     - Uppmuntra kreativitet 6 
Kontroll 

      - Vidta nödvändiga åtgärder 2 
     - Överkontrollera - 

 
Tabell 1. Antal tillfällen där delfaktorer, faktorer och dimensioner i ledarskapsmodellen Utvecklande 
ledarskap bedömdes vara förenliga med identifierade meningsbärande enheter i uppdragstaktik.

48
 

 
 
Den kvantitativa analysen visade på att uppdragstaktik eftersöker en ledarstil som framförallt 
uppmuntrar delaktighet och uppmuntrar kreativitet. 
 
Centralt för faktorerna Förebild och Konfrontera i Utvecklande ledarskap är mod som i att våga stå 
upp för sina åsikter i handling, att våga konfrontera medarbetare som gjort misstag och göra det på ett 
lärandebefrämjande, icke-kränkande sätt. Sannolikt är mod även en viktig betingelse för att 
uppdragstaktik ska fungera.

49
 

 
 
  

                                                             
48 Stenlund L. Larsson G, Är manövertänkande via ledningsmetoden uppdragstaktik och ledarskapsmodellen 

Utvecklande ledarskap förenliga?, 2004, s.12 

49 Stenlund L. Larsson G, Är manövertänkande via ledningsmetoden uppdragstaktik och ledarskapsmodellen 

Utvecklande ledarskap förenliga?, 2004, s.14 
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3 Empiri 

Organisationen av plutonen för fallstudien bestod av fyra grupper och två plutonchefer. Varje grupp 
var sammansatt med 4 personer: 

 Gruppchef 

 Tornskytt 

 Förare/skytt 

 Förare/skytt 

 

   Figur 1. Organisationsskiss 

Kompanichefen för insatsen satte fyra grundförutsättningar:
50

 

 Att alla ska få utrymme och möjlighet att utvecklas. Detta genom att ge personalen så mycket 
förtroende som möjligt 

 Att vi måste kunna stödja varandra utanför våra specialistområden 

 Att vi ska hjälpa och ta hand om varandra så att alla klarar de påfrestningar vi utsätts för 

 Att sammarbetsförmåga som bygger på kommunikation och att se helheter är viktigt 
 
Dessa grundförutsättningar har många kopplingar till Utvecklande ledarskap. Dessa kan peka på en 
medvetenhet om ledarskapets betydelse hos kompanichefen. Detta kan i sin tur inneburit att hans 
förhållningssätt till ledarskap också påverkade plutonchefernas sätt att agera mot sina underställda i 
kompaniet. Detta kan vara värt att beakta om uppsatsen skulle genomföras igen på en annan pluton. 
 

3.1 Enkät 

 
Utskickad 10APR2012 sista svar 24APR2012 
Sammanställning av svaren finns i bilaga 2. 
 
Demografi 
Snittåldern för plutonen var 31 med en spridning mellan 20 och 42 år och bestod endast av män.

51
 

 
Enkäten innehöll frågor av bakgrundskaraktär kring ålder, civilstånd, utbildningsståndpunkt och 
tidigare missionserfarenhet. Utöver det var frågorna formulerade utifrån aspekter av Utvecklande 
ledarskap i kategorierna Föredöme - Personlig omtanke - Inspiration och motivation. Till det fanns 
frågor utifrån ledningsfilosofin uppdragstaktik. Frågorna var utformade dels som nivåsvarsalternativ (1-
9) dels som öppna frisvarsfrågor för att ge utrymme för egna tankar och aspekter som eventuellt 
förbisetts i nivåsvarsfrågorna som har en sluten karaktär. 
 
Frågorna är kopplade till de olika beståndsdelarna i Utvecklande ledarskap. 
Fråga 1-6 kopplas mot Föredöme 
Fråga 7-10 mot Personlig omtanke 
Fråga 11-14 mot Inspiration och motivation 
Fråga 15-16 kompletterar avseende aspekten kontroll 

                                                             
50 FS12 i Afghanistan, 2007, s.74 

51 Uträknad med statistik från Försvarsmakten HR insats – Valdemar Herman 
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Enkätsvaren visar att underställda anser att plutoncheferna i hög grad agerade föredömen. Det benet i 
modellen är också den som har högst poängsvar. Delfaktorn ansvar utmärker sig då samtliga 
respondenter angav 7 eller högre på frågan ”Tar ansvar för verksamheten - även i motgång”. Samtliga 
svarar en 9:a utom en som ger en 8:a på ”Tar ansvar för att påbörjade uppgifter fullföljs”. 
 
Delen med personlig omtanke ligger något lägre än föredöme men fortfarande högt med 7 eller 8 i 
huvuddelen av svaren. En person upplever att relationsproblemen inte tagits tag och ger en 1:a utan 
motivering. 
 
