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SAMMANFATTNING 
Omvärldsförändringar har inneburit att regeringen gett Försvarsmakten en ny inriktning med 
ett ökat fokus på förmågan att försvara Sverige. Syftet med denna studie är att skapa förståelse 
för förutsättningarna för chefskapet på plutonsnivån i det nationella försvaret och utveckla 
kunskap om vilka förutsättningar plutoncheferna har att möta de krav som det nya nationella 
försvaret ställer. Studien är genomförd med en induktiv kvalitativ fallstudiedesign med en 
hermeneutisk ansats. Det empiriska materialet baseras på data från 12 intervjuer med 
plutonchefer och data från undersökning av centrala Försvarsmaktsdokument. Resultatet visar 
att plutonchefensrollen karaktäriseras av en balansgång mellan rollen som chef och rollen som 
administratör, där administrationen väger över på bekostnad av krigföringsförmåga och 
ledarskap. Chefernas uppfattning om det nationella försvarets krav överensstämmer väl med de 
övergripande styrdokumenten men en tydlig sammanställning av kraven saknas vilket leder till 
osäkerhet. Plutonchefernas förutsättningar för att uppfylla det nya försvarets krav påverkas av 
deras möjlighet att balansera mellan uppgifter och tillgängliga resurser, vilket beror på 
avsaknad av administrativt stöd och brist på ledning. Studien har identifierat ett 
motsatsförhållande mellan två samtidigt pågående organisationsförändringar. Fenomenet som 
vi har valt att kalla paradoxförändring, innehåller en rollinriktad förändring mot chefen som 
administratör och en attitydinriktad förändring mot krigsförbandschef i det nya nationella 
försvaret.  
 
Nyckelord: Administration, chefskap, HR-transformation, ledarskap, nationellt försvar, 
paradoxförändring, organisationsförändring, Försvarsmakten, Flygvapnet 
 

ABSTRACT 

The changes in the strategical environment have resulted in the government giving the Swedish 
defense forces a new national alignment, towards the capability of national defense. The 
purpose of this study is to build understanding of the conditions for platoon level leadership in 
the new national defense and to develop knowledge of the conditions the platoon commanders 
have been given to meet the demands by the new national defense. The research has been 
carried out by an inductive quantitative case study design with a hermeneutic approach. The 
empirical data is based on twelve interviews with platoon leaders and a study of official defense 
force documents. The research shows that the role of the platoon leader is characterized by 
balancing the role as commander and the role of administrator, were the administration weighs 
over on the expense of the capability of warfare and leadership. The platoon commander’s 
perception of the demands of the national defense complies with official defense force 
documents, but the absence of a clear compilation of the demands leads to some uncertainty. 
The platoon commander’s conditions to fulfill the demands of the new national defense is 
determined by their ability to balance tasks and available resources. This in turn is due to 
absence of administrative support and command. The research has identified a contradiction 
between two simultaneously ongoing organizational changes. The phenomenon that we have 
chosen to call the paradox change, contains one role-orientated change towards the commander 
as an administrator and one character-oriented change towards combat commander in the new 
national defense. 
 
Keywords: Administrate, HR-Transformation, leadership, management, national defense, 
organizational changes, paradox change, Swedish Armed Forces, Swedish Air Force.   
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1. INLEDNING 
“Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas” 

(Försvarsdepartementet, 2017 s 61) 

1.1. Funderingar kring ett nytt försvar 
Denna studie tog sin början i en reflektion kring hur försvarets nya inriktning från 20151 kan 
realiseras och vilka förutsättningar som egentligen krävs? Det vill säga, går det under rådande 
förutsättningar att gå från ett insatsförsvar till ett nationellt försvar? Att genomföra nya 
inriktningar eller doktrinärt byta inriktning på ett helt nationellt försvar är givetvis både 
komplext och kommer att ta mycket resurser i anspråk, men om nu ett angrepp mot Sverige inte 
längre kan uteslutas så borde en realisering vara högt prioriterat. Det som främst fångade vår 
uppmärksamhet var om förutsättningarna för linjechefer skulle behöva förändras för att kunna 
realisera omställningen. Vår egna snart 30 åriga, gemensamma erfarenhet som chefer på 
plutons- och kompaninivå gav oss tre övergripande reflektioner som senare resulterade i vårt 
syfte med studien. 
 
Första reflektionen berörde de förändrade förutsättningarna sedan Försvarsmakten senast hade 
den primära uppgiften att försvara Sverige. Bland annat har stora neddragningar och 
besparingar gjort att det nationella återtagandet görs från en förhållandevis låg nivå. Likaså har 
personaluppfyllnad, utveckling av en officersprofession, inrättande av en specialistkår och 
hantering av anställda soldater påverkat och påverkar förutsättningarna2. 
  
Vår andra reflektion var kring chefens roll i förändringen och vad som egentligen karakteriserar 
chefskapet i det nya nationella försvaret. Försvarsmakten har under insatsförsvarets tid starkt 
influerats av olika förändringsidéer från stora företag och organisationer syftandes till att 
effektivisera verksamheten och öka kostnadseffektiviteten. Resultatet blev bland annat att 
personal med administrativa och stödjande uppgifter reducerades och viktiga administrativa 
funktioner centraliserades. Samtidigt flyttades genomförandet av flera administrativa uppgifter 
till de lägre chefsnivåerna (Thilander, 2013). Detta innebar att linjechefer fick en ny roll med 
ett betydligt större ansvar i både logistik3 och HR-frågor4 än i tidigare organisationslösningar.  
 
Centralt för uppföljning och värdering av det nya inriktningsbeslutet om ett nytt nationellt 
försvar är krigsförbandens krigsduglighet, förmåga till väpnad strid och förmågan att kunna 
möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Utifrån detta så framkom vår tredje reflektion, om 
huruvida en förändring egentligen kan genomföras om förutsättningarna saknas för första 
linjens chefer och specifikt plutoncheferna, då det i huvudsak är dem som både står för det 
direkta ledarskapet, den handgripliga utbildningen och det praktiska genomförandet vid 
Försvarsmaktens krigsförband.  

                                                
1Regeringsbeslut (Fö2015/00953/MFI) Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet 2016-2020 innebar att 
Försvarsmakten i första hand skulle utformas för försvar av Sverige.) 
2 Mer av förutsättningar går att läsa i Försvarsmaktens årsredovisning 2017, Ett starkare försvar – möter varje hot, 
klarar varje utmaning (FM2017-13845:3) 
3 Försvarslogistik är ett samlingsnamn för försvarets försörjning av materiel och logistik. Riksdagen beslutade 
2012 (Fö2011/613/MFU) om en ny inriktning och förändrad organisation för försvarslogistiken. Förändringen 
gick ut på att Försvarsmakten skall utgöra beställare och FMV utförare och leverantör i syfte att sänka kostnader 
främst på personal.  
4 HR-transformationen ett samlingsbegrepp för Försvarsmaktens effektivisering och kostnadsbesparing inom 
human resources området, där ingår bland annat hur chefskapet förändrades genom att cheferna fick ta ett större 
ansvar för personalarbetet (Thilander, 2013) 
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1.2. Ett gammalt arv 
Sveriges invasionsförsvar under kalla kriget byggde på en tydlig uppgift att försvara hela landet 
och stå emot en invasion av Sovjetunionen. Förmågan var uppbyggd kring en massiv 
mobiliserbar organisation som i princip omfattade hela den manliga populationen. Men även 
det civila samhället var krigsförberett och alla ingående samhällsdelar hade sina tydliga 
uppgifter i händelse av krig. Idag är det svårt att tänka att Sverige har varit ett av de mest 
militariserade länderna i världen. Efter Sovjetunionens fall, kalla krigets slut och 
Warszawapaktens upplösande förändrades svensk försvars- och säkerhetspolitik radikalt. 
Grunden till det svenska försvaret upplevdes ha försvunnit och med Berlinmurens fall övergick 
försvaret efter en ”strategisk timeout5” och stora nedläggningar i en identitetskris. Denna 
osäkerhet om syfte och mål höll i sig till kriget i Bosnien 1992 som kan ses som startskottet för 
svenska försvarets internationalisering. Resonemanget skulle kunnat ha varit att om vi inte 
behövs för att försvara Sverige så kan vi ställa om till att bedriva internationella insatser. 
Invasionsförsvaret ersattes nu med ett mindre insatsförsvar, nationell försvarsförmåga och 
försvarsplanering upphörde i praktiken nästan helt och lagen för inkallande av pliktpersonal till 
försvaret förklarades som vilande. Försvarsmaktens verksamhet inriktades och 
dimensionerades att producera förband som kunde skickas ut i internationell tjänst vilket 
innebar en omfattande avveckling av förband och förmågor (Müller-Hansen, 2017).  
 
Tomrummet efter Sovjetunionens fall, Warszawapaktens upplösande och den strategiska 
dynamik som följde, kan ses ur flera perspektiv. NATO med syftet att agera motvikt till 
Sovjetunionen, valde trotts upplösandet att bibehålla och utöka alliansen med bland annat 
tidigare medlemsstater i Warszawapakten, utifrån ett resonemang om ökad stabilitet och 
säkerhet. Utökningen har dock ansetts som kontroversiell och tolkats som en allians mot 
Ryssland istället. Varför Ryssland sedan mitten av 1990-talet öppet opponerat mot ytterligare 
utökningar (Jackson & Sørensen, 2010).  
 
De första allvarliga varningstecknen på att Sveriges närområde inte var fullt så stabilt som man 
tidigare antagit kom vid Rysslands intåg i Georgien 2008. Om Sovjetunionens fall och 
Warszawapaktens upplösande förändrade svensk försvars- och säkerhetspolitik radikalt kan 
nästa stora förändring ses efter Rysslands annektering av Krim 2014 (Müller-Hansen, 2017). 
Oavsett om anledningarna för både Georgien och Krim utgick ifrån ett revisionistiskt Ryssland 
som försöker återupprätta ett Sovjetiskt imperium, eller om anledningen låg i ett Ryskt 
ogillande av eventuella NATO-medlemskap (Skoglöf, 2016), så ska försvar av Sverige nu åter 
börja i Sverige och det nya nationella försvaret ska etableras (Müller-Hansen, 2017).  
 
Sedan den nya nationella inriktningen i regeringsbeslutet 2015 har Överbefälhavaren 2016 
fastställt en ny militärstrategisk doktrin6 som inriktar hur de militära maktmedlen skall nyttjas 
för att uppnå de säkerhetspolitiska målsättningar som regering och riksdag beslutat om. I 
doktrinen betonas särskilt att genom maktmedel skapa en tröskeleffekt. Tillsammans med 
politiska, ekonomiska och diplomatiska medel utgör tröskeleffekten Sveriges förmåga att möta 
ett väpnat angrepp mot landet. Syftet med tröskeleffekten är att de samlade kostnaderna för ett 
angrepp eller påtryckningar på Sverige med militära eller andra maktmedel ska rendera så stora 
kostnader att de uppväger vinsterna. Tröskeleffekten eftersträvas gentemot alla typer av 
angrepp och över hela konfliktspektrat. Tröskeleffekten består ytterst av tillgängliga och 

                                                
5 Strategisk timeout eller operativ timeout används för att beskriva att tiden då den strategiska försvarsplaneringen 
lades på is för att istället analysera vad framtidens försvar skulle fokusera på (Agrell, 2010). 
6 Militärstrategisk doktrin 2016 (bet. FM 2016-7616:1) 



 

 3 
 
 

 

krigsdugliga förband med rätt förmågor för nationellt försvar7. Dessa är också avsedda att skapa 
trovärdighet för den svenska försvarsförmågan både internt och externt. Hög tillgänglighet på 
krigsförbanden och förmåga att tillsammans med andra kunna vinna över en angripare bidrar 
också till att öka tröskeleffekten(Försvarsmakten, 2016). 2017 beslutade regeringen i ett särskilt 
uppdrag8 till Försvarsmakten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet att 
totalförsvarspliktiga skall vara skyldiga att fullgöra mönstring från den 1 juli 2017 och 
grundutbildning med värnplikt från den första juli 2018 (Regeringen, 2016). Återtagandet av 
det nationella försvaret eller skapandet av nytt har således påbörjats.  

1.3. Ett nytt nationellt försvar 
I Försvarsmakten strategiska inriktning från 2015 betonas att det säkerhetspolitiska läget i 
Sveriges närområde både har förändrats och försämrats. En av de uttalade orsakerna är 
Rysslands aggression mot Ukraina vid annekteringen av Krim 2014. Den långsiktiga 
omvärldsutvecklingen beskrivs som komplex och att det inte med säkerhet går att förutse 
konsekvenserna för Sverige och Försvarsmakten. Man konstaterar vidare att Rysslands 
politiska intentioner och därmed det säkerhetspolitiska läget är under förändring och identifierar 
tre faktorer med omfattande påverkan på det svenska närområdet. Dessa utgörs av sänkt rysk 
tröskel för användandet av militärt våld, ökad militär verksamhet i Östersjöområdet och ökad 
militärstrategisk betydelse av Sveriges närområde. I Ryssland genomförs en omfattande 
reformering av de väpnade styrkorna vilket medför att vissa förmågor väsentligt förbättras. 
Samtidigt har flera europeiska länder svårt att upprätthålla sin operativa förmågebredd, i 
synnerhet avseende kvalificerade förmågor. Detta som en följd av minskade försvarsbudgetar. 
Den europeiska säkerhetsordningen som etablerades efter det andra världskriget har till stor del 
byggt på amerikanskt engagemang och truppnärvaro. De senaste åren har en omfördelning av 
amerikanska resurser skett mot Stilla Havsregionen. USA har officiellt uttryckt att de 
europeiska staterna måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet genom ökade 
försvarssatsningar. Samtidigt bekräftar USA sitt engagemang i europeisk säkerhet och den 
transatlantiska länken i samband med oron i Polen och Baltikum efter konflikten i Ukraina 
genom basering av materiel och förband. Efter nedtrappningen av NATO-engagemanget i 
Afghanistan har alliansens förmågeutveckling inriktats mot övningar med ett ökat inslag av 
artikel-59 moment, vilket innebär en återgång till att huvudsakligen vara en avskräckande 
försvarsallians. Militär övnings- och underrättelseverksamhet har ökat från både NATO och 
rysk sida vilket medför ökad risk för incidenter och konfrontationer. Kränkningar av länderna 
kring Östersjön har skett vid upprepade tillfällen och ryskt militärt uppträdande är mer 
utmanande. Även rysk underrättelseverksamhet och påverkansoperationer har ökat i regionen 
(Försvarsmakten, 2015). 

1.4. Ett nytt militärstrategiskt koncept  
Det militärstrategiska konceptet10 går ut på att Sverige ska försvaras. Det militära försvaret ska 
tillsammans med resurserna inom totalförsvaret främst utgöra en tröskel för den som har för 
avsikt att angripa eller utöva påtryckningar på Sverige. Det ska åstadkommas genom att skapa 
en trovärdig krigföringsförmåga både enskilt och tillsammans med andra nationer. Syftet är att 
verka krigsavhållande genom att tydligt visa att ett angrepp på Sverige skulle medföra orimliga 
kostnader för angriparen. Sverige ska ensamt och snabbt kunna möta ett väpnat angrepp för att 
                                                
7 Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015 ändringsutgåva 1 (bet. FM2015-1597:7) 
8 Uppdrag till Försvarsmakten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om mönstring och grundutbildning med 
värnplikt (Fö2016/01252/MFI) 
9 Artikel-5 innebär en princip om kollektivt försvar inom Nato, vilket innebär att medlemsländerna är skyldiga att 
bistå varandra vid ett militärt angrepp (Nato, 2018) 
10 Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015 ändringsutgåva 1 (bet. FM2015-1597:7) 
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vinna tid och skapa politisk handlingsfrihet. Därefter är inriktningen att kunna vinna kriget 
tillsammans med andra, alternativt att undvika att förlora enskilt. Under fred och kris ska 
Försvarsmaktens agerande vara offensivt i syfte att skapa en tröskeleffekt. Under krig ska 
offensivt och defensivt agerande balanseras i syfte att säkerställa tillräcklig uthållighet. 
Försvaret av Sverige ska kunna övergå till genomförandet av gemensamma operationer med 
andra stater och organisationer. Försvarsmakten ska utveckla förmåga att ge värdlandstöd till 
annan nation eller organisation. Regeringens beredskapskrav innebär att de stående förbanden 
och kontraktsförbanden i Försvarsmakten inom några dagar efter order ska kunna börja lösa sin 
krigsuppgift vid mobiliseringsplats. Inga krigsförband har beredskapskrav som överskrider en 
vecka och hemvärnsförbanden ska kunna verka med huvuddel inom ett dygn och med vissa 
enheter inom timmar (Försvarsmakten, 2015).  

1.5. Problemområde 
Problemområdet för vår uppsats tog sin utgångspunkt i förutsättningarna för att implementera 
försvarets nya nationella inriktning. Då det redan innan direktivet om det nya försvaret fanns 
ett försvar i form av Försvarsmaktens insatsförband, blev formuleringen ”det nya” försvaret lite 
av en retorisk fråga då det egentligen syftar till att markera skiftet i den nationella uppgiften 
och inriktningen för det nationella försvaret, varför det i studiens problemområdesdefinition: 
Det nya nationella försvaret, inkluderas båda begreppen förändring och införande.  
 
Det nya försvaret ska enligt direktiven utvecklas i snabb takt och kommer genom en ökat fokus 
på operativ effekt ställa nya krav på sina chefer och medarbetare. Förmåga att utbilda, planera 
för och leda väpnad strid mot en konventionell högteknologisk motståndare blir nu åter aktuellt 
för allt fler officerare i organisationen och kraven på officerens chefskap, duglighet att leda och 
utveckla sin verksamhet aktualiseras (Försvarsmakten, 2015). Hur dessa nya krav påverkar 
chefskapet och hur chefskapet påverkar förutsättningarna för det nya nationella försvaret är 
delar som i dag saknar svar.  

1.6. Syfte och frågeställning 
Utifrån problemområdet och våra inledande reflektioner har vi valt att studera chefskapets 
förutsättning för första linjens chefer, då det i huvudsak är dem som både står för det direkta 
ledarskapet och det praktiska genomförandet vid en förändring eller införande. I 
Försvarsmakten utgörs oftast den första linjens chefer av plutonchefer11. Dessa är chef över en 
pluton som är det militära förband som på den lägsta organisatoriska nivån både inkluderar 
arbetsgivarrollen och krigsförbandschefsrollen. Därav formulerade vi studiens syfte som:  

Att skapa förståelse för chefskapets förutsättning på plutonsnivån i det nationella försvaret och 
utveckla kunskap för vilka förutsättningar cheferna har att möta de krav som det nya försvaret 
ställer.   
För att uppnå syftet har vi valt att studera plutonchefer vid den 161.stridslednings och 
luftbevakningsbataljonen12 utifrån detta har vi definierat vår problemformulering som:  
Vilka förutsättningar har plutonchefer vid 161.strilbataljonen att möta Försvarsmaktens 
ställda krav i det nya nationella försvaret? 

                                                
11 Plutonchefen är normalt en taktisk operativ officer med tre års akademisk krigsvetenskaplig officersutbildning 
där bland annat strategi, taktik, ledarskap och chefskap studeras. Plutoner är ofta indelade i grupper och bemannade 
med soldater och officerare i varierande omfattning beroende på vilken uppgift som plutonen har att lösa. 
Plutonernas storlek varierar men i normalfallet har plutonchefen personalansvar för ca 20 till 40 medarbetare. 
12 Anledning till valet och en kortare presentation av bataljonen presenteras i kapitel 2.4 Fallstudie. 
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För att kunna uppnå syftet att förstå förutsättningarna och för att kunna svara på vår 
problemformulering, så har vi insett att vi måste kunna förklara vad som karakteriserar 
chefskapet i dess kontext, förstå vilka förutsättningar cheferna har och kunna beskriva vilka 
krav som ställs på plutoncheferna. Utifrån detta har vi valt att formulera tre forskningsfrågor 
som uttrycks:  

Vad karakteriserar plutonchefskapet, vilka förutsättningar har plutonchefen och vilka krav 
ställer Försvarsmakten på plutonchefskapet? 
 

 
Figur 1 Studiens syfte och frågeställning 

Figuren sammanfattar vår nedbrytning av problemområdet till syfte, till problemformulering 
och de konkreta forskningsfrågorna som studien avser att besvara. 
 
  

•Försvarets nya nationella inriktning

Problemområde

•Att skapa förståelse för chefskapets förutsättning på plutonsnivån i det nationella försvaret 
och utveckla kunskap för vilka förutsättningar cheferna har att möta de krav som det nya 
försvaret ställer.

Syfte

•Vilka förutsättningar har plutonchefer vid 161.strilbataljonen att möta Försvarsmaktens 
ställda krav i det nya nationella försvaret?

Problemformulering

•Vad karaktäreriserar plutonchefskapet?
•Vilka förutsättningar har plutonchefen?
•Vilka krav ställer Försvarsmakten på plutonchefskapet?

Forskningsfrågor



 

 6 
 
 

 

2. VETENSKAPLIG ANSATS OCH METODVAL 
”Science refers to a systematic and organized body of knowledge in any area of inquiry that is 
acquired using “the scientific method” (Bhattacherjee, 2012). 

Vetenskapsteori behandlar hur kunskap uppstår, prövas samt vilken funktion som kunskap har 
i samhället. Metod är tekniken eller hantverket att skapa kunskap om verkligheten (Wallén, 
1996). Forskningsbaserad kunskap är, till skillnad från allmän kunskap, kunskap som kommit 
ur frågor som ställts på ett speciellt sätt, spekulationer som gjorts på ett speciellt sätt och 
försöken att besvara frågorna har följt en särskild metodik (Jacobsen, 2017). Inom 
forskningsbegreppet finns det dock flertalet uppfattningar om vad som egentligen är forskning. 
Enligt OECD:s definition är forskning en process som genom systematiskt arbete kan 
åstadkomma ny kunskap och ökad förståelse. (Nationalencyklopedin, 2018). Enligt (Jacobsen, 
2017) kännetecknas forskningen av systematisk insamling av information (data), systematisk 
behandling av data och systematisk presentation av data. Där hanteringen skall följa fastställda 
och redovisade kriterier för att resultatet skall kunna värderas och diskuteras av de som tar del 
av underlaget. Men definitionen av forskning kan även vara ”forskning är det forskaren gör” 
(Wallén, 1996, s 18). Grundläggande för vetenskapen är alltså de metoder för och hur man 
genom studier, på ett utvecklat och systematiskt sätt, kartlägger och organiserar fakta, 
förståelser eller färdigheter. 

