
 

 

Figur 1 - Omslagsbild (Försvarsmakten, 2015) 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att utifrån Ledarskapsmodellens definitioner undersöka om de 

organisatoriska förhållandena påverkar plutonchefers möjlighet att utöva ett Utvecklande 

ledarskap. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie genom intervjuer med 

plutonchefer vid Ledningsregementet i Enköping. 

Resultaten visar att omgivningen påverkar ledarskapet men i både positiv och negativ 

riktning samtidigt. En omständighet som i ett avseende är en begränsning är i ett annat 

avseende en möjlighet. Det är upp till ledaren att identifiera dessa möjligheter och utnyttja 

dem. 

Flera av de viktigaste slutsatserna återfanns utanför undersökningens syfte och är bland annat 

att den största påverkan plutonchefen har på sitt ledarskap återfinns i tidsbristen att närvara 

hos sina underställda. Den påverkan grundar sig i hög arbetsbelastning och indirekta 

konsekvenser av den generella personalbristen i organisationen. 

Nyckelord: Försvarsmakten, Plutonchef, Utvecklande ledarskap, Organisatoriska 

förhållanden, Ledarskapsmodellen, Ledningsregementet, Tidsbrist, Personalbrist, 

Administration. 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate, based on the Leadership Model definitions, 

whether the organizational conditions affect pluton managers' ability to execute a Developing 

Leadership. The survey was conducted as a qualitative study through interviews with platoon 

commanders at the Command and Control Regiment in Enköping. 

The results show that the environment affects leadership in both positive and negative 

directions at the same time. A circumstance that in one respect is a restriction is in another 

possibility. It is up to the leader to identify these opportunities and make use of them. 

Several of the key conclusions were found outside the purpose of the survey, and among 

other things, the biggest impact the pluton manager has on his leadership is found in the 

shortage of time to attend his subordinates. This impact is based on excessive workload and 

indirect consequences of the general staff shortage in the organization. 

Keywords: Armed Forces, Platoon Commander, Transformational Leadership, 

Organizational Conditions, Leadership Model, Command and Control Regiment, Lack of 

time, Personnel Shortage, Administration. 
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1 Introduktion 
Här kommer vi beskriva hur vårt intresse för ämnet väcktes, hur bakgrunden ser ut och ge en 

bild av tidigare forskning inom ämnet ledarskap och omgivningens påverkan på detta. 

1.1 Inledning 
Författarna till denna uppsats genomförde utbildning till yrkesofficer i slutet av förra seklet. 

Vi har därmed tjänstgjort ungefär 20 år i Försvarsmaktens arméstridskrafter och innehavt de 

flesta befattningar från soldat till plutonchef. Av dessa olika befattningar så har vi funnit 

plutonchef den mest givande, lärorika och ledarskapsmässigt utmanande befattningen att 

inneha. Som 1’a linjens chef så hade vi att hantera allt från soldaternas sociala och 

känslomässiga behov till de prestationer och utbildningsmål som skulle nås för att kunna 

bemanna våra krigsförband med bra soldater.  

Vid nedläggningen av vårt förband, Norrlands Signalbataljon, sommaren 2005 så valde vi 

båda att fortsätta vår tjänstgöring vid dåvarande pansarbataljonen vid Norrbottens regemente. 

Det blev i detta ögonblick tydligt hur vår omgivning påverkade förutsättningarna att vara 

plutonchef och ledare. Vi lämnade ett litet förband med tekniskt komplexa plutoner där 

chefer sällan kunde alla underställdas jobb och gick till ett förband med likformiga plutoner 

där chefer ofta kunde underställdas uppgifter som ett rinnande vatten. Förutsättningarna att 

vara ledare var inte bättre eller sämre, men definitivt annorlunda. 

Våra sista år som plutonchef gjorde vi 2006 respektive 2009 och sedan dess har 

Försvarsmakten genomgått omfattande förändringar. För att nämna några så har Nya 

befälsordningen ersatts med Tvåbefälssystemet, officersutbildningen har akademiserats och 

pliktförsvaret är reformerat till ett yrkesförsvar. Plutonchefens omgivning har med andra ord 

förändrats på en nära fundamental nivå.  

Därför vill vi med denna uppsats beskriva hur dagens plutonchefer ser på de förutsättningar 

omgivningen ger dem att vara ledare.  

1.2 Bakgrund 
”Ledarskap är de handlingar som syftar till att påverka individer i en viss riktning, utan att 

handlingen tar utgångspunkt i befälsrätten.” (Försvarsmakten, 2014, p. 8) 

Det militära ledarskapet skiljer sig från annat ledarskap i avseendet att det ytterst handlar om 

att fatta beslut om liv och död. Att besluta om risktagningar som kan få den yttersta 

konsekvensen för den enskilde. Men det handlar även om en vardag där förband skall 

utbildas och administration skall skötas. Således spänner ledarskapet över en stor bredd och 

det skall fungera över hela denna bredd (Larsson & Kallenberg, 2006). Genom åren så har 

flera olika modeller för ledarskap och utbildningar använts i Försvarsmakten (Larsson & 

Kallenberg, 2006). I och med akademiseringen av officersutbildningen så blev modellerna 

likformiga och vetenskapligt grundade (Larsson, et al., 2017). Särskild betydelse för 

akademiseringen har datumen 22 november 2007 då Försvarshögskolan fick 

examinationsrätt, den 1 januari 2008 då skolan blev en statlig högskola (Björkman, 2010) och 

därtill den 1 juli 2018 då skolan får examenstillstånd på master- och forskarnivå 

(Försvarshögskolan, 2018). 

I tiden strax efter försvarshögskolan fick sin examinationsrätt så beslutade Sveriges riksdag 

att med början 2010 låta värnplikten vara vilande och införa en frivillig grundläggande 

militärutbildning (Riksdagen, 2010). Pliktsoldaten tjänstgjorde normalt 7,5 till 15 mån men 
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de numera frivilligt sökande soldaterna skulle tjänstgöra med kontraktsanställningar på upp 

till 8 år med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år (Försvarsmakten, 2018). 

Alla dessa förändringar och de direkta och indirekta konsekvenser de får för plutonchefer i 

Försvarsmakten gör vårt intresseområde väl värt att undersöka. 

1.3 Tidigare forskning 
Det finns stora mängder forskning kring Utvecklande ledarskap och organisationer, 

Transformational leadership och 1’a linjens chefer på en hög akademisk nivå. Det är även ur 

del av denna forskning som referensramen i form av Ledarskapsmodellen (Larsson, et al., 

2017) som redovisas i kapitel 2 - Undersökningens referensram kommer. 

Ledarskapsmodellen är till stor del byggd på Transformational Leadership (Bass & Riggio, 

2006) varför det finns särskild anledning att beskriva även denna teoretiska modell. 

Transformational Leadership  (Bass & Riggio, 2006) 

Bass beskriver att ett Transformativt ledarskap (vår översättn.) leder till att de underställda är 

mer engagerade, lojala och nöjda samt att ett Transformativt ledarskap utvecklar de 

underställda till att bidra mer till gruppens prestation (Bass & Riggio, 2006). 

”Thus, leadership is not just the province of people at the top. Leadership can occur at all 

levels and by any individual. In fact, we see that it is important for leaders to develop 

leadership in those below them. This notion is at the heart of the paradigm of 

transformational leadership.” (Bass & Riggio, 2006, p. 2) 

I boken Transformational Leadership (Bass & Riggio, 2006) beskrivs Transformativt 

ledarskap som bestående av fyra komponenter: 

1. Idealized Influence, Idealiserat inflytande (vår översättn.), innebär att ledaren är ett 

föredöme för sina underställda. Ledaren är betrodd, beundrad och respekterad samt att 

underställda identifierar sig med dem. 

2. Inspirational Motivation, Inspirerande motivation (vår översättn.), innebär att ledaren 

motiverar och inspirerar sina underställda genom skapa syfte och utmaningar. 

Optimism och entusiasm visas och en lagkänsla skapas. Ledaren kommunicerar 

tydligt vilka förväntningar som finns och visar engagemang i uppsatta mål och en 

delad målbild. 

3. Intellectual Stimulation, Intellektuell stimulering (vår översättn.), är när ledaren 

stimulerar och uppmuntrar underställda att vara kreativa, innovativa och ifrågasätta 

antaganden. Ledaren vill att de underställda tittar med nya ögon på gamla problem 

och är kreativa. Misslyckas de underställda så kritiseras de inte inför andra. De 

underställda uppmuntras till att pröva nya metoder och idéer som inte delas av 

ledningen. 

4. Individualized Consideration, Personlig omtanke (vår översättn.), innebär att ledaren 

visar ett intresse för de underställdas prestation. Varje underställd skall utvecklas till 

sin fulla potential och klimatet skall vara stöttande. Skillnader i åsikt identifieras men 

accepteras. Ledaren är synlig bland de underställda och ser varje underställd som en 

individ. 

Uppsatser och undersökningar på en lägre akademisk nivå inom närliggande områden går att 

finna. Soldatutbildning och officersutbildning är, och har varit, en central fråga i många 

officerares karriärer. Därför har det senaste decenniets förändringar genom övergången från 

plikt- till yrkesförsvar samt akademiseringen av officersutbildningen engagerat många 
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officerare och det finns uppsatser från Försvarshögskolan som är intressanta. Även inom 

områdena utvecklande ledarskap och 1’a linjens chefer finns det intressanta arbeten att finna. 

Nedan summeras tre av dessa uppsatser från respektive område samt en rapport från 

Vinnova
1
. 

Chefskapets former och resultat  (Döös & Waldenström, 2008) 

I denna rapport av Vinnova förs resonemang huruvida det är sammanhanget eller egenskaper 

som formar ledarskapet. Rapporten konstaterar också att det finns mycket begränsat med 

forskning om ledarskapets förutsättningar i olika organisationstyper. Vår slutsats av detta är 

att den Ledarskapsmodell som Larsson presenterat är aktuell då den omfamnar ett större 

område som grund för ledarskapet med sina omgivningskarakteristiska förhållanden. 

Plutonchefen – Administratör och krigare? (Hedmark, 2012) 

Hedmarks forskning syftar till att belysa plutonchefens nya situation efter införandet av 

yrkesförsvar samt det ökade ansvaret som representant för arbetsgivaren. Fokus ligger på det 

val plutonchefen måste göra mellan att leda plutonens verksamhet och den utökade 

administration som de nya omständigheterna skapar. Hedmark påvisar även skillnader i 

förväntningar på rollen som plutonchef från Försvarsmakten samt plutoncheferna själva. 

Plutoncheferna anser sig själva ha en tydligare roll som chef och ledare samtidigt som 

Försvarsmakten anser att det är en mer administrativ roll. 

Utvecklande ledarskap (Sezer, 2015) 

Sezers forskning avhandlar framförallt delen Föredöme inom det utvecklande ledarskapet och 

hur ledare som använder det Utvecklande ledarskapet relaterar till begreppet Föredöme. 

Studien är en intervjustudie av chefer inom sjukvården som erhållit utbildning i det 

Utvecklande ledarskapet. Resultatet påvisar att chefernas ledarskap, både avseende 

förhållningssätt och agerande, väl stämmer överens med modellen för Utvecklande ledarskap. 

Uppsatsen tar även upp vilka hinder cheferna upplever begränsar deras möjligheter att vara 

föredömen där resursbrist är ett utmärkande hinder. 

Första linjens chefer i organisationer (Thorsén & Novick Clatén, 2015)  

Studien är en intervjustudie av chefer och medarbetare från företag inom vårdsektorn 

respektive finanssektorn. Syftet med forskningen är att studera vilken auktoritet, internt 

respektive externt rekryterade, chefer ges av sina underställda utifrån Yukl’s teori om 

positionsmakt och personlig makt. En jämförelse görs även på hur Transaktionellt respektive 

Transformativt ledarskap påverkar resultatet. Resultatet av rapporten är att den auktoritet en 

chef tillskrivs är mer beroende på hans/hennes ledarstil än om de är en intern eller extern 

rekrytering. 

Ovanstående exempel är intressant och givande forskning och eftersom Försvarsmakten 

beslutat att använda Larssons Utvecklande Ledarskap för ledarskapsutbildning så väljer vi att 

använda vidareutvecklingen av detta, Ledarskapsmodellen, som modell och stöd för vår 

undersökning. Detta utvecklas vidare i Kapitel 0   

                                                 
1
 Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet - www.vinnova.se 
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Metod. 