Sista delen Inspiration & motivation ligger lägst och ger en delad bild. Antingen är samtliga svar från 
en respondent höga eller på medel. Detta uppmärksammas och återkommer under intervjun. 
 
Frisvarsdel: 

Plutoncheferna beskrivs som ordningsamma, kunniga, tydliga, avslappnade. 
En respondent förklarar: Trots en auktoritär stil hade han en bakåtlutad stil som underlättade mycket i 
kommunikationen.  
 
Upplevelsen av hur de blev behandlade skiljer sig inte mellan svaren. Med respekt och förtroende är 
återkommande och några med förståelse och som en vänskapsrelation. Den yngsta personen utan 
missionserfarenhet skriver ”Likaså fick jag väldigt stort förtroende av samtliga vilket fick mig att tro mer 
på mig själv samt våga ta för mig i situationer jag aldrig trott jag skulle klara av.” 
 
Arbetsklimatet upplevdes som avslappnat, ”typiskt missionsklimat”, vänskapligt, okomplicerat.  
 
Förtroendet för plutoncheferna var högt till mycket högt. En förklarar ”Då jag upplevde att de hade det 
för mig blev det ett ömsesidigt förhållningssätt.” 
 
På frågan om något saknades eller var problematiskt med plutonchefernas ledarskap framkommer 
inget specifikt. Många svarar i stil med, inte vad jag kan minnas. En respondent svarar: 
 ”Har inte sett plutC leda fullt ut” 
Jag tolkar det som att gruppernas självständiga uppgiftslösning gjorde att plutonchefernas ledarskap 
inte ”syntes” på det sätt ett konventionellt ledarskap hade gjort. 
 
Plutonchefernas ledarskap bedömer alla skulle fungera lika bra i Sverige som utomlands trots att det 
hade varit andra förutsättningar. En av respondenterna svarar att han under värnplikten haft befäl med 
ungefär samma stil och svarar ”upplever […] absolut att det skulle fungera!” 
 
På frågan ”Fick du gehör för dina idéer?” är svaret oftast ett kort ja. En person utvecklar vidare ”[jag 
fick] feedback på idéer som inte passade in just vid tillfället. Med andra ord fick jag konstruktiv kritik 
och tips på hur jag kunde se det ur ett annat perspektiv.” 
 
Om ledarskapet skiljde sig mot tidigare genomförda missioner svarar de flesta ja utan vidare 
motivering. 
 
En av de ställda frågorna var: Hur är en bra plutonchef. De mest återkommande svaren är: 
Ärlig Rättvis men bestämd Förebild för sin grupp 
Lyssnar på idéer och förslag Engagerad Ställer höga krav på sig själv 
Kunnig Avslappnad Lyhörd 
 
 
Som en sammanfattningsvis av enkäten så verkar de underställda överlag nöjda eller mycket nöjda 
med sina chefer under missionen. 
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3.2 Intervju 
 
Intervjun med plutonchefen genomfördes helt ostrukturerat då syftet inte varit att bekräfta teorin utan 
förutsättningslöst få fram chefens syn på ledarskap. Plutonchefen var vid tillfället för missionen 25 år 
och jobbade som yrkesofficer på livgardet. Intervjun öppnades genom att plutonchefen ombads 
beskriva sig själv, sin bakgrund, sin syn på ledarskap och tankar inför Afghanistan. 
Plutonchefen inleder med att beskriva: 
 

”Ledarskap i all ära och alla teorier som vi läser när du går på militärhögskolan, du får jättemycket 
ledarskapsutbildning och det är jättefina teorier, problemet som väldigt många officerare har, inklusive 

jag [själv] ibland, är att omvandla det till verkligheten” 
 
Teorierna som åsyftas är de som beskrivs i kapitel 2 - Utvecklande ledarskap. 
 
”Det är väldigt lätt att… säga såhär och såhär ska man agera i en viss situation och såhär och såhär 

får du förtroende… gör det du vill andra ska göra så troligtvis kommer de följa efter och göra lika 
dant… men det finns inga nycklar till allting” 

 
Av detta kan uttolkas en skepsis mot enbart teoretiska studier för att förstå ledarskap alternativt att 
teorierna inte på ett tillräckligt handgripligt sätt beskriver ledarskap utifrån de förväntningar som finns 
eller förutsättningar som råder. Uttalanden senare kan också tyda på ett visst tvivel mot den 
förbandskultur som påverkar ledarskapet utanför det som beskrivs i Utvecklande ledarskap: 
 
”Hade jag bara utbildat värnpliktiga och sen hade jag kommit till Afghanistan och där står det liksom x 
antal yxor som har gjort allt mellan 5 och 15 missioner var, och jag står där för första gången och bara 
kör den här… så som skolan utbildar i att vara officer… man ska vara bestämd, hård, peka med hela 

handen, följ mig och så vidare så hade det aldrig fungerat. Jag är rätt så övertygad om det” 
 