2.1. Vetenskaplig positionering 
Vad som är och vad som inte är kunskap har varit en pågående debatt så länge 
vetenskapsteoretiska diskussioner pågått (Thurén, 2013). Olikheterna grundar sig dels i hur man 
värderar möjligheten till att uppnå sanningen om världen (Epistemologi) det vill säga att 
förhålla sig till frågan om den objektiva verkligheten skiljer sig från forskarens subjektiva 
uppfattning. Eller dels som oenighet i hur världen egentligen ser ut (Ontologi), det vill säga vad 
som egentligen finns och vad som till slut påverkar vad  (Andersson, 2017).  
 
Skillnaden i uppfattning går från att vetenskapen är en sökning efter sanningen, till att ta reda 
på hur något förhåller sig i verkligheten, till att samtidigt vara ständigt framåtgående och 
konstant förändras (Thurén, 2013). Skillnaderna i definition av forskning kan härledas till i 
grunden två olika forskningstraditioner, eller näst intill två olika världsåskådningar, som utgörs 
av naturvetenskaperna och socialvetenskaperna (Andersson, 2017). De olika uppfattningarna 
kan också härledas till olika paradigm inom vetenskapen. Paradigm är enligt Kuhns 
ursprungliga begrepp en samling goda förebilder eller ideal för hur forskning skall bedrivas 
(Wallén, 2011). Paradigm kan även förklaras som gemensam uppfattning om förebilder, 
världsbild, vetenskapsuppfattning, forskarroll samt etik och estetik (Jacobsen, 2017). 
 
Vårt val av problemområde och syfte gav oss inriktningen att studera människors uppfattningar, 
beteende och förståelse, vilket placerade oss i den socialvetenskapliga inriktningen för 
forskning, med tillhörande paradigm, ontologi, epistemologi och tradition som där följer. Med 
syftet att uppnå förståelse angavs också en tydlig riktning till det hermeneutiska 
förhållningsättet. Att förstå innebär att reda ut vad olika företeelser betyder samt hur dessa 
påverkar  (Nationalencyklopedin, 2018). För att verkligen kunna förstå chefernas roll och 
förutsättningar, samt hur det påverkar ett införande eller förändring, så valde vi ett 
hermeneutiskt förhållningsätt och en tolkande ansats. 
 
Om socialvetenskaperna utgår från människor och att människor ständigt utvecklas så 
förutsätter hermeneutiken att verkligheten kontinuerligt förändras. Detta leder till att kunskapen 
inte kan ses som allmängiltig utan skall hanteras unikt för det som studerats (Jacobsen, 2017) 
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Hermeneutiken bygger på inkännande och en vilja att förstå människors handlingar och 
resultatet av människors handlingar. Detta kan ske genom avkodning av innebörder i 
handlingar, bilder, symboler, texter m.m. (Thurén, 2013). Verkligheten kan inte heller ses som 
objektiv utan är forskningsobjektet människor så talar hermeneutiken istället om olika 
förståelser av verkligheten.  Detta innebär att resultatet kommer att påverkas av vem eller vilka 
som är källan till informationen (Jacobsen, 2017). På samma sätt kommer kontexten att påverka 
tolkningen då samma verklighet kan missförstås om till exempel kulturkontexten tolkas i fel 
sammanhang (Thurén, 2013). Förmågan att sätta sig in i andras situation är central och påverkar 
hur hermeneutiken ser på uppkomsten av kunskap. Forskaren tolkar utifrån sin empatiska 
förmåga hur människor uppfattar sociala fenomen utifrån deras kontext (Jacobsen, 2017). 
Forskaren har som människa en unik förmåga att genom att förstå sig själv, förstå och tolka 
andra människors upplevelser och känslor (Thurén, 2013).  

2.2. Val av forskningsansats och metodik 
De huvudsakliga ansatserna för forskning är induktiv eller deduktiv ansats, som i huvudsak 
berör hur man drar slutsatser och relationen mellan teori och empiri, (Thurén, 2013) samt 
kvalitativ- och kvantitativ ansats, som i huvudsak berör synen på metoder (Jacobsen, 2017). 
Teori kan beskrivas som systematiserad kunskap för att förklara fenomen eller påståenden 
(Nationalencyklopedin, 2018) och empiri kan beskrivas som en samling data som inhämtats 
genom vetenskapliga undersökningar om verkligheten (Jacobsen, 2017). Metod är tekniken 
eller hantverket att skapa kunskap om verkligheten. Metoderna kan bland annat vara kvalitativa 
eller kvantitativa och bygger på kvalitativa eller kvantitativa ansatser (Jacobsen, 2017). 
 
Det hermeneutiska perspektivet utgår oftast ifrån verklighetskonstruktionen i kvalitativ ansats, 
det vill säga, för att uppnå kunskap behövs nyansering och känslighet för kontext och att gå på 
djupet för att verkligen förstå företeelser eller fenomen. Kvalitativ ansats är huvudsakligen 
induktiv även om deduktiv metod kan användas vid kvalitativa studier (Jacobsen, 2017). En 
kvantitativ ansats utgår från att kunskap om verkligheten skapas genom att mäta och analysera 
med standardiserade metoder och instrument, för att sedan kvantifiera fakta för att kunna dra 
generella slutsatser (Thurén, 2013). Kvantitativ ansats är huvudsakligen deduktiv även om 
induktiv metod kan användas vid kvantitativa studier. Kvalitativa metoder kan användas till 
alla forskningsområden som pekar mot praktisk verksamhet men passar bäst när det handlar om 
känslor, upplevelser, innebörder eller när karaktären av en företeelse skall undersökas (Wallén, 
1996). Metoderna åsyftar oftast på tolkning av en given situation eller undersökande av 
sambandet mellan individ och kontext (Jacobsen, 2017). Andra tillfällen när kvalitativa metoder 
passar bra är när man önskar gå på djupet i en särskild företeelse eller vid ett särskilt fenomen. 
Kvalitativa metoder som samlingsbegrepp utgår från att finna kategorier, beskrivningar eller 
modeller för att beskriva fenomen eller sammanhang. De kan vara språkorienterande, tolkande 
eller beskrivande (Jacobsen, 2017). Kvantitativa metoder används till att standardisera 
information från många enheter för att kunna kvantifiera informationen. Att kvantifiera är att 
behandla fakta statistiskt för att kunna dra generella slutsatser (Thurén, 2013) och genom 
kvantitativa metoder kan stora mängder data kvantifieras i kategorier eller som siffror för att 
sedan kunna behandlas med hög precision och generera generaliserbara resultat (Jacobsen, 
2017).  
 
Med ett hermeneutiskt perspektiv följer vanligtvis en induktiv ansats, det vill säga att gå från 
empiri till teori utifrån det som observeras. Induktiva studier passar utmärkt när man vill skapa 
ny kunskap och startar med att inhämta empiriska data för att senare analysera och slutligen 
finna relationer. Deduktiv ansats, det vill säga att gå från teori till empiri (Jacobsen, 2017), 
handlar om logisk giltighet och innebär att man drar logiska slutsatser baserat på om inhämtade 
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data är logiskt sammanhängande. Deduktiv metod går ofta ut på att ställa upp hypoteser, göra 
deduktiva slutledningar och till sist undersöka om premisserna stämmer (Thurén, 2013). 
 
Syftet med vår studie och våra forskningsfrågor ledde oss till att utgå från plutonchefernas 
varseblivning, uppfattningar av vad som karaktäriserar deras arbete som chefer och hur de 
utifrån sin position i organisationen uppfattar införandet av det nya nationella försvaret. Vi 
valde därav en kvalitativ ansats då vi lade vikt på hur plutoncheferna uppfattar och tolkar sin 
verklighet utifrån kontexten det nya nationella försvaret. Vidare valde vi en induktiv ansats då 
vi genom detta ansåg oss få bästa möjlighet att verkligen förstå plutoncheferna i deras unika 
roll och unika kontext. Vi valde därefter en kvalitativ induktiv intervjumetod för att inhämta 
primärdata och en kvalitativ induktiv bearbetnings- och analysmetod genom hermeneutisk 
ansats för att förstå och tolka vad inhämtade data betyder, vilket ligger i linje med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt i en kvalitativ studie. Vi ansåg heller inte det som troligt att det 
skulle finnas en färdig teori för hur plutoncheferna i det nationella försvaret skulle komma att 
uppfatta sin roll. 
 
Det induktiva förhållningssättet gav oss möjligheten att låta empirin och kunskapsutvecklingen 
genom den hermeneutiska spiralen (Jacobsen, 2017) styra studien fullt ut. Detta gav oss en 
djupare förståelse för både detaljer och helhet än vad vi annars kunnat uppnå.  
 

 
Figur 2 Hermeneutisk spiral (Jacobsen, 2017) 

Den hermeneutiska spiralen inbegriper en reducering av inhämtade data i sina enskilda 
beståndsdelar, analys av dessa beståndsdelar, för att sedan bindas samman och förstås utifrån 
den nya helheten som bildas (Jacobsen, 2017). 

2.3.  Framtagande av forskningsdesign 
Forskningsdesignen kan ses som en karta över hur forskningen skall bedrivas samt det 
fundament som studien vilar mot. Forskningsdesignen sammanför ansatser som studien baseras 
på och problemställningen som forskningen kan belysas utifrån, till vilken typ av studie man 
väljer att genomföra. Designen kan även redogöra för vilka metoder för inhämtning, 
bearbetning och analys som används. Designen säkerställer att varje val som görs analyseras 
utifrån fördelar och nackdelar och vägs mot syftet och frågeställningen utifrån vad ansatserna 
och metoderna är bra på. Forskningsdesignen kan även ses en sammanfattning av hur data skall 
inhämtas, vilka instrument och verktyg som skall användas och hur man tänkt analysera sin 
inhämtade data (Jacobsen, 2017).  
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helheten

Helheten i ljuset 
av de enskilda 

delarna

Ny förståelse av 
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Vår forskningsdesign utgick från studiens problemområde och syfte. Utifrån detta utformades 
problemformuleringen och våra forskningsfrågor som tillsammans med vår vetenskapliga 
positionering och ansatsval ledde fram till de metoder som studien använde för att inhämta, 
bearbeta och analysera data. Resultatet diskuterades sedan i en fördjupad analys utifrån syftet 
med studien, tidigare forskning och referensram.  
 

 
Figur 3 Studiens forskningsdesign, inspirerad av (Lekwall & Wahlbin, 2007) 

Forskningsdesignen bör läsas som en dynamisk process där studien utgår från problemområdet 
och syftet för att sedan, fördjupas utifrån problemformulering och forskningsfrågorna. Studien 
bottnar i den kvalitativa fallstudien och den hermeneutiska bearbetningen och analysen, för att 
slutligen lyftas upp i resultatet och i diskussionen utifrån forskningsfrågorna, 
problemformuleringen, syftet och problemområdet. 

2.4. Fallstudie 
En fallstudie är en detaljerad undersökning av individer och mindre grupper som fokuserar på 
särskilda fenomen i ett större sammanhang. Fallet i studien kan alltså utgöras av en i 
rumsperspektivet avgränsad grupp, bestående av en eller flera individer. Fallet kan även utgöras 
av en specifik situation och avgränsningen består då primärt av en tidsaspekt istället (Jacobsen, 
2017). Vid val av undersökningsenhet för fallstudien kan metoden avsiktligt urval användas, 
vilket innebär att man väljer den enhet som ger talrikast data med störst relevans för studien där 
man eftersträvar det bredaste spektrumet av information och synpunkter på studiens ämne (Yin, 
2007).  

 ”Fallstudien är den forskningsmetod som föredras då frågor om ”hur” eller ”varför” ställs, då 
man har ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden 
i konkreta sociala sammanhang” (Yin, 2007).  

Fallstudier ger oftast en djup kunskap om själva förloppet vilket annars kan vara svårt att uppnå 
vid studier av komplexa sammanhang (Wallén, 1996). I fallstudier utvecklar forskaren själv 
kunskap genom främst tolkning och kan då dra nytta av egna erfarenheter och eventuell 
förförståelse men innebär samtidigt en risk då forskaren har tolkningsföreträde och således kan 
påverka resultatet (Yin, 2009).  
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Vi valde att genomföra en kvalitativ fallstudie då fördelarna med att använda fallstudie som 
metod är att man kan studera de verkliga förhållandena som råder i det konkreta fall man 
studerar (Jacobsen, 2017). Det definierade fallet valdes genom ett avsiktligt val av 
undersökningsenhet (Yin, 2017) till den 161.stridslednings och luftbevakningsbataljonen 
(161.strilbataljonen) i Flygvapnet. Orsaken till valet av undersökningsenhet var tvådelat. Dels 
såg vi att bataljonen hade en hög variation av miljöer där verksamhet utfördes och en hög 
variation av inriktningar på den verksamhet som genomfördes. Men vi såg också att vår tidigare 
bakgrund i organisationen, det goda kontaktnät och förtroendet som vi skapat som chefer på 
olika nivåer, skulle ge oss tillgång till de människor vi eftersökte och ge oss fördelar i fallstudien 
genom vår erfarenhet och förförståelse. Tidsaspekten för fallet valdes som ett nedslag för just 
det tillfälle som studien genomfördes. 
 
161.strilbataljonen karakteriseras av sin geografiska spridning, höga differentiering av 
uppgifter och varierande arbetsmiljöer. Bataljonen utgör den organisation inom Flygvapnet 
som ansvarar för sensorövervakning av det svenska luftrummet och genomför stridsledning av 
flygvapnets flygande förband. Organisationen ansvarar också för transport och upprättande av 
radar och flygradiostationer. Anläggningar, personal och materiel försvaras med egna 
närskydds- och säkerhetsförband. Verksamheten genomförs på flera orter, spritt över hela 
landet och personalen verkar från berganläggningar, ovanjordanläggningar, flygande 
radarsystem och i terrängen.  

2.5. Datainsamlingsdesign 
För att samla in information konstaterade vi att vi behövde inhämta data från de båda 
identifierade aktörerna, plutoncheferna och Försvarsmakten. Insamlingsdesignen är utformad 
för att dels kunna inhämta kvalitativa data från personer i form av plutoncheferna och samtidigt 
kunna inhämta data från organisationen Försvarsmakten och dess officiella uppfattning. För att 
inhämta primärdata från plutoncheferna valde vi att genomföra detta som kvalitativa intervjuer. 
Detta skapade språkdata genom det talade ordet och respondenternas kroppsspråk. För att kunna 
inhämta Försvarsmaktens uppfattning om plutoncheferna, deras roll och uppgifter valde vi att 
inhämta sekundärdata genom kvalitativ dokumentundersökning av utgivna officiella dokument. 
Detta skapade textdata genom sammanställning av dokumenten.  

2.5.1. Intervjumetod 
Kvalitativa intervjuer karaktäriseras av öppen dialog utan begränsningar för den intervjuade. 
Den enskildes inställning och uppfattning är i fokus och data samlas in i form av ord, meningar 
och berättelser. Idealet i en induktiv ansats är att helt opåverkad från både ämneskunskap, syfte 
eller forskningsfrågor gå ut i verkligheten och insamla information (Jacobsen, 2017).  
 
Då vi i syftet och frågeställningarna hade en inriktning på vad vi ville studera så valde att skapa 
en intervjuguide (bilaga 1) genom att utgå ifrån grundperspektiv av problemformulering och 
forskningsfrågorna resulterade detta i fyra intervjuområden kontext, chef, förändring och 
förutsättning. 

 
Figur 4 Intervjuområden 

Viktigt i utformningen och genomförandet av intervjuerna var att sträva efter en så stor 
öppenhet som möjligt samt att ge de intervjuade en så stor frihet som möjligt att utforma sina 

KONTEXT CHEF FÖRÄNDRING FÖRUTSÄTTNING
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egna svar utifrån sin egen förståelse och upplevda situation. Frågeställningarna utgjorde en ram 
för samtalet där de öppna frågeställningarna kombinerades med möjligheten för intervjuaren 
att ställa spontana, uppföljande eller kompletterande frågor. Resultatet blev därför en 
semistrukturerad intervjumodell utifrån övergripande områden men med möjlighet till helt 
öppna svar.  
 
För att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt valde vi att genomföra fysiska 
intervjuer med samtliga intervjuade plutonchefer. Fysiska intervjuer ger större möjlighet till att 
skapa tillit och öppenhet samtidigt som det ger bättre möjlighet till interaktion, dynamik och 
informationsrikedom. (Jacobsen, 2017).  
 
Intervjuperioden sträckte sig över tre veckor där den första veckan inleddes med en provintervju 
för att kontrollera att förberedelserna och intervjuguiden höll rätt kvalité. Därefter skedde 
intervjuerna fortlöpande under de kommande två veckorna med chefer från Luleå, Uppsala, 
Bålsta, Linköping och Hästveda. Transkribering och analys av materialet inleddes under 
intervjuskedet. Vi valde att genomföra intervjuerna på respektive arbetsplats. Anledningen var 
att vi ville att den intervjuade skulle känna sig hemma i sin vanliga miljö (Jacobsen, 2017). 
Eftersom samtalet skulle handla om arbetet och chefsrollen var därför arbetsplatsen ett naturligt 
val. Syftet med intervjun var öppen och redovisades innan intervjun inleddes. Vi valde att 
genomföra intervjuerna med två intervjuare där den ene ansvarade för genomförandet och 
frågeställning medan den andre ansvarade för ljudupptagning och kompletterade med 
uppföljande frågor.  
 
Respektive intervjutillfälle inleddes med en information till respondenten om studiens syfte och 
under vilka premisser deltagandet skedde. Därefter ställdes de inledande frågorna med 
inriktning mot upplevelsen av arbetet som plutonchef och uppgifterna tjänsten omfattar. Det 
gav oss en inledande bild av hur plutonchefen uppfattade sin situation utifrån vad som spontant 
kom upp i svaren. Därefter inriktades frågorna mot upplevelsen av chefsrollen och om den 
upplevdes ha förändrats med anledning av den nya nationella inriktningen. De avslutande 
frågorna inriktades mot hur plutonchefen upplevde de krav som chefsrollen innebär och de 
förutsättningar som fanns att möta kraven. Intervjun avslutades med att respondenten fick 
möjlighet att komplettera om denne ansåg att viktiga frågor inte ställts under samtalet. 

2.5.2. Dokumentundersökningsmetod 
För att kunna skapa en mer fullständig bild av vad som karaktäriserar plutonchefskapet i det 
nya nationella försvaret behövde vi komplettera empirin med en sammanställning av 
Försvarsmaktens uppfattning om plutonchefen och dennes roll och uppgifter. För att göra det 
har vi valt att använda oss av kvalitativ dokumentundersökning. 
 
Dokumentundersökning är en metod för insamling av sekundärdata dvs källor med data som 
någon annan än vi själva samlat in och sammanställt. Då man använder dokumentundersökning 
är det viktigt att förhålla sig kritisk till de källor som studeras. Vi behöver bedöma 
tillförlitligheten i källorna och om de kan förse oss med den information vi behöver för vår 
studie. Urvalsprocessen där vi väljer vilka källor som skall studeras blir helt avgörande för 
kvalitén i den information vi får ut av dokumentundersökningen (Jacobsen, 2017). 
 
För att erhålla en hög informationskvalité vill man i dokumentundersökningen ha källor som 
har så hög tillförlitlighet som möjligt. Källans kvalité bedöms baserat på utgivarens kompetens 
och kunskap. I det fall utgivaren är en institution är institutionens trovärdighet avgörande för 
bedömningen av kvalitén (Jacobsen, 2017). Vi bedömde i detta fall att Försvarsmakten var en 
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myndighet med hög institutionell trovärdighet genom dess tillämning av god svensk offentlig 
förvaltningstradition. I de fall man arbetar med officiella källor är analysen av för vem 
informationen ursprungligen var avsedd för viktig. Officiella källor har ofta en avsikt att skapa 
ett speciellt intryck. Det är också viktigt att analysera avståndet mellan källan och det som 
beskrivs. En förstahandskälla, dvs den som själv har varit närvarande eller publicerat har 
generellt högre trovärdighet än andra och tredjehandskällor som har tagit del av information i 
ett eller flera led. Det är dock nödvändigtvis inte så att förstahandskällan är den som är mest 
lämplig att studera. Valet av källa är snarare avhängigt av problemställningen i den studie man 
genomför (Jacobsen, 2017). 
 
Vår målsättning med dokumentundersökningen var att inhämta Försvarsmaktens officiella 
uppfattning. Eftersom vi velat studera Försvarsmaktens uppfattning är de officiella dokumenten 
lämpliga för de är avsedda att förmedla just myndighetens egen bild och uppfattning. Vår 
problemställning gjorde att det var lämpligt att koncentrera oss på förstahandskällan. Med 
officiella försvarsmaktsdokument menar vi böckerna som är officiellt utgivna eller skrivelserna 
som är diarieförda i Försvarsmaktens ärendehanteringssystem VIDAR. 
 
I dokumentundersökningen har vi analyserat; Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015 
ändringstryck 1, Militärstrategisk doktrin 2016, Personaldirektörens beslut om 
flerbefälsystemet 2016 och Försvarsmaktens personalinstruktion 2018. Dessa dokument är 
utvalda då de omfattar Försvarsmaktens nuvarande uppfattning och uttryckta vilja mot det nya 
nationella försvaret och direkt eller övergripande berör plutonchefernas roll och uppgifter. 

2.6. Bearbetnings- och analysdesign 
För att bearbeta och analysera inhämtad data har vi skapat en hermeneutisk bearbetnings- och 
analysdesign genom att använda oss av kvalitativ analys, den hermeneutiska spiralen (Jacobsen, 
2017) och kvalitativ dataanalys inspirerad av grundad teori (Holton & Walsh, 2017). 

2.6.1. Kvalitativ analys och den hermeneutiska spiralen 
Den kvalitativa analysen utgår generellt ifrån att insikt och förståelse från komplex data skapas 
genom reducering, strukturering och förenkling. Genom att sammanställa data från flera källor 
och söka efter mönster, regelbundenheter och underliggande orsaker kan man identifiera 
detaljer om fenomen eller situationer. Tillsammans ger detta en pendling mellan att identifiera 
detaljer och konstruera en helhet genom strukturering (Jacobsen, 2017).  
 
Generellt består en kvalitativ analys av fyra steg, dokumentera, utforska, systematisera och 
sammanbinda.  Steg ett handlar om att beskriva materialet. Steg två syftar till att utforska 
underlaget och osystematiskt se vad som träder fram ur materialet. Steg tre går ut på att reducera 
informationen genom att först gruppera och sedan kategorisera informationen till olika tema, 
händelser, platser eller tidpunkter. Sista steget är att finna mer övergripande teman samt att 
formulera förbindelser mellan teman (Jacobsen, 2017).  
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Figur 5 Kvalitativ analys & den hermeneutiska spiralen (Jacobsen, 2017) 

Figuren beskriver analysens fyra steg och den samtidigt pågående hermeneutiska spiral som 
tillsammans medför en pendling mellan helhet och delar som leder till en både djup och 
noggrann genomgång av empirin (Jacobsen, 2017). 