1.4 Syfte och frågeställning 
Uppsatsen syftar till att undersöka om de omgivningskarakteristiska organisatoriska 

förhållandena påverkar plutonchefens möjlighet att utöva ett utvecklande ledarskap. 

För att uppnå syftet kommer vi även att undersöka om plutoncheferna använder ett 

Utvecklande ledarskap. 

Våra frågeställningar är: 

 Hur uppfattar plutoncheferna att de omgivningskarakteristiska organisatoriska 

förhållandena påverkar deras ledarskap? 

 Hur ser plutoncheferna på sitt eget utvecklande ledarskap? 
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2 Undersökningens referensram 
I detta kapitel så beskrivs den referensram som vi avser använda i vårt arbete 

När Ledarskapsmodellen publicerades första gången så grundade sig den i huvudsak på 

Transformational Leadership av Bernard Bass (Larsson, et al., 2017). Denna teori har stora 

likheter med Utvecklande ledarskap men omfattar inte de ledarkarakteristiska och 

omgivningskarakteristiska delar som ingår i Ledarskapsmodellen. Transformativt ledarskap 

delas in i fyra underdelar och Utvecklande ledarskap delas in i tre då komponenten 

Intellektuell stimulering och Inspirerande motivation slagits samman i Ledarskapsmodellens 

Inspiration & Motivation. 

Då denna undersökning fokuserar på det Omgivningskarakteristiska Organisatoriska 

förhållandena samt det Utvecklande ledarskapet de så kommer övriga delar i 

Ledarskapsmodellen endast att gås igenom på en övergripande nivå (kapitel 2.1.1). 

2.1 Ledarskapsmodellen 
2003 presenterade Larsson et al. Försvarshögskolans Ledarskapsmodell för första gången för 

att efter vidare utveckling publicera den i boken Direkt Ledarskap (Larsson & Kallenberg, 

2006). Syftet med modellen och boken var att komplettera befintlig forskning inom ledarskap 

och då även ta hänsyn till Försvarsmaktens specifika förutsättningar och uppgifter. Ett 

ytterligare syfte med boken var att möta de krav på vetenskaplig grund som akademiseringen 

av officersutbildningen ställde vilket tidigare försvarsmaktslitteratur inte gjorde. År 2017 

utkom boken Ledarskapsmodellen (Larsson, et al., 2017) och där återfinns en uppdaterad 

version av Ledarskapsmodellen. Det är delar av denna modell och dess teorier som kommer 

användas i denna uppsats. 

Larsson et al. menar att ledarskap är något som beror på mer än bara individen som skall 

leda. Ledarskapet påverkas av både individens och sammanhangets förutsättningar. Dessa 

förutsättningar utgör tillsammans grunden för det ledarskap som utövas. Ledarskapsmodellen 

består av tre delar; de ledarkarakteristiska som beskriver ledaren som individ, 

omgivningskarakteristiska som beskriver miljön som ledaren uppträder i, samt ledarstilar som 

beskriver de olika sätt ledarskapet utövas på. 
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Figur 2 - Ledarskapsmodellen (Larsson, et al., 2017) 

2.1.1 Ledarskapsmodellens tre delar 
Ledarsskapsmodellen delas in i delarna Ledarkarakteristiska, Omgivningskarakteristiska och 

Ledarstilar (Larsson, et al., 2017). 

Ledarkarakteristiska delas in i Grundläggande förutsättningar som beskriver personens 

individuella egenskaper som ofta hanteras i uttagning och prövning, samt önskvärda 

kompetenser som hanteras genom utbildning och erfarenhet (Larsson, et al., 2017). 

Omgivningskarakteristiska delas in i Omvärlden, Organisationen och Gruppen där 

Omvärlden omfattar förhållanden som sociala, juridiska, politiska och kulturella samt de 

faktiska omständigheter som råder för tillfället (Larsson, et al., 2017). Som t.ex. vädret, 

hotbilden och miljön man befinner sig i. Gruppen utgörs av den samling människor som 

ledaren är satt att leda och de aspekter som definierar gruppen (Larsson, et al., 2017). Som 

t.ex. roller, normer, gruppmognad, sammanhållning, konflikter och storlek.  

2.1.2 Omgivningskarakteristiska organisatoriska förhållanden 
Larsson ger några exempel på tidigare ledarskapsteorier som har fått kritik för att de 

underskattar betydelsen av organisatoriska förhållandens påverkan på ledarskapet. Dessa är 

Transformational leadership, Authentic leadership samt Utvecklande ledarskap (Larsson, et 

al., 2017). Detta har omhändertagits i Ledarskapsmodellen och än mer i den modell som 
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presenterades 2017. De organisatoriska förhållandena påverkar varandra sinsemellan i viss 

omfattning varför det bör undvikas att bara observera ett förhållande (Larsson, et al., 2017). 

De organisatoriska förhållandena som Larsson beskriver i boken Ledarskapsmodellen 

(Larsson, et al., 2017) är: 

 Struktur 

 Regelverk 

 Maktfördelning 

 Kultur/processer 

Nedan beskrivs de olika kategorierna samt en koppling till mer konkreta fenomen eller 

faktorer som går att återfinna i en militär organisation. För att förtydliga dessa ger vi exempel 

på sådana fenomen eller faktorer där det är lämpligt. 

Struktur 

Struktur benämns även som differentiering och då i formerna av komponenterna horisontell, 

vertikal och spatial differentiering (Larsson, et al., 2017). En högre nivå av differentiering 

innebär enligt Ledarskapsmodellen en större begränsning för ledarskapet än en låg nivå. 

Den horisontella differentiering kan enkelt förklaras som nivån av homogenitet på enheten. 

Har de liknande utbildning, krav och kompetenser så är det en låg grad av horisontell 

differentiering. 

 Exempel på låg horisontell differentiering är en infanteripluton. Plutonen består av 3-

4 likadana grupper med samma utrustning. Den har liten spridning på kompetenser 

och kraven är för majoriteten likadana. 

 Exempel på hög horisontell differentiering är en ledningspluton. Plutonen består av 

närskyddsgrupp, ledningsplatsgrupp och underhållsgrupp där alla grupper har olika 

utrustning. Den har stor spridning på kompetenser och de individuella kraven skiljer 

sig mellan grupperna. 

Vertikal differentiering är en beskrivning av antalet hierarkiska nivåer i organisationen 

(Larsson, et al., 2017). För att förstå och nyttja denna differentiering måste det ses ur 

perspektivet av vilka nivåer som faktiskt påverkar ledaren och som denne kan få gehör hos, 

vilket varierar från typ av pluton och uppgift.  

 En pluton under utbildning har normalt en låg grad av vertikal differentiering. Men 

om plutonens uppgift är att under insats underställas en högre ledning för att t.ex. 

genomföra operativa spaningsuppgifter så är denna ledning direkt kravställare även 

under utbildningstiden och då skapas en högre nivå av differentiering. 

Spatial differentiering beskriver om organisationen har en stor eller liten geografiskt 

spridning vilket påverkar bland annat plutonchefens möjlighet till fysisk närvaro hos sina 

underställda (Larsson, et al., 2017). 

 En pluton där all utbildning sker lokalt och inom plutonens egen verksamhet har en 

låg nivå av spatial differentiering. Om stora delar av plutonen genomför stor del av 

sin utbildning på annan geografisk plats så ger det en hög spatial differentiering. 
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Regelverk 

Kategorin regelverk innefattar Utomorganisatoriska delar som lagar och förordningar men 

även de Inomorganisatoriska som order och bestämmelser. Oskrivna regler som ”best-

practice” inryms också inom Utomorganisatoriska. I syfte att underlätta vår analys så har vi 

valt att definiera denna kategori enligt nedanstående (Tabell 1). 

Inomorganisatoriska Order och styrningar som har en lokal organisatorisk koppling och 

är påverkbara i en utsträckning som inte utomorganisatoriska är. 

Plutonchefen har en möjlighet att påverka dessa mer än 

motsvarande befattning på andra förband. 

T.ex. Stående Garnisonsorder, Regementsorder, bataljonsorder och 

kompaniorder, Bestämmelser för Övnings- och skjutfält samt lokala 

bestämmelser för personaltjänst. 

Utomorganisatoriska Stående order och styrningar som har koppling till myndigheten 

som helhet eller på nivåer ovanför Försvarsmakten. 

T.ex. Försvarsmaktsgemensamma bestämmelser, 

Säkerhetsbestämmelser, Personalbestämmelser, Semesterlagen, 

Grundlagarna. 
Tabell 1 – Definition av Inomorganisatoriska och Utomorganisatoriska regelverk 

Maktfördelning 

Maktfördelning kan vara centraliserad eller decentraliserad. Bedömningen om en 

organisation är det ena eller det andra påverkas av sammanhanget och denna kategoris 

relation med de övriga kategorierna. Normalt är VAD som skall genomföras Centraliserat 

och HUR det skall genomföras Decentraliserat. 

 En myndighet kan anses vara centraliserad då riksdag och regering styr vad som skall 

göras samtidigt så kan enheter inom myndigheten ha decentraliserad maktfördelning 

inom ramen för sina uppgifter. 

Kultur och processer 

Kategorin Kultur och Processer delas in i komponenterna Rutinstyrt beteende, Delade normer 

samt Anda/Klimat (Larsson, et al., 2017). Rutinstyrt beteende är de rutiner och ceremonier 

som finns i organisationen. Sättet man pratar med varandra är exempel på detta. 

Delade normer kan dels vara de professionalistiska som att vara uppgiftsfokuserad, inte visa 

rädsla och vara psykiskt och fysiskt stark men även de mer humanistiska som att vara 

stöttande och inte vara rädd för att visa sina känslor och bidra till att andra kan visa sina 

känslor. Ledaren bör kunna vara mer professionalistisk i akuta situationer och mer 

humanistisk under lugnare perioder. 

Anda/klimat innebär att vara stolt och visa engagemang för sin uppgift och verksamhet samt 

en vilja till att utveckla det som inte fungerar. 
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2.1.3 Ledarstilar 
 

 

Figur 3 - Ledarstilar (Larsson, et al., 2017) 

Ledarstilarna visualiseras ovan (Figur 2) längs en ökande skala från ett destruktivt ledarskap 

via det konventionella till det utvecklande. Detta innebär dock inte att det utvecklande 

ledarskapet alltid är det optimala och att föredra. Situationen kräver ibland ett mer 

konventionellt ledarskap och en ledare bör röra sig på skalan mellan det konventionella och 

det utvecklande. Det är frekvensen av de olika ledarstilarna som är intressant och där bör 

tyngden ligga på det utvecklande ledarskapet. Det destruktiva ledarskapet är dock aldrig 

önskvärt och får sällan positiva effekter. Den lodräta respektive vågräta axeln beskriver 

effekter som kan påverkas och uppnås med ledarskapet. I det organisatoriska resultatet 

återfinns mer konkreta resultat som t.ex. måluppfyllnad och minskade sjukskrivningar 

samtidigt som den individuella utvecklingen mer berör den enskilde medarbetaren egen 

utveckling och prestationsförmåga (Larsson, et al., 2017). 

Destruktivt ledarskap 

Det destruktiva ledarskapet kännetecknas av många negativa egenskaper och beteenden. 

Forskning visar att människan påverkas starkare av det negativa än av det positiva (Larsson, 

et al., 2017). Ett destruktivt ledarskap får således större och mer varaktiga konsekvenser än 

motsvarande positiva ledarskap. Exempel på beteenden tillhörande destruktivt ledarskap, som 

delas in i aktiva och passiva, är: 

 Fördummar underställda och behandlar dessa 

arrogant (aktivt) 

 Använder hot om våld för att driva verksamheten 

framåt (aktivt) 

 Sätter sig själv före underställda och tar åt sig äran 

för deras prestationer (aktivt) 

 Tar inte konfrontationer med underställda när det 

behövs (passivt) 

 Har dålig eller ingen struktur och planering 

(passivt) 

Figur 4 - Destruktiv ledarstil 

(Larsson, et al., 2017) 
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Konventionellt ledarskap 

Det konventionella ledarskapet kännetecknas av krav och belöning. Till skillnad från de två 

andra ledarstilarna så kan denna ledarstil vara både positiv och negativ beroende på nyanser i 

utövandet. Krav och belöning kan vara positivt om det sker genom gemensamma 

överenskommelser men samtidigt vara negativt om det sker genom det som kallas piska och 

morot. Kravet bör alltså vara ett gemensamt 

överenskommet krav för att det skall få en positiv 

effekt. Ett från ledaren framtaget krav med hotfull 

attityd får ofta en negativ effekt.  