Under intervjun kan ett exempel på hur förbandskulturen i ledarksapet tar sig uttryck utläsas i 
samband med frågan – Hur ska en chef vara: 
 
”Det finns inget facit… jag tror att… eftersom vi alla människor är olika och fungerar på olika sätt så är 

det nog viktigast att vara sig själv, det är definitivt en oskriven regel… om du tänker hur en utbildad 
fänrik är - tyckte man alltid [som värnpliktig att] de var [väldigt] jobbiga, jag var också det, alla är… För 
två år sedan stod du där och alla skällde på dig alla jävlades om din säng och nu får du chansen och 

ge tillbaka, man vet inte hur man ska agera, hur kan man vara pedagogisk när man inte har den 
erfarenheten?  Det är därför jag menar man måste pröva olika vägar för att se vad som passar en 

själv och det tar sina 2 till 3 år innan man liksom börjar få kläm på saker och ting” 
 
I samma mening beskrivs människor som individer, detta verkar peka på en inställning hos 
plutonchefen att vara flexibel i sättet att bemöta sin personal. Detta bekräftas senare under intervjun: 
 
”jag tror att man måste vara väldigt olik mot olika människor… vissa människor vill ha fria tyglar, målet 
är uppe bland bergen… medans en människa aldrig kan ta sig upp på berget om man inte säger – du 

ska härifrån dit härifrån dit… å då vet han och är [super]bra på det” 
 
Plutonchefen förklarar att han måste vara på ett annat sätt när han har med personer i utlandsstyrkan 
att göra: 
 
”Min erfarenhet och mina slutsatser som jag dragit… [i Kosovo] var jag plutonchef för ett gäng civilister 
egentligen… redan där måste man ju switcha om, du kan inte gömma dig bakom stjärnor… då är det 
egentligen inget ledarskap, för mig, det är lätt att vara chef det är svårt att vara ledare. Chef kan alla 

vara… det är bara att peka med hel handen och säga gör det så måste de göra det” 
 
 
Att få förtroende, ha ansvar och att vara flexibel är begrepp som flera gånger återkommer under 
intervjun men på frågan hur man får det och om kontroll är motsatt till förtroende samt hur det hänger 
ihop med ansvar är inte svaret helt enkelt: 
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”Jag tror knappast att man åker ut på ett uppdrag om man inte har förtroende för den chefen man 
har… och jag tror i slutändan vill ju ingen riskera sitt liv för någon annan är idiot… alltså inte bra 

ledare” 
Hur skapar man förtroende? 
 

”bara sättet du lyssnar på vad andra säger och att du tar till dig det de säger och inte avbryter --- jag 
tror det gör väldigt mycket bara folk får prata av sig, får säga sitt och de hade sagt sitt i vilket fall som 
helst, nackdelen om du inte gör det utan bara kommer med planen och säger såhär ska vi göra… då 
blir det de här nämen har du tänkt till på det varför kan vi inte göra såhär och då har man satt sig själv 

i klistret” 
 

”Jag hade en taktik som jag tror ni gick på flera gånger… Ibland utav olika anledningar har man 
egentligen redan i förtid bestämt hur det här ska utföras… och så har vi haft möte då alla får tycka och 
tänka och känna och sånt där… och sen säger man jättebra jag tar med mig alla era förslag … då är 
det väldigt svårt att reagera på de det när du redan haft chans kanske dagen innan och säga allt vad 

du tycker och tänker” 
 
Plutonchefen beskriver att det finns ett naturligt sätt att få förtroende om det är chefen som väljer ut 
sina underlydande: 
 

”När du hade sökt till missionen och jag väljer dig då är det klart att du är lojal mot mig på ett helt 
annat sätt än när jag bara kommer och är tillsatt som ny chef… i och med att jag säger såhär: Jag 
förväntar mig att du gör bra ifrån dig, jag ger dig chansen och så vidare så känner du direkt… jag 

måste göra bra ifrån mig för han har de facto gett mig det här jobbet” 
 
 
Plutonchefen beskriver under intervjun fördelarna med att ha en ställföreträdare som kan komplettera 
de delarna som man själv inte är lika bra på samt synen på ansvar som är en del i Utvecklande 
ledarskap: 
 

”jag och ___ kunde komplettera varandra ganska bra… han är ju lite mer ”stridspitt” än vad jag är… 
men jag kunde prata desto mer… han var inte lika beredd o ta det här, han ville ju vara bra med alla… 

de där konfrontationerna de fick ju jag ta… vilket jag tycker är rätt det är ju plutonchefens ansvar” 
 
Detta visar också att plutonchefen var medveten om att konfrontaiton är en del av ledarskapet. Att 
detta inte bara var ord utan också fanns i handling bekräftas i enkäten där delen konfrontera får högt 
både i självskattningen och i enkätsvaren. 
 