2.6.2. Grundad teori 
Klassisk grundad teori är en generell forskningsmetodik som fungerar med alla typer av data 
och kan användas för att utforska det mänskliga vetandets ursprung, natur, metoder och 
begränsningar. I metoden utgår forskaren inte från ett förutbestämt teoretiskt ramverk eller 
någon frågeställning utan det är den data som forskaren inhämtar som utgör grunden och anger 
riktningen för det kommande forskningsarbetet. Metoden utgår från och är konstruerad för att 
studera människor och deras problem utifrån verkligheten (Holton & Walsh, 2017).  

”The cardinal rule in GT is not to undermine the discovery of latent patterns in data by 
preconceiving what to look for or what type of data to use” (Holton & Walsh, 2017). 

Metoden är inte deskriptiv utan presenterar istället nya förklaringar till mönstret av socialt 
beteende. Vid tillämpning av klassisk grundad teori används intervju som metod för inhämtning 
och vid intervjuerna används helt öppna frågeställningar. Den öppna intervjun kan baseras på 
att respondenten helt fritt får berätta om sin situation. De öppna intervjuerna renderar generellt 
stora mängder data som transkriberas för att sedan kodas så snart som möjligt (Holton & Walsh, 
2017).   
 
Kodningen är kärnan i metoden och samlar olika intryck från intervjuerna i grupper. Det första 
momentet är öppen kodning där materialet kodas förutsättningslöst. Parallellt med kodningen 
sker konstant jämförelse och memoing.  Konstant jämförelse är en metod där upptäckta mönster 
och teoretiska idéer kontinuerligt jämförs med den data som samlas in och blir en viktig del att 
det kommande teoribygget. Memoing innebär att man gör anteckningar av de teoretiska idéer 
som framkommer genom kodning och konstant jämförelse. Memoing hjälper till att lyfta data 
till en konceptuell nivå. Efterhand som kodningen sker kommer mönster och grupper att 
framträda i materielalet och en eller flera kärnkategorier kommer att framträda. Bland 
kärnkategorierna väljer forskaren sedan ut det som särskilt ska studeras i en fokusfråga. I nästa 
moment ändras inriktningen på kodningen till selektiv kodning mot fokusfrågan, data som inte 
bär mot studiens syfte kan sorteras bort. Sista momentet utgörs av teoretisk kodning där data 
nu sorteras och blir grunden till forskarens teori (Holton & Walsh, 2017).  
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2.6.3. Vår hermeneutiska bearbetnings- och analysdesign 
För att bearbeta och analysera inhämtad data från intervjuerna och dokumentundersökningen  
valde vi att använda oss av kvalitativ analys, den hermeneutiska spiralen (Jacobsen, 2017) och 
kvalitativ dataanalys inspirerad av grundad teori (Holton & Walsh, 2017) i en hermeneutisk 
design.  
 
Kvalitativ analys börjar i dokumenterafasen där den data som inhämtats skall beskrivas 
(Jacobsen, 2017). I vårt fall spelades intervjuerna in och sparades digitalt. De digitala 
underlagen transkriberades sedan i sin helhet till en Word fil för respektive intervju där en 
inledande systematisering skedde. Det transkriberade underlaget kompletterades med de 
anteckningar som gjordes i samband med intervjun och de reflektioner vi gemensamt hade 
direkt efter genomförandet. Underlagen från dokumentundersökningen systematiserades på 
motsvarande sätt. Detta sätt att arbeta gav oss ett mycket omfattande och komplett register av 
data att använda i vår bearbetnings- och analysdesign.  

 
Figur 6 Bearbetnings- och analysdesign (Egen figur) inspirerad av (Jacobsen, 2017) & (Holton & Walsh, 2017) 

Då vi redan visste studiens problemformulering så fyllde en öppen kodning enligt grundad teori 
ingen mening varför vi istället använde oss av vår problemformulering och våra tre 
forskningsfrågor som perspektiv till en initial och selektiv kodning: Vad karakteriserar 
plutonchefskapet, vilka förutsättningar har plutonchefen och vilka krav ställer Försvarsmakten 
på plutonchefskapet? Detta gjordes genom att var för sig, utifrån från chefsperspektivet och 
förutsättningsperspektivet för intervjuerna och från kravperspektivet för 
dokumentundersökningen, gå igenom underlaget relativt osystematiskt, belysa, undersöka och 
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koda data i initiala grupperingar vartefter förhållanden trädde fram. I fokusera, systematisera- 
och kategoriseraskedet av analysen reducerades data för att informationen skulle bli överskådlig 
genom att grupperingarna koncentrerades till grupper, underkategorier, kategorier och 
kärnkategorier. Fokus för skedet var att hitta övergripande kategorier och fylla dem med 
mening. Anteckningar av intryck, memoing och konstant jämförelse som förts under hela 
processen från intervjuer, bearbetning och analys användes i ett sista skede för att tolka, 
sammanbinda och beskriva empirin samt formulera förbindelser mellan grupper, kategorier och 
huvudkategorier.  
 
Primärdata för studien utgjordes av transkriberade språkdata från 12 intervjuer som selektivt 
valts ut utifrån relevans mot perspektivet chef och perspektivet förutsättning. Utvalda data för 
chefskap bestod av 1763 uttryck eller meningar, som indelades i 136 grupperingar, 39 grupper 
12 underkategorier, 4 kategorier och 2 kärnkategorier. Utvalda data för perspektivet 
förutsättningar bestod av 841 uttryck eller meningar, 82 grupperingar, 22 grupper, 14 
underkategorier och 3 kategorier, tillika huvudkategorier.  Sekundärdata för studien utgjordes 
av textdata från dokumentanalys av Försvarmaktsdokument. Textdata från dokumentanalysen 
valdes ut utifrån relevans mot den tredje forskningsfrågan, för att beskriva Försvarsmaktens 
krav på den militäre chefen och bestod av 209 uttryck eller meningar, dessa delades in i 118 
grupperingar, 47 grupper, 13 underkategorier och 3 kategorier tillika kärnkategorier.   
 
Resultatet från analysen redovisas i sammanbunden form utifrån perspektiven chefskap, 
förutsättning och Försvarsmaktens krav i kapitel 3 Resultat. Det sammanbundna resultatet från 
perspektiven diskuteras sedan vidare i en fördjupad analys i kapitel 5 Diskussion och fördjupad 
analys utifrån syftet med studien, tidigare forskning och referensram under rubrikerna Chefskap 
och Förutsättning. 

2.7. Etik 
Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren ska 
informera deltagarna i studien om syftet med forskningen. Samtyckeskravet innebär att 
deltagarna själva ska kunna bestämma om de vill delta i studien eller inte. 
Konfidentialitetskravet innebär att enskilda deltagare inte ska kunna identifieras och att de 
uppgifter som deltagarna lämnas ska behandlas och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
får del av dem. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna bara får användas för 
forskningsändamålet. 
 
Vi utformade studien och intervjudesignen på ett sådant sätt att vetenskapsrådets etiska 
regelverk följdes genom hela processen. Den som forskar kan inte utgå från att de som ombeds 
delta i studien är fullt införstådda med vad forskning innebär. För att omhänderta detta 
genomförde vi en noggrann information med respektive deltagare. Inför studien har vi också 
beaktat möjligheten till kunskap i förhållande till de risker som skulle kunna föreligga för 
deltagare och tredje person. De risker vi identifierade omhändertogs genom tillämpning av 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det skedde genom att vi först inhämtade 
undersökningsdeltagares samtycke till deltagande i samband med att intervjuerna bokades. Vid 
det tillfället informerade vi om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. Vi informerade också om att deltagandet var frivilligt och att man när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Stor vikt lades vid konfidentialitet. Vi informerade om vårt 
tillvägagångsätt och hur de inspelade intervjuerna skulle förvaras under tiden för studien och 
att både intervjuinspelningar och transkriberingar förstörs i samband med att studien avslutas. 
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För att uppnå konfidentialitet har individer och organisationsenheter avidentifierats så att ingen 
kan spåras utifrån underlaget. När vi i uppsatsen refererat till någon av de responderande 
plutoncheferna har vi valt att inte redovisa någon särskiljning av dem för att undvika eventuell 
identifiering. Förteckning över respondentnummer till varje uttryck eller mening sparas istället 
av författarna men redovisas inte i uppsatsen med hänsyn till konfidentialitet. Deltagarna 
informerades också om att de uppgifter de lämnade under intervjuerna endast skulle användas 
i forskningsändamål och att det inte kommer att lämnas ut till andra forskare, för kommersiellt 
bruk eller annat icke vetenskapligt avseende.  
 
Då vi har ett förflutet i den organisation som vi studerat beaktade vi risken för eventuella 
beroendeförhållanden. Om vi hade upptäckt ett sådant hade vi hanterat detta genom att antingen 
anpassa intervjun eller genomföra den med endast den av oss där beroendeförhållande inte 
förelåg.  

2.8. Reflektioner över studiens metodval 
Syftet har i studien varit styrande och det hermeneutiska förhållningssättet har fungerat som 
ledstjärna och stöd för att svara på problemställningen. Utifrån dessa två har sedan ansatsval 
och metodval gjorts utifrån en balans mellan tillgänglig tid och möjlighet att svara på 
forskningsfrågorna. Vi upplever att valen har fyllt sitt syfte och att genererad empiri och 
analysmetod har gjort det möjligt att besvara vår problemställning samt uppnå vårt syfte utifrån 
de förutsättningar som en enskild fallstudie kan ge.  

2.8.1. Fallstudie och urval   
Valet av fallstudie gav oss en djup inblick i de verkliga förhållanden som karakteriserar 
plutonchefskapet vid den 161.strilbataljonen och förståelse för de komplexa sammanhang som 
chefskapets förutsättningar innebär. Valet att inom fallstudien intervjua samtliga tillgängliga 
(tolv) plutonchefer gav oss en mycket omfattande empiri med både bredd och djup vilket hjälpt 
oss att förstå hur chefskapet verkligen fungerar och hur olika faktorer påverkar varandra i deras 
förutsättningar. Valet av den 161.strilbataljonen som fall i studien baserades på att vi dels hade 
förståelse för, tillgång till och förtroende i organisationen men även för att bataljonen hade en 
bred miljökontext som skulle kunna vara representativ för en stor del av Försvarsmaktens 
verksamhet. Med verksamhet under jord, på marken och uppe i luften kan vi till del täcka in 
perspektiv från flera stridskrafter. Letar man kan man även finna likheter med sjöstridskrafterna 
då besättningar i luften och besättningar på sjön till del delar samma förutsättningar. De består 
båda av en liten sammansatt grupp som ska verka i en miljö som gör att de under en insats får 
agera självständigt och utan externt stöd. Likheter kan även hittas mellan fartygsbesättningar 
och enheter tjänstgörande i skyddade berganläggningar utifrån att vid övning och insatser, 
isolerat bedriva sin verksamhet i stängda utrymmen under lång tid. Trots den omfattande 
empirin och breda kontext som bataljonen utgör bör man dock vara försiktig med att överföra 
studien resultat på andra områden eller organisationer i Försvarsmakten då det trots allt endast 
är en (1) fallstudie som genomförts vid ett (1) specifikt tillfälle.  

2.8.2. Dokumentundersökning 
Dokumentundersökningen gav oss en tydlig bild av vad Försvarsmakten har angivit för krav 
för chefskapet. Denna bild stämde även väl överens med vad plutoncheferna uppgav som krav 
trots en tydlig osäkerhet och önskan om en tydligare kravställning. Svårigheten med metoden 
upplevde vi var att välja rätt dokument då det saknas ett samlat eller sammanfattande dokument 
på vad som förväntas av en chef i Försvarsmakten. Istället finnas en uppsjö av direktiv i form 
av styrdokument, reglementen, instruktioner handböcker, processbeskrivningar och manualer. 
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Till detta kommer kulturer, traditioner och beprövade erfarenheter som inte finns 
dokumenterade alls. Detta reflekteras också i empirin då plutoncheferna upplever sig ha svårt 
att överblicka kravställningen. Vi gjorde valet att bara analysera de övergripande 
styrdokumenten och instruktionerna utifrån att få den övergripande och formella bilden på krav 
och att det är dessa dokument som en ny chef först hämtar stöd i för att förstå sin roll.  

2.8.3. Bearbetnings- och analysmetod 
Bearbetnings- och analysdesignen gav ett verktyg att förstå och tolka de känslor, upplevelser 
och karaktären av det som förmedlades i empirin. Detta genom det induktiva och 
förutsättningslösa tolkande förhållningssätt som grundad teori medförde tillsammans med den 
hermeneutiska spiralens pendling mellan helhet och delar för en djup och bred förståelse. Andra 
kvalitativa metoder skulle kunna ha använts men vi ser inte att resultatet skulle skiljt sig 
nämnvärt mellan metoderna.  
 
Syftet och problemställningen gav att kvantitativa metoder inte var genomförbara då det helt 
enkelt inte går att mäta eller kvantifiera mänskligt beteendet eller sociala samspel som var 
ingångsvärden i studien.   
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3. RESULTAT 
Den Hermeneutiska metoden i vår bearbetnings- och analysdesign reducerade en stor mängd 
data till ett mindre antal övergripande men ändå meningsfulla kategorier, för att därefter 
sammanbinda dessa utifrån hur de hänger ihop och påverkar varandra. Resultatet från 
gruppering och kategorisering av de 2 813 uttryck eller meningar som utgjorde studiens data 
resulterade i 110 grupper, 39 underkategorier 12 kategorier och 8 kärnkategorier indelade i 
perspektiven chef, förutsättning och krav.  
 

 
Figur 7 Studiens övergripande kategorisering av empirin 

Figuren visar en överblick från fokusera-, systematisera- och kategoriseraskedet i vår 
hermeneutiska bearbetnings- och analysdesign och består av de huvudkategorier, kategorier, 
underkategorier och grupper som framkom efter designens olika steg.   
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Det sammanbundna resultatet redovisas utifrån designens tre perspektiv: chefskap, 
förutsättning och krav avser svara på studiens tre forskningsfrågor: Vad karakteriserar 
plutonchefskapet, Vilka förutsättningar har plutonchefen och Vilka krav har Försvarsmakten 
på plutonchefskapet?  
 
Slutligen redovisas ett sammanbundet resultat av empirin utifrån studiens problemformulering 
Vilka förutsättningar har plutonchefer vid 161.strilbataljonen att möta ställda krav i det nya 
nationella försvaret.  
 
Vid referering till empirin används i detta kapitel endast referensmarkering ”” utan att 
efterföljas av någon referenshänvisning.  

3.1. Chefskap 
Vid kategorisering av chefsperspektivet framkom två huvudkategorier bestående av chef och 
administratör. Ingående i huvudkategorin chef är verksamhetsledning och ledarskap och 
ingående i huvudkategorin administratör är administration och support.  
 

 
Figur 8 Studiens övergripande kategorisering av chefskap 

Ingående kategorier i figuren förklaras separat och det sammanbundna resultatet beskrivs i en 
avslutande summering. 

3.1.1. Administration 
”Man måste vara en administrativ ninja i en värld där egentligen krigets krav borde vara i fokus”  

Av empirin framgår det att plutoncheferna ägnar sig åt en mängd olika typer av administration. 
Dessa utgörs av personal-, logistik- och ekonomiadministration samt det som samlas under 
begreppet övrig administration och handläggning. Den stora bredden av administrativa 
uppgifter ställer krav på plutonchefen att behärska flera olika funktionsområden och 
processflöden. Det krävs också en förmåga att hantera Försvarsmaktens stödsystem och djupa 
kunskaper i tillhörande regelverk, instruktioner och styrningar. ”Administrationen skulle kunna 
svälla till en heltidstjänst om man ska göra allt rätt”. Bilden som förmedlas är en sedan tidigare 
och nu pågående förskjutning från chefsrollen mot administratörsrollen. ”Krigsförbandsfokuset 
var tydligare innan det administrativa trycket lades på, då utövade vi ledarskap och ledning”. 
Likaså förmedlas en bild av att plutonchefen distanseras allt mer från krigsuppgiften och den 
väpnade striden. ”Plutonchefsrollen blir mer och mer av en administratör och man blir mindre 
och mindre inblandad i att slå ihjäl fienden”. Förskjutningen upplevs inte heller trappas av utan 
i stället öka. ”Det blir mer och mer administration för var dag som går”, ”Det blir mer och 
mer system, PRIO, EMILIA, VIDAR. Det gör det inte enklare”. 
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Den grupp av administration som plutoncheferna anser tar mest tid i anspråk är den som rör 
personalhantering. ”Personaladministration tar huvuddelen av min tid”. I 
personaladministrationen inryms för plutonchefen administration av arbetstid, lön, 
befattningsförändringar, utbildning, rekrytering, personalavgångar, sjukvård, friskvård, olika 
typer av ledighet och tjänsteresor. Problemet för plutonchefen med personaladministrationen är 
i huvudsak inte komplexiteten i utförandet utan den tidskrävande handläggningen. ”Knappa 
PRIO är ju inget svårt, det tar ju bara tid, mycket tid”. Plutoncheferna upplever att de tvingas 
prioritera personaladministrationen över annat därför att fel och utdragen handläggning drabbar 
deras underlydande personligen, till exempel genom utebliven lön eller ersättningar. ”mycket 
av personaladministrationen är sådant som inte går att stryka då det handlar om individers 
lön, osv”. En annan tidskrävande del av personaladministrationen utgörs av administration av 
rekryteringsärenden som renderar omfattande arbete på plutonchefsnivå, 
”rekryteringsadministration tar väldigt mycket tid”. Eftersom huvuddelen av ansvaret för 
genomförandet i rekryteringsprocessen har lagts ut på plutonsnivån ”Jag måste själv ansvara 
för hela rekryteringsprocessen”, har arbetsbelastningen för plutonchefen i samband med 
rekrytering av ny personal ökat. ”Jag gjorde ett dokument för att få överblick över vilka 
åtgärder jag behöver vidta vid en rekrytering och det var någonstans 40–50 punkter”. En annan 
parameter är att plutonchefen binds till tjänsterummet och sin dator genom 
personaladministrationen. ”Jag måste vara inne i PRIO flera gånger varje dag”. Det beror på 
ett ständigt flöde av lönehändelser, resebeställningar och andra ärenden som kräver ett formellt 
godkännande i stödsystemen. ”Bara attesteringar tar två till tre timmar per dag”. Om 
godkännande inte sker i tid kommer lönetillägg inte att utbetalas, biljetter för resor och 
skoinlägg eller terminalglasögon inte att levereras. ”Attestera i PRIO gör jag direkt på 
morgonen och innan jag går hem”. Det gör att plutonchefen får ta alla tillfällen som ges för att 
få administrationen att fungera. ”Övrig personal kanske går och tar en kaffe. Då administrerar 
jag i PRIO”. 

3.1.1. Handläggning 
”Blir mycket handläggning som borde lösts på staben”  

Det finns i underlaget också flera exempel på hur handläggning av ärenden som borde ha 
omhändertagits på högre organisationsnivåer i stället skickas neråt i organisationen, ”Det 
kommer väldigt många större uppgifter rinnande neråt till plutonen nu än vad det gjorde 
tidigare” där de till slut stannar på lägsta nivå ”det rinner inte längre ner än till plutonchefen”. 
Plutonchefen är den som är mottagare och ofta har givits ansvaret i ärendehanteringssystemet 
att antingen själv handlägga ärendet eller ge stöd till överordnad nivå. Plutoncheferna upplever 
att ärenden ofta passerar de högre ledningsnivåerna ”Rinner ner uppgifter som är helt 
ofiltrerade”, ”Mycket har inte stabsbearbetats”, utan att där har genomgått beredning, 
konkretisering eller nedbrytning. 

3.1.2. Support 
”Får agera supportfunktion till plutonen då ingen annan finns”  

Empirin visar också att plutonchefen får hantera många och enklare småuppgifter eller utgöra 
supportfunktion för plutonen. ”Det handlar om att bana och kratta vägen för plutonen så att 
de kan bedriva verksamhet”. Exempel på sådana uppgifter är bland annat beställningar av varor, 
fylla i telefonlistor, lägga in storlekar, boka lokaler, matbeställningar och beställa passerkort. 
”Mycket jox ärligt talat”. Även sökande av information, status på ärenden eller svar på 
frågeställningar lyfts i termer av att jaga, leta eller söka ”mycket jagande och sökande hela 
tiden”.  
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3.1.3. Verksamhetsledning 
”Vill planera och utveckla men blir mest att hantera”  

Kategorin verksamhetsledning karakteriserar som samlingsbegrepp plutonchefskapets ansvar 
och delaktighet i att leda verksamhet genom underkategorierna planering, ledning och 
utveckling. Av underkategorierna är det framförallt ledningsprocessen som utmärker sig och 
då främst genom gruppen hantering som samlar plutonchefens görande i det korta och 
uppdykande perspektivet genom att vara den som måste hantera dessa. I vad som skall hanteras 
av en plutonchef framkommer bland annat information, uppgifter, ärenden, frågeställningar, 
förväntningar, förändringar, osäkerheter, oförutsägbarheter, motgångar obalanser och 
arbetsbelastning. 
 
Av de ingående grupperna i verksamhetsledning är hantering av hög arbetsbelastning vid 
plutonen särskilt framträdande. Detta är en fråga som tas upp av alla de intervjuade 
plutoncheferna i studien och den situation de beskriver är samstämmig oavsett var inom 
organisationen de arbetar. Många uppger också att de saknar balans mellan de uppgifter de har 
och de resurser som finns tillgängliga för att lösa dem. ”jag har egentligen inte resurser för att 
lösa mina uppgifter”. Faktorer vi hittat som bidrar till den höga arbetsbelastningen är tidsbrist, 
högt tempo och höga krav. Bristen på tid uttrycks av plutoncheferna bland annat som, ”Den 
största utmaningen är att tiden inte räcker till”, ”Min största utmaning är tiden” och ”svårt att 
hinna med mina arbetsuppgifter”. Detta leder bland annat till att man har lite tid att utöva sitt 
chefskap ”Man har väldigt lite tid att vara chef och den som leder verksamheten framåt”, att 
man har svårt att skapa framförhållning och långsiktiga planer, ”Svårt att få överblick på grund 
av tidsbrist”.  
 