”En konventionell ledare som på ett skickligt sätt 

använder sig av så kallad villkorlig belöning kan 

kortsiktigt vara framgångsrik i en stabil 

organisatorisk miljö (Bass 1985), men ett 

utvecklande ledarskap är mer gynnsamt över tid.” 

(Larsson, et al., 2017, p. 83) 

Utvecklande ledarskap 

Det utvecklande ledarskapet är enligt Ledarskapsmodellen den ledarstil som bör vara mest 

frekvent återkommande och är även den ledarstil som ger bäst effekt i längden. Att vara en 

utvecklande ledare beskrivs med värdeord som självförtroende, god moral, äkthet, lojalitet, 

ansvar och tillit.  

 

Som visas i Figur 6 ovan så delas det utvecklande ledarskapet in i faktorerna och 

delfaktorerna Föredöme (Värdegrund, Förebild och Ansvar), Personlig omtanke (Ge stöd och 

Konfrontera) samt Inspiration & Motivation (Uppmuntra delaktighet och Uppmuntra 

kreativitet). Nedan förklaras dessa delfaktorer närmare. 

Föredöme delas in i delfaktorerna Värdegrund, Förebild och Ansvar. Delfaktor Värdegrund 

innefattar beteenden där ledaren visar humanistiska värderingar samt ställa höga krav på etik 

och moral. Det är betydelsefullt att ledaren agerar trovärdigt genom äkthet och lojalitet. 

Föredömlig handlande utifrån värdegrund kan som exempel vara att ledaren vågar stå upp för 

sin värdegrund. Delfaktor förebild handlar om att ledaren har mod att våga leda i svåra 

situationer samt att man är konsekvent i både ord och handling. Förebild innefattar även ett 

autentiskt beteende där man inte mörkar informationen och att man vågar vara äkta. Ledaren 

förväntas lyfta fram visioner och målbilder och agera i denna riktning. Delfaktor ansvar 

innebär att ledaren tar ansvar för uppgifter som ska lösas samt för medarbetarnas välfärd. 

Ledaren ska dela med sig av ansvaret till medarbetarna för det som har gått bra samt att 

ledaren tar det fulla ansvaret för misslyckanden (Larsson, et al., 2017). 

Figur 5 - Konventionell ledarstil (Larsson, et 

al., 2017) 

Figur 6 - Utvecklande ledarstil (Larsson, et al., 2017) 
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Personlig omtanke delas in i två delfaktorer Ge stöd och Konfrontera. Delfaktor Ge stöd 

handlar om att ledaren visar intresse för var och en av sina medarbetare både i arbetet och i 

deras privata situation. Ledaren får medarbetarna att känna sig betydelsefull och kompetent. 

Uppmärksamma individens behov och potential. Delfaktor Konfrontera innefattar att ledaren 

tar itu med problem som uppstår, både relationsproblem som uppstår på arbetsplatsen och 

problem som uppstår då en medarbetare inte löser sina arbetsuppgifter. Ledaren ser 

medarbetarens misstag som möjligheter till utveckling (Larsson, et al., 2017). 

Inspiration och motivation delas in i delfaktor Uppmuntra delaktighet och Uppmuntra 

kreativitet. Delfaktor Uppmuntra delaktighet handlar om att ledaren engagerar medarbetarna i 

att formulerar långsiktiga målbilder samt att medarbetarna får långtgående ansvar. 

Medarbetarna får prestigefyllda uppgifter för att utvecklas. Personalen inspireras att förstå 

och gilla målsättningar. Delfaktor Uppmuntra kreativitet handlar om att medarbetarna 

inspireras till utveckling och att komma med nya idéer. Personalen uppmuntras till personlig 

utveckling. Ledaren kan inspirera och motivera sin personal genom känslo- och 

beteendemässig smitta. Både positiva och negativa känslor som ledaren har, påverkar dennes 

underställda. Här bör en ledare eftersträva en positiv känslosmitta (Larsson, et al., 2017). 

Nedan sammanfattas det utvecklande ledarskapet genom ett antal beteenden som 

exemplifierar ett utvecklande ledarskap. 

 Att vara ärlig och stå för sina åsikter även när man blir motsagd. 

 Att ta ansvar, både för verksamhetens mål men även egna och underställdas 

misslyckanden. 

 Att visa personlig omtanke genom att se varje underställd som en individ. 

 Att vara engagerad i underställdas utveckling och ge utvecklande kritik. 

 Att uppmuntra underställda till delaktighet genom att t.ex. låta dem vara delaktiga i 

framtagande av målsättningar. 

 Att tillåta kreativitet och skapa en miljö där underställdas kreativitet kommer till nytta 

och uppmuntras.  
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas valet av metod för undersökningen. Kapitlet innefattar valet av 

datainsamlingsmetod, hur urvalet av respondenter genomförs samt på vilket sätt den 

inhämtade empirin analyseras. Kapitlet avslutas med en beskrivning av etiska 

ställningstaganden. 

3.1 Undersökningsdesign 
Denna undersökning syftar till att skapa en förståelse för vilka organisatoriska förhållanden 

som påverkar plutonchefernas ledarskap samt hur de uppfattar att deras eget ledarskap 

påverkas av dessa förhållanden. Detta innebär att vi är intresserade av plutoncheferna och 

deras personliga uppfattning om hur olika organisatoriska förhållanden upplevs påverka deras 

eget ledarskap. Vi avser inte bortse från eller förkasta empiri som inte passar in i 

ledarskapsmodellens kategorier och detta medför att undersökningen har en induktiv ansats.  

I undersökningen tar vi stöd från ledarskapsmodellen och ur denna modell hämtar vi 

kategorier från omgivningskarakteristiska organisatoriska förhållanden och utvecklande 

ledarskap. Dessa kategorier ligger till grund för framtagandet av intervjuguiden som nyttjas 

vid datainsamlingen genom de intervjuer som genomförs. Under analysen av empiri tolkas 

textstycken och kategoriseras till respektive kategori i organisatoriska förhållanden och 

utvecklande ledarskap. Upplägget att nyttja ledarskapsmodellen på det redovisade sättet 

medför att insamlingen av empiri inriktas på det vi är intresserade av att undersöka och går 

mot syftet med undersökningen att skapa en förståelse för de organisatoriska förhållanden 

som påverkar plutonchefernas ledarskap samt hur de uppfattar att deras eget ledarskap 

påverkas av dessa förhållanden. 

En modell eller teori är i grunden en tolkning och förenkling av verkligheten utifrån vilka 

enheter och fenomen som har studerats samt de tolkningar som undersökaren har gjort vid 

skapandet av modellen. Detta medför att den modell vi använder kan ha begränsningar i 

vilken empiri som passar in. Vid arbetet med att kategorisera in empiri i den förutbestämda 

modellen avser vi inte förkasta eller bortse från empiri som inte passar in. Detta leder till att 

vi vid ett sådant tillfälle utgår från empirin och ser vad den visar och detta medför en induktiv 

inriktad ansats. Syftet med detta är att nå så stor förståelse för empirin som möjligt. 

En del i att genomföra undersökningen är att ta fram vilka plutonchefer som skall delta i 

studien. Dessa tas fram genom en urvalsprocess utifrån tillgången på plutonchefer vid 

Ledningsregementet.  

Denna undersökningen genomförs med en kvalitativ metod. Datainsamlingen genomförs som 

semi-strukturerade intervjuer med plutonchefer på Ledningsregementet. Den semi-

strukturerade intervjun bygger på inledande intervjufrågor som kommer från kategorierna ur 

Ledarskapsmodellen som följs upp av öppna följdfrågor. De inledande öppna frågorna 

möjliggör en inriktning mot syftet med undersökningen och de öppna följdfrågorna medför 

att respondenten ges möjlighet att ge personliga svar och beskriva hur förhållanden upplevs 

och hur faktorer påverkar dem. Vi ser fördelen med att inhämta empiri genom intervjuer till 

denna undersökning då det ger oss möjligheter att få en djupare förståelse för hur 

respondenterna uppfattar och upplever hur olika organisatoriska förhållanden påverkar deras 

egna ledarskap. 

3.2 Urval av respondenter 
Till denna undersökning sker urvalet av plutonchefer genom tre steg (Jacobsen, 2017). I det 

första steget tar vi fram hur många plutonchefer som finns tillgängliga på 
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Ledningsregementet samt på vilken bataljon de tjänstgör. Vi tar fram tidsramen för när 

intervjuer med respondenterna skall genomföras. 

I det andra steget tas inkluderings- och exkluderingskriterier fram. De inkluderingskriterier 

som tas fram bygger på syftet med undersökningen och frågeställningarna. Det är följande 

inkluderingskriterier:  

 Plutonchefen ska ha underställda som till vardags är anställda och tjänstgör på 

plutonen. De underställda skall inte vara tidvis anställda GSS/T. Syftet med detta är 

att plutonchefen ska ha underställda som denne leder dagligen och på detta sätt nyttjar 

sitt ledarskap kontinuerligt. 

 Plutonchefen skall ha tjänstgjort i rollen som plutonchef minst 6 månader. Syftet med 

detta är att plutonchefen ska ha haft möjlighet att leda sin personal och utövat sitt 

ledarskap. 

I det tredje steget genomförs urval från gruppen av plutonchefer. Det första urvalskriteriet är 

vilka som är tillgängliga under tidsperioden för undersökningen. Det andra urvalskriteriet 

syftar till bredd och variationsperspektiv vilket medför att vi vill ha plutonchefer från olika 

bataljoner. Det tredje urvalskriteriet är utifrån information perspektiv där vi är intresserade av 

de plutonchefer som är villiga att delta i studien. 

En begränsning i en kvalitativ metod där intervjuer genomförs är en tidsfaktor (Jacobsen, 

2017), hur många respondenter hinner vi intervjua och omhänderta empirin med den 

efterföljande bearbetning och analys av data under denna undersökning. Detta medför att 

arbetet med urvalet till undersökningen är viktigt och urvalet har sin utgångspunkt i syftet 

med undersökningen. För att få in en bred empiri på de olika organisatoriska förhållanden 

som påverkar plutonchefernas ledarskap ser vi utifrån ett bredd- och variationsperspektiv 

(Jacobsen, 2017) behovet att undersöka plutonchefer från olika bataljoner och kompanier på 

Ledningsregementet. Detta ger undersökningen möjlighet att jämföra hur plutoncheferna 

uppfattar olika organisatoriska förhållanden som påverkar deras ledarskap. Efter 

urvalsprocessen av respondenter blev utfallet en population bestående av nio plutonchefer. 

För att uppfylla bredd- och variationsperspektivet valdes sex stycken plutonchefer ut att delta 

i undersökningen. Avseende antalet intervjuer uppstår mättnad när en ny intervju inte ger 

någon ny information (Jacobsen, 2017). Utifrån tidstillgången har sex stycken intervjuer 

genomförts. Vi kan inte i samband med intervjuerna bedöma om vi når mättnad. Detta på 

grund av att intervjuerna genomfördes först för att därefter transkriberas. Att det resultat som 

framkommit i en kvalitativ undersökning också är giltigt i andra situationer kan man möjligen 

argumentera för men inte bevisa (Jacobsen, 2017). Detta redovisas och diskuteras under 

kapitel 5.1 - Metoddiskussion. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
I detta kapitel redovisar vi hur intervjuunderlaget tagits fram samt beskriver hur intervjuerna 

har genomförts. 

3.3.1 Intervjuunderlag 
I framtagandet av intervjuguiden har vi delat in frågor i kategorier och intervjufrågor som 

följs upp med fördjupningsfrågor. Kategorierna är knutna till vår frågeställning och är 

framtagna ur Ledarskapsmodellens delar om Utvecklande ledarskap och organisatoriska 

förhållanden (Larsson, et al., 2017). Intervjufrågorna bygger i sin tur på de beskrivningar som 

ges till respektive kategori i boken Ledarskapsmodellen (Larsson, et al., 2017). Vi har även 

tagit inspiration från ”Det utvecklande bedömningssystemet” (Carlstedt, 2012) samt Larssons 
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formulär ”Mätning av omgivningskarakteristika” (Larsson, et al., 2017, p. 130). Dessa 

kategorier använder vi även under det efterföljande analysarbetet. Fördjupningsfrågor är 

öppna följdfrågor som ställs för att få en djupare förståelse på, hur, när och på vilket sätt 

uppfattar plutoncheferna att de omgivningskarakteristiska organisatoriska förhållandena 

påverkar deras ledarskap. Dessa fördjupningsfrågor är inte framtagna innan intervjun utan är 

följdfrågor på det respondenterna berättar.  