Intervjun fortsätter med en diskussion kring ansvar. Plutonchefen anser att han ger ansvar till 
underställda innan han får bevisat för sig att han kan lita på dem, detta var vid tillfällen han möter 
soldater som redan är utbildade. På frågan om det går att ha samma förhållningssätt med värnpliktiga 
från första dagen… 
 
”Du lär dem hur man bäddar en säng, hur man viker en T-shirt… varenda människa vet hur man viker 

en T-shirt och hur man torkar ett bord… för du ställer inga krav på en soldat att han ska göra 
någonting som han inte har fått utbildning på” 

 
För att få större förståelse om resonemanget med hänsyn till vad uppdragstaktiken påbjuder om 
självständiga och handlingskraftiga individer, framläggs frågeställningen: Kan man inte ge en 
instruktion på hur man bäddar en säng som visar du de ska göra till nästa dag? 
 
”det gör du, men du utbildar dem ändå – såhär bäddar man en säng, för då slipper du det här dagen 
efter att det ser ut som hej kom och hjälp mig eller någon som säger – löjtnant jag vet inte hur man 

ska bädda en säng” 
 
Plutonchefen anser att det är just tidsbesparingen som motiverar till att instruera soldater istället för att 
låta dem lära sig på egen hand eller söka kunskap men även: 
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”Om du utbildar i något då gör alla lika dant… om du inte är utbildad i någonting då gör inte folk lika 
dant och då är det svårt” 

 
På följdfrågan fråga hur synen är på det skulle vara att utbilda en grupp med ett brett åldersspann och 
skiftande erfarenhet förklarar plutonchefen: 
 
”Jag tror att som ledare eller chef är det viktigt att du också kan anpassa dig lite, [att vara] på olika sätt 

beroende på vem du har framför dig… det är samma förutsättningar som gäller för alla [så] jag tror 
inte att det är ett problem… jag har svårt att tänka mig att det sitter och jävlas med dem i en vecka nu 

om hur man ska bädda en säng och kontrollerar pissoaren… det börjar mer bli som ett civilt jobb” 
 
 
Jämförelsen med ett civilt jobb leder diskussionen åter igen in på ansvar, att ta ett eget ansvar för att 
passa tider. Utbildningen ska fokusera på verksamhet och för det ställs förkunskap istället för att fostra 
människor i att passa tider. 
 

”kan du inte uppfylla de krav som ställs på dig ja men då har du ingenting att söka här” 
 
Motsatsen att istället vara chef för en utbildad pluton som har flera års erfarenhet och genomfört 
internationella insatser, vad innebär det? 
 

”Det är svårt, säg att du inte varit på utlanstjänst och blir nyutexaminerad yrkesofficer 23 [år] och du 
vet ingenting egentligen om vad som händer ute i världen och så kommer någon yxa som gjort 10-15 
missioner… förstå då att du ska få förtroende från den människan som har den erfarenheten och du 

har bara läst lite på några böcker, det är [väldigt] svårt --- men jag tror Försvarsmakten måste börja 

tänka på att anställa rätt människa på rätt plats, den 23 åringen han ska nog inte vara plutonchef utan 
gå in som gruppchef” 

 
Att ha en erfaren chef för erfarna människor kan tänkas vara ett bra sätt att få ut hög effekt av en 
enhet. Dock måste alla börja någonstans i sin karriär, hur löser man det med en erfaren trupp? 
 

”om du är [en] riktigt duktig soldat, hjälp då din chef och lyft upp honom. Du kan komma i efterhand 
och säga – jag förstår om det står så i boken… men utifrån egen erfarenhet, om man gör så så kan 

det här och det här bli bättre” 
 
 
Under intervjun bads plutonchefen berätta hur det var att få en erfaren trupp som han själv inte utsett. 
Svaret tar sin utgångspunkt i hur en klassisk livgardesofficer är vilket intervjuaren ber att få utvecklat: 
 

”Över lag är det lite såhär, vi är lite finare, vi är lite bättre, vi försöker bevisa om att det är hårt… det 
ska bankas, det är stadsskytte… det är vi och så är det 10 tomma platser sen är det resten av 

Sverige” 
 
Därefter fortsätter svaret på frågan: 
 
”Det är svårt, hade jag varit en klassisk livgardesofficer, hade man kommit med en sån inställning då 
hade man haft jätteproblem med en sån pluton --- man måste ha [väldigt] mycket fingertoppskänsla 

och glimten i ögat” 
 
Plutonchefen resonerar kring vad som uppdragstaktiken går ut på, självständighet kontra hur mycket 
som skall styras 
 
”Vi [har inte] släppt helt fria tyglar, det är klart att jag inte går och styr för det hade aldrig funkat heller 
för det är folk med erfarenhet… jag kan inte gå och styra exakt hur ni ska åka varje gång… det är då 

man blir i stort sett idiotförklarad.” 
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Förtroende innebär att man ger ansvar. En fråga är om kontroll av underlydnad är att ge ansvar och 
visas förtroende. Plutonchefen utvecklar tankarna och menar att kontroll hänger ihop med förtroende 
hos chefen: 

 
”Har han förtroende för dig… han vet att du kommer utföra det [han har sagt] behöver han inte gå och 

kontrollera massa saker” 
 
 
Hur agerade du i Afghanistan? 
 