Det höga tempot tar sig uttryck som, ”mycket högt tempo och otroligt mycket att göra” och ger 
svårigheter att skapa framförhållning. ”Tempot i det dagliga arbetet gör att vi inte hinner belysa 
och lägga tid på viktiga områden”. Den höga arbetsbelastningen och det höga tempot upplevs 
som konstant ”stannar inte av” och risken att hamna efter om man inte håller arbetstempot är 
stor. ”är man inte effektiv och snabb på att hantera… så är man hopplöst efter”. 
Plutonchefernas arbete kännetecknas också av höga krav från organisationen och många känner 
en utmaning i arbetssituationen. Dels har plutonerna höga krav på produktion och leverans 
gentemot ställda uppgifter. ”Höga produktionskrav”. Det är också en stor bredd och omfattning 
på de olika krav som ställs. ”Kraven som ställs är så omfattande”. Plutonerna har 
beredskapskrav som innebär att materiel och rätt utbildad personal ska vara tillgänglig inom 
angivna tidsramar. ”Vi ska vara professionella, kompetenta och tillgängliga här och nu”. 
Samtidigt har man ofta produktionskrav i fredsorganisationen som kräver resurser. Kraven på 
flexibilitet är också höga och nya uppgifter når ofta plutonchefen med kort framförhållning, 
”Mycket kort tid varje gång man får en uppgift” vilket i sin tur ofta renderar omfattande 
omplanering av verksamhet och personal ”mycket omplanering av verksamhet och personal”, 
”Eftersom vi är ganska få så flyttar jag en så blir det kedjereaktioner”. En sådan omplanering 
kan till exempel innebära att plutonchefen måste ändra gällande arbetstidsplanering med 
förändrade ledighetsuttag och arbetspassfördelning ”Kan innebära ändrade ledighetsuttag och 
arbetspassfördelning”. När plutonen har personalbrist ”saknar personal”, vilket är vanligt 
förekommande, innebär en förändring ofta att flera individer behöver få sin arbetstidsplanering 
ändrad ”ändra arbetstid så att det mallar in”. I planeringen måste plutonchefen ta hänsyn till 
gränsvärden för övertid, kompensationsledigt för övningsdygn eller jourtid eller andra delar av 
arbetstidsavtalet ”mycket att ta hänsyn till i arbetstidsavtalet”. En liten ändring i en liggande 
plan kan alltså rendera omfattande omplaneringsarbete för chefen, ”planerar om hela tiden”. 
Problematiken blir särskilt utmanande med omfattande bemanningsuppdrag. 
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”Bemanningsuppdragen haglar in från höger och vänster”. Det är också vanligt att de nya 
uppgifterna står i konflikt med de som redan löses av plutonen. ”vi har ju redan fullt upp med 
våra ordinarie uppgifter”.  Det är då plutonchefens ansvar att konsekvensbeskriva följderna, 
”anmäler jag upp det direkt och förklarar konsekvenser” till den överordnade nivån inför 
beslut. Att plutonen kan erhålla nya uppgifter med kort varsel upplever cheferna som 
utmanande. ”Arbetssituationen i stort är utmanande”. Nya uppgifter renderar som tidigare 
nämnts ofta omfattande omplanering och det adderar belastning till en ofta redan ansträngd 
situation ”vi fokuserar på det vi behöver för att hålla snorkeln över vattenytan”. Den 
planerande delen av plutonchefens arbete kännetecknas av oförutsägbarhet, ”det är mycket som 
är osäkert och mycket som ändras” och får i större utsträckning en karaktär av att hantera 
osäkerheter och de obalanser mellan uppgifter och resurser ”jag saknar balans mellan uppgift 
och resurs” som de nya och oförutsedda uppgifterna innebär. ”Mycket uppkomna frågor att 
hantera”. Behovet av att hantera uppkomna uppgifter är en faktor som har stor påverkan på 
plutonchefens arbetssituation. ”Det är allt annat som bara flyger in som jag tycker man måste 
sätta stop för”. Att leda verksamhet med ansträngda resurser är en annan faktor som påverkar. 
”Det är precis näsan ovanför vattenytan hela tiden”. 
 
Många av plutoncheferna uppger under intervjuerna att de känner otillräcklighet i utövandet av 
sitt chefskap. ”Jag känner mig oftast otillräcklig som chef”. Detta yttrar sig exempelvis i 
känslan av att det alltid finns saker kvar att göra och att man inte hinner med att utföra alla sina 
åtaganden som chef. ”Jag går alltid hem med saker kvar att göra”. Några av cheferna säger 
också att de har svårt att släppa arbete när de går hem och de tar med arbetsuppgifter hem för 
att lösa dem på sin fritid. ”Sitta hemma och fixa för att hinna med”. Några har i bland också 
svårt att varva ner och slappna av efter arbetsdagens slut. ”Jag kan vakna på nätterna och tänka 
på jobbet”, ”Svårt att varva av ibland för att jag tänker på jobbet”. Samtidigt utrycker man en 
hög lojalitet gentemot mot Försvarsmakten, den organisation där man arbetar och sina 
underlydande. ”Det ringer folk på min tjänstetelefon på ledig tid och på kvällar om högt som 
lågt”. Det finns ett stort engagemang och stor omtanke om de egna medarbetarna och man ger 
en bild av att man inom plutonerna ställer upp för varandra och arbetar tillsammans. Går runt 
mycket för att folk ställer upp för jobbet och för varandra”. 

3.1.4. Ledarskap 
”Vet vilket ledarskap jag vill använda, men då måste jag få tiden”  

Karakteriserande för ledarskapet är en vilja att utöva ett utvecklande ledarskap ”Vill applicera 
ett utvecklande ledarskap” och en stark fokusering på personalens trivsel ”en av mina viktigaste 
arbetsuppgifter är att se till att min personal trivs”. Personalens välmående är också viktigt för 
cheferna ”Prio ett är att se till att folk mår bra”. Det uttrycks även som, ”Viktigaste för mig är 
personalen” och ”allting utgår från personalen”. Detta visar på en vilja till 
prioriteringsordning där personalen placeras högt. Men lika karakteriserande är den upplevda 
distansen till personalen ”har ett distanserat ledarskap”, och brist på delaktighet i plutonens 
verksamhet ”mitt deltagande är inte så stort som jag skulle vilja”. Man uppger också att man 
saknar tid för att träffa personalen, ”Jag hinner inte se mina medarbetare tillräckligt mycket”. 
Tidsbristen medför att plutoncheferna inte hinner utöva ledarskap. ”Jag hinner inte utöva 
ledarskap på grund av att jag sitter framför datorn istället”. Det upplevs som särskilt 
problematiskt när ledarskapet inte hinner utföras ”Hinner inte utöva ledarskap och det är ett 
jätteproblem”, ”lite mer indirekt ledarskap jag håller på med” och det då måste delegeras till 
någon annan ”Ledarskapet får någon annan stå för”. När plutonchefen inte har tid att utöva 
sitt ledarskap känner de att de brister i sitt chefskap ”Vem ska stå för ledarskapet om inte 
plutonchefen kan?”, ”jag känner att jag hela tiden brister i ledarskapet på grund av tidsbrist”. 
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3.1.5. Krigföring, den saknade kategorin 
”Kärnan i mitt jobb borde vara den väpnade striden”  

Vid analys av empirin konstaterade vi att krigsförmågan inte upplevdes som karakteriserande. 
Förmågan omtalas däremot frekvent men i termer som utmaning, behov eller vilja att återta. 
Karakteriserande blir då istället avsaknaden av kategorin krigföring. Viljan eller behovet består 
av förståelse för uppgiften att leda i krig ”I slutändan handlar det om att jag skall kunna leda 
min pluton i krig” och en önskan om att kunna prioritera ”huvuduppgift som officer borde vara 
att leda din pluton i strid” eller att utveckla ”det är det jag behöver vara duktig på… leda min 
pluton i krig”. Differensen mellan viljan och den upplevda förmågan skiljer sig även här, vilket 
tar sig uttryck bland annat i jämförelser med civil verksamhet. Försvarsmakten liknas bland 
annat som företag och fabrik för att påvisa att krigsförmågan saknas genom uttryck som ”mer 
likt ett civilt företag idag ” och ”uppgiften har svängt till krigsmaskin men den civila fabriken 
Försvarsmakten har inte ställt om än”.  För ledarskapet och officerollen används uttryck som 
”Upplever att ledarskapet har blivit mer civilt” och ”Är inte så mycket officer idag, mer 
tjänsteman”. För chefsrollen används ”tidigare var jag chef nu är jag mer civil” och ”den 
civila chefstjänsten som plutonchefstjänsten har blivit låter oss inte vara krigsmän mer än ett 
par veckor om året, det är så fel” för att påvisa att fokus på krigschefskapet saknas. Men även 
uttryck som ”Det handlar inte så mycket om att leda striden längre, det får någon annan göra”, 
”chefsrollen är otroligt eftersatt ur en krigsaspekt” och ”öva mig själv i befattning och den är 
väl det som jag tycker är mest eftersatt”. Detta beskriver ett läge där krigschefskompetensen 
behöver återtas och utvecklas trots att tiden för att utbilda och öva upplevs som begränsad 
”otroligt begränsat med tid till utbildning och att öva i krigsbefattning”.  
 
Empirin visar också att kompetens finns från bland annat tidigare erfarenheter ”skaplig 
uppfattning av hur jag ledde... på stridsteknisk nivå inom plutons ram”, Har några få som var 
med sist i totalförsvarstiden” och från grundutbildningen till att bli officer ”från Karlberg så 
hade jag ändå fått några veckor... som plutonchef vid olika krigsförband”, ”upplevde att det 
skolan ändå gjorde ganska bra var att öva oss i krigsbefattning”. 

3.1.6. Summering av vad som karakteriserar plutonchefskapet 
”mycket jox ärligt talat”. 

Ingående delar i vad som karakteriserar plutonchefskapet har vi tolkat som dels ”chefen” med 
den ingående övergripande sysselsättningen att verksamhetsleda och utöva ledarskap. Den 
andra karaktären på plutonchefskapet beskrivs som ”administratören” och består av 
administration, handläggning och support. I sammanbindningen syns en påverkan på 
chefskapet från alla ingående delar men också en intern påverkan mellan de ingående delarna. 

 
Figur 9 Studiens sammanbindning av chefskap 
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Den sammanbundna empirin visar att plutonchefskapet vid den 161.stribataljonen 
karakteriseras av en balansgång mellan rollen som chef och rollen som administratör.  
 

 
Figur 10 Studiens resultat för vad som karaktäriserar plutonchefskapet 

Det administrativa trycket tillsammans med handläggningsuppgifter och support väger över på 
bekostnad av krigföringsförmåga och ledarskap. Det är alltså som en plutonchef uttryckte det 
”jox” som upptar större delen av plutonchefens tid istället för att vara ”chef”.  

3.2. Förutsättning 
Vid kategorisering av förutsättningsperspektivet framkom tre huvudkategorier bestående av 
resursförutsättning, strukturförutsättning och social förutsättning. Ingående kategorier i 
huvudkategori resursförutsättning är kategorierna personal, materiel, ekonomi och tid. 
Ingående kategorier i huvudkategori strukturförutsättning är administration och support. 
Ingående kategorier i huvudkategori social förutsättning är vilja, inställning, mening, och 
förståelse.  
 

 
Figur 11 Studiens övergripande kategorisering av förutsättning 

Ingående kategorier förklaras var för sig och det sammanbundna resultatet beskrivs i en 
avslutande summering. 
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3.2.1. Resursförutsättning 
I huvudkategorin resursförutsättning återfinns kategorierna personal, materiel, ekonomi och tid. 
I empirin är förutsättningarna personal och tid faktorer som tydligt påverkar plutonchefernas 
förutsättningar. Avseende kategorierna ekonomi och materiel så ser vi en antydan i empirin att 
de också är faktorer som påverkar. Underlaget som framkommit är dock för begränsat för att 
ge en tillräckligt tydlig bild av hur de faktiskt påverkar plutonchefens förutsättningar. Därav 
kommer vi inte att redovisa kategorierna i resultatkapitlet men kommer att beröra dem i 
diskussionen.  

3.2.1.1. Förutsättning personal 
”har inte de personella förutsättningarna för att omhänderta de krav som ställs” 

I kategorin personal framkommer en generell bild av obalans mellan mängden personal och 
mängden uppgifter som skall lösas, ”saknar personal i dag för uppgifterna”.  Personalens 
kompetens beskrivs som en utmaning med behov av både utbildning och övning ”saknar både 
personal och utbildning på personalen idag”, ”utbildningsnivån är ganska låg”, ”jag upplever 
att vi övar för lite på att lösa vår uppgift i högre beredskapsnivåer”. Den kompetens som byggs 
upp beskrivs även som svår att bibehålla ”svårt att bibehålla förmåga”, ”Man hinner inte bygga 
upp kompetensen innan folk slutar”. Även tillförsel av personal beskrivs som en utmaning 
”Rekrytera och behålla personal är min största utmaning”, ”rekryterings och behålla 
problem”. Konsekvensen av personalbristen blir en generellt hård arbetsbelastning för 
personalen som i några fall beskrivs som ohälsosam. ”Jag får köra personalen för hårt för att 
lösa grunduppgifterna”, ”Jag har personal som nästan går i väggen”.  
 
För att hantera personalbristen visar empirin att det inte är ovanligt att plutoncheferna, trots sin 
tidigare redovisade höga arbetsbelastning, löser plutonsmedlemsuppgifter för att dryga ut i 
leden. ”Jag måste ingå som vanlig plutonsmedlem och göra allt som plutonen gör på grund av 
personalbristen”, ”Just nu kör jag som plutonchef lika mycket operatörstjänst som övriga i 
plutonen”. Personalsituationen i Försvarsmakten gör att behoven att låna personal mellan 
förband eller mellan uppgifter inverkar i förutsättningarna som plutoncheferna har att bygga 
krigsförbandet. ”Förra veckan fick vi att om två veckor skulle skicka någon på BU ett halvår”, 
”vi får avdela personal som egentligen saknar kompetensen och som behövs för att utveckla 
krigsförbandet”.  
 
Personalsituationens påverkan på det nationella försvarets beskrivs generellt som stort ”Hade 
det funnits… uppfyllda rader och inga bemanningsuppdrag hade vi kunnat utveckla 
krigsförbandet”, ”På grund av liten personalmängd så blir krigsförbandsutvecklingen 
lidande”. När efterfrågan från plutoncheferna i stället handlar om att avdela mer personal för 
utvecklingen av det nationella försvaret ”Vi skulle behöva människor som bara har det här som 
arbetsuppgift”, ”Vi gör mycket rätt grejer men saknar personal”. 

3.2.1.2. Förutsättning tid 
”Har inte den tiden att avsätta två dagar och fundera kring vad plutonchefandet innebär i krig 
eller högre konfliktnivåer”. 

Empirin ger en tydlig och samstämmig bild av att plutoncheferna har svårt att frigöra tid för att 
utveckla sina plutoner mot dess krigsuppgift. ”Finns inte en chans att släppa en dag åt att prata 
taktik och utveckling”. Det finns variationer mellan plutonerna men den övergripande bilden är 
att plutoncheferna har svårt att frigöra tid för att fokusera på utvecklingen av det krigsförband 
de ansvarar för. ”jag hinner inte lyfta blicken utan ekorrhjulet gör att jag inte kan planera och 
utveckla för krigsuppgiften”. Det är i stället den vardagliga verksamheten i fredsorganisationen 
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som tar plutonchefens fokus, ”det höga tempot med allt runt ikring tar bort fokus på 
kärnområdena”. Här finns det skillnader mellan plutonerna, där en del chefer har större 
möjligheter att arbeta med sitt krigsförband ”två timmar i veckan lägger jag på att förbereda 
utbilda planera... eller prata för/om krigsuppgiften”. 
 
Tidsbristen gör också att de överlag har låg närvaro när plutonen genomför sin ordinarie 
verksamhet. Chefernas deltagande är också låg när plutonerna genomför olika typer av träning 
och utbildning. ”Borde delta i utbildningen”. Det gäller både mot den ordinarie verksamheten 
och krigsuppgiften. ”Jag hinner inte delta i ordinarie utbildning eller krigsbefattningsträning”. 
Plutoncheferna är också samstämmiga i uppfattningen att deras arbete med utveckling och 
höjande av plutonens förmåga mot krigsuppgiften är det som först måste prioriteras ner för att 
kunna möta de krav som förvaltning och administration ställer på dem i vardagen. ”För att 
kunna utveckla krigsförbandet behöver jag tid och den finns inte”, ”Jag tror inte att jag gör 
min pluton farligare från en kontorsstol”. 
 
Svårigheten för chefen att få tid till att vara med i verksamheten påverkar också möjligheterna 
till att utöva ett ledarskap, ”det är ju det som är problemet, jag träffar ju inte medarbetarna”. 
En av cheferna beskriver sitt ledarskap så här, ”distanserat ledarskap där jag mest är på 
kontoret”. Plutoncheferna har en strävan att ta sig ut i verksamheten trots arbetsbelastningen. 
”Får slå mig ut för att vara med personalen”. Uppföljningen kan vid de tillfällena ske på plats. 
Annars sker den genom att chefen följer upp verksamheten då den är genomförd. ”I efterhand 
fråga hur det gått”. Många av plutoncheferna ger uttryck för en frustration över att deras tid 
och fokus i för stor utsträckning läggs utanför plutonen. ”Borde vara mer närvarande… inte 
delaktig när plutonen löser uppgifter”. 
 
Genomgående har plutoncheferna svårt att hitta tid att själva reflektera över det egna förbandets 
uppgifter och föra taktiska diskussioner med sin personal eller andra chefer. ”Hade vi haft mer 
tid hade man kunnat reflektera mer på krigets krav men nu blir det mer fredsmässiga som styr”. 
Det finns dock en stark vilja och ett starkt engagemang för att bygga upp plutonens förmågor 
”om jag fick tid så skulle jag sätta mig ner och identifiera vad behöver vi utveckla, var kan vi 
bli bättre och hur kan vi bli farligare för fienden”. Intresset för att utveckla verksamheten är 
också stort och det finns en uttalad vilja att bli bättre, trots att tiden saknas, ”jag hinner bara 
lägga en procent av min arbetstid på utveckling även om det är det jag tycker är roligast”. 
Även om man generellt anser att möjligheten till utveckling av förmågor är låg har man ändå 
en ambition att lägga kraft på sina krigsuppgifter och genom utbildning och övning se till att 
bibehålla den förmåga som plutonen har. ”Mycket handlar om att bibehålla förmåga”. 
 
Flera av cheferna hinner inte heller planera övningsverksamheten utan har delegerat det till 
någon annan inom plutonen. ”Man hinner inte planera övningar längre, det får jag delegera”. 
Den allmänna bilden är också att plutonchefen sällan har möjlighet att själv öva ”otroligt 
begränsat med tid till utbildning och att öva i krigsbefattning”. Det medför att flera chefer och 
plutoner inte har möjlighet att öva tillsammans, ”jag går nästan aldrig i befattning som 
plutonchef vid övning”. Tidsbristen medför också att plutoncheferna inte har möjlighet att 
avsätta tillräcklig tid för att reflektera över sin egen krigsuppgift, ”Uppgifter mot nationellt 
försvar en halv procent, en procent av arbetstiden”, eller själv utbilda sin pluton. ”Saknas tid 
att öva och utbilda i krigsbefattning”. 

3.2.2. Strukturförutsättning 
I huvudkategorin strukturförutsättning finns kategorierna stöd, ledning och organisation. 
Avseende kategorien organisation ser vi en antydan i empirin av påverkan, dock är underlaget 
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för begränsat varför vi valt att inte redovisa kategorin i resultatkapitlet men återkommer till 
dess påverkan i diskussionskapitlet. 

3.2.2.1. Förutsättning stöd 
”Förr fanns lokalt stöd på lägre nivå som kunde stötta med massa saker, chefen kunde fokusera 
på uppgiften”  

I kategorin förutsättning stöd samlas grupper av uttryck och meningar som uttrycker antingen 
behov av stöd eller ger tecken på att stöd finns. En betydande del av dessa består av 
framställningar om behov av stöd för att göra chefskapet lite mindre betungande, uppnå en 
bättre effekt eller kunna lyfta blicken och planera långsiktigt. ”Kunde ha någon på heltid som 
bara läste mail”, ”Det är avsaknad av stödfunktioner som gör att vi inte får den output som vi 
behöver”, ”Avlösning så att jag kan blicka framåt mot nästa uppgift”. Stödet som efterfrågas 
utgörs bland annat av stöd med personalhantering, logistikhantering, ekonomi, stödsystem, 
beställningar och utgörs oftast av en fysik tillförd resurs knuten till arbetsplatsen som till 
exempel en assistent, en administratör eller en handläggare. ”det som tidigare gjordes av 
administratörer, handläggare eller assistenter”, ”vill ha en assistent som hjälper till”, 
”Behöver hjälp med administrationen”, ”Borde finnas ett bättre stabsstöd” Oftast är det 
enklare saker som man efterfrågar avlastning med för att kunna frigöra tid för annat. ”Skicka 
in diplom för nya grader eller beställa mat, det skulle jag vilja ha stöd med”, ”kompaniassistent 
på kompaniet som hjälper mig med smågrejer”, ”Behöver en assistent som hjälper till med 
smågrejer”, ”om jag fick någon som hjälpte mig med administration och smågrejer så skulle 
jag få oerhört mycket tid över”. 
 
Den största gruppen av stödbehov i empirin avser stöd med någon form av administration, ”den 
allmänna administrationen behöver vi stöd i”, ”det finns inte mycket administrativt stöd alls 
faktiskt”, ”Det är väldigt viktigt att få till det administrativa stödet”. Behovet kommer ur en 
uppfattning av att nuvarande lösningen med ett centraliserat HR-stöd via Försvarsmaktens HR-
Centrum (HRC13), ett elektronisk ekonomi- och resursledningssystem för registrering och 
uppföljning (System PRIO14) och processbeskrivningar på det interna informationsnätverket 
(EMILIA15) inte upplevs fungera. ”centraliseringen av HR funktionerna har inte blivit bra”, 
”Hanteringen med stöd från HRC fungerar inte alls tillfredställande”, ”PRIO-hanteringen och 
hur den är upplagd funkar inte”. En av de vanligaste förklaringen till vad som inte uppfyller 
behovet av stöd är brist på förståelse för de lokala förutsättningarna från HRC ”skulle vilja ha 
en HR människa som kan visa eller fixa istället för att jag skall jaga på EMILIA eller ringa 
någon på HRC som inte förstår vad jag menar”, ”Får hela tiden olika svar från HRC då dom 
inte förstår vår verksamhet”, ”HR-direkt är väldigt stolpigt och man får hela tiden olika svar”, 
”Svårt att svara på personalens frågor då dom också får olika svar från HRC” . Kritiken mot 
HRC är betydande men det finns avvikande uppfattningar i form av uttryck som ”HR-Direkt… 
oerhört tillgängliga, lätta att prata med, snabb återmatning, bra svar”, ”HR-Direkt gör ett 
fantastiskt jobb”, ”Pratar ofta med HRC om saker jag är osäker på”. 
 