Upplägget för framtagande av frågor kan förenklat beskrivas enligt nedanstående modell. 

 

Figur 7 - Modell för frågeställningar 

Intervjufrågorna är främst frågor om verksamheter och beteenden. Vad bedriver plutonchefen 

för verksamheter och hur bedrivs dessa? Följdfrågorna syftar till att komma närmare de 

bakomliggande faktorerna till varför han/hon gör eller inte gör på ett visst sätt där vårt fokus 

ligger på organisatoriska förhållanden och de förutsättningar som dessa ger eller inte ger. 

3.3.2 Genomförande av intervjuerna 
Den plats där intervjun genomförs påverkar som regel respondenten, kontexteffekten. Då 

intervjuerna handlar om arbetet är arbetsplatsen en naturlig kontext och kan få respondenten 

att känna sig hemma (Jacobsen, 2017). För att inte störas av respondentens ordinarie 

arbetsmiljö så har vi valt att genomföra intervjuerna i en annan byggnad än den respondenten 

tjänstgör i. Detta medför en lugn miljö som skapar möjlighet till ett öppet och förtroligt 

samtal. Vi tar med oss i det fortsatta arbetet hur vi uppfattar att situationen har påverkat 

respondenten och den information som har givits under intervjun (Jacobsen, 2017). 

Intervjuerna inleds med att respondenterna får ge sitt samtycke till att intervjun spelas in, 

inspelning sker med en diktafon, samt att de får en kort information om vad undersökning 

syftar till och att det är frivilligt att delta (Kvale & Brinkmann, 2014). Därmed genomförs 

intervjun med ett öppet syfte. Under kvalitativa intervjuer behöver man kunna anpassa 

frågorna utifrån individen och följa upp en fråga med fördjupningsfrågor (Wallén, 1996). 

Intervjun börjar med enklare neutrala frågor om plutonens uppgift, organisation och normala 

verksamhet för att sedan skifta fokus och komma närmare plutonchefen. De inledande 

frågorna syftar också till att ge oss en bättre uppfattning om plutonen och därmed, utifrån vår 
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förförståelse, även ge oss en mer omfattande bild av plutonchefens roll och uppgift. 

Respondenternas svar på frågor följs upp med följdfrågor. När intervjun är klar får 

respondenten svara på frågan om vi får använda underlaget till vår undersökning, på detta sätt 

får respondenten ge sitt samtycke (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter intervjun transkriberas 

ljudinspelningen till text. 

3.4 Metod för att analysera empiri 
För att analysera empiri används en kvalitativ textanalys genom metoden innehållsanalys 

(Jacobsen, 2017) med tillägg av kategorier ur utvecklande ledarskap (Larsson, et al., 2017). 

Intervjuerna transkriberas till text för att därefter bearbetas och struktureras i syfte att skapa 

en överblick (Jacobsen, 2017). Genom att strukturera och sammanställa de olika intervjuerna 

och kategorisera data till kategorierna lyfts påverkande faktorer fram som om de 

organisatoriska förhållandena påverkar plutonchefernas ledarskap samt hur de ser på sitt eget 

ledarskap.  Analysen av data genomförs enligt fyra steg: dokumentera, utforska, kategorisera 

och sammanbinda (Jacobsen, 2017). 

Kategorier från organisatoriska faktorer är: 

- Struktur 

- Regelverk 

- Maktfördelning 

- Kultur och processer 

Kategorier från utvecklande ledarskap är:  

- Föredöme 

- Personlig omtanke  

- Inspiration och motivation 

I steget dokumentera genomförs efter intervjun en kontroll och renskrivning av anteckningar 

som har tagits under intervjun. Dessa anteckningar tas med till den fortsatta analysen av 

empirin. Transkribering av de inspelade intervjuerna genomförs som en skriftlig stil (Kvale & 

Brinkmann, 2014) där pauser och uttryck som ”hm” och ”öh” tas bort på grund av att den 

fortsatta analysen av text inte är inriktad på en språklig analys utan en analys av de centrala 

delarna som fenomen och bakomliggande faktorer (Jacobsen, 2017). 

I steget utforska läses respektive intervju igenom. Syftet är att se vilka förhållande som träder 

fram  (Jacobsen, 2017) och under denna process skrivs anteckningar ned på dokumentet som 

ska underlätta nästa steg med kategorisering. 

I steget kategorisera skapas kategorikort utifrån respektive kategori (Jacobsen, 2017). 

Respektive intervjuunderlag undersöks och textstycken indelas till kategorier. Därefter flyttas 

textstycken från respektive intervjuunderlag till ett eller flera kategorikort då textens innebörd 

kan tillhöra flera kategorier. På detta sätt skapas olika kategorikort i tabeller där data som 

tillhör en kategori samlas.  

Under steget sammanbinda sker det fortsatta arbetet med att formulera sammanhang inom 

respektive kategori (Jacobsen, 2017).  Som ett stöd i analysen tas information från 

anteckningar in i arbetet. Under analysen identifieras organisatoriska förhållanden som 

påverkar respondenterna samt hur respondenterna uppfattar att detta påverkar deras 

ledarskap. 
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Denna process är långt ifrån linjär utan av en mer cirkulär process. Stegen 2-4 genomförs 

återkommande under analysen av empirin allt eftersom man upptäcker nya innebörder. 

 

Figur 8 - Analysmodell 

Efter genomförd analys av empirin genomförs en respondentkontroll genom att 

respondenterna får ta del av de textstycken vi avser använda från respektive respondent samt 

det sammanhang och innebörd vi har sett. Detta medför att eventuella feltolkningar kan 

korrigeras och den interna giltigheten ökar (Jacobsen, 2017). 

3.5 Etik 
De etiska dilemman som uppstår i vår forskning berör främst konsekvensen av vår uppsats 

för våra respondenter samt den undersökta organisationen och dess personal. Försvarsmakten 

och Ledningsregementet bedöms inte påverkas då vi inte kommer att presentera information 

som lyder under sekretess. Identifiering av respondenter och personer som de nämner under 

intervjuerna försvårar vi genom anonymisering av personer samt informationsdelar som kan 

användas för att härleda personernas identiteter. En grundförutsättning i våra intervjuer 

kommer att vara att respondenten har möjlighet att ge sitt samtycke grundat på tillräckligt 

med information om vad han/hon samtycker till. Ett så kallat informerat samtycke (Jacobsen, 

2017). Detta definierar och delar Jacobsen in i fyra huvudkomponenter; Kompetens, 

Frivillighet, Fullständig information och Förståelse. 

1. Respondenten skall vara kapabel att själv och frivilligt ta ställning till om han/hon vill 

delta i undersökningen och kunna förstå fördelar och nackdelar med detta samt 

värdera dessa.  

2. Respondenten skall förstå och känna frivillighet att delta i undersökningen. 

Utvecklande 
ledarskap Kategorikort 

Föredöme 
-------------------- 
--------------------- 
------------------- 
--------------------- 
 

Kategorikort 
Föredöme 
-------------------- 
--------------------- 
------------------- 
--------------------- 
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3. Respondenten måste ha tillräcklig information om syftet med intervjun och 

undersökningen och vilka för- respektive nackdelar den kan innebära för 

honom/henne. 

4. Respondenten skall ha förstått alla dessa komponenter och innebörden av dessa. Det 

finns en relation mellan graden av risktaganden samt eventuella konsekvenser av 

deltagandet och kravet på respondentens förståelse för dessa. Om riskerna och 

konsekvenserna är stora bör vi lägga större vikt på att säkerställa att han/hon har 

förstått detta. 

För att omhänderta dessa fyra punkter delger vi syftet med undersökningen innan intervjun 

börjar.  Vi förklarar att respondenterna kommer att vara anonyma i den uppsats vi skriver då 

inga personliga uppgifter kommer att presenteras samt att om vi vill citera något som 

respondenten har sagt så kommer vi att fråga respondenten innan vi skriver in citatet. Då kan 

respondenten ta ställning till vilka fördelar och nackdelar det skulle innebära om man via 

citatet kan läsa ut vem respondenten är.  Vi påtalar att deltagande i denna intervju är frivilligt 

och vi ställer frågan om respondenten vill delta i vår undersökning. På detta sätt får 

respondenten möjlighet att välja samt att vi kan göra en bedömning om respondenterna deltar 

frivilligt. 

  



Högskolan i Halmstad 2018-06-12 Sida 20 av 42  

Ottersgård & Öberg 

 

4 Resultat av undersökningen 
I detta kapitel redovisar resultatet av den innehållsanalys som har genomförts på empirin. 

Resultatet redovisas och beskrivs i underkapitel utvecklande ledarskap, organisatoriska 

förhållanden och andra faktorer med tillhörande underliggande faktorer/förhållanden och 

delfaktorer/komponenter. 

4.1 Grunden för empirin 
Insamlingen av empiri har skett genom intervjuer som genomförts i ett samtalsrum på 

Ledningsstridsskolan (LedSS) i Enköping under våren 2018. Urvalet av plutonchefer som 

bedömdes uppfylla våra kriterier var nio och av dessa valdes sex ut för att delta i 

undersökningen. Dessa sex intervjuer genomförts med en total samtalstid på åtta timmar. 

Under analysen identifierades det att en respondent inte var plutonchef utan del i en 

plutonsledning då plutonchefen var tillfälligt kommenderad. Respondentens tidigare 

erfarenhet var för begränsad för uppfylla våra urvalskriterier. Intervjun genomfördes men är 

inte medtagen i empirin. De kvarvarande fem intervjuerna renderade i 77 sidor transkriberad 

text där den kortaste intervjun är 12 sidor och den längsta 19 sidor. 

Samtliga 5 respondenter har befattningen plutonchef vid LedR med en genomsnittlig 

erfarenhet som plutonchef på 2 år och 6 år som officer. 

4.2 Sammanställning av empirin i kategorin Organisatoriska förhållanden 
I detta kapitel redovisas de delar av empirin som vid analysen placerats på de olika 

kategorikorten för de organisatoriska förhållandena Struktur, Regelverk, Maktfördelning samt 

Anda & Klimat. Ett stycke empiri kan innehålla information som berör flera förhållanden 

eller komponenter vilket innebär att samma text kan komma att återfinnas på flera platser i 

redovisningen. 

4.2.1 Struktur 
Förhållandet struktur delas in i komponenterna Horisontell, Vertikal och Spatial 

differentiering. 

Horisontell differentiering 

Två respondenter beskriver sina plutoner med liten skillnad i materiel och uppgifter. De har i 

princip ett antal likformiga grupper med samma materiel, uppgifter och organisation. De tre 

resterande respondenterna har däremot en stor variation inom plutonerna. Grupperna inom 

dessa plutoner har specifika uppgifter och specifik utbildning för att lösa dessa uppgifter. En 

av de sistnämnda respondenterna beskriver sin pluton enligt följande: 

”, typexempel på [anonymiserat]-pluton är att vi har alla olika funktioner. Små grupper, 

många olika funktioner.” 

Vertikal differentiering 

Tre av respondenterna beskriver en väldigt hög variation då de kontinuerligt deltar i både 

teknik- och metodutveckling som påverkar dem återkommande. Detta beskriver en av 

respondenterna på följande sätt: 

”, jag har ju kontaktytor mot alla möjliga aktörer som inte är Försvarsmakten eller del av 

annan enhet i Försvarsmakten. Och det påverkar mig jättemycket.” 
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En av respondenterna upplever sig ha en låg variation då både metod- och teknikutveckling 

sker centralt och inte påverkar honom nämnvärt. Uppgiften inom insatsorganisationen är även 

den relativt statisk. 

Tre av respondenterna beskriver att order från högre nivå med dålig precision och för kort 

framförhållning och vanligtvis påföljande kontraorder har en direkt negativ påverkan på deras 

möjlighet att utöva ett utvecklande ledarskap. Detta exemplifieras av en respondent på 

följande sätt: 

”Det är väl flexibiliteten. Det blir ju svårare att motivera och inspirera när det blivit tre 

omkast på vad vi ska göra. Order och kontraorder gynnar inte motivationen. Den behöver 

inte nödvändigtvis ta ifrån så mycket av motivationen men det är svårare att bygga upp en 

högre motivationsfaktor. Och allt är tidsaspekten, hur nära inpå och hur många ggr i rad 

man får order och kontraorder.” 