”Det vi gick in och påpekade det var väl folk som hade mjölkpaket i skåpen och sånt, men jag 
ifrågasatte inte ifall du bäddade din säng eller inte… Prioritet [ligger] på verksamhet, du ska göra bra 

ifrån dig när du lämnar campen” 
 

”Utgå från dig själv, hur skulle du vilja bli behandlad… är jag soldat vill jag då att någon ska säga 
såhär – jag ska kolla rakning och kängputs varje morgon 0730 uppställning utanför… den människan 

har ju noll förtroende för mig” 
 
 
För att tillämpa uppdragstaktik förutsätter det ett antal kriterier så som beskrivs i kapitel 2. 
Plutonchefen anser sig själv tillämpat uppdragstaktik och förklarar kort att innebörden av det är att 
beskriva målet och sen får underställda fritt lösa det. När det är klart att det handlar om uppdragstaktik 
återknyter intervjuaren till om det inte går att ge en instruktionsbok och låta soldater lära sig på egen 
hand 
 

”ja alltså jag tror att det tar lite tid med det går säkert, men där emot tror jag inte att det är 
pedagogiskt… det är som om du aldrig skulle ha en föreläsning… [någon som] förklarar för dig 

praktiska saker så att man kan koppla teorin och verkligheten… Det är lika dant när du söker jobb, du 
går alltid bredvid någon i början… för du lär dig mycket snabbare än om du måste ta reda på allting 

själv.” 
 

”Däremot under en utlandsmission använder du uppdragstaktik… du borde inte vara på 
utlandsmission om du inte… kan så mycket som du behöver för att kunna lösa uppgifterna på egen 

hand” 
 
 
Avslutningsvis under intervjun får plutonchefen fylla i samma enkät som skickats ut till soldaterna för 
att göra en självskattning. När den är klar visar jag sammanställningen som gjorts på enkätsvaren 
 
”jag delar väl ganska hyfsad uppfattning, det var också några 6or där som jag inte heller la ner något 

krut på” 
 
Här åsyftas delen inspiration och motivation där enkätsvaren påvisar generellt lägre omdöme. 
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4 Analys 

Stora delar av intervjun går inte enkelt att sätta in i en kategori i modellen Utvecklande ledarskap eller 
uppdragstaktik. Vissa utvikningar om ledarskapet spänner över flera områden, lika så karaktärsdrag 
som betonas till exempel förtroende. Plutonchefen beskriver under intervjun att lyssna och låta 
underställda komma till tals är en viktig del i att skapa förtroende. Detta handlande går att placera 
under delen personlig omtanke då viljan är att få underställda att må bra men också inspiration och 
motivation eftersom detta är ett sätt att skapa delaktighet i beslut.  
 
Återkommande under intervjun är plutonchefens syn på att vara flexibel och låta soldater arbeta under 
eget ansvar. Flexibiliteten har visat sig genom att kunna bemöta människor på olika sätt. Detta kan 
kopplas mot uppdragstaktiken med att ge underställda lagom svåra uppgifter i förhållande till 
utbildningsståndpunkt men också Utvecklande ledarskaps undergrupp ansvar. 
 
En uppseendeväckande del i plutonchefens tankar om ledarskapet för missionen är beskrivningen att 
det måste vara annorlunda än det ledarskap som bedrivs gentemot värnpliktiga för att fungera. En 
skillnad tycks vara det personliga engagemanget och behovet av förtroende och beskrivs målande i 
citatet ”du kan inte gömma dig bakom stjärnor”. Varför denna åtskillnad görs framgår inte men 
liknande slutsatser har gjorts flera tidigare studier.

52
 
53

 I den första framgår att officerare medvetet haft 
olika attityder till värnpliktiga jämfört med de som skall på internationell tjänstgöring. Den senare visar 
på att soldater som upplever sig bli behandlade som ”professionella” känner högre 
arbetstillfredsställelse. 
 
En svårtolkad del är hur förbandskulturen påverkar ledarskapet. Omgivningskarakteristika i 
Utvecklande ledarskap säger att omgivningen påverkar men besvarar inte på vilket sätt. 
 