Många av plutoncheferna lyfter att stödet fungerade bättre förr ”Det en lokal personalfunktion 
gjorde förr gör jag nu ensam, det ger ju mindre tid”, ”Det blev helt tokigt när man tog bort 
personalhandläggarna på förband som hade koll på personalen”, ”Förr hade vi assistenter 
som hjälpte till med personalplanering, skriva lista för att avlasta”, ”Man har tagit bort alla 
                                                
13 Försvarsmaktens Human Resources Centrum utgör ett centralt stöd kring HR-administration och är 
Försvarsmaktens kontaktpunkt i HR-frågor för chefer via avdelningen HR-direkt på mejl och telefon. 
14 System PRIO är Försvarsmaktens ekonomi- och resursledningssystem byggt på IBM:s system SAP. Systemet 
hanterar ekonomi, HR och materiel för hela myndigheten.  
15 EMILIA är Försvarsmaktens intranät och samlar bland annat processbeskrivningar av HR-administration.  
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tjänster som tidigare stöttade chefer”  och att effekten av att stödet inte längre finns påverkar 
förutsättningarna för det nationella försvaret ”Hade jag haft ett bättre administrativt stöd hade 
jag kunnat lägga mer tid på att utveckla krigsförbandet”, ”Vi behöver stöd för att kunna bli 
farligare för fienden och utveckla våra krigsförband”, ”Med ett enkelt stöd från en assistent så 
skulle jag kunna få tid att fundera på krigsförbandets behov” . 

3.2.2.2. Förutsättning ledning  
”den röda tråden saknas i utvecklingen av det nationella försvaret, huvuduppgiften borde vara 
att leverera i krigsmaskinen men det är inte det vi gör”. 

Vid vissa av plutonerna uppger chefen att deras uppgifter inte har ändrats efter det att 
Försvarsmakten erhållit den nya nationella inriktningen. ”Det känns som det borde ha varit en 
förändring i förväntningarna på mig som chef i och med den nya inriktningen men kan inte 
egentligen säga någonting”. Vid andra plutoner har specifika uppgifter tillförts. ”Har fått nya 
uppgifter mot nationellt försvar”, ”Jag upplever att vår uppgift har blivit mycket tydligare”. 
Uppgifterna mot det nationella försvaret kan vara konkreta för plutonen och med tydliga krav 
på att de löses inom en angiven tid, ”en ny uppgift som vi kommer lösa ut här i år”.  
 
För de plutoner där de inte tillförts nya uppgifter eller att de nya uppgifterna har varit få eller 
begränsade har den nya nationella inriktningen inneburit små eller inga förändringar i den 
dagliga verksamheten. ”Har inte kommit någon uppgift att bygga krigsförbandet”. Här 
fortsätter produktionen på samma sätt som tidigare, ”har inte fått några nya uppgifter”. En del 
av cheferna har inte heller erhållit några förändrade förväntningar på verksamheten eller den 
egna chefsrollen. ”Förväntningarna på mig som chef har inte förändrats vad jag uppfattat”. 
Den nya inriktningen har således påverkat olika på olika platser i organisationen, från ingen 
påverkan, via begränsad till helt nya och konkreta uppgifter. Uppgifterna lämnar stort utrymme 
och ansvar för den enskilde plutonchefen att själv tolka och välja hur uppgifterna ska lösas, 
”ingen kommer och säger att nu måste du göra si eller så, ansvaret att lösa uppgifterna är 
mitt”. Den övergripande bilden efter plutonchefernas respons är att den nya nationella 
inriktningen hittills har inneburit mindre förändringar på plutonsnivån. ”Nationella har inte 
påverkat så mycket”. ”Skillnaderna är inte tydliga än”. En av plutoncheferna tolkar situationen 
som att organisationen inte har hunnit ställa om från den tidigare inriktningen och att det 
påverkar möjligheterna att skifta till nationell inriktning. ”uppgiften har svängt till krigsmaskin 
men den civila fabriken Försvarsmakten har inte ställt om än”. Flera chefer efterlyser också en 
förändring av effekt som de uppfattar har uteblivit, ”operativ effekt... Än så länge är det nånting 
man bara har sagt”, ”hittills mest prat om operativ effekt men än så länge lite resultat”.  
 
Avseende kravställningen gentemot det nya försvaret har plutoncheferna olika uppfattning. 
Flera uppger att kravställningen är tydlig och man refererar till beredskapsorder, 
beredskapsplanering och återinförandet av mobiliseringsplanering, ”Beredskapshöjning”, 
”Mobbplanen har kommit in”, ”förväntas ha en plan för mobilisering vid min pluton”. Kravet 
på tillgänglighet uppges också vara tydlig där förmågan att verka här och nu med kompetenta 
krigsförband ges som exempel, ”det ställs högre krav på att bygga krigsförband som funkar 
här och nu”. En av plutoncheferna uttrycker sin egen ambition avseende beredskap, ”vi skall 
vara professionella kompetenta och tillgängliga här och nu”. Flera av plutoncheferna upplever 
dock att kravställningen mot det nya nationella försvaret är otydlig. ”Jag har egentligen inte 
fått några krav mot det nationella försvaret”. På samma sätt upplevs också att kravställningen 
på den rena plutonchefsrollen inte heller alltid är helt tydlig, ”jag upplever inte att det finns 
några krav att vara en duktig krigsplutonchef då det inte övas eller finns någon uttalad 
kravställning”. Plutoncheferna uttolkar ofta själva vad kraven är och försöker att anpassa sig 
till det de tror är rätt, ”mycket av ansvaret ligger på mig själv, vet inte alltid vad kraven är”. 
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Avseende prioriteringar går också uppfattningarna isär. En del av plutoncheferna anser att 
prioriteringarna är otydliga och att förändringen mot nationellt försvar inte har fått genomslag 
i deras del av organisationen, ”tempot, motivering och prioriteringen har ökat, men rent 
praktiskt så händer det inte så mycket”. Andra plutonchefer upplever att prioriteringarna 
tvärtom har svängt och nu är tydliga mot den nationella uppgiften, ”väldigt tydliga med att, ni 
är inte här för att göra utlandstjänst”. De uppger också att prioriteringen har ändrats, 
”prioriteringarna är annorlunda” och målen är mer konkreta, ”nu har vi fått lite som specifika 
delar vi ska träna mot”. 
 
I empirin som berör övergripande inriktningar ges en bild av att order och inriktande dokument 
är spridda och att den nya inriktningen är väl känd i organisationen. ”Har fått en ny inriktning”, 
”det har blivit flera nationella ordrar som jag måste ha ett hum om”, ”Den nya strategiska 
inriktningen är både tydlig och bra”. I en del av plutonerna återfinns styrningar i form av mål. 
”I målarbetet har vi en koppling till det nationella”, ”mycket av de krigsförberedande sker 
genom målarbetet”.  
 
När vi kommer till de direkta styrningarna från den överordnade nivån har plutoncheferna en 
annan bild. De ger en bild av att styrningar för hur den nationella förmågan ska utvecklas är 
otydliga och att det lämnar plutonchefen att själv skapa sig en bild av vad som måste göras för 
att uppnå målsättningarna, ”det är ganska brett i gräns höger och gräns vänster i vart vi är på 
väg någonstans”. Flera av cheferna efterfrågar mer styrning för att självständigt kunna inrikta 
plutonens verksamhet. ”Saknar de styrningar jag behöver för att veta i vilken riktning jag skall 
gå”. Avsaknaden på styrning gör att plutoncheferna blir osäkra på vad som behöver göras. 
”Svårigheten är att det inte är jättetydligt vad som förväntas av mig”, ”vad vi tror att krigets 
krav kommer att vara”, ”Vad är förväntningarna?”. I avsaknad på tydliga styrningar agerar 
ofta plutoncheferna själv utifrån det de vet, ”jag skapar ju uppgifter åt mig själv som jag tycker 
är viktiga”. En plutonchef beskriver hur denne insett vad som måste göras men att planen för 
hur det ska gå till är oklar. ”Kärnan är att leverera krigsförband, allt annat är brus, hur vi ska 
nå dit har jag ingen aning om”. Rollfördelningen inom organisationen upplevs också som 
otydlig. ”Försvarsmakten måste sätta rollerna, idag är det ganska oklart”. Plutonchefen 
lämnas själv att balansera utvecklingen av sitt krigsförband mot de uppgifter som renderas inom 
förvaltning och administration, ”är en diskrepans mellan krav och mål och verksamhet och 
verklighet”. Trots att styrningarna upplevs som oklara så har man ändå en allmän uppfattning 
om att uppgiften har blivit tydligare och att det finns en ny fokus. ”FM:s uppgift har blivit 
mycket tydligare”, ”fokus på krigandet är nytt”. 

3.2.3. Social förutsättning  
I huvudkategorin social förutsättning ingår kategorierna vilja, mening, inställning och förståelse 
som tillsammans samlar grupper med fokus på sociala värden. 

3.2.3.1. Förutsättning vilja 
”Har en vision… att kunna komma ut och öva mer, så att vi blir farligare och bättre på att lösa 
våra huvuduppgifter”. 

Utifrån ett upplevt fokusskifte, ”krigsförbandet har blivit i fokus”, ”större intresse i 
krigsförbandsutveckling och större fokus”, ”Ökad fokus på operativ effekt”, påvisar empirin 
en övergripande vilja, motivation och engagemang i att införa den nya nationella inriktningen. 
”har en väldigt hög ambition och vilja”, ”intresset och engagemanget har ökat sedan 
återinförandet av nationellt försvar”. Empirin visar på en hög vilja ”vill att vi ska bli bättre”, 
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”vill utveckla krigsförbandet”, ”vill bli bättre i krigsförbandet”, och en hög motivation till 
utveckling ”Lätt att motivera vad vi gör med den nya nationella inriktningen”.  
Viljan används av plutoncheferna bland annat för att motivera sin personal och sig själva 
”enklare att bygga en förbandsanda”, ”enklare att tagga folk genom att säga försvara landet”, 
”Säger vi att det är Sverige vi skall försvara så blir folk mer motiverade och taggade”. Viljan 
används också till att se bortom eventuella resursbrister och fokusera på vad som kan göras här 
och nu. ”Man kan göra rätt mycket med det som finns här och nu”, ”Vi måste bli bra på det vi 
kan med det vi har”. 

3.2.3.2. Förutsättning inställning 
”Jag upplever en stor inställningsförändring i samband med återinförandet av det 
nationella försvaret, nu är det mer helt enkelt”  

Empirin visar att inställningen till både yrket och uppgiften har förändrats i samband med 
fokus på det nationella försvaret ”Inställningen till officersyrket har förändrats nu när vi ska 
försvara Sverige igen”, ”Inställningen till att lösa obekväma uppgifter har förändrats”, 
”folk är mer villiga och inställd på till exempel beredskapsuppgifter”. Likaså påtalas att 
attityden har förändrats ”kopplat till hotbilden… har det ju blivit förändringar i attityd”. 
Även om inte det skett så mycket praktiska förändringar så ser man ett skifte i inställningen 
som går att utveckla krigsförbandet utifrån ”attityden har ändrats, inte så mycket praktisk 
förändring” ”Inställning och attityd är den viktigaste förändringen, där kan vi bygga vidare 
från”. 

3.2.3.3. Förutsättning mening 
“stolt när man ser vårt syfte att försvara Sverige, landets intresse, friheten och rätten att leva som 
vi vill”  

Förutsättning mening innefattar begrepp som förklarar synen på vad försvaret är till för. 
Empirin påvisar att det skett en förändring i mening med försvaret med det nationella 
återtagandet ”trovärdigheten och meningen med försvaret upplever jag har ökat med det 
nationella fokuset”. Med en ny mening kan en ökad stolthet utläsas i empirin ”Man är stoltare 
idag när det är nationen som ska försvaras”, ”Man känner att vi fyller ett viktigt syfte”. Med 
mening påvisas även ett skifte i hur man uppfattar allvaret i uppgiften ”det har blivit mer allvar 
nu när man pratar kvalificerade motståndare”, ”det har blivit mer allvar”. Empirin visar även 
att det finns plutonchefer som aktivt använder sig av den nya meningen med försvaret för att 
motivera sin personal ”få dem att känna att de gör en viktig del”, ”ni fyller en viktig funktion i 
det nationella försvaret”.    

3.2.3.4. Förutsättning förståelse 
”det handlar ju egentligen om att försvara Sverige och landets frihet genom väpnad strid”. 

Det finns olika grad av förståelse för den nationella uppgiften bland plutoncheferna. Den 
vanligaste bilden är att plutonchefen har skapat sig en god förståelse för vad omsvängningen 
till nationell fokus innebär för försvarsmakten, ”det är ju en viktig uppgift vi skall lösa”, ”den 
yttersta uppgiften jag skall vara beredd att genomföra kanske leder till att folk dör”. 
 
På samma sätt har de flesta också skaffat sig en god förståelse vad omsvängningen borde 
innebära för dem själva och den egna plutonen. ”har blivit mer skarpt med det nationella 
fokuset”. De plutonchefer som uppger att de inte har skaffat sig den förståelsen hänvisar till att 
de på grund av arbetsbelastningen av olika anledningar inte lagt tid på eller hunnit skapa sig 
förståelse ”det här har jag inte haft tid att analysera”, ”chefskapet borde påverkas av 
återtagandet men det är svårt att säga hur då det inte finns tid att lägga på just det”.  
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Rent allmänt är dock förståelsen och acceptansen för den nya inriktningen stor, ”kärnan i det 
vi gör skall resultera i att vi vinner kriget”. Flera av plutoncheferna för också resonemang om 
sin roll som chef i det nationella försvaret där de har krav på sig att delta i och leda plutonens 
strid, ”det handlar egentligen om att leda sin personal kanske in i döden”. Flera har reflekterat 
kring stridens konsekvenser ur ett rent personligt perspektiv. ”den yttersta uppgiften jag skall 
vara beredd att genomföra kanske leder till att folk dör”. Man ser också här ett behov av att 
öka förståelsen hos de egna medarbetarna, ”få personalen att förstå vad uppgiften går ut på”. 
 
Det är också en vanlig uppfattning att Försvarsmakten går i rätt riktning och att utvecklingen 
mot en ökad nationell försvarsförmåga är något nödvändigt och positivt för organisationen, ”vi 
går i rätt riktning”. Det finns exempel i empirin på att de senaste årens större övningar har gett 
en ökad förståelse av uppgiften och en ökad insikt om vad som behöver utvecklas för att 
organisationen ska bli bättre ”FVÖ och FMÖ har givit mycket för insikten om vad vi behöver 
utveckla”. Det finns också exempel på att medvetenheten om omvärldsläget och förståelsen för 
att hotnivån i Sveriges närområde har ökat, ”hotbilden har förändrats”. Man är också medveten 
om förändringarna som pågår i Försvarsmakten, ”Vi är i en organisation som genomgår stora 
förändringar”.  

3.2.4. Summering av förutsättningar 
Förutsättningarna för plutonchefskapet indelas i tre huvudkategorier; resursförutsättningar, 
strukturförutsättningar och sociala förutsättningar. Vi har sett påverkan från samtliga kategorier 
på förutsättningarna men även mellan kategorierna. 
 

 
Figur 12 Studiens sammanbundna resultat för plutonchefens förutsättning  

Avseende resursförutsättningar ser vi en tydlig brist inom kategorierna personal och tid. 
Plutonchefen saknar, mycket på grund av sin roll som administratör, tid för att förbereda, 
planera, utveckla och följa upp verksamhet. De upplever även att de saknar tid för att delta i 
verksamhet och träffa sin personal. Kategorierna materiel och ekonomi omfattas av empirin 
men inte i tillräcklig omfattning för att kunna analyseras utifrån förutsättningar. Avseende 
strukturförutsättningar ser vi att plutoncheferna saknar det stöd de behöver för att kunna 
omhänderta administration och förvaltning. Det finns en stark efterfrågan av handgripligt stöd 
från administratörer, handläggare och assistenter för att kunna avlasta plutonchefen och kunna 
skapa tid till utövandet av chefskapet. Avseende ledning uppger plutoncheferna att de behöver 
stöd med prioritering av uppgifter och styrningar av främst vad som inte ska utföras, då 
tillgången till resurser och omfattningen av uppgifter inte står i balans. Avseende de sociala 
förutsättningarna ger plutoncheferna bilden av att det finns en hög vilja och en stor förståelse 
till förändringen mot det nya nationella försvaret. Återfokuseringen på försvaret av Sverige har 
skapat en ny mening och inställning, till både uppgifter och yrkesrollen genom en ökad 
trovärdighet, tydligare syfte en ökad stolthet. 
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3.3. Krav 
Vid kategoriseringen av kravperspektivet framkom tre huvudkategorier bestående av 
förvaltningsförmåga, chefsförmåga och krigföringsförmåga. Ingående kategorier i 
förvaltningsfråga är administration, förvaltning och organisering. Ingående kategorier i 
chefsförmåga är ledarskap, ansvar, kompetens, ledning, utveckling, representation, resultat, 
samordning, hantera obalans och hantera spänning. Ingående kategorier i krigföringsförmåga 
är strategisk förmåga, operativ förmåga och taktisk förmåga. 
 

 
Figur 13 Studiens övergripande kategorisering av krav 

Utifrån dokumentundersökningen och den data som den renderade kan man se en tydlig 
tyngdpunkt i Försvarsmaktens vilja att öka den operativa effekten ”Krigsförbandets operativa 
förmåga ska ökas”. Utbildning och träning av förband mot den nationella försvarsuppgiften är 
ett uttalat mål i Försvarsmaktens strategiska inriktning. Utbildningen ska helst genomföras mot 
uppgifter i aktuell krigsplanläggning och med den materiel som förbanden är tilldelade i 
krigsorganisationen ”Övning och träning ska fokusera på att… verka med aktuell materiel, 
personal och planer”. Vikten av att förbanden ska kunna möta ställda beredskapskrav och på 
timmar, dygn eller högst en vecka vara tillgängliga och kunna verka i den nationella 
försvarsuppgiften tydliggörs och understryks ”inom några dagar kunna påbörja lösandet av 
krigsuppgift vid mobiliseringsplats”. Orsaken till de höga kraven på beredskap och 
tillgänglighet är den militärstrategiska inriktningen där försvarsmakten under fred och kris på 
kort varsel ska kunna agera offensivt för att möta ett hot och därigenom skapa en tröskeleffekt 
mot ett angrepp ”strategiska effekter: Tröskeleffekt”. På samma sätt krävs att flera förband har 
en ständigt hög beredskap för att kunna upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges nationella 
integritet ”upptäcka och avvisa kränkningar”. För att kunna uppnå den efterfrågade 
beredskapen och tillgängligheten hos förbanden kräver det att cheferna och personalen är 
utrustade och utbildade mot sin nationella försvarsuppgift ”Personalen och förband ska 
fokusera på att… verka med aktuell materiel, personal och planer”.  
 
Den svenska ledningsfilosofin bygger på uppdragstaktik och krigets krav ska vara 
utgångspunkten för Försvarsmaktens ”krigets krav är utgångspunkten för vår ledningsfilosofi”. 
Uppdragstaktikens ledningsprinciper utgår ifrån decentraliserad ledning med beslutsmandat 
delegerade till chefer långt ner i organisationen ”decentraliserat förhållningssätt till ledning”. 
Detta innebär att för att ledningsfilosofin ska fungera krävs välutbildade chefer och förband 
med hög ”initiativkraft”, ”beslutsamhet” och ”vilja att ta ansvar”. Behovet av ”kontinuerlig 
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taktikutveckling”, ”god etik” och ett ”stort engagemang” och ”bred ömsesidig tillit” inom 
Försvarsmakten är andra viktiga faktorer för organisationens effektivitet som återfinns i 
dokumenten. 
 
Ur ett chefsperspektiv finns ett tydligt fokus mot att öka kompetensen och förmågan att planera, 
leda och genomföra väpnad strid på alla krigföringsnivåer. Samtidigt är man tydlig med de krav 
organisationen ställer på chefer att kunna behärska och ”genomföra förvaltning” för 
myndighetens behov i fredstid. Försvarsmakten är relativt tydlig i sin beskrivning av vad 
organisationens målsättningar är och hur den uppfattar officersyrket och officerens uppgifter. 
Det senare beskrivs i bilagan Vår militära profession i Försvarsmaktens strategiska inriktning 
2015 (Försvarsmakten, 2015). 

”Den militära professionens kärna utgår från den väpnade striden. Alla har en koppling, direkt 
eller indirekt, till just detta. Det är viktigt att var och en förstår sitt bidrag - var man passar in i 
det stora och komplicerade pussel som Försvarsmakten utgör” (Försvarsmakten, 2015). 

Här framgår det tydligt att kärnan i verksamheten är den väpnade striden. Samtidigt framhåller 
man att det finns en annan aspekt av officersprofessionen och det är vad som benämns som 
förvaltning. Man menar att det också kan finnas en inbyggd spänning mellan kärnan, den 
väpnade striden och genomförandet av förvaltningen. Förhållandet mellan den väpnade striden 
och förvaltningen beskrivs som påverkan på professionsutövaren utifrån två olika logiker, 
militärlogiken och förvaltningslogiken. Ansvaret för att överbrygga den utpekade 
logikkonflikten är inte uttalat varför man kan dra slutsatsen att ansvaret är delat av alla 
professionsutövare inom den militära professionen. Däremot understryks att vikten av operativ 
effekt samtidigt som ingen uppgift är mindre viktig än någon annan (Försvarsmakten, 2015). 
Denna spänning och inställningen till den kan illustreras genom citatet nedan. 

”En andra aspekt är skillnaden mellan att verka i militära operationer och att verka inom 
förvaltning. Dessa två sidor av verksamheten finns alltid med oss. Ibland finns spänningar mellan 
de bägge sidorna, men dessa måste övervinnas” (Försvarsmakten, 2015). 

Chefskapet på krigsförbandens lägre nivå tex plutonsnivå, utgår från ledarskapet i den väpnade 
striden och kräver därför en taktisk kompetens. Militära chefer är i sin karriär direkt eller 
indirekt engagerad i ledandet av den väpnade striden. Chefen måste förstå striden och alla de i 
striden ingående delarna efter som det är den som är kravsättande för Försvarsmaktens 
verksamhet. På stridsteknisk- och taktisk nivå beskrivs uppgifterna för chefen som oftast 
konkreta och direkt ledning och ledarskap är den huvudsakliga metoden för ledning av 
verksamheten (Försvarsmakten, 2015). 

”Officersprofessionens kärna är ledarskap och ledning av den väpnade striden på alla nivåer” 
(Försvarsmakten, 2015). 

I rollen ingår också att lojalt lösa Försvarsmaktens uppdrag och att hushålla med 
Försvarsmaktens resurser och dra lärdomar av resultat och verksamhetens konsekvenser. Det 
ingår också ett ansvar att påtala när det saknas förutsättningar att lösa de tilldelade uppgifterna 
och tydliggöra detta i organisationen (Försvarsmakten, 2015). 
 