Spatial differentiering 

Tre plutoner beskrivs med stor variation på kompetenser och har ofta flertalet utbildningar 

som genomförs på andra förband vilket en respondent beskriver på följande sätt: 

”Vi har nästan alltid någon iväg på kurs så att säga. Sedan om det är en vecka att lära sig 

[anonymiserat] i boden … eller om det är tre månaders [anonymiserat] utbildning i 

Halmstad det beror på vilken grupp man tillhör.” 

En annan respondent beskriver det enligt följande: 

”, jag kan dra parallellen till förra året. Då hade vi tre plutonsveckor där jag hade hela 

plutonen samlad på ett helt utbildningsår och kunde göra något. Erfarenhetshantera eller 

dylikt. Sen har jag haft plutonen styckevis och delt men det är alltid någon del av plutonen 

borta på någonting övriga veckor. Eller så är vi på övning eller ledighetsuttag mellan 

övningar.” 

Två av respondenterna beskriver sina uppgifter vid övningar med innebörden av en hög 

geografisk spridning vilket följande citat är exemplifierar: 

”, sen på övningar är plutonen extremt utspridd. Tropparna uppträder enskilt eller ned på 

grupper som uppträder enskilt.” 

De övriga tre respondenterna beskriver uppgifter med låg geografisk spridning under 

övningar då de normalt grupperar plutonen på samma plats eller område. 

4.2.2 Regelverk 
Förhållandet Regelverk delas in i komponenterna Inomorganisatoriska och 

Utomorganisatoriska. 

Inomorganisatoriska 

Respondenternas uppfattning om de inomorganisatoriska är mestadels positiva och då främst 

de regelverk där de själva är delaktiga i framtagandet såsom stående order på kompani och 

bataljonsnivå. 

En respondent beskriver en negativ påverkan av bristen på regelverk enligt följande: 
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”Och avsaknaden av skjutfältsinstruktion för Skogstibble gör att jag måste prata med chefen 

Övn/Skjutfält på LedR. Och därigenom få instruktion som annars kunder vara skriven. 

Mycket tid tar det och skapar viss osäkerhet avseende vad jag kan göra och inte göra i 

utbildning och övning.” 

En respondent beskrev att de långa tidsförhållandena inom personaltjänsten gav honom 

flexibilitet att välja när han skulle arbeta med den och detta gav honom bra förutsättningar att 

vara ett föredöme. 

Utomorganisatoriska 

Respondenterna nämner ett antal utomorganisatoriska regelverk som påverkar deras arbete 

och bland de mest förekommande är regelverk inom säkerhetstjänst, personaltjänst och 

reglementen för utbildning av rekryter
2
. Samma regelverk kan av olika respondenter upplevas 

ge negativ, neutral eller positiv påverkan. Två respondenter upplever att beslut och order från 

den högre nivån inte tillräckligt bra omarbetas på lägre nivå vilket skapar otydligheter. En 

respondent upplever en positiv effekt av bestämmelserna för arbetstidsplanering eftersom det 

tvingar högre chefer att ta beslut om verksamhet innan arbetstiden ska fastställas. En annan 

respondent ser dock en negativ påverkan eftersom dessa beslut tas för nära inpå tidpunkten 

för fastställande vilket gör att han ibland tvingas avbryta ledighet för att planera arbetstiden. 

En respondent säger följande om regelverket som styr utbildningen av rekryter (H GSSU
3
): 

”Alltså hur många timmar får jag använda mina rekryter, vilket uppföljningssamtal ska de 

ha, och vad ska ingå i en 11 månaders grundutbildning? Helt plötsligt är det brandbana och 

CBRN och hej å hå. Det hade ju inte jag tänkt göra. Jag hade tänkt bli duktig på min 

huvuduppgift.” 

En annan respondent beskriver negativ påverkan av ett regelverk där han har svårt att följa 

bestämmelserna på grund av att den utrustning som han har inte är tillräcklig: 

”Vi ska ha fallskyddsutrustning om vi befinner oss på över två meters höjd. Men det går inte 

att fästa den utrustningen på de prylar jag har.” 

Samtidigt så är regelverken även ett stöd för plutonchefen i planeringen av utbildning och 

verksamhet vilket beskrivs med följande citat: 

”Jag tycker man slår i reglementen hela tiden. Nu som ny gör man det. Söker stöd i de 

instruktioner man kan.” 

En respondent beskrev att förutsättningarna för att visa personlig omtanke var goda eftersom 

det fanns regelverk som avdelade ekonomiska medel för att kunna genomföra 

arbetsplatsträffar och teambuilding. 

4.2.3 Maktfördelning 
Förhållandet Maktfördelning delas in i komponenterna Centraliserad och Decentraliserad.  

Centraliserad 

Respondenterna beskriver liten påverkan av centralisering men en respondent anger att inom 

personaltjänsten är det för mycket av HUR den ska genomföras på kompaninivån vilket han 

                                                 
2
 Rekryt= En soldat eller sjöman som har påbörjat den första, grundläggande militärutbildningen. 

3
 H GSSU=Handbok Grundläggande soldat- och sjömansutbildningar 
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upplever som en begränsning eftersom det är han som skall hantera personalen och dess 

önskemål. Det beskriver han på följande sätt: 

”I verkligheten så är chefen inte tillgänglig, har inte tid att vara där och veta när en rekryt 

har gått ner sig och inte kan fullgöra utbildning på grund av skada eller att det inte är stabilt 

i hemmet. Där och då är det ju i det samtal jag har med den underställda som beslut fattas.” 

Decentraliserad 

Även om Försvarsmakten är känd som en hierarkisk organisation så upplever respondentera 

sig ha stor makt i genomförandet av sin verksamhet. Vad som skall göras är centraliserat till 

högre nivå men de anser sig ha stor frihet i hur det skall genomföras. Detta beskriver en 

respondent på följande sätt: 

”Ja, på kompaniet känner jag mig högst delaktig och vad jag ser som möjligheter till att nå 

framgång och de begränsningar jag rapportertar uppåt får jag gehör för.” 

Två respondenter beskriver en positiv decentralisering då de ser att de har stora mandat att 

nyttja arbetstid och även övertid för att hantera uppkomna personalärenden och visa 

Personlig omtanke. Detta beskriver en respondent på följande sätt: 

”[…] och oftast är inte det där viktigare än soldaten som behöver ha omtanken här och nu, 

då får man ta det först, det mandatet och den friheten upplever jag att man har i väldigt stor 

utsträckning.” 

Att det är subjektiva uppfattningar blir tydligt då två respondenter under intervjuerna 

beskriver samma förhållanden på helt olika sätt. Förhållandet handlar om dessa plutonchefers 

stora mandat inom personaltjänsten vid överföring av soldater mellan olika plutoner. Den ena 

upplevde detta som en belastning och den andra upplevde det som en positiv decentralisering 

av personaltjänsten. 

4.2.4 Kultur/processer 
Förhållandet Kultur & Processer delas in i komponenterna Rutinstyrt beteende, Delade 

normer och Anda & Klimat. 

Rutinstyrt beteende 

Under intervjuerna var det ingen respondent som kunde beskriva att det fanns ett Rutinstyrt 

beteende som påverkade dem. Inte heller under analysen kunde vi hitta underliggande 

innebörder i empirin som pekade på detta. 

Delade normer 

De delade normerna beskrivs som generellt bra. En av respondenterna anser att det finns en 

negativ påverkan. En respondent beskriver sig ha en mer humanistisk norm än de äldre, ofta 

överordnade, som har en mer professionalistisk norm. Två respondenter nämner #metoo. Den 

ena i ett negativt sammanhang då det behövdes mer utbildning i ämnet och den andra i ett 

mer neutralt sammanhang. 
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Anda & Klimat 

Fyra respondenter ansåg att det var en tydlig positiv påverkan från komponenten Anda & 

Klimat och två av dessa beskriver på följande sätt: 

”Det är lagandan skulle jag säga. Det är nog den styrkan vi lever på om vi inte blir utbrända. 

Det är det som gör att vi kommer kunna hålla näsan ovanför vattnet.” 

”Jag upplever att någonstans har bataljonen slagit i botten och nu ska vi vända det här. Och 

den viljan, energin och kraften finns.” 

Endast en respondent beskrev negativ påverkan av denna delkategori samtidigt som han hade 

fler positiva exempel på delkategorins påverkan. Den negativa påverkan beskriver han enligt 

följande: 

”Där det kan finnas en `det var bättre förr´-känsla. När man ställs inför nytt fokus. […] Det 

blir en uppgivenhet kring att vi inte vet vad vi skall göra.” 

4.3 Sammanställning av empirin i kategorin Utvecklande ledarskap 
Här redovisas sammanställningen av empiri som vid analysen placerats i respektive 

kategorikort. Empirin redovisas i respektive faktor föredöme, personlig omtanke och 

inspiration motivation med tillhörande delfaktorer. 

4.3.1 Föredöme 
Faktorn Föredöme delas in i delfaktorerna Värdegrund, Förebild och Ansvar. 

Delfaktor värdegrund 

Under delfaktor värdegrund ger respondenterna följande beskrivningar. Någon nämner att de 

jobbar mycket med öppenhet och prestigelöshet inom plutonen. Prestigelösheten leder till ett 

öppnare klimat där alla kan prata med alla. Två respondenter beskriver vidtagna åtgärder i 

samband med #metoo kampanjen. Där de ger uttryck för värdegrunden på arbetsplatsen och 

att de har varit tydliga i vad som gäller i dessa frågor gentemot sina underställda. Två 

respondenter beskriver att de arbetar med kulturer och värdegrundsglidningar inom plutonen 

varav en säger detta. 

”Utöver det som chef så är det att hela tiden stuka och se till att kulturen utvecklas, den är 

aldrig statisk, den är rörlig, kultur och normer på min enhet och fortsätter att utvecklas i rätt 

riktning. Så man inte får värdegrundsglidningar där man börjar skämta om något lite för 

mycket eller att man identifierar sig som fel sak.” 

Någon beskriver att det är viktigt att våga stå för sina åsikter samt att våga vara chef i svårare 

situationer där man behöver fatta beslut och hantera sin personal. Fyra respondenter påtalar 

att det är viktigt att stå för sina misstag och inte skylla ifrån sig. En respondent uttrycker det 

på följande sätt. 

”Jag tror på att vara rak och ärlig mot truppen och inte skylla ifrån sig, på ovanstående, men 

att man är tydlig och ärlig med att det här det som finns just nu, vi jobbar efter det och så 

väntar vi in mer klarhet.” 
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Delfaktor förebild 

Under delfaktor förebild ger respondenterna följande beskrivningar. Fyra respondenter 

beskriver att de motiverar varför uppgifter ska lösas till de underställda samt att vissa 

förklarar syftet med uppgiften. Någon nämner till detta att de visar att de tror på uppgiften 

själv och att de gånger man inte tror på uppgiften ska man vara ärlig och visa detta. En 

respondent säger detta. 

”Jag försöker alltid motivera i alla fall. Om inte motivera de underställda så åtminstone 

motivera uppgiften. Jag tror att informationsbrist föder missnöje. Om vi inte vet varför vi gör 

något så är det lättare att se negativt på uppgiften och på så sätt bygga en allmän känsla av 

Vad fan håller jag på med och varför är jag här? Det blir som en cancersvulst som växer till 

sig.” 

Fyra respondenter nämner att om man har gjort något fel ska man inte skylla ifrån sig. Någon 

beskriver till detta att det är viktigt att stå för sina misstag och att om man har gjort fel så ska 

det komma fram i syfte att utvecklas. Två respondenter berättar att de vid tillfällen med bland 

annat personalproblem kliver de in och aktivt tar itu med problemen. En respondent uttrycker 

det såhär. 

”Jag känner mig väldigt trygg och väldigt stark när det börjar blåsa, antingen för enskild 

individ för att det har hänt något vid sidan av eller på jobbet alternativt när det händer saker 

på jobbet som kastar ikull verksamheten, att våga kliva fram då och faktiskt vara chef och 

ledare och ta beslut och hantera sin personal i det, där känner jag att jag vinner väldigt 

mycket förtroende från min personal, att man inte drar sig undan då,” 

Delfaktor ansvar 

Till delfaktor ansvar ger respondenterna följande beskrivningar. Alla respondenter berättar att 

de tar ansvar för uppgifter och att de fördelar resurser för att lösa uppgifter samt att de 

försöker närvara och följa upp när medarbetarna löser uppgifter. Några berättar att om de 

själva inte kan närvara fördelar de instruktörer som följer upp verksamheten. Alla 

respondenter beskriver att de bryr sig om sina underställda. Detta ger sig uttryck i att de 

lyssnar på sina underställda, de visar att de är intresserade av individen och dennes utveckling 

i yrket samt även deras privata förehavanden, det visas också genom att de tar ansvar för 

individens behov. 