Avseende uppdragstaktik så pekar både plutonchefens egen utsaga och enkätsvaren på att det 
tillämpades. Plutonchefen gör en distinktion mellan att vara under utbildning och att redan vara 
utbildad. Uppdragstaktiken gör också denna åtskillnad när den beskriver att en av förutsättningarna för 
att kunna tillämpas är just hög utbildningsståndpunkt. I ledarstilsmodellen beskrivs olika sorters 
kontroll. Plutonchefen beskriver att han genomfört få kontroller och de som genomförts var av 
hälsosynpunkt. Kontrollen som utövats förefaller ligga under beskrivningen för nödvändig kontroll 
snarare än överkontrollera. 
 
Enkätsvaren och självskattningen visar på en tämligen god självinsikt hos plutonchefen. Både delarna 
Föredöme och personlig omtanke ligger högt medan inspiration och motivation får en något lägre nivå, 
vilket plutonchefen var medveten om och under intervjun säger att ”de inte la något krut på.”  

                                                             
52 Berglund V., Värnplikt eller frivillighet? Nya krav på Försvarsmaktens ledare, 2010, s.30 

53 Berggren A. et al, Makt, pedagogik, ledarskap och organisation – en studie av ett mekaniserat skyttekompani, 

2011, s.17 
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5 Slutsatser 

Teorin Utvecklande ledarskap beskriver ledarskap på en teoretiskt generell nivå men inte hur de olika 
delarna är tänkt att uppnås. Plutonchefen beskriver problemet med att omvandla teorin till verkligheten 
under inledningen av intervjun. Att placera in ledarskapets många dimensioner och det som 
framkommit under intervjun till teorin Utvecklande ledarskap har inte varit utan svårigheter. I det 
ledarskap som plutonchefen beskriver till tiden för missionen i Afghanistan kan alla delarna i 
Utvecklande ledarskap återfinnas i olika omfattning. Både intervjun och plutonchefens självskattning 
likväl som enkätsvaren visar på en lägre nivå i delen inspiration och motivation. Plutonchefens 
ledarskap tycks trots detta ändå uppskattats. Hur vida bristen av en eller flera delar i teorin skulle 
påverka ledarskapet framgår inte men en möjlighet är att en brist kan vägas upp av andra positiva 
sidor. En annan möjlighet är att behovet av inspiration och motivation inte var så stort i plutonen för 
denna studie, kanske på grund av att samtliga utom en soldat hade tidigare missionserfarenhet och att 
medelåldern var 31 år. Att försöka rangordna eller värdera betydelsen av de olika delarna i modellen 
till hur bra ledarskapet uppfattas låter sig inte göras utan kan anses ha olika betydelse för olika 
personer och ledarskapssammanhang.  
 
Under intervjun framgår att en av de viktigaste delarna i ett framgångsrikt ledarskap är att få 
förtroende. En intressant notering är frekvensen bland både enkätsvar och intervju på just förtroende.  
Ordet förtroende går inte att återfinna i modellen Utvecklande ledarskap, däremot beskrivs att ett sätt 
att vinna respekt är att handla föredömligt och ta på sig ansvar. Hur man får förtroende från 
underställda är säkert lika individuellt som behovet av modellens olika delar. I denna fallstudie där 
plutonchefen visat att han har lyssnat på sina underställda och givit dem ansvar tyder på att en chef 
som agerat föredöme och visat på personlig omtanke kommer långt i ledarskapet. Sannolikt har en 
chef med ett ledarskap som täcker större delar av modellen lättare att få förtroende än en chef som 
använder sig av ett konventionellt ledarskap. 
 
Återkopplat till den tidigare forskningen kring problematiken med officerares kluvenhet till 
förhållningssätt gentemot anställda soldater så pekar denna uppsats på att det finns ett stöd i 
modellen Utvecklande ledarskap. Erfarenhet att ta tillvara och överföra finns hos också hos officerare 
som verkat under liknande omständigheter vid internationell tjänstgöring. Forskningen att 
uppdragstaktik är förenligt med Utvecklande ledarskap stöds i denna uppsats. 
 
Slutsatser utifrån frågeställningen är att anställda soldater värdesätter egenskaper som ärlig, rättvis, 
förebild, engagerad och lyhörd hos en chef och ledare vilket också boken chefen och medarbetaren 
tar fram som framgångsfaktorer.  
 
Studien ger inget tydligt svar på i vilken omfattning de olika delarna i Utvecklande ledarskap måste 
tillämpas men resultatet pekar på att en chef med ett ledarskap som till stora delar förefaller rymma 
det i beskrivningen för Utvecklande ledarskap i kombination med uppdragstaktik är en uppskattad 
ledarstil hos anställda soldater. Modellen tycks således beskriva det ledarskap som anställda soldater 
med skiftande erfarenhet och ålder söker. 
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6 Diskussion  

Ledarskap är mycket mer komplext än en modell kan göra gällande. En officer ska ytterst kunna leda 
en väpnad strid medan största delen av ledarskapet snarare handlar om fredsmässig utbildning. Vilka 
krav på ledarskapet ställer de diametralt olika situationerna och vad får det för konsekvenser att 
karriärssystemet är utvecklat för det senare? 
 