Chefsrollen inbegriper alltså såväl militär- som förvaltningslogik. Chefen ska tillägna sig 
kvalificerad systematisk teoretisk skolning, praktisk träning, övning och delta i operationer för 
att ha förutsättningar att utvecklas till en duglig chef (Försvarsmakten, 2015). Parallellt måste 
förvaltningskompetens erhållas och utvecklas för att möta de uppgifter som ryms inom 
förvaltningslogiken. I dokumentstudierna beskrivs hur militärlogiken och förvaltningslogiken 
följer officeren genom karriären och att andelen förvaltningslogiskt arbete ökar successivt desto 
högre upp i organisationen officeren befinner sig.  
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”Officersutbildning på lägre nivåer kännetecknas till stor del av teori och praktik rörande taktik 
och operationer. På högre ledningsnivåer tillkommer även förvaltningslogiken i större 
omfattning” (Försvarsmakten, 2015). 

I Vår militära profession berörs också chefens uppgifter och chefskapets genomförande på en 
övergripande nivå. Det understryks där att uppgifter måste lösas och att chefens uppgift är att 
skapa förutsättningar för ett gemensamt handlande mot de givna uppgifterna. Officerare ska 
tillsammans med övriga chefer i Försvarsmakten använda ett utvecklande ledarskap med inslag 
av både kommando- och uppdragstaktik. Chefens uppgift är utifrån detta att formulera mål och 
planer för hur organisationens resurser och förmågor ska användas så att det efterfrågade 
resultatet kan uppnås. Chefen ska fatta beslut och ge riktlinjer, samt initiera styrning och 
uppföljning. Här understryks officerens och chefens behov av att också kunna hantera och 
genomföra Försvarsmaktens förvaltning. 

”Ytterligare en aspekt av ledarskap för officeren är att kunna hantera förhållandet mellan att 
verka i militära operationer och att verka inom förvaltning. Denna tvåsidighet är en integrerad 
del av verksamheten och växelspelet mellan de två sidorna sker ständigt” (Försvarsmakten, 
2015).  

Inom förvaltningsområdet är chefskapet också förknippat med arbetsgivarrollen. Officeren i 
chefsbefattning förväntas kunna ikläda sig rollen som arbetsgivarens företrädare. Det innebär 
att chefen måste ha kunskap om och kunna tillämpa lagar, förordningar, avtal och andra 
bestämmelser som berör verksamheten ur ett arbetsgivarperspektiv. Officeren i chefsbefattning 
bär ett ansvar för att korrekt utöva Försvarsmaktens arbetsgivaransvar mot den personal för 
vilka man har chefsansvar och möta de arbetsrättsliga krav och förväntningar det innebär 
(Försvarsmakten, 2015). I Försvarsmaktens personalinstruktion16 tydliggörs att chefen är 
Försvarsmaktens företrädare som arbetsgivare. Man understryker vikten av att cheferna har en 
enhetlig hållning till regleringen av arbetsgivarrollen och med respekt för systemet och lojalitet 
följer fattade arbetsgivarbeslut. Det åligger också chefen att tillämpa de styrande dokumenten 
för arbetsgivarrollen vilket ska utgöra ett meder för att skapa värde åt Försvarsmakten och nå 
verksamhetens mål. Det här innebär i praktiken att det är den närmaste chefen som företräder 
Försvarsmakten gentemot arbetstagaren. Chefen ska agera utifrån det uppdrag denne har fått 
och kunna tillämpa gällande och aktuellt regelverk i arbetsgivarrollen. Chefen har alltså ett 
tvådelat ansvar. Dels myndighetsansvaret då denne företräder Försvarsmakten och dels ett mer 
allmänt ansvar som chef och företrädare för arbetsgivaren. Vid de tillfällen då chefen ägnar sig 
åt myndighetsutövning har denne också tjänsteansvar enligt den lagstiftning som reglerar 
myndighetsutövning (Försvarsmakten 2018). 

3.3.1. Summering av Försvarsmaktens krav på det militära chefskapet 
Efter analysen av sekundärdata, kan försvarsmaktens krav på den militära chefen inordnas i tre 
huvudkategorier. Dessa är förvaltnings-, chefs- och krigföringsförmåga. Kategorierna har en 
direkt påverkan på den samlade kravbilden, men samtidigt har de en intern påverkan mellan 
varandra.  
 

                                                
16 Försvarsmaktens instruktion för personalförsörjning och personaltjänst (FM PersI) 2018 (bet. FM2017-24733:1) 
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Figur 14 Studiens sammanbundna resultat för Försvarsmaktens krav på plutonchefen 

Kravet på förvaltningsförmåga består i att chefen ska ansvara för att personaladministrationen 
genomförs och företräda Försvarsmakten genom arbetsgivaransvar med tillhörande 
arbetsrättsliga krav och förväntningar. Förvaltningsförmågan innefattar också förståelsen för 
Försvarsmaktens organisation, strukturella uppbyggnad, den egna rollen och bidraget i 
helheten.  
 
Chefsförmågan omfattas av ett ansvar och en kompetens att leda och följa upp personal, 
verksamhet och förändring så att Försvarsmaktens verksamhetsmål kan uppnås. Chefsförmåga 
innebär också att kunna ta ansvar i arbetsgivarrollen, för arbetsmiljö och agera så att 
Försvarsmaktens förtroende stärks och bibehålls. Chefsförmåga är också att samverka och föra 
dialog i rätt forum, göra avvägningar och fatta beslut. Chefsförmågan innebär också att utgöra 
förebild med en etik och moral baserad på Försvarsmaktens värdegrund. Kunna utöva ett 
utvecklande ledarskap och genomföra ledning med kommando och uppdragstaktik samtidigt 
som obalanser i resurser och spänningar mellan militärlogiken och förvaltningslogiken 
hanteras. 
 
Krigföringsförmågan är professionens kärna och striden är kravsättande. Detta innebär att förstå 
krigets väsen, förstå striden och dess ingående delar samt kunna bedöma och besluta om 
användandet av militärt våld. Det viktigaste i ansvaret som chef är att utveckla och upprätthålla 
operativ effekt för att kunna möta ett väpnat angrepp från en kvalificerad motståndare. Chefen 
ansvarar för att kontinuerlig taktikutveckling bedrivs och att personal och förband är utbildade 
och övade mot aktuell operativ planering. 

3.4. Plutonchefernas förutsättningar att möta kraven i det nya nationella försvaret  
Trots att cheferna och deras plutoner har olika förutsättningar och skiftande uppgifter, från 
besättningar i luften, till operatörslag i berganläggningar, till autonomt uppträdande grupper i 
fält så uttrycker de en stor samstämmighet i vad plutonchefskapet innebär och var utmaningarna 
finns. Bilden som plutoncheferna ger består till stor del av en slitning mellan att vara militär 
chef eller handläggande administratör. Idealet för den militära chefen som plutoncheferna vill 
uppnå bygger på ett ansvarstagande för planering, ledning, och utveckling, vilket chefen 
genomför med ett utvecklande ledarskap som hämtar kraft från en positiv människosyn, vilja 
att utveckla, en tilltro till systemet och välövade kompetenser utifrån krigets krav. Dock så visar 
empirin på en verklighet med brist på både tid, resurser och stöd. 

”Har en vision av att kunna minska mängden administration för att kunna ut och öva mer, så att 
vi blir farligare och bättre på att lösa våra huvuduppgifter”  

Den administrativa belastningen som ständigt återkommer i empirin som problemområde är 
både mångfasetterad och djup i sin struktur. Administrationen som begrepp enligt 
plutoncheferna uppfattning, består av det handgripliga arbetet efter planering och beslut och 
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beskrivs bland annat som ”det som tidigare gjordes av administratörer, handläggare eller 
assistenter”. Det är alltså inte Försvarsmaktens definition av ”förvaltning” som beskrivs då 
detta har tydlig acceptans hos plutoncheferna som ledning, planering och beslutsfattande i 
förvaltningen, utan kärnan i problemområdet är handläggning i system och formulär samt 
effektuering av fattade beslut.  
 
Vid sammanbindning av plutonchefernas beskrivning av plutonchefskapet och dess 
förutsättningar med Försvarsmaktens krav kan vi konstatera att kravbilden i stort 
överensstämmer mellan vad plutoncheferna säger och vad Försvarsmakten skriver. Det innebär 
att plutoncheferna känner till och har förstått uppdraget som Försvarsmakten har gett dem. 
Avseende förutsättningar så finns en tydlig styrka i den sociala förutsättningen utifrån en stark 
vilja att möta den nya nationella inriktningen. Men samtidigt en lika tydlig brist i den 
resursbaserade förutsättningen i form av personal och tillgänglig tid. 
 

 
Figur 15 Studiens sammanbundna resultat för plutonchefens förutsättning att möta ställda krav. 

De avgörande faktorerna återfinns dock inte inom resursförutsättningen eller den sociala 
förutsättningen utan i möjligheten att kunna balansera resurser mot uppgifter. Plutonchefen 
saknar, på grund av sin roll som administratör, tid för att utöva det chefskap som krävs för att 
omhänderta de ställda kraven. Plutonchefen saknar dessutom ledning i form av styrning, 
prioritering eller kravställning för att kunna balansera uppgifterna mot tillgänglig personal. För 
att kunna frigöra tid för att möta de ställda kraven behöver plutoncheferna stöd med 
administration, handläggning och support från en administratör, handläggare eller assistent. För 
att kunna balansera uppgifterna behöver plutoncheferna stöd med prioritering av uppgifter och 
styrning av vad som inte ska genomföras. 
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4. REFERENSRAM 
För att kunna bidra till en fördjupad kunskap och förståelse i diskussionskapitlet har vi utformat 
vår referensram utifrån den empiri som blev resultatet av vår forskningsdesign. Referensramen 
är därför konstruerad för att ge vetenskaplig bakgrund till begreppen chefskap och förändring.  
Begreppet chefskap ges en bakgrund genom en redogörelse för forskning inom områdena 
ledarskap och management. Begreppet förändring ges bakgrund genom en redogörelse för 
forskning inom området chefskap i organisationsförändring och forskning genomförd i 
Försvarsmakten inom förändrat chefskap. 

4.1. Chefskap 
Inom ledarskapslitteraturen är diskussionen om betydelsen av begreppen chef och ledare 
ständigt återkommande. Det finns två skolor där den ena menar att chef är en av organisationen 
formellt utsedd befattningshavare med en chefsposition, medan ledaren får sitt mandat av 
medarbetarna baserat på sitt sätt att vara. I den engelskspråkiga litteraturen finns samma 
diskussion kring begreppen manager och leader vilket vi återkommer till senare under rubriken 
Management. Försvarsmakten har valt att tydligt skilja på begreppen chef och ledare i sin 
senaste ledarskapslärobok ”Direkt ledarskap” (Larsson et al., 2003) med första utgåvan 2003.  

”Att vara ledare är en personfråga, att vara chef är en befattning. Idealet är att dessa båda 
benämningar kan tillskrivas en och samma person. För att säkerställa organisationens behov av 
effektivitet, styrning och intern kontroll har alla organisationer dock utformat regelverk som tar 
fasta på att chef och ledare inte behöver vara synonyma begrepp” (Larsson et al., 2003 s 313). 

I boken ”Ledarskapsmodellen” (Larsson, 2017) görs däremot ingen skillnad mellan begreppen 
chef och ledare.  

”Åtskillnaden saknar stöd i den vetenskapliga litteraturen, troligen beroende på att termer som 
leadership och management har getts multipla och i stor del överlappande innebörd” (Larsson, 
2017 s 9).  

Där betraktas begreppen chef och ledare som synonyma. Tillfällen då det kan krävas en 
åtskillnad är för att förklara situationer kring informellt ledarskap. Det informella ledarskapet 
uppstår i situationer när den formellt utsedde chefen saknar kapacitet eller förmåga att leda och 
ledarskapet övertas öppet eller dolt av en annan individ inom arbetslaget (Larsson, 2017). 
 
Yukl skiljer begreppen åt och menar att ledarskap är de processer som driver förändring och 
motiverar. Chefskap är i stället det som är relaterat till begrepp som ordning, kontroll, 
arbetsledning och styrning. Ledarskapet utgör den engagerande delen medan chefskapet utgör 
den byråkratiska delen av chefsrollen. I praktiken går dessa två roller hand i hand och ledarskap 
i organisationen innebär således förmågan att kunna hantera både chefs- och ledarrollen (Yukl 
2012). 

4.1.1. Ledarskap 
Det finns en stor mängd olika försök att definiera begreppet ledarskap. I ledarskapsmodellen 
beskrivs ledarskap som ”ett samspel mellan ledaren som person och det yttre sammanhanget” 
(Larsson, 2017 s 9). Det utgår från det interaktionistiska person-situationsparadigmet som är ett 
av de mest beprövade inom beteendevetenskaperna (Larsson, 2017). I ledarskapsmodellen 
definierats ledarskap utifrån ett person- och ett processperspektiv. Utifrån personperspektivet 
är definitionen ”Ledarskap är en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för 
andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör” (Larsson, 
2017 s 10). I processperspektivet är definitionen ”Ledarskap är dels processen att påverka 
andra att förstå och vara överens om vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt, 
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dels processen att underlätta individuella och kollektiva ansträngningar att nå delade mål” 
(Larsson, 2017 s 10). 
 
I ”Ledarskap i organisationer” för Yukl ett resonemang kring begreppet ledarskap och hur 
termen bör definieras i ett vetenskapligt perspektiv. Forskare tenderar enligt Yukl att definiera 
begreppet utifrån sin egen förståelse eller det perspektiv som intresserar dem mest och gör en 
egen definition. 

”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om 
vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskapet är också den process 
som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål” (Yukl 2012 s 2). 

4.1.1.1. Ledarskapsmodellen 
Utvecklande ledarskap har utformats under början av 2000-talet med stort inflytande från 
försvarshögskolan. I dag utgör utvecklande ledarskap (UL) med underkategorierna indirekt 
ledarskap (IL), direkt ledarskap (DL) och utbildningspaketet, utveckling grupp, ledare (UGL) 
huvudinriktningen vid utbildning i ledarskap i Försvarsmakten. Den största inspirationen till 
utvecklande ledarskap kommer från den amerikanska, internationellt välrenommerade 
ledarskapsmodellen ”Transformational Leadership”. Utvecklande ledarskap är en anpassning 
av modellen för att passa den skandinaviska kontexten (Larsson, 2017). 
 
Ledarskapsmodellen är en fortsättning på utvecklande ledarskap och är utarbetad vid 
försvarshögskolan. Modellen består av tre huvudkomponenter ledarstilar, ledarkarakteristika, 
och omgivningskarakteristika. 

 
Figur 16 Ledarskapsmodellen (Larsson 2017) 
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Det bärande påståendet i ledaskapsmodellen är att ledarens beteende inte är isolerat utan ett 
resultat av flertalet påverkande ledar- och omgivningskarakteristika. Ledarkarakteristika är 
tvådelad och består av grundläggande förutsättningar och önskvärda kompetenser. Goda 
grundläggande förutsättningar ökar sannolikheten att individen också ska kunna utveckla 
önskvärda kompetenser. Omgivningskarakteristika består av de tre faktorerna omvärlden, 
organisationen och gruppen. De tre faktorerna påverkar varandra inbördes inte minst ur ett 
kulturperspektiv. Vare sig ledaren eller gruppen är opåverkad av den organisation där de ingår 
och inte heller den omvärld där organisationen verkar. Ledaren och gruppen har också påverkan 
på organisationen och sin omgivning (Larsson, 2017). 
 
Ledarskapsmodellen innehåller tre typer av ledarstilar. Det utvecklande ledarskapet, 
konventionellt ledarskap och destruktivt ledarskap. ”Ledare skiljer sig åt genom att uppvisa 
olika frekvens av dessa beteenden” (Larsson, 2017 s 17). 

4.1.1.1.1. Omgivningskarakteristika  
Omgivningskarakteristika består av faktorerna gruppen, organisationen och omvärlden. Alla 
organisationer ordnar sina medlemmar i en struktur. Varje grupp skapar en egen gruppkultur 
som interagerar med andra grupper, organisationen och sin omvärld.  

”Ledaren behöver därför kunna agera i olika grupper med olika uppdrag och förutsättningar – 
exempelvis ledningsgrupper, arbetsgrupper eller enhetsmöten” ( Larsson et al.,  2017 s 40).  

Organisationen påverkar ledaren i fyra perspektiv. Hur organisationen är strukturerad, i vilken 
utsträckning verksamheten styrs av lagar och regelverk, hur maktfördelningen är mellan 
centraliserat eller delegerat beslutsfattande och hur organisationens kultur och processer ser ut. 
Omvärlden påverkar ledaren ur ett samhälleligt perspektiv och ett verksamhetsnära perspektiv. 
Det samhälleliga perspektivet består av ett vidare ramverk med ”politiska, ekonomiska, 
geografiska, teknologiska, legala, sociala och kulturella förhållanden” (Larsson, 2017 s 59). 
Det verksamhetsnära perspektivet innehåller förekomsten av dynamiska stressorer, 
klimatförhållanden, infrastrukturförhållanden, legala aspekter och mediakontakter. De fem 
faktorerna avgör om ledarens omgivning är mer eller mindre stabil och förutsägbar, påfrestande 
eller gynnsam (Larsson, 2017). 

4.1.1.1.2. Ledarkarakteristika 
Individens personliga förutsättningar för att utöva ledarskap utgörs av grundläggande 
förutsättningar och önskvärda kompetenser. De grundläggande förutsättningarna utgörs av 
fysiska och psykiska förutsättningar och en lämplig livsåskådning. Finns de grundläggande 
förutsättningarna kan de önskvärda kompetenserna utvecklas vilka utgörs av, fackkompetens, 
chefskompetens, social kompetens och förmåga till stresshantering. ”Fackkompetens liksom 
chefskompetens, kan till stor del ses som ”hårda” aspekter jämfört med ”mjukare” sociala 
kompetens och stresshanteringsförmåga” (Larsson, 2017 s 28). Fackkompetensen är avhängig 
av yrkesområdet. Behovet för chefen att ha goda fackkunskaper är större på de lägre nivåerna i 
organisationen. ”Om man är arbetsledare på den lägsta organisatoriska nivån är det viktigt att 
själv behärska det som medarbetarna jobbar med” (Larsson, 2017 s 29). 
 
Chefskompetens omfattar enligt ledarskapsmodellen inomorganisatorisk och 
utomorganisatorisk chefskompetens. Den inomorganisatoriska kompetensen utgörs av att 
kunna tillämpa regler, planera, organisera, samordna, prioritera verksamhet och kunna fatta 
beslut. Utomorganisatorisk kompetens handlar om att kunna betrakta den egna verksamheten 
ur ett utifrånperspektiv. Identifiera viktiga skeenden i omvärlden och förstå hur de påverkar den 
egna organisationen (Larsson et al., 2017). 
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Social kompetens omfattar fyra delfaktorer, förmågan att vara flexibel i sociala sammanhang, 
förmågan att uppträda balanserat dvs impulskontroll i provocerande situationer, kulturell 
kompetens som möjliggör samverkan och förmågan till kognitiv och emotionell härbärgering 
eller containerfunktionen. Containerfunktionens kognitiva del innebär förmågan att omsätta 
den högre ledningsnivåns instruktioner till meningsfulla direktiv till medarbetarna. På samma 
sätt måste information från den lägsta nivån kunna omsättas till relevanta rapporter till 
ledningsnivån. Den emotionella delen består i förmågan att lyssna och känna in stämning från 
medarbetare och högre chef (Larsson et al., 2017).  

4.1.1.1.3. Hur ledarskapet påverkas av omgivningen 
Olika chefsnivåer påverkas olika av omgivningen. Högre chefers ledarskap påverkas i högre 
utsträckning av det samhälleliga perspektivet och organisationsstruktur, regelverk och 
maktfördelning. Deras ledarskap karaktäriseras i hög grad av abstrakta och långsiktiga aspekter. 
För chefer på lägre nivå karaktäriseras ledarskapet av konkreta och mer kortsiktiga aspekter, 
såsom uppgifternas och omvärldens omedelbara krav, de mellanmänskliga aspekterna, 
organisationsklimatet, gruppnormer och arbetslagets sammanhållning (Larsson et al., 2017).  

4.1.1.1.4. Ledarstilar 
Ledarskapsmodellen tar upp tre olika typer av ledarstilar. Utvecklande ledarskap, 
konventionellt ledarskap och icke-ledarskap. Begreppen är placerade i en graf där 
organisatorisk utveckling återfinns i den horisontella linjen och individuell utveckling i den 
vertikala linjen (figur 16 s 38). Grafen beskriver relationen mellan olika ledarbeteenden. Olika 
ledare skiljer sig åt genom att uppvisa olika hög frekvens av de olika beteendena. ”Det är viktigt 
att förstå att alla ledare använder de olika beteendena i större eller mindre grad” (Larsson, 
2010 s 10). 
 
Utvecklande ledarskap kännetecknas av tre faktorerna föredömligt handlande, personlig 
omtanke och inspiration. Föredöme är ett mentalt förhållningssätt som bygger på värdegrund 
och förmågan att vara en förebild och ta ansvar för organisationens uppgift. Personlig omtanke 
innebär förmågan att ge känslomässigt och stöd till andra men också förmågan att konfrontera 
medarbetare som gjort dåliga insatser. Inspiration och motivation innebär förmågan att 
uppmuntra delaktighet hos medarbetarna men också kreativitet och viljan att komma med nya 
idéer (Larsson et al., 2017).  
 
Konventionellt ledarskap har två inriktningar. Dels inriktning mot krav och belöning och dels 
inriktning mot kontroll. Ledare som använder krav och belöning kan antingen villkora belöning, 
eftersträva överenskommelser eller använda belöning om kriterier uppfylls (Larsson et al., 
2017). 
 
Det kontrollerande ledarskapet innebär att ledaren följer medarbetarnas arbete och korrigerar 
avsteg från planen. Kontrollerande chefer har ofta hög målinriktning och låg personlig omtanke. 
I positiv bemärkelse vidtar den kontrollerande ledaren nödvändiga åtgärder och i den negativa 
bemärkelsen utförs överkontroll.  
 
Det destruktiva ledarskapet karaktäriseras av att ledaren låter bli att ta ställning i viktiga frågor 
och undandrar sig sitt ansvar och inte är närvarande när medarbetarna har behov av ledaren. De 
negativa följderna av icke-ledarskapet kan vara oklar rollfördelning och konflikt mellan 
medarbetarna (Larsson et al., 2017). 
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4.1.1.2. Ledarskap under stress 
En central tes inom stressteorin är att vi måste skilja mellan den yttre objektiva verkligheten 
och den inre representationen av den verkligheten. I praktiken innebär det att olika personer 
kan uppfatta samma situation helt olika beroende på deras läggning, livserfarenhet och i vilken 
livssituation de befinner sig. Det som utlöser stress hos en individ kan därför lämna en annan 
helt oberörd. Den fösta frågan som intuitivt ställs i en ny situation är huruvida den är hotfull 
eller inte. Den andra frågan är om den går att hantera. Samma händelse kan uppfattas olika 
beroende på vilka handlingsalternativ som finns. Om situationen uppfattats som stressfylld kan 
den tolkas som utmanande, hotfull eller omöjlig att hantera. Samtidigt startar en både medveten 
och omedveten process för att försöka klara situationen. Processen omfattar vårt hanterande av 
problemet, probleminriktad stresshantering och hanterandet av de känslor situationen väcker, 
känsloinriktad stresshantering.  