”jag sätter personalen och uppgiften främst de två i stor utsträckning, det går, ibland måste 

uppgiften trumfa personalen och då gäller det verkligen att man kliver in och visa ledarskap, 

hanterar allt det som uppstår i och med det, plutonchefen visar att man gör allt man kan för 

att vi ska lösa de uppgifter vi har och ändå fånga upp och ta hand om sin personal så gott det 

någonsin går, det upplever jag fungerar bra, jag får bra gensvar vilket känns skönt när man 

famlar i det blinda ibland, att man känner att man har personalen i ryggen, det är viktigt, det 

är liksom min räddning någonstans, att veta att man har den lojaliteten underifrån, att den 

finns, då har man gjort något rätt tänker jag,” 
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4.3.2 Personlig omtanke 
Faktorn Personlig omtanke delas in i delfaktorerna Ge stöd och Konfrontera. 

Delfaktor ge stöd 

Under delfaktor ge stöd ger respondenterna följande beskrivningar. Alla respondenter ger 

beskrivningar som tyder på att de inte bara ser medarbetaren som en anställd utan som en 

person. Detta beskrivs som att de bryr sig om, pratar och visar ett intresse för sin personal. En 

respondent uttrycker det så här. 

”Det är väl två spår det där, dels är det att se alla mina underställda, komma nära relativt 

nära min personal så att jag känner dem, och de känner mig och att vi har ett stort 

förtroende för varandra, det känns viktigt, sedan finns det ett annat spår i den personliga 

omtanken, det är väl att försöka utveckla individerna,” 

Fyra respondenter ger uttryck för deras handlande mot underställda får deras personal att 

känna sig betydelsefulla och att de är kompetenta. En respondent uttrycker det på följande 

sätt. 

”Om man är öppen och positiv i vardagen så medger det att om något går fel eller blir 

lustigt, att jag kan gå in och belysa en individs förutsättningar, för ofta är det individen själv 

som inte är nöjd med sin situation eller sin prestation eller vad det nu är. Och belysa du är 

född -98, du har den här livserfarenheten, jag förutsätter det här och det här men jag kräver 

inte det här av dig. Skapa ett forum för att ventilera, det försöker jag, … Inte att bara prata 

om saker eller att fika med någon, utan att på ett relativt strukturerat sätt hantera resurser 

och förväntningar hos mina arbetstagare.” 

Alla respondenter beskriver att de uppmärksammar individens behov och potential för 

prestationer och utveckling. De beskriver också att de uppmärksammar individens behov som 

inte är relaterade till arbetsuppgifter. Detta tar sig uttryck som att de talar med och stödjer 

personal som vill gå vidare och utvecklas. Några stödjer och pushar personal för att läsa 

vidare till Officer. De beskriver att de lyssnar på sin personal och om de uppfattar att 

underställda har enskilda behov eller problem så tar de tag i det och försöker lösa detta. En 

respondent säger följande. 

”Det innebär att jag genuint bryr mig om individen och hur det går och varför […] eller 

förståelse för att man kanske har en belastning hemma eller civilt som påverkar ditt arbete 

och jag bryr mig om och försöker hjälpa den individen oavsett om det bara gäller arbetet 

eller privata livet eller […] genuint bry sig faktiskt.” 

Delfaktor konfrontera 

Till delfaktor konfrontera ger respondenterna följande beskrivningar. Fyra respondenter 

beskriver att de tar itu med problem som uppstår. Det ger sig uttryck som att de 

uppmärksammar medarbetarna och de märker att något inte stämmer och då pratar de med 

dessa individer. Några nämner att omhändertar problem som är relaterade till negativ kultur 

och beteenden. Några skapar tid för de underställda att prata med varandra och lösa konflikter 

som har uppstått. Här beskriver de att de lämnar ansvaret till gruppcheferna att lösa detta 

inom gruppen. En respondent ger ett exempel på hur han hanterar problem med medarbetarna 

på detta sätt.  
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”Någon individ är långsam, är svår att vara med socialt, alla vet om det på plutonen. Då tar 

jag något som den individen gjort bra, något som den kan bidra med, som exempel. Och 

säger att jag tycker att det är viktigt att vi alla kan verkligen det här. Att slå ihop de två, 

[NAMN] hette personen som jag höjde då. Då upplevde jag att jag fick effekt.” 

Fyra respondenter beskriver att de ger feedback eller konstruktiv kritik till sin personal.  

Några berättar att de ger ansvaret till gruppcheferna att genomföra feedback inom gruppen. 

En respondent som genomför feedback med underställda uttrycker detta. 

”sedan vill man ge feedback till troppcheferna oftare inom ramen för någon typ av 

ledarskapsutveckling för dessa individer, det är förhoppningsvis blivande officerare, man 

lägger lite mer energi på dem,” 

4.3.3 Inspiration och motivation 
Faktorn Inspiration och motivation delas in i delfaktorerna Uppmuntra delaktighet och 

Uppmuntra kreativitet. 

Delfaktor uppmuntra delaktighet  

Två respondenter berättar att de motiverar uppgiften och förklarar syftet med de uppgifter 

som ska lösas. De beskriver att effekten av detta blir att de underställda förstår meningen med 

uppgiften och det motverkar missnöje hos personalen. Några beskriver att de har fördelat 

ansvarsområden till personalen inom plutonsledningen. Några nämner att de fördelar ansvar 

för uppgifter till sina underställda. En respondent berättar detta. 

”Så mitt sätt att inspirera eller motivera det blir att lyssna, försöka ändra utefter de 

synpunkterna där jag tycker att det är klokt. Jag försöker ha det så högt till tak som möjligt. 

Där gruppcheferna, vi träffas varje fredag. Vi sitter ned, hur har veckan varit, vad kan vi 

ändra på, fungerar det. Vi pratar om allt från, här hade vi en onödig uppställning varför, så 

genuint försöker jag trycka mer ansvar nedåt. Genom att vara förändringsbenägen till 

enhetens bästa. Det är mitt sätt inspirera och motivera personalen. De får gehör.” 

Delfaktor uppmuntra kreativitet  

Alla respondenter beskriver att de uppmuntrar sin personal till utveckling. En respondent 

berättar att han uppmuntrar personalen till att bredda sina kunskaper samt att repetera upp 

gamla kunskaper. En respondent beskriva att han påtalar den positiva utvecklingen som 

personalen har åstadkommit under sitt arbete och på detta sätt uppmuntra till fortsatt 

personlig utveckling. Några respondenter beskriver att de under samtal med underställda 

uppmuntrar dem att fortsätta utvecklas genom att söka utbildning och läsa till Officer. En 

respondent uttrycker det så här. 

”och då får man vara lite yrkesvägledare också, så får man pusha de man vill ska bli 

officerare också, jag kan tycka att många inte tror att de är redo att utbilda sig till officerare 

fast de har jobbat ett par år, vilket jag tycker är konstigt för förr rekryterade vi direkt från 

värnplikten och det gick ju, är det rätt person så går det alldeles utmärkt ändå,” 

Alla respondenter ger beskrivningar på att de motiverar sin personal genom en positiv känslo- 

och beteendemässig smitta. Detta ger sig uttryck i att de är delaktiga och försöker närvara när 

personalen löser uppgifter. Kan de själva inte delta så tillser de att någon från 

plutonsledningen deltar i arbetet med personalen. Några beskriver att de visar att de försöker 

lösa uppgifter enligt bästa förmåga och visar att de kan hålla modet uppe. Någon uttrycker att 
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de lyssnar på personalen och att han genom delaktighet och fördelat ansvar till de 

underställda försöker förändra till personalen bästa. En respondent beskriver detta. 

”Det är väl att visa att jag tror på det vi ska göra, jag tror på uppgiften själv, det kan vara 

uppgiften vi sak lösa här och nu eller uppgiften vi gå emot som vi ska ha löst om ett år, visa 

jag tror på det här och gett sig fan på att vi ska lösa det också, det kan jag tycka är viktigt, 

likväl som att de gånger man inte tror på något att man är halvärlig med att man inte står 

och försöker sminka grisen alla gånger heller, för det brukar, det kanske kostar i 

ledarskapspoäng så småningom när det blir för ihåligt, jag tror att man måste själv tro på 

det genuint,” 

4.4 Tolkning av den sammanställda empirin 
I detta kapitel kommer inte någon analys av empirin i förhållande till uppsatsens referensram 

att genomföras i ordets korrekta mening. Den metod som använts medför att det inte går att 

genomföra en givande analys. Den metod som använts medför inte att det i detta skede går att 

genomföra en givande analys. Denna problematik avhandlas mer i kapitel 5.1 - 

Metoddiskussion. 

Nedan genomförs en tolkning av empirin där vi lyfter fram de intressanta resultaten. 

4.4.1 Tolkning av empiri inom organisatoriska förhållanden 
Med Ledarskapsmodellen som referensram och den empiri vi arbetat med så går det inte att 

påvisa att något organisatoriskt förhållande påverkar en specifik faktor eller delfaktor inom 

det utvecklande ledarskapet. En påverkande del ur organisatoriska förhållanden kan påverka 

alla, eller ingen, av delarna i Utvecklande ledarskap. Respondenterna har i några fall angett 

att ett organisatoriskt förhållande direkt har påverkat en faktor, eller delfaktor, inom det 

Utvecklande ledarskapet men vi kan inte utesluta eventuell påverkan på andra delar av 

ledarskapet. Det är till och med sannolikt att andra delar också påverkas. I resultatet kan vi 

därför bara påvisa att ett organisatoriskt förhållande har en påverkan på ledarskapet som 

helhet och i vissa fall om den är positiv eller negativ. 

Struktur 

Effekten av den horisontella differentieringen grundar sig i att det är svårare för plutonchefen 

att vara väl insatt och förstå alla underställdas uppgifter eftersom deras kompetenser är så 

varierande. De respondenter som beskriver en hög horisontell differentiering borde enligt 

Ledarskapsmodellen uppleva detta som en begränsning för deras ledarskap. Detta har dock 

inte någon av plutoncheferna beskrivit och därför kan det inte styrkas att plutoncheferna 

uppfattat en påverkan från horisontell differentiering. 

Den vertikala differentieringen påverkar plutonchefen i flera aspekter. Order som kommer 

från en mer avlägsen nivå är ofta mer övergripande och saknar den detaljupplösning som 

plutonchefen behöver samt att beslutsfattaren kan ha en lägre förståelse för plutonchefens 

verksamhet. Respondenterna uppger även att de ofta kommer med kortare framförhållning 

vilket sannolikt beror på att om de kommit med tillräcklig framförhållning så hade de 

passerat de olika nivåerna och därmed upplevts att de kommit från kompanichefen. Oavsett 

så innebär order med kort framförhållning att plutonchefen måste anpassa sin verksamhet 

vilket gör att den gällande planeringen påverkas och därmed försämras plutonchefens 

förutsättningar vilket ger sämre förutsättningar för ledarskapet. Det finns även en koppling 

mellan vertikal differentiering och plutonens delaktigtighet i organisations, metod och 

tekniska försök eftersom de då får styrningar direkt från konsulter, andra myndigheter och 

central nivå i Försvarsmakten. 
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Eftersom en hög spatial differentiering innebär att de underställda är geografisk utspridda så 

är det en begränsning i plutonchefens möjlighet att utöva ledarskap genom närvaro. Detta 

förekommer i två former; dels plutoner som är utspridda under utbildningstiden, som är 

merparten av tjänstgöringens tid, samt under övningar som andelsmässigt utgör en mindre tid 

än utbildningstiden.  Den höga differentieringen upplevs ha kraftigast påverkan när den 

förekommer under utbildningstiden. För de plutonchefer som har en låg spatial differentiering 

under övningar så är det en omständighet som skapar möjligheter för att utöva ledarskap 

eftersom plutonchefen normalt har bra förutsättningar att närvara hos sin pluton samtidigt 

som övriga uppgifter oftast planeras in före eller efter övningen. För de som har en hög 

spatial differentiering på sina plutoner under övningar så kan det vara svårt att närvara men 

frånvaron av annan verksamhet skapar ändå bättre förutsättningar att avdela tid för ledarskap.  