Jag tror att Försvarsmakten har ett behov av att skapa förutsättningar för officerare att utveckla det 
ledarskap som krävs av dem i en skarp insats och en kultur där man kan släppa på prestige för att 
kunna lyssna på underställdas åsikter och behov för att på så sätt få en flexibel och effektiv 
organisation. Detta tror jag blir viktigare med hänsyn till personer som en period väljer ett civilt liv med 
studier eller arbete för att sedan återvända till Försvarsmakten med nya idéer och perspektiv. 
Det är angeläget att tillvarata den möjliga vitalisering av organisationen som sannolikt blir resultatet av 
att låta dessa individer få möjlighet att framföra sina erfarenheter och återkommande låta ompröva 
gamla sanningar då omvärlden ständigt förändras. 
 
Chefer som har en bild av Försvarsmakten som regelstyrd med fastställda procedurer kommer ha 
svårt att hantera den oordning Försvarsmakten faktiskt är tänkt att verka i. En stel och byråkratisk 
organisation som Försvarsmakten, byggd på en hierarkisk struktur, kommer ha svårigheter att verka i 
en komplex och osäker miljö där krav, förväntningar och villkor växlar därför att byråkratiska och 
mekaniska organisationer bara är effektiva i en stabil omgivning.

54
 Hur vida uppdragstaktik kan skapa 

initiativ i en i övrigt byråkratisk struktur eller om organisationen behöver förändras är därför en central 
fråga. Ett problem i Försvarsmakten tror jag är att organisationens chefer har två synsätt på struktur. 
Dels de som agerar i en hierarkisk organisation med vertikal ordergivning, blind lydnad, uniformt 
beteende där alla vet sin plats och uppgift. Dels de chefer som tillämpar uppdragstaktiken som liknar 
en teamorganisation med horisontellt ansvarstagande, uppgiftsstyrt, gruppspecifika lösningar och att 
individer kan agera där det behövs.

55
 

 
Det viktiga förtroendet som plutonchefen och soldaterna i min uppsats pekar på förbises ofta. Kanske 
genom att göra reflektion över sitt eget ledarskap i förhållande till Utvecklande ledarskap och 
uppdragstaktik som ett krav så som det nu är att var och en reflekterar över och gör Försvarsmaktens 
värdegrund till sin egen kan vara ett steg i organisationens ledarskapsutveckling. 
 
 
 
Jag rekommenderar alla militära chefer att läsa den tidigare officeren Lars Anderssons avhandling 
Militärt ledarskap när det gäller

56
 som en påminnelse över vad ledarskapet faktiskt handlar om. 

 
 
Kvittot på det egna ledarskapet kommer slutligen från de underställda och filosofen Lao Zi får 
sammanfatta min uppsats: 
 

As for the best leaders, the people do not notice their existence 
The next best, the people honor and praise 

The next, the people fear; and the next the people hate 
When the best leaders work is done the people say: We did it ourself 

 
 

  

                                                             
54 Granström K., Dynamik i arbetsgrupper: om grupprocesser på arbetet, 2000, s.22 

55 Granström K., Dynamik i arbetsgrupper: om grupprocesser på arbetet, 2000, s.8 ff. 

56 Andersson L., Militärt ledarskap – när det gäller: Svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i 

fokus, 2001, s.140 
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6.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
1. Är uppdragstaktik förenligt med hot om anmälan och att nyttja påföljder?

57
 

 
I lagen står:  

Underlåtenhet att iaktta lydnadsplikten genom att inte utföra en order  
kan föranleda disciplinansvar enligt 8§ LDT 

 
Doktrin för markoperationer säger: 

”Decentraliserad ledning kan innebära att en underlydande väljer att  
inte fullfölja en order som har tappat sin aktualitet” 

 
Misstag är oundvikliga och ska hanteras men skall de betraktas, som en ordervägran eller att chefen 
inte gett tillräckligt tydliga ramar? Uppdragstaktik innebär att chefer ställer uppgift samt tilldelar 
resurser och handlingsregler. Där framhävs betydelsen av en atmosfär som stimulerar viljan att ta 
initiativ och minimera omständigheter som begränsar eller hämmar individuellt agerande samt att 
chefer på alla nivåer måste acceptera en viss dynamik i tillvägagångssätt och att acceptera att 
underlydande agerar annorlunda än vad de själva skulle ha gjort. 
 
Att så är inte alltid fallet finns det exempel som vittnar om

58
, 

59
 

 
 
2. Hur väl faller uppdragstaktik in i beskrivningen av Utvecklande ledarskap? 
 
I studien av Stenlund och Larsson

60
 som jämförde Utvecklande ledarskap med uppdragstaktik är 

slutsatsen att Utvecklande ledarskap med ett undantag förefaller rymma allt som ingår i beskrivningen 
av uppdragstaktik. Att vända på frågeställningen skulle göra jämförelsen mer fullständig och 
rättvisande. 