4.1.1.2.1. Probleminriktad och känsloinriktad stresshantering 
Probleminriktad stresshantering omfattar förmågan att söka information, analysera problem och 
hitta genomförbara lösningar. ”Förmågan att lösa problem utvecklas genom våra erfarenheter 
och beror bland annat på allmän begåvningsnivå” (Larsson, 2010 s 44). Känsloinriktad 
stresshantering innefattar positivt tänkande, självkontroll, spänningsreducering, 
önsketänkande, distansering och flykt. Positivt tänkande innebär att man intalar sig själv något 
som håller humöret uppe. Självkontroll innebär att man medvetet kontrollerar sina 
känsloimpulser. Spänningsreducering kan tex uppnås genom djup och lugn andning. 
Önsketänkande innebär ett orealistiskt nedvärderande av risker. Distansering kan yttra sig i att 
man tar en paus och ägnar sig åt något annat när koncentrationsförmågan sviktar. Flykt kan 
innebära att man undandrar sig sitt ledningsansvar och i stället fokuserar på detaljer som är mer 
kända och bekanta. ”I verkligheten använder alla som hamnar i stressfyllda situationer en 
blandning av problem- och känsloinriktad stresshantering” (Larsson, 2010 s 45).   
 

 
Figur 17 Effekten av stress på individen (Larsson, 2010). 
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Figuren förklarar sambandet mellan en stressor, dvs en faktor som leder till stress och hur den 
individuella uppfattningen och tolkningen påverkar förmågan att bemästra och hantera 
situationen ur ett problem eller känsloinriktat sätt. Figuren visar också att stress trotts hantering 
kan påverkar individen, fysiskt, psykiskt och socialt både i ett kortsiktigt och långsiktigt 
perspektiv.  

4.1.1.2.2. Förhållanden som påverkar tolkning och bemästring 
På individnivå påverkas tolknings- och bemästringsprocessen av de fysiska och psykiska 
resurserna. Den som är frisk, stark och utvilad har bättre förutsättningar att hantera stress än 
den som är sjuk, svag och trött eller skadad. De psykiska resurserna påverkar individens vilja 
och val i en stressituation. Här är värdestruktur, motivation och vilja starka inslag. 

 ”Under stress är individens självbild av stor betydelse för hur en given situation uppfattas och 
hanteras… En positiv, realistisk och väl sammansatt självbild utgör en stark psykologisk resurs” 
(Larsson, 2010 s 47-48).  

De yttre förhållande som påverkar tolkning och bemästring utgörs dels av den fysiska och 
sociala miljön i vid bemärkelse. I de yttre förhållandena finns också sociala och materiella 
resurser som kan utgöra ett stöd för individen. Sociala resurser innebär tillgång till andra som 
kan ge stöd i form av information, praktisk hjälp eller känslomässigt stöd. Materiella resurser 
innefattar materiella tillgångar som ekonomiska medel, hus och bilar. ”Vetskapen om att man 
har tillgång till pengar minskar en persons sårbarhet mot yttre och inre hot” (Larsson, 2010 s 
49). 

4.1.1.2.3. Krissituationer 
Hur väl en organisation hanterar en krissituation är avhängigt av vilka resurser som 
organisationen har före krisen. Faktorerna delas in i personrelaterade, organisatoriska och 
samhälleliga resurser. De personliga förutsättningarna för gott ledarskap under stark stress är 
god fysisk kapacitet, tillitsfull personlighet och värdegrund. Därutöver är det centralt att de 
önskvärda kompetenserna är utvecklade i form av yrkeskunnande, social kompetens och 
stresshanteringsförmåga. ”Till de personrelaterade förutsättningarna hör också att vara 
utbildad och övad” (Larsson, 2010 s 82). Välutbildade övade och erfarna chefer och 
medarbetare är således en viktig resurs för organisationen i krissituationer. Chefens förmåga att 
utöva ledarskap påverkas av den stress som uppstår i en krissituation och den typ av ledarskap 
som används i vardagen tenderar att följa med och förstärkas i en krissituation (Larsson, 2010). 

”Stress tenderar att förstärka tendenser som inte märks så mycket under lugna betingelser. Ett 
halvdåligt vardagligt ledaskap riskerar att med andra ord bli heldåligt under stress” (Larsson, 
2010 s 52). 

Organisatoriska resurser delas in i fysiskt tekniska resurser och administrativa förhållanden. 
Tekniska resurser kan vara olika former av teknisk utrustning som underlättar för chefer. De 
administrativa förhållandena utgörs av arbetsmetoder rutiner och regelverk för att ha en rutin 
att följa när stressnivån stiger. En annan aspekt är organisationens värden och de mål som 
organisationen lyfter fram (Larsson, 2010). 

4.1.2. Management 
Begreppet management har till viss del olika betydelse i engelskan och svenskan. Engelskans 
management definieras som ”the control and organization of something” (management -  
Uppslagsverk - Cambridge English Dictionary, n.d.). Svenskan har en något annorlunda 
definition. ”engelska, egentligen ’drift’, ’förvaltning” (management - Uppslagsverk - NE.se, 
n.d.). Man kan utifrån en jämförelse av begreppen kontroll och organisation mot drift och 
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förvaltning dra slutsatsen att det finns olika kulturella tolkningar eller förståelse av uttrycket 
management. Den engelska definitionen har en tyngdpunkt mot ledarskap och den svenska mot 
förvaltning. Det här sätter fingret på en av skiljelinjerna i den moderna 
manegementforskningen. Huruvida management och ledarskap är i varandra ingående och 
oskiljaktiga begrepp eller är åtskilda till två fristående begrepp. Den svenska Försvarsmakten 
använder sig i sin ledarskapsutbildning av två begrepp, chefen och ledaren. Chefen utgörs av 
det formella ledarskapet som getts till en utsedd chef i den hierarkiska organisationen. Ledaren 
å andra sidan är den person som utövar det informella ledarskapet i kraft av sina egenskaper, 
personlighet och de underlydandes förtroende (Larsson et al., 2003).  

4.1.2.1. Management och ledarskap 
Uppfattningen att management och ledarskap är två i varandra ingående begrepp företräds av 
Henry Mintzberg och presenteras av honom första gången i ”The Nature of Managerial Work” 
(Mintzberg, 1973). Studien omfattar ett stort antal managers dvs chefer på olika nivåer i 
amerikanska företag med ansvar för ”control and organization”. Syftet kan kort beskrivas som 
att ta reda på vad managers egentligen gjorde, hur deras arbetssituation såg ut och hur de kunde 
bli effektivare. Mintzberg identifierar åtta olika skolor inom managementforskningen vid 1970 
talets början. ”Classical”, “Great man”, “The entrepreneurship”, “The decision theory”, “The 
leader effectiveness”, “The leader power”, “The leader behaviour” och “The work activity 
school”. De olika skolorna hade varierande fokus och slutsatser. Den mest tongivande vid tiden 
härstammande från 1916 och Henri Fayol. På 1930-talet utvecklades teorin av Luther Gulick 
med akronymen POSDCORB. Denna innefattar managerns uppgifter i ”planning, organizing, 
staffing, directing, coordinating, reporting och budgeting”. Gemensamt för de åtta skolorna var 
att inte tydligt beskrev vad management egentligen innebar för den som utförde det. Mintzberg 
fokuserade därför en stor del av sitt arbete just mot den frågan. Då Mintzberg inte skiljer på 
chefen och ledaren utan sammanför dessa två i begreppet manager blir hans definition av det 
begreppet centralt för resonemanget nedan. Mintzberg definierar manager som ”someone who 
is in charge of an organization or a subgroup” (Mintzberg, 2009). 

4.1.2.2. Managementarbetets karaktär 
Mintzberg menar att managementarbetet kan delas in i sex olika typiska karaktärsdrag och dessa 
utgörs av: 
• Mycket arbete i ett oerhört högt tempo 
• Aktiviteterna karaktäriseras av korthet, mångfalden och fragmentering 
• Orienteringen mot att vidta åtgärder 
• Favorisering av muntlig form av kommunikation 
• Positionen mellan organisationen och ett nätverk av kontakter 
• Blandningen mellan rättigheter och skyldigheter 
(Mintzberg, 1973) 

4.1.2.3. Managerns tio roller 
De tidigare beskrivningarna över vad managementarbetet innehöll. Främst formulerad av Fayol 
med tonvikt på planering, organisation, ledning och kontroll ansåg Mintzberg vara för vaga. 
För att utröna vad managementarbetet innehåller genomförde han därför en studie av ett stort 
antal individer med management uppgifter. Utifrån underlaget skapade han därefter ett koncept 
där han genom 10 olika roller kunde kategorisera verksamheten och på så sätt påvisa vad 
managern egentligen gör. De tre huvudsakliga rollgrupperna är interpersonella roller, 
informationsroller och beslutanderoller. Managern är någon som är ansvarig för en organisation 
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eller en subgrupp. Den positionen ger individen en viss formell auktoritet och status i 
organisationen. Det är utifrån denna auktoritet som rollerna sedan härleds (Mintzberg, 1973). 
 

 
Figur 18 Managerns olika roller (Mintzberg, 2009). 

Figuren förklarar sambandet mellan formell auktoritet och status och managerns tre 
huvudsakliga roller. Formell auktoritet och status är enligt Mintzberg en förutsättning för de 
interpersonella rollerna företrädare, ledare och förbindelse med övriga delar av organisationen. 
Den interpersonella rollen är en förutsättning för informationsrollen och beslutanderollen.  
Informationsrollen innebär att managern övervakar gruppens normer, sprider information från 
ledningen men också företräder gruppen gentemot ledning och den övriga organisationen. 
Beslutanderollen innebär att managern utvecklar verksamheten genom ett entreprenörskap, 
hanterar konflikter, allokerar resurser och förhandlar med organisationen och ledningen i frågor 
rörande gruppen och dess uppgifter (Mintzberg, 1973). 
 
Samma uppställning finns i boken ”Managing” (Mintzberg, 2009). Han menar att utvecklingen 
mellan 1973 och 2009 inte har påverkat karaktären på managementarbetet eller dess roller. Det 
som däremot har hänt, efter tillkomsten av e-post och internet, är att tempot och volymen i den 
sända informationen har ökat dramatiskt. Mintzberg menar att det är för tidigt att dra några 
långtgående slutsatser av den nya informationstekniken, men han antar att den nya tekniken 
förstärker det som redan karaktäriserar managementarbetet. Om det är så finns en risk att 
informationstekniken har ökat tempot, kortheteten och fragmenteringen till en sådan grad att 
managern riskerar att inte längre kunna fungera i sina roller. 

4.1.2.4. Förhållandet mellan management och ledarskap 
”Leadership cannot simply delegate management; instead of distinguishing managers from 
leaders, we should be seeing managers as leaders, and leadership as management practiced well” 
(Mintzberg, 2009). 

I Mintzbergs perspektiv går det inte att skilja på begreppen management och ledarskap utan de 
är två helt oskiljaktiga begrepp. Som vi tidigare sett definieras manager som ”someone who is 
in charge of an organization or a subgroup” (Mintzberg, 2009). I ledarskapsperspektivet har 
managern fyra viktiga roller. Dessa är att ge energi till individer, utveckla individer, bygga och 
utveckla lag samt skapa och stärka kultur (Mintzberg, 2009). 

4.2. Förändring 
För att kunna beskriva organisationsförändring och det chefskap som är knutet till detta har vi 
valt att använda ”Ledarskap i organisationer” (Yukl, 2012). Som innehar en stor bredd och stort 
djup i dess sammanställning av forskningsläget inom området ledarskap. 

Fomell auktoritet
Status

Interpersonella roller
Företrädaren
Ledaren
Förbindelsen

Informationsroller
Övervakaren
Informationsspridaren
Talespersonen

Beslutanderoller
Entreprenören
Konflikthanteraren
Resursallokeraren
Förhandlaren
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4.2.1. Förändringsprocesser i organisationer 
Sannolikheten är större att de insatser som sker för att genomföra förändringar i en organisation 
blir framgångsrika om ledaren förstår de bakomliggande faktorerna varför människor väljer att 
acceptera eller motsätter sig förändringar. Kunskap om de olika skedena i en 
förändringsprocess, olika typer av förändringar och vilka modeller som kan vara lämpliga att 
förklara är också viktigt för framgångsrikt förändringsarbete (Yukl, 2012). 
 
Det finns enligt Yukl flera olika skäl för acceptans av förändringar. Acceptansen för förändring 
är högre om medarbetarna anser att den sker som ett resultat av legitimt utövande av 
ledarauktoritet, (legitim makt). Det är också mer sannolikt att med acceptans och engagemang 
hos medarbetarna om de anser att förändringen är nödvändig och troligen blir effektiv. 
Acceptans för förändring är också mer sannolik om medarbetarna är rädda för att bestraffas om 
de motsätter sig förändringen vilket Yukl beskriver som tvångsmakt. 
 
Motstånd mot förändring i en organisation är vanligt och det finns flera olika skäl till människor 
motsätter sig förändringar. Dessa kan delas in i nio olika punkter. 

• Bristande förtroende 
• Föreställningen om att förändringen inte är nödvändig 
• Föreställningen om att förändringen inte är genomförbar 
• Ekonomiska hot 
• Hög relativ kostnad 
• Oro för personliga misslyckanden 
• Förlust av status och makt 
• Hot mot värderingar och ideal 
• Motvilja mot inblandning 

4.2.2. Organisationens reaktioner på förändring 
Motstånd mot förändring är inte orsakat av okunnighet och brist på flexibilitet utan en naturlig 
reaktion av människors behov av att försvara sina egna intressen och känslan av 
självbestämmande. Aktivt motstånd tyder snarare på att det i organisationen finns ett 
engagemang vilket kan gynna förändringsarbetet om motståndare kan vändas till anhängare 
(Yukl, 2012). 

4.2.3. Steg i förändringsprocessen 
En tidig förändringsteori utgörs av kraftfältsmodellen (Lewin, 1951). Den delar in 
förändringsprocessen i tre olika faser vilka är upptinings-, förändrings- och nedfrysningsfasen. 
I den inledande upptiningsfasen inser medarbetarna att ett tidigare arbetssätt inte längre 
fungerar, under förändringsfasen letar man efter nya sätt att genomföra sin verksamhet och 
väljer den man ser som bäst. Under den sista nedfrysningsfasen införs och etableras den nya 
arbetsmetoden. För att förändringen ska kunna genomföras med framgång är det viktigt att det 
ges tid för att gå igenom alla tre faserna. Ett försök att hoppa över inledningsfasen leder ofta 
till mer motstånd. Misslyckas man med dialogen med medarbetarna, analysen och 
problemlösningen under förändringsfasen blir förändringsplanen svag. För lite fokus på 
konsensus och minskad entusiasm under det avslutande stadiet gör att förändringen riskerar att 
aldrig bli tillämpad. 
 
Enligt kraftfältsmodellen kan förändring skapas i en organisation utifrån två typer av agerande. 
Det ena agerandet syftar till att öka drivkrafterna mot förändring. Det sker genom att skapa 
incitament för medarbetarna att stödja förändringen. Det andra agerandet syftar till att minska 
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de krafter som skapar motstånd mot förändringen tex minska risken för ekonomisk skada, eller 
misslyckande, absorberande eller eliminerande av motståndare. Om de återhållande krafterna 
är svaga kan det räcka med att bara öka drivkrafterna medan om de är starka kan det krävas att 
man både ökar drivkrafterna och minskar de återhållande krafterna. Om det inte går att minska 
de återhållande krafterna kommer efter ökandet av drivkrafterna en intensiv konflikt att uppstå 
vilket försvårar nedfrysningsfasen (Yukl, 2012). 

4.2.4. Olika typer av organisationsförändring 
Framgången i en stor förändring är delvis avhängig av vad det är som förändras. Enligt Yukl är 
det en vanlig uppfattning att tyngdpunkten i en förändring ligger antingen i attitydinriktad 
förändring eller en rollinriktad förändring men inte båda. Den attitydförändrande inriktningen 
vill påverka attityder och värderingar genom övertygande uppmaningar, lagutveckling, 
utbildning eller kulturförändringsprogram. Den rollförändrande inriktningen vill tex förändra 
arbetsrollen genom att ändra tjänster, roller, arbetsflöden och ansvarsområden, 
auktoritetsförhållanden och belöningssystem. Den attitydförändrande inriktningen antar att 
man genom förändrad attityd leder till ett ändrat agerande i den riktning man vill. Den 
rollförändrande inriktningen utgår från att den förändrade rollen tvingar fram ett annat 
beteende, som kommer att ändra organisationens attityd så att den överensstämmer med det nya 
beteendet. Det har länge funnits en diskussion om vilken inriktning som är den mest effektiva. 
Yukl framför argument för att det är mer sannolikt att den rollinriktade inriktningen är mer 
effektiv. Metoderna är dock inte oförenliga och det går att använda dem tillsammans på ett 
ömsesidigt understödjande sätt (Yukl, 2012).  

”Ansatser för att förändra attityder och färdigheter i syfte att stödja nya roller minskar 
risken för att rollförändringen undergrävs av motståndare innan den har en chans att 
lyckas” (Yukl, 2012 s 379). 

Ledarens förmåga att hantera de konkurrerande värderingarna och de kompromisser som blir 
nödvändiga vid genomförandet av en stor förändring kommer att ha stor påverkan på om 
förändringen lyckas och organisationens resultat förbättras (Yukl, 2012). 

4.2.1. Förändring inom försvarsmakten 
Invasionsförsvaret och insatsförsvaret är väldokumenterade utifrån både organisationsstudier 
samt chef- och ledarskapsforskning. Sammantaget för de studier vi inhämtat om chefskapet i 
insatsförsvaret, framkommer en ganska entydig bild av en administrativ förskjutning. Studien 
Förändrat chefskap i Försvarsmakten – Arbetsgivaransvarets kringgångar (Hydén, 2016) 
beskriver det som att chefskapet har förändrats och innehåller betydligt mer administration 
samtidigt som tidsbrist och utbildningsbrist resulterar i bristande stridsförmåga. Studien 
Plutonchefen – administratör eller krigare (Hedmark, 2012) har studerat plutonchefens 
situation i insatsförsvaret med slutsatsen att de administrativa arbetsuppgifterna påverkar både 
plutonchefens legitimitet och förmåga att leda en insats. Angränsande forskning har bland annat 
genomförts av (Thilander, 2103) där han i sin avhandling Personalarbete och HR-
transformation – om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare studerat 
samspelet mellan HR-medarbetare och chefer vid förändringar av personalarbete samt 
ansvarsförflyttning av personalansvar till linjechefer, vid konceptet HR-transformation. 
Thilanders slutsatser är att det förändrade personalarbetet inom ramen för Försvarsmaktens HR-
transformation med grund i rationalistiska och förenklade förändringsmodeller inte har fungerat 
i praktiken. Thilander påvisar också att den planerade besparingen genom genomförandet av 
HR-transformationen i Försvarsmakten har uteblivit och i stället har lett till kostnadsökningar. 
Även mängden personal som arbetar inom HR-funktionen har ökat efter transformeringens 
genomförande (Thilander, 2013). 
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5. DISKUSSION & FÖRDJUPAD ANALYS 
Studiens resultat visar att Försvarsmaktens krav, i stort överensstämmer med plutonchefernas 
uppfattning om förväntningar inom verksamhetsledning, förvaltning, krigsföringsförmåga och 
ledarskap. Det finns en tydlig styrka i den sociala förutsättningen, utifrån en hög vilja att möta 
den nya nationella inriktningen, men samtidigt en lika tydlig brist i den resursbaserade 
förutsättningen i form av personal, tillgänglig tid och i möjligheten att kunna balansera resurser 
mot uppgifter, detta på grund av avsaknad av stöd samt brister i ledningen avseende styrning, 
prioritering eller kravställning.  

5.1. Chefskap 
Vi såg i empirin att plutonchefens roll i verksamhetsledningen i hög grad karakteriserades av 
tidsbrist, högt tempo och behov av att hantera uppkomna uppgifter, ärenden och 
frågeställningar. Plutonchefen utgör plutonens kontaktyta mot överordnade nivåer och externa 
intressenter samt är både arbetsgivarföreträdare och medarbetare i plutonen. Detta motsvarar 
managementsarbetets typiska karaktärsdrag beskrivet i (Mintzberg, 1973). Plutonchefen har 
också omfattande uppgifter inom förvaltningen vilket ytterligare påvisar inriktningen mot 
manager. Även Mintzbergs tio olika roller för managern, till exempel konflikthanterare, 
resursallokerare, informationsspridare etc. (Mintzberg, 2009), återfinns i plutonchefernas 
beskrivningar men i varierande grad.  Vi har sett att det finns stora likheter mellan plutonchefens 
arbete och Mintzbergs definition av manager framtagen genom studier av civila företag. Detta 
ser vi som problematiskt då plutonchefsrollen idag behöver dimensioneras utifrån kravet på 
krigsföringsförmåga och ledarskapet under extrema förhållande. Vad som egentligen skall ingå 
i en chefsroll har länge diskuterats och flera stora studier har genomförts om vad som borde 
göras och vad som inte borde göras (Thilander, 2013). Det intressanta är egentligen inte vad 
som görs och inte görs i civila företag, utan vad som behöver göras av en militär plutonchef för 
att omhänderta krigets krav. 
 
Det nya nationella försvaret har aktualiserat kravet på plutonchefens ledarskap utifrån den 
väpnade striden och ledning under extrema förhållande. Larsson menar i ”Ledarskap under 
stress” (Larsson, 2010) att särskilda förberedelser måste till för att kunna lyckas i stressfyllda 
situationer som kris och krig innebär. Förutsättningen menar han är välutbildade, övade och 
erfarna chefer. Viktiga kompetenser för chefskapet under extrem stress är yrkeskunnande, 
social kompetens och stresshanteringsförmåga. Viktigt är att ha ett genomarbetat och beprövat 
ledarskap som formats i det vardagliga arbetet. Detta då det ledarskap som dagligen används 
följer med och förstärks i en krissituation (Larsson, 2010). Det är därför viktigt att plutonchefen 
får leda sin pluton och utöva det ledarskap som krävs i kris och krig. I ledarskapsmodellen 
framgår även att det är av särskild vikt att chefer på lägre nivåer har goda fackkunskaper och 
utövar ett direkt ledarskap (Larsson et al., 2017). Vi ser i studien en situation där chefskapet 
distanseras på grund av administratörsrollen och den tidsbrist som detta medför. Resultatet blir 
att plutonchefen inte hinner delta i plutonens verksamhet, eller övningar för att etablera 
grunderna i det ledarskap som extrema situationer kräver.  
 