Regelverk 

Plutonchefernas uppfattning om hur de inomorganisatoriska regelverken påverkar dem är 

väldigt varierande. Order som de är delaktiga i framtagandet upplevs som bättre eftersom de 

då är mer anpassad och verklighetsnära. Order från regementsnivån upplevs ofta som 

begränsande då de ofta har dålig precision och kom med kort framförhållning vilket påverkar 

plutonchefens planering och därmed förutsättningar för att utöva ett utvecklande ledarskap. 

Troligtvis ligger det i sakens natur att order direkt från regementsnivån oftare är mer 

brådskande och det är därför de inte hunnits bearbetas av mellanliggande nivåer. Denna 

uteblivna bearbetning kan vara orsaken till den dåliga precisionen som respondenterna 

beskrivit. 

De utomorganisatoriska regelverken upplevs även de ha både positiv och negativa påverkan. 

Positiv påverkan framkommer av centrala genomarbetade reglementen där plutonchefen 

finner stöd. Troligtvis förekommer detta oftare än vad som är tydligt i empirin men ses som 

en självklarhet varför det inte framträder lika mycket. En likhet med resultatet inom Struktur 

är att metod och teknikutvecklingen även här utmärker sig. Då i en negativ påverkan genom 

frånvaro av, eller inkonsekvens i, regelverk där det är vanligt att bestämmelser i olika former 

inte uppdateras tillräckligt snabbt, eller på annat sätt inte överensstämmer med verkligheten, 

för att vara tillämpliga.  

Maktfördelning 

Resultatet påvisar inte att en decentraliserad eller centraliserad maktfördelning främjar eller 

begränsar deras ledarskap. Det handlar mer om ifall VAD och HUR är centraliserat eller 

decentraliserat. När HUR blir centraliserat så uppfattas det ge en negativ påverkan på 

ledarskapet eftersom det innebär att plutoncheferna har en uppgift att lösa men inte har 

handlingsfrihet i hur det ska lösas. Maktfördelning är den kategori som mest frekvent 

beskrivs ha en positiv påverkan på plutoncheferna. I de flesta fall så upplever de sig vara 

delaktiga i kompaniets planering och har bra förståelse hos sina chefer vilket uppfattas 

naturligt då det är i linje med uppdragstaktiken som Försvarsmakten använder. 

Kultur & Processer 

Något förvånande så visade empirin ingen påverkan från Rutinstyrt beteende. Vad detta beror 

på kan vi endast spekulera i men vi tror att det är ett fall av att ”inte se skogen för alla träd”. 

Med det menar vi att vår organisation är så vana vid en stor mängd rutinstyrda beteenden att 

vi inte längre ser det som något märkvärdigt. En annan förklaring vore att de rutinstyrda 

beteenden som faktiskt finns i Försvarsmakten inte har någon påverkan på ledarskapet vilket 

vi finner osannolikt. #MeToo-debatten upplevs inte ha fått tillräckligt genomslag eftersom 
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den nämns av mindre än hälften av respondenterna. Ett problem av denna magnitud borde om 

tillräckliga åtgärder vidtagits och dessa fått effekt ha haft en mer central roll i empirin 

avseende värdegrund. Andan och klimatet är det som sticker ut med en tydlig positiv 

påverkan på ledarskapet och empirin ger även en koppling till delfaktorn Inspirera och 

Motivera inom det utvecklande ledarskapet. Detta visar sig genom att trots personalbristen i 

Försvarsmakten och att mängden ökade uppgifter belastar hela organisationen så finns det ett 

engagemang, en stolthet och en vilja att utveckla organisationen som märks även på 

plutoncheferna. 

4.4.2 Tolkning av empiri inom Utvecklande ledarskap 
Utifrån den empiriska sammanställningen i kategorin utvecklande ledarskap där 

plutoncheferna ger sin egen syn på faktorer och delfaktorer tolkar vi plutonchefernas 

beskrivningar. Detta redovisas i respektive faktor Föredöme, Personlig omtanke och 

Inspiration motivation.  

Föredöme 

I olika omfattning visar plutoncheferna att de genom sitt resonemang och beskrivning av 

handlingar har förutsättningar att vara ett föredöme. De som ledare vågar stå upp för sina 

värderingar. Exempel på detta är att de påtalar vikten av att stå för sina misstag samt att våga 

stå för sin åsikt vilket vi tolkar som ett trovärdigt agerande enligt Ledarskapsmodellen. De 

visar en vilja att leda sin pluton, de vill visa en delaktighet och närvaro då plutonen löser 

uppgifter. Genom att ta ansvar och inte skylla ifrån sig när något har blivit fel visar de 

exempel på att vara förebilder. De visar att de ser individerna och deras behov som är ett 

exempel på att de tar ansvar för sina medarbetare. 

Personlig omtanke 

I Ledarskapsmodellen beskrivs det under delfaktor konfrontera att en utvecklande ledare 

arbetar med konstruktiv feedback som är tydlig och utgår ifrån det som faktiskt går att ändra 

på (Larsson, et al., 2017). 

Ingen av respondenterna har givit en tydlig bild på vad feedback innebär för dem och hur de 

facto genomför feedback. Några respondenter säger att de ger feedback dock är deras 

beskrivning av vad de gör en beskrivning på att de genomför utvärderingar med personalen. 

Detta kan tolkas som att respondenterna har olika uppfattning av vad feedback innebär. Detta 

kan bero på att respondenterna inte är tillräckligt utbildade på att använda feedback som en 

del i det Utvecklande ledarskapet. 

Plutoncheferna visar genom sina beskrivningar att de på olika sätt visar personlig omtanke 

för sina medarbetare. Detta visas genom att de bryr sig om individen och hur personalen 

uppfattar sin situation på arbetsplatsen samt deras privata situation. Plutoncheferna vill visa 

närvaro och delta när medarbetarna löser arbetsuppgifter och vid denna närvaro får de 

tillfällighet att prata med personalen. De visar en vilja att utveckla sin personal. Personlig 

omtanke visas också genom plutonchefernas beskrivningar om hur de omhändertar och tar uti 

med problem som uppkommer på arbetsplatsen. Exempel på detta är de som tar hand om 

försöker motverka negativ kultur och beteenden inom plutonen. 

Inspiration och motivation 

Ledarskapsmodellen ger följande beskrivning på delfaktorn uppmuntra delaktighet. Delfaktor 

Uppmuntra delaktighet handlar om att ledaren engagerar medarbetarna i att formulerar 
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långsiktiga målbilder samt att medarbetarna för långtgående ansvar. Medarbetarna får 

prestigefyllda uppgifter för att utvecklas. Personalen inspireras att förstå och gilla 

målsättningar (Larsson, et al., 2017). 

Ingen respondent beskriver ett handlande som tydligt uppfyller Ledarskapsmodellens 

beskrivning av delfaktorn Uppmuntra delaktighet. Antydan till ett sådant handlande finns i att 

någon till exempel fördelar ansvar och fördelar uppgifter men Utvecklande ledarskap 

beskriver ”långtgående ansvar” och ”prestigefyllda uppgifter”. Vad detta beror på kan vi bara 

spekulera i. Beror det på att plutoncheferna inte använder uttryck som långtgående ansvar och 

prestigefyllda uppgifter eller är det så att plutoncheferna själva inte anser att deras uppgifter 

som fördelas till de underställda inte inryms inom dessa kriterier. Det vi uppfattar utifrån de 

beskrivningar som plutoncheferna ger till hur de uppmuntrar personalen till delaktighet och 

kreativitet visar på att de försöker inspirera och motivera sin personal. Detta exemplifieras 

genom att de på olika sätt uppmuntrar sin personal till utveckling samt att de genom en 

positiv attityd och deras vilja att vara närvarande chefer på plats har möjlighet att inspirerar 

och motivera personalen. 

4.5 Sammanställning av empirin i kategorin Andra faktorer 
Under utforskandet och kategoriseringen av empirin framkom att respondenterna beskrev 

andra faktorer och fenomen med påverkan på deras ledarskap än de som inryms i 

undersökningens referensram. Vi valde därför att omhänderta denna empiri enligt samma 

metod som övrig empiri men med tre stycken av oss definierade kategorier. Avslutningsvis så 

jämförs resultatet från kategorin Andra faktorer med delar av den tidigare forskningen. 

I detta kapitel redovisas den empiri som vi kategoriserat i Andra faktorer. 

Kategorin Andra faktorer delas in i delkategorierna Genomförandeledning, Resurser och 

Uppgifter. 

Genomförandeledning 

Delkategorin Genomförandeledning har likheter med det som återfinns i Inomorganisatoriska 

regelverk. Skillnaden består i att Regelverk utgörs av mer stående order och 

Genomförandeledning är mer kopplat till order som reglerar specifik verksamhet under en 

begränsad tid. 

Fyra respondenter beskriver att brister i uppgifterna de får begränsar dem i rollen som 

plutonchef. Uppgifterna beskrivs som otydliga och med kort framförhållning samt skapar 

behov av både omplanering och parallella planer för att kunna bedriva verksamhet med 

plutonen.  

Denna osäkerhet medför merarbete och kontraorder och belastar plutonchefen ytterligare. 

Delar av denna påverkan exemplifieras i följande citat: 

”… och då brukar det poppa upp ett antal frågor, då loopar man tillbaka till den man har 

fått uppgiften eller ordern ifrån och så börjar man ställa frågor. Om den personen inte heller 

kan svara, då måste den lyfta det ett steg i sin tur och i bästa fall finns svaret där. Men skulle 

det lyftas ytterligare ett steg så kanske det rinner iväg dagar eller en vecka, och är det 

dessutom då ganska korta tidsförhållanden så innebär det i slutändan att man löser uppgiften 

men inte kanske så bra som man kunde ha gjort det. I värsta fall blir man irriterad och 

förbannad och upplever att då verkar det inte vara så djävla noga då, och så väljer man inte 

att skita i det men att nedprioritera det kraftigt.” 
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Samma respondent uppger även att en direkt konsekvens av detta är att han tvingas 

nedprioritera uppföljningen av yngre kollegor som behöver handledning och uppföljning för 

att utvecklas. 

En annan respondent beskriver att det saknas samordning mellan processerna för 

organisation, teknik- och metodutveckling vilket innebär att de olika styrningarna inte hänger 

ihop i en helhet: 

”Det arbetet som låg till grund för det och hur många rader
4
 vi fick tror jag inte taktade 

riktigt med hur tanken var eller är iallafall. Så vi har försökt använda en organisation som 

inte riktigt är skapt för detta, varken organisatoriskt eller materiellt, för det den faktiskt 

behöver användas till.” 

Resurser 

Flera respondenter anger personalbristen som en starkt påverkande faktor i deras arbete 

eftersom det indirekt påverkar kompetensnivån på deras underställda bland annat på grund av 

brister i utbildning. Det tar även mycket tid då plutoncheferna anger att de till största del 

själva ansvarar för rekryteringen av soldater. En respondent säger följande: 

”Ofta slutar folk efter tre år. Det är i princip då de börjar leverera den effekt som man kan 

förvänta sig av K-förband och då slutar de. Då börjar den här cirkusen om hela tiden.” 

En respondent beskriver att konsekvensen av personalbristen är brister i erfarenhet och 

kompetens hos yngre officerare. Vilket i sin tur ställer högre krav på uppföljning och 

handledning och tvingar honom att välja mellan att leda sin pluton och att handleda sina 

yngre kollegor. 

En annan respondent anser att personalbristen i bataljonsledningen innebär att uppgifterna 

som kommer till honom kommer försent och är av låg kvalité. Detta beskriver han på 

följande sätt: 

”Det märks att den har varit kraftigt reducerad bataljonsledningen, mycket kraftigt 

reducerad. Jag upplever att ibland får man styrningar och order från assistenter som sitter 

där uppe, och gör sitt bästa, ett fantastiskt jobb, men kanske inte riktigt alla gånger förstår 

vad de ger order om.” 

Två respondenter anger en positiv påverkan av tillgängliga resurser där den ena nämner de 

ekonomiska medel som finns avdelat för att genomföra personalfrämjande åtgärder som APT 

och den andra uppger att han har särskilt avdelade personella resurser som stödjer honom 

med administrationen. 