  

                                                             
57 Jämför till exempel Yukl G., Leadership in organizations, 2006, s.104 ff. 

58 Uppsala Tingsrätt, Protokoll 2011-11-10, Aktbilaga Mål nr Ä5971-11 

59 Ledningsregementet Dä09/11 

60 Stenlund L. Larsson G, Är manövertänkande via ledningsmetoden uppdragstaktik och ledarskapsmodellen 

Utvecklande ledarskap förenliga?, 2004 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät
61

 

 
Hej! 
Mitt namn är Tomas Tillström och jag genomför en studie om ledarskap inom Försvarsmakten. Denna 
enkät kommer vara anonym och kommer att vara ett underlag för mig för att kunna jämföra era 
upplevelser av ledarskap med hur chefer ser på att leda anställda soldater till skillnad mot värnpliktiga. 
 
Frågorna besvaras utifrån förutsättningarna vid tiden för missionen och inte din situation idag! 
 
Ålder vid mission: _______ 

Civilstånd:______________ 

Utbildning: Grundskola  Gymnasial  Högskola  Annat ___________ 

Tidigare missionserfarenhet? Ja Nej   Hur många? ________

Grupp:  E  F  G  H  
 
Svara med en siffra 1-9 som motsvarar ditt svar eller ett X för vet ej. 
Kommentera gärna om det skiljer sig mellan plutonchef och ställföreträdare 
 
Mina plutonchefer 

1 = Aldrig eller  9 =Mycket ofta  Vet ej 

nästan aldrig eller alltid 

1. Diskuterar inför beslut vilka värden som är viktiga  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

2. Uppvisar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

3. Handlar i överensstämmelse med sina uttryckta åsikter  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

4. Erkänner egna misstag utan att komma med bortförklaringar  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

5. Tar ansvar för verksamheten – även i motgång  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

6. Tar ansvar för att påbörjade uppgifter fullföljs  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

7. Tar sig tid att lyssna  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

8. Ger mig konstruktiv feedback  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

9. Handskas bra med personer som ej utfört sin uppgift väl 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

10. Tar itu med relationsproblem  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

11. Skapar entusiasm inför en uppgift  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

12. Bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga mig mer  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

13. Uppmuntrar mig att utveckla mina förmågor  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

14. Inspirerar mig till att pröva nya sätt att arbeta  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

15. Kände du att du fick ansvar att lösa uppgifter på ditt sätt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

16. Kände du dig kontrollerad eller styrd hur du skulle lösa uppgifter? 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 
 
 

                                                             
61 Fråga 1-14 är samma frågor som ställdes i studien Makt, pedagogik, ledarskap och organisation – en studie av 

ett mekaniserat skyttekompani 
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Skiljde sig chefernas ledarskap på något sätt, i så fall hur? 
 
 
 
Hur upplevde du plutoncheferna? 
 
 
 
Hur upplevde du att du blev behandlad? 
 
 
 
Hur upplevde du arbetsklimatet? 
 
 
 
Vilket förtroende hade du för plutoncheferna? 
 
 
 
Saknar du något eller ser du några problem med plutonchefens ledarskap? 
 
 
 
Hur hade ledarskapet fungerat i Sverige? 
 
 
 
Fick du gehör för dina idéer? 
 
 
 
Om du har tidigare missionserfarenhet, skiljde sig ledarskapet mot tidigare missioner? 
 
 
 

Hur är en bra plutonchef, vilket ledarskap föredarar du? 

 
 

Övriga tankar? 

 

Tack för hjälpen! // Tomas 
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Bilaga 2 – Enkätsvar sammanställning 
 
 

  
1 2 3 4 5 självskattning 

 
ålder 20 20 22 33 35 25 

 
civilstånd singel singel singel gift sambo singel 

 
utb. gymn. gymn. gymn. gymn. gymn. MHS 

Delfaktor missioner 0 1 1 2 6 2 

 
Fråga 

      Värdegrund 1 9 6 7 6 8 7 

 
2 8 7 8 5 8 7 

Förebild 3 9 8 8 5 8 7 

 
4 8 7 8 9 8 8 

Ansvar 5 9 7 9 9 8 7 

  6 9 8 9 9 9 6 

Ge stöd 7 7 8 8 4 9 8 

 
8 8 7 8 7 8 7 

Konfrontera 9 8 7 8 9 x 8 

  10 8 7 7 1 7 8 

Uppmuntra 
delaktighet 11 7 8 6 5 9 6 

 
12 9 8 7 5 9 7 

Uppmuntra 
kreativitet 13 9 5 6 5 9 6 

  14 9 5 6 4 x 7 

Kontroll 15 8 8 8 4 7 8 

 
16 9 5 2 4 5 3 

 