 I empirin såg vi inte bara en managerroll, utan att plutonchefernas beskrivning går ytterligare 
längre och beskriver en administratörsroll med omfattande uppgifter i utförandet av 
administrativa uppgifter, handläggning av administrativa ärenden och ren support i form av 
enklare uppgifter till stöd för plutonen. Redan 2012 identifieras förskjutningen av 
plutonchefsrollen mot administratör av bland annat (Hedmark, 2012) i ”Plutonchefen – 
Administratör eller krigare”. Vi kan konstatera att sedan dess har utvecklingen fortsatt och 
plutonchefen har idag fler administrativa uppgifter och ett sämre stöd. Därutöver har den 
nationella försvarsuppgiften har tillkommit. Det går tydligt att spåra förskjutningen till 
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administratör från Försvarsmaktens förändring av personalarbetet genom projektet HR-
transformation. Försvarsmakten valde då en lösning med en centraliserad HR-funktion i 
personalstaben, decentraliserade HR-funktioner på förbanden samt en gemensam stöd- och 
servicefunktion inom lön- och personalfrågor i ett HR-Centrum. Prien uttrycker med all 
tydlighet att skall en sådan lösning fungera är en av förutsättningarna stödet till linjecheferna.  

”…i detta organisatoriska arrangemang har man understrukit linjechefernas skyldighet att 
bedriva den personaladministrativa verksamheten inom den egna enheten. De har ett antal 
personaladministratörer till sitt förfogande” (Prien, 1979 s 37) 

Detta var även något som uppmärksammades i samband med införandet av HR-
transformationen. När förbandscheferna framför en oro över att främst plutoncheferna kommer 
få en ohållbar arbetsbelastning i och med den tillförda administrationen svarar dåvarande 
personaldirektören enligt Thilander att ”genom att minska bemanningen med upp till 200 
årsarbetare inom HR-funktionen kan man använda dessa pengar till att anställa fler befäl på 
plutonerna” (Thilander, 2013 s 147). Vidare konstateras att ”Vi får väl lösa problemet att 
plutoncheferna inte hinner administrera genom att helt enkelt låta andra göra deras 
administration” (Thilander, 2013 s 147). Konsulterna från Cap Gemini som upphandlats som 
metodstöd för införandet instämde i stödbehovet i form av assistenter och hänvisade till andra 
exempel ”det är ju orimligt att hjärnkirurger ska tvingas administrera, det är bättre att 
assistenter gör deras arbete” (Thilander, 2013 s 147). Vi kan utifrån detta se att 
plutonchefernas upplevda behov av stöd ligger i linje med både forskning och den analys som 
gjordes vid HR-transformationens införande. I (Hydén, 2016) dras slutsatsen att införandet av 
HR-transformeringen inte fungerar då stöd i chefskapet i form av utbildning saknas. Vi ser dock 
att det inte är utbildning utan främst handgripligt stöd i form av administratörer, handläggare 
eller assistenter som saknas. Mer utbildning kommer inte skapa mer tid för cheferna då 
huvuddelen av den administration som genomförs är av enklare karaktär men tidskrävande. Det 
inte sagt att cheferna inte behöver bättre utbildning i förvaltning för att omhänderta uppgiften 
att leda det administrativa arbetet som chefskapet innebär. (Thilander, 2013) är också inne på 
att Försvarsmaktens utmaning med HR inte har att göra med brist på utbildning, utan 
anledningen till att antalet HR-medarbetare 2012 i stort sett var detsamma som innan 
transformationen och att personalarbetet inte kan anses som mer kostnadseffektivt, snarare 
beror på brister i samspelet mellan chefskapet och stödet från HR-funktionen.   
 
Stödet är även en viktig faktor i den upplevda obalansen av uppgifter och resurser. I empirin 
framgår en tydlig brist på personal och tid och en antydan till att resurserna ekonomi och 
materiel påverkar, men omfattningen är för begränsad för att dra några slutsatser om 
förutsättningarna. Det går heller inte att ta den begränsade omfattningen av empiri inom 
ekonomi och materiel som intäkt för att dessa inte utgör hinder då begränsningar kan gömmas 
bakom bristen på personal och tid.  
 
En annan faktor som framkommer i samband med resursobalansen är behovet av tydligare 
ledning. Plutoncheferna gav i empirin uttryck för att det saknades en tydlig kravställning från 
Försvarsmakten om vad de egentligen skulle utföra. Tydliga strukturer och regelverk är en 
förutsättning för chefens möjlighet att utöva sitt ledarskap. Detta ingår i vad 
Ledarskapsmodellen, (Larsson et al., 2017) beskriver som regelverk och struktur i de 
omgivningskaraktäristiska förutsättningarna ur ett organisationsperspektiv. I jämförelsen 
mellan vad Försvarsmakten skriver om kravställningar i sina styrdokument och vad 
plutoncheferna i intervjuerna uppger att de tror sig ha för krav så ser vi att dessa i allt väsentligt 
överensstämmer. Uppkomsten till osäkerhet uppfattar vi alltså inte beror på att informationen 
(regelverket) saknas utan i att sammanställningen (strukturen) saknas eller brister i 
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översiktlighet. Thilander kommer ungefär fram till samma strukturproblematik i sin studie av 
försvarsmaktens HR-Transformation (Thilander, 2013). 

”Kompanichefen uppfattar att det dock finns övergripande dokument som beskriver deras ansvar 
och befogenheter, men att de trots allt saknar tydliga styrningar” (Thilander, 2013 s 170).   

Vi har sett att den sammanlagda arbetsbördan som personalansvaret gett efter HR-
transformationen och krigsförbandsutvecklingskravet givit i det nya nationella försvaret, är 
väsentligt större än vad plutonchefsnivån kan hantera utan att tillföra stöd i form av assistenter 
eller administratörer. Att obalansen i kravställningen ger en rollkonflikt mellan chefens roll 
som administratör och rollen som krigsförbandschef beskrivs även i (Hedmark, 2012) ”Att de 
nya arbetsuppgifterna upplevs innebära en rollkonflikt för plutonchefen är tydlig […]” 
(Hedmark, 2012 s 31). I obalansen ser vi att plutonchefen alltid kommer att välja de 
administrativa uppgifterna som får påverkan på plutonsmedlemmarna som individer, det vill 
säga löner, ersättningar, arbetstider eller ledigheter. Vilket då leder till att rollen som 
krigsförbandschef kommer att få stå tillbaka. Om obalansen i kravställningen inte anses som 
omhändertagen så blir plutonchefernas efterfrågan om en tydligare prioritering av uppgifterna 
relevant. Likaså kan man förstå önskemålet om tydligare styrning om hur obalanser skall 
hanteras i det fallet att inte prioriteringar finns.   
 
I de upplevda förutsättningarna återfinns en mycket hög vilja och engagemang till införandet 
av det nya nationella försvaret och en attityd att skapa förmåga utifrån de resurser man har att 
tillgå.  Det finns en tydlig styrka i den sociala förutsättningen, utifrån en hög vilja att möta den 
nya nationella inriktningen och den nationella inriktningen har skapat en ny mening och 
inställning, till både uppgifter och yrkesrollen. Detta är viktigt då chefens förmåga att påverka 
och motivera ökar möjligheterna för andra att bidra till effektivitet och framgång i 
organisationen och underlättar den kollektiva ansträngningen att nå delade mål (Larsson et al., 
2017).  

5.2. Förutsättning 
I studiens problemområdesdefinition, det nya nationella försvaret inkluderade vi båda 
begreppen förändring och införande, detta då ”det nya” kunde ses som retorisk markering i 
skiftet från insatsförsvar till det nya nationella försvaret.  
 
En organisationsförändring kan enligt kraftfältsmodellen (Lewin 1951) delas in i tre olika faser, 
dessa är upptinings-, förändrings- och nedfrysningsfasen. I upptiningsfasen inser medarbetarna 
att ett tidigare arbetssätt inte längre fungerar. Under förändringsfasen letar man efter nya sätt 
att genomföra sin verksamhet och väljer den man ser som bäst. Under den sista 
nerfrysningsfasen införs och etableras den nya arbetsmetoden. Ett försök att hoppa över någon 
av faserna riskerar att förändringarna aldrig blir tillämpade. En organisationsförändring kan 
också ses utifrån resonemanget om den attitydförändrande- och den rollförändrande 
organisationsförändringen (Beer et al., 1990), som presenteras i Yukls bok ”Ledarskap i 
organisationer” (Yukl, 2012). Resonemanget utgår från att en organisationsförändring kan 
genomföras på två sätt. Antingen som en organisationsförändring med attitydförändrande 
inriktning eller en organisationsförändring med rollförändrande inriktning. Den 
attitydförändrande inriktningen vill påverka attityder och värderingar och antar att detta leder 
till ett ändrat agerande i den riktning man önskar. Den rollförändrande inriktningen utgår från 
att en förändrad roll tvingar fram ett annat beteende som i sin tur kommer att ändra attityden så 
att det överensstämmer med det nya beteendet (Beer et al., 1990).   
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Vi har identifierat att det nya nationella försvarets införande är en organisationsförändring med  
attitydförändrande inriktning. Detta ser vi genom en fokusering på operativ förmåga, 
tröskeleffekt, väpnad strid och krigets krav i de strategiskt inriktande dokumenten samt intern 
och extern kommunikation från Försvarsmakten. Utifrån organisationsförändringens tre faser 
ser vi att det nya försvaret befinner sig i den inledande upptiningsfasen då cheferna har börjat 
identifiera behovet av nya arbetssätt. Vi kan även konstatera att HR-transformationen 
fortfarande pågår och att förändringen inte nått nedfrysningsfasen enligt Lewins 
kraftfältsmodell (Yukl, 2012). Detta ser vi genom att HR-transformationen fortfarande befinner 
sig i förändringsfasen då arbetssätten alltjämt är under förändring (Hydén 2016) och utifrån 
perspektivet att målsättningarna inte är uppfyllda (Thilander, 2013). 

”…chefer, HR-medarbetare och förband hanterar sin situation med bristande eller avsaknad av 
stöd samt otydligheter inom personalarbetet genom att göra kringgångar”, ”Kringgångarna gör 
således att det saknas enhetlighet och effektivitet i både hur HR organiseras och i hur chefskapet 
utförs” (Hydén 2016). 

Vi har identifierat HR-transformationen som en organisationsförändring med rollförändrande 
inriktning. Detta innebär att man vill förändra organisationen genom ändrade arbetsroller, 
tjänster, arbetsflöden och ansvarsområden (Yukl, 2012). Detta ser vi ske i direktiv till cheferna 
i de personaladministrativa styrdokumenten och genom kommunikation i interna processflöden 
på Försvarsmaktens intranät.  
 
Vi ser att den attitydförändrande organisationsförändringen driver chefsutvecklingen mot ökad 
förmåga i rollen som krigsförbandschef, medan den rollförändrande organisationsförändringen 
driver chefsutvecklingen mot ökad förmåga som administratör. Detta ger ett fenomen med ett 
motsatsförhållande mellan den attityd- och den rollförändrande organisationsförändringen. 
Fenomenet har vi valt att benämna som en paradoxförändring, det vill säga att det pågår två 
samtidiga och inbördes motstridiga organisationsförändringar som ställer motsägelsefulla och 
oförenliga krav. 
 

 
Figur 19 Studiens definition av paradoxförändring, vidareutveckling av (Beer et al., 1990)  

I vår empiri har vi sett ett stort engagemang för krigsförbandsutveckling och det nya nationella 
försvaret. Samtidigt har vi sett en oro inför de ökande administrativa uppgifterna som HR-
transformationen medför. Beer m.fl. menar att man bör använda den attitydförändrande och den 
rollförändrande inriktningen tillsammans på ett ömsesidigt understödjande sätt vid en 
organisationsförändring för att skapa störst möjlighet till framgång. Om förändringen 
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genomförs på det sättet minskar riskerna för att förändringen undergrävs av motstånd innan den 
hunnit att etableras (Yukl, 2012). Utifrån det resonemanget kan man anta att om de två typerna 
av organisationsförändring genomförs samtidigt och med olika inriktningar kommer de att 
utgöra återhållande krafter på varandra. Beer m.fl. menar att det är större sannolikhet att en 
organisationsförändring med rollförändrande inriktning är mer framgångsrik än en förändring 
med attitydförändrande inriktning (Yukl, 2012). Lewin menar i sin kraftfältsmodell att en 
förändring kan åstadkommas genom två olika typer av handlande. Antingen kan man öka 
drivkrafterna mot en förändring i organisationen eller minska de återhållande krafterna (Yukl, 
2012). Om det inte går att minska de återhållande krafterna kommer efter ökandet av 
drivkrafterna en intensiv konflikt att uppstå vilket kommer att försvåra förändringens 
nedfrysningsfas (Yukl, 2012). 
 
Om vi antar att drivkrafterna för införandet av det nationella försvaret succesivt kommer att 
öka i enlighet med den uttalade viljan i Försvarsmaktens strategiska inriktning (Försvarsmakten 
2015), samtidigt som HR-transformationens krav på administration fortsätter att öka (Hydén 
2016) kommer motsatsförhållandet mellan de två olika organisationsförändringarna och 
paradoxen på plutonchefsnivån succesivt att eskalera. 
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6. SLUTSATSER 
“Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas” 

(Försvarsdepartementet, 2017 s 61) 
Studiens syfte; att skapa förståelse för chefskapets förutsättning på plutonsnivån i det 
nationella försvaret och utveckla kunskap för vilka förutsättningar cheferna har att möta de 
krav som det nya försvaret, tog sin utgångspunkt i våra reflektioner kring Regeringens nya 
direktiv till Försvarsmakten, förutsättningarna att införa ett nytt nationellt försvar med fokus på 
att försvara Sverige17 och vad utfästelsen om att det väpnade angreppet inte längre kan uteslutas 
egentligen innebär för Försvarsmaktens chefer.  
 
Den övergripande frågeställningen för studien handlade om; vilka förutsättningar plutonchefer 
vid 161.strilbataljonen har att möta Försvarsmaktens ställda krav i det nya nationella 
försvaret. Utifrån syftet utvecklades frågeställningen genom studiens specifika 
forskningsfrågor: Vad karakteriserar plutonchefskapet, vilka förutsättningar har plutonchefen 
och vilka krav ställer Försvarsmakten på plutonchefskapet. Därefter analyserades hur 
plutonchefens sammansatta förutsättningar egentligen såg ut. Slutligen har studiens resultat 
analyserats och diskuterats utifrån tidigare forskning och en referensram bestående av 
vetenskaplig litteratur utifrån resultatets ämnesområde.  
 
Utifrån den genomförda fallstudien på den 161.strilbataljonen har fyra slutsatser dragits. 

6.1. Fragmenterade krav   
Resultatet från empirianalysen ger vår första slutsats, att det saknas en sammanställning av 
kraven på plutonchefen. Detta leder till en osäkerhet som gör att plutonchefen har svårt att 
prioritera sina uppgifter mot krigets krav i det nya nationella försvaret.  

 
Figur 20 Studiens slutsats för Försvarsmaktens krav på plutonchefen 

Plutoncheferna är väl medvetna om Försvarsmaktens samlade krav på chefskapet som utgörs 
av förvaltningsförmåga, chefsförmåga och krigföringsförmåga. De samlade kraven på 
krigföringsförmåga och chefsförmåga är omfattande med tydlig fokus på operativ effekt och 
tillgänglighet av förband. Förvaltningsförmågan innebär ansvar för och ledning av 
administrationen kring förvaltningen. I praktiken utgörs dock förvaltningen av både ansvar 
ledning och utförande av administrationen då stöd saknas. 
 

                                                
17 Regeringsbeslut (Fö2015/00953/MFI) Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet 2016-
2020 



 

 53 
 
 

 

6.2. Chefen som administratör 
Den andra slutsatsen ger att plutonchefens roll i det nationella försvaret karakteriseras av en 
balansgång mellan rollen som chef utifrån kravet på krigföringsförmåga och ledarskap under 
extrema förhållanden och rollen som administratör, där administrationen väger över på 
bekostnad av plutonchefens förmåga att omhänderta krigets krav och möjligheten att utföra det 
direkta ledarskapet.  

 
Figur 21 Studiens slutsats för vad som karaktäriserar plutonchefskapet 

6.3. Avsaknad av stöd och brister i ledning 
Tredje slutsatsen ger att plutonchefernas förutsättningar att uppfylla kraven påverkas av deras 
möjlighet att balansera mellan uppgifter och tillgängliga resurser. Detta på grund av avsaknad 
av stöd samt brister i ledning. Särskilt eftersöks stöd med enklare men tidskrävande uppgifter. 

 
Figur 22 Studiens slutsats för plutonchefens förutsättning att möta ställda krav. 
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I resursförutsättningarna framträder en tydlig brist på tid och personal. Studien har visat att det 
främst är brist på stöd som gör att plutonchefen tvingas iklä sig rollen som administratör och 
därigenom saknar den tid som chefskapet kräver. Dessutom upplever plutoncheferna brister i 
ledning avseende styrning, prioritering eller kravställning för att kunna balansera uppgifter mot 
tillgänglig personal. För att kunna frigöra tid för att möta de ställda kraven behöver 
plutoncheferna stöd från en assistent eller administratör med okvalificerade uppgifter och 
enklare personaladministration. För att kunna balansera uppgifterna behöver plutoncheferna 
stöd med prioritering av uppgifter och styrning av vad som inte ska genomföras. 

6.4. Förändringsparadoxen 
Den fjärde slutsatsen ger att det finns ett motsatsförhållande i två samtidigt pågående och 
kommunicerande organisationsförändringar. Fenomenet som vi har valt att benämna som 
paradoxförändring innehåller en rollinriktad förändring mot chefen som administratör och en 
attitydinriktad förändring mot krigsförbandschef i det nya nationella försvaret.   

  

Figur 23 Studiens slutsats & definition av paradoxförändring, vidareutveckling av (Beer et al., 1990)  

Den attitydsinriktade organisationsförändringen utgörs av införandet av det nya nationella 
försvaret. Förändringen genomförs utifrån att en ny inställning och attityd leder till en 
förändring i arbetssättet. Det nya nationella försvaret driver plutonchefsrollen mot ökat fokus 
på den väpnade striden, krigföringsförmåga och det direkta ledarskapet. Samtidigt ser vi hur 
plutoncheferna i stor utsträckning använder sin tid till annat än att arbeta mot målen i det nya 
nationella försvaret. Den rollinriktade organisationsförändringen utgörs av den fortsatt 
pågående HR-transformationen. Förändringen genomförs utifrån att ett nytt arbetssätt leder till 
en förändring i inställning och attityd. HR-transformationen driver plutonchefsrollen mot ökad 
fokus på administration med minskande fokus på den väpnade striden och minskad närvaro hos 
underlydande med ett indirekt ledarskap som följd.  

6.5. Sammantagen slutsats & rekommendation 
Den sammantagna slutsatsen ger att förutsättningen för att implementera det nya nationella 
försvaret är direkt kopplat till HR-transformationens effekter avseende stöd, ledning och 
kommunikation, samt hur de övergripande kraven på plutoncheferna sammanställts, 
kommunicerats och prioriterats. De motstridiga målsättningarna i paradoxförändringen gör det 
rimligt att anta att plutoncheferna inte kommer att ha förutsättningar att möta de administrativa 
målsättningarna för HR-transformationen, eller det nya nationella försvarets krav på operativ 
effekt. Om HR-transformationens besparingspotential inte infriats, enhetligheten inte kunnat 
uppnås och effektiviteten avseende operativ effekt inte premieras i nuvarande lösning bör både 
slutsatsen och rekommendationen för studien landa i behovet av en ny transformation utifrån 
kraven i det nya nationella försvaret.     
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

7.1. Vidareutveckling av studien 
Då studien är en fallstudie kan fler studier med samma metod genomföras för att testa resultatets 
överförbarhet eller klarlägga om det finns skillnader i karaktär och förutsättning mellan 
stridskrafter, förband eller chefsnivåer. Ett annat förslag för att bredda studien är att genomföra 
en kompletterande enkätundersökning utifrån resultatet från studien. 

7.2. Studie om chefskapets kravställning  
Kravställning på chefskap i Försvarsmakten kan studeras särskilt då det idag saknas ett samlat 
eller sammanfattande dokument på vad som förväntas. Informationen finnas i en uppsjö av 
direktiv i form av styrdokument, reglementen, instruktioner handböcker, processbeskrivningar 
och manualer. Till detta kommer kulturer, traditioner och beprövade erfarenheter som inte finns 
dokumenterade alls. 

7.3. Studie om paradoxförändring 
Fenomenet som vi valt att kalla paradoxförändringen har vi sett påverkar plutoncheferna starkt, 
med förvirring, osäkerhet och oklar kravställning till följd. Uppkomsten och effekten av 
fenomenet skulle kunna studeras vidare i en koncentrerad studie med en bredare omfattning av 
undersökningsenheter.  

7.4. Studie om chefsstöd i det nya nationella försvaret 
Då studien rekommenderar en översyn av Försvarsmaktens HR funktion kan vidare forskning 
utgöras av hur stödet till chefer i Försvarsmakten bör utvecklas utifrån de operativa kraven i 
det nya nationella försvaret.     
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjuguide 

 

Information till respondenten 
• Om syftet med intervjun  
• Hur lång tid hela mötet kommer att ta  
• Undersökningen kommer att vara öppen 
• Konfidentialitet för respondenten 
• Fråga inspelning 
• Informera om att de har rätt att avbryta intervjun  
• Att de kan få ta del av rapporten när den är klar  
• Fråga om respondenten har frågor 

 
Inledande frågor 

• Tid och plats? 
• Namn? 
• Ålder? 
• Befattning? 

 
Frågebank 

• Hur upplever du att det är att vara plutonchef? 
• Hur länge har du arbetat i chefsbefattning? 
• Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
• Hur upplever du din arbetssituation? 
• Hur upplever du att det är att vara chef i FM?  
• På vilka uppgifter lägger du din huvudsakliga tid? 
• Vilka positiva och negativa inslag ser du i att vara chef? 
• Vilken är den största utmaningen du har som chef? 
• Hur upplever du det administrativa stödet för dig som chef? 
• Upplever du att chefsrollen har förändrats? 
• Upplever du att du har fått nya uppgifter kopplat till nationellt försvar? 
• Vilka uppgifter anser du att du har kopplat till det nationella försvaret? 
• Hur mycket tid lägger du på uppgifter kopplat till det nationella försvaret? 
• Upplever du att din roll som chef har förändrats utifrån nationellt försvar? 
• Har ditt chefskap förändrats på grund av nationellt försvar? 
• Hur upplever du dina förutsättningar som chef? 
• Hur upplever du dina förutsättningar kopplat till det nya försvaret? 
• Upplever du att dina förutsättningar har förändrat med det nya försvaret? 

KONTEXT CHEF FÖRÄNDRING FÖRUTSÄTTNING