Uppgifter 

Fyra av fem respondenter uppger att de administrativa uppgifterna har en stor påverkan på 

deras arbete. En av dessa uppger att han spenderar en tredjedel av sin arbetstid på 

administration. En annan respondent uppger att han spenderar 20 timmar per vecka vid 

datorn. 

En respondent beskriver administrationen på följande sätt: 

                                                 
4
 Med ”rader” menas i FM interna språkbruk det antal anställda som en organisation skall ha. 
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”Det är ju personaltjänsten som är mina begränsningar. Samtidigt är det mitt jobb också. 

Jag ska administrera min personal. Det är min arbetsuppgift. Men det är samtidigt en 

begränsning, det tar tid från att jag faktiskt kan vara ute med truppen.” 

En annan beskriver sin roll som plutonchef på följande sätt: 

”Ja, lite liksom hårddraget skulle man kunna säga att PlutC idag på en K-pluton är en 

administratör snarare än chef. Det är ju inte bara arbetstidsadministration. Det är 

tjänstledigheter, det är sjukskrivningar, det är rehabiliteringsärenden, det är medaljering, 

alltså det är det är ju personaladministration generellt, det är en del ekonomi, inte 

jättemycket på plutonsnivån men det är ändå ekonomi. Sen går det ju i vågor såklart. Men 

generellt skulle jag säga att merparten av arbetstiden som PlutC går åt för olika typer av 

administration.” 

En respondent beskriver att uppgifterna och den höga arbetsbelastning de medför får 

allvarliga konsekvenser för dennes utvecklande ledarskap och uthållighet som plutonchef 

med följande citat: 

”Arbetsbelastningen kan jag uppleva är relativt hög, jag tror att man haft en timmes lunch 10 

till 15 gånger sedan i höstas. Ibland blir det till att sitta kvar och oftast är man förs på plats 

på jobbet och kör i gång så att man vet att verksamheten rullar igång 0740. Truppen ställer 

upp, då behöver man ha lite förberedelsetid. Med så oerfarna plutonsbefäl så ökar mitt 

kontrollbehov vilket gör att jag behöver detaljstyra dem, vilket jag kanske inte borde för att 

utveckla dem mer, det blir alltid en avvägning, truppen eller de yngre officerarna. Det är 

ganska hög arbetsbelastning, det är ingen annan som gör uppgifterna om man själv tar ut 

ledighet. Där tror jag att vi har något att fundera till på generellt för jag upplever att efter ett 

par år som plutonchef så är man ganska slutkörd, ganska trött tyvärr. Det kanske också är ett 

tecken på att en plutonchef idag är något yngre och mer oerfaren än vad det var den var för 

15 år sedan. Har man tur så har man en erfaren ställföreträdare, annars så blir det ganska 

slitit. Det är lite sorgligt att när man nu ska lämna plutonchefsjobbet så tycker man att det 

ska bli väldigt, väldigt skönt… väldigt skönt att återhämta” 

Två respondenter beskriver att ceremoniella uppgifter som högvakt och statsbesök påverkar 

deras arbete negativt. Uppgifterna kommer ofta med kort framförhållning och är hårt 

reglerade i när och hur de skall lösas. 

4.5.1 Tolkning av kategorin Andra faktorer 
Nedan tolkar och redovisar vi den empiri som vi kategoriserat under Andra faktorer. 

Genomförandeledning 

En ineffektiv högre ledning skapar otydlighet och merarbete för plutoncheferna. Vissa 

uppgifter får regementet med kort framförhållning och detta kommer självklart att innebära 

kort framförhållning även för plutoncheferna. Det finns en subjektiv del i uppfattningen om 

huruvida ledningen påverkar plutonchefen negativt som är kopplat till plutonchefens syn på 

uppgiften. Anser man att uppgiften är irrelevant och ointressant så beskrivs den med en 

negativ påverkan på ledarskapet och uppfattas den intressant och relevant så beskrivs den 

med positiv, eller neutral, påverkan. Oaktat om plutonchefen anser att uppgiften är positiv 

eller negativ så innebär kort framförhållning att verksamhet omplaneras och uppgifter 

förändras för de underställda. Detta ger en negativ påverkan på hans ledarskap. 
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Resurser 

Personalbristen är den resurs som sticker ut som resursbrist i empirin. Personalbristen leder 

till brister i erfarenhet och kompetens. Den påverkar även kvaliteten i de order och uppgifter 

som ställs till plutoncheferna. Konsekvensen av dessa brister är mer arbete för den personal 

som finns vilket gör att plutonchefer måste prioritera bort verksamhet som de anser är viktig. 

Sammantaget så medför personalbristen mer arbete för alla och mindre tid för plutonchefen 

att närvara med sin pluton och utöva ledarskap. 

Uppgifter 

Centralt i denna kategori är den administration som plutonchefen har som uppgift. Samtidigt 

som plutonchefen har en pluton att leda så lider hans ledarskap av mycket och ibland tunga 

processer inom framförallt personaltjänst och administration av personal. Dessa uppgifter tar 

mycket tid i anspråk och begränsar plutonchefen möjlighet att närvara hos sin pluton och 

yngre kollegor. Även personalomsättningen bland underställda har en tydlig effekt på 

plutonchefen. Den genomsnittliga anställningstiden 2015 för en GSST/K-anställd var 2,5 år 

(Försvarsmakten, 2016). Detta innebär precis som en respondent beskriver det att det pågår 

en kontinuerlig rekryteringsprocess som är plutonchefens uppgift att genomföra. 

En annan försvårande omständighet är att soldaterna kan ha kraftigt varierande 

utbildningsståndpunkt då personal omsätts på individuell nivå vilket ytterliga komplicerar 

verksamheten. Konsekvensen för plutonchefen är att soldater kan få genomföra samma 

utbildning flera gånger eller att en soldat inte får den utbildning denne behöver eftersom det 

inte finns resurser att bedriva utbildningsverksamheten med anpassning till enskild individ. 
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5 Avslutande diskussion och slutsatser 
I detta kapitel redovisas och diskuteras våra slutsatser samt den metod som använts och hur 

den har påverkat undersökningen. Kapitlet avslutas med rekommendationer för framtida 

forskning. 

5.1 Metoddiskussion 
I detta kapitel diskuterar vi vilka effekter som kan ha påverkat undersökningen utifrån vår 

förförståelse, urvalet av respondenter, insamling av empiri och analys av data. Denna 

diskussion medför att kvalitetsaspekter för undersökningen synliggörs.  

5.1.1 Vår förförståelse och påverkan 
Undersökningen genomförs på Ledningsregementet där vi normalt tjänstgör. Att studera den 

egna arbetsplatsen kan ha både fördelar och nackdelar (Jacobsen, 2017). Fördelarna kan vara 

att vi har en förförståelse för hur organisationen är uppbyggd och detta kan också medföra att 

vi möts med öppenhet och förtroende från respondenterna som skall intervjuas. En förståelse 

av respondenternas arbetsuppgifter och organisation kan möjliggöra bra och djupare 

följdfrågor under intervjuerna. Utifrån en förförståelse kan vi bedöma respondenternas svar 

och dess kvalitet. Nackdelarna kan vara att vi har förutfattade inställningar och utvecklat 

blinda fläckar som gör att vi inte ser vissa saker som en person från utsidan skulle se 

(Jacobsen, 2017). Som undersökare kan vi ha en effekt på de respondenter vi intervjuar 

(Jacobsen, 2017). Vi har tjänstgjort inom försvarsmakten under flera år och vi har tjänstgjort 

som plutonchefer. Det finns en risk att vi kan påverka respondenterna under intervjun på 

grund av våra egna erfarenheter och fördomar. En åtgärd för omhänderta detta har varit att vi 

inför intervjuerna diskuterat vår förförståelse och hur vi kan göra för att minska vår påverkan 

på respondenterna. Genom att medvetengöra för oss själva att vi kan påverka så medför detta 

att vi försöker vara neutrala under intervjuerna och fokuserar på att ställa öppna frågor till 

respondenterna. Det som också minskar vår påverkan är att utforma en semi-strukturerad 

intervjuguide med öppna frågor med kategorier från Ledarskapsmodellen och utifrån detta 

ställa öppna följdfrågor på de svar som respondenterna ger. Utifrån tidigare redovisad 

förförståelse kan vi ha påverkat respondenterna men vi upplever inte att vår förförståelse har 

haft någon nämnvärd negativ påverkan. Respondenterna har svarat ärligt och uttömmande på 

våra frågor. 

5.1.2 Urval av respondenter 
Vid arbetet med att välja ut respondenter till undersökningen genomfördes enligt de tre steg 

som redovisas i metodkapitlet (kapitel 3.2). Under analysen identifierades det att en 

respondent inte var plutonchef utan del i en plutonsledning då den ordinarie plutonchefen var 

tillfälligt kommenderad. Respondentens tidigare erfarenhet var för begränsad för att uppfylla 

våra urvalskriterier varför dennes intervju ströks ur empirin. Undersökningen bygger således 

på intervjuer från fem respondenter. Utifrån antalet respondenter och fördelningen mellan 

olika bataljoner ser vi att vi har en förutsättning att få in empiri som kan beskriva likheter och 

skillnader på organisatoriska förhållanden inom regementet. En begränsning för 

undersökningen är spridningen på respondenter från respektive kompani och bataljon. Med 

fler respondenter från respektive kompani hade troligen en tydligare bild på organisatoriska 

förhållanden från denna nivå framkommit.  

5.1.3 Kontexteffekt och datainsamling 
Den plats undersökaren väljer att genomföra intervjuer på har en påverkan på respondenterna 

och har som regel påverkan på innehållet i intervjun (Jacobsen, 2017). Den plats som valdes 

för intervjuerna var ett samtalsrum på Ledningsstridsskolan. Valet att genomföra intervjuerna 
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på garninsonsområdet medför en naturlig miljö för respondenterna. Vi undvek att genomföra 

intervjuerna i respondenternas byggnader och kontor då detta troligtvis skulle innebära 

störande inslag från övrig personal. Det vi såg som positivt var att samtalsrummet medförde 

en lugn miljö där vi fick sitta ostörda. Vi upplevde att respondenterna kände sig avslappnade 

och svarade uttömmande och ärligt på våra frågor. 

Som undersökare ska man kritiskt värdera om källan delger riktig information (Jacobsen, 

2017). Vi uppfattar att respondenterna gav ett lugnt och avslappnat intryck under 

intervjuerna. De öppna intervjufrågorna medförde att respondenterna gav beskrivningar på 

händelser och deras egen uppfattning på sitt ledarskap i olika situationer. Respondenterna 

beskriver både positiva och negativa aspekter på hur organisationen påverkar dem. Vi 

uppfattar att respondenterna ger ärliga svar och beskrivningar på de frågor vi ställer. 

Det kan diskuteras om vald metod för insamling av data har varit den som ger bäst 

förutsättningar att få in empiri. Valet för att insamla empiri var genom djupintervjuer där vi 

utifrån undersökningens referensram skapade en semistrukturerad intervjuguide. 

Intervjuguiden var en grund för intervjuaren att ställa öppna frågor med följdfrågor för att få 

in empiri om hur plutoncheferna uppfattar att de omgivningskarateristiska organisatoriska 

förhållandena påverkar deras ledarskap samt hur plutoncheferna ser på sitt eget ledarskap. 

Här kan det diskuteras om det är en relevant sanning som framkommer då plutonchefen själv 

ska skatta sitt ledarskap. Vi har diskuterat att om man vill få en mer objektiv bild av hur 

plutoncheferna nyttjar ett utvecklande ledarskap så kan man genomföra en 

enkätundersökning med plutonchefernas underställda och/eller överordnade. Detta medgavs 

ej på grund av tiden till förfogande. Man ska vara medveten om att resultatet vad avser 

egenskattning av ledarskapet bygger på plutonchefernas subjektiva bedömning.   

5.1.4 Analysens påverkan på resultatet  
Vid tolkning av empirin finns det risk att man lägger in egna värderingar samt att man i 

kategoriseringen av empiri tar ut textstycken som under den fortsatta analysen tappar sitt 

sammanhang. Våra frågor under intervjuerna bygger på de kategorier som var förutbestämda 

utifrån referensramen. Kategoriseringen innebar en tolkning och insortering av empiri till 

respektive kategori. Tolkning och indelning till kategorier genomfördes först enskilt av oss, 

sedan jämförde vi resultatet med varandra och kategoriserade empirin. På samma sätt 

arbetade vi med innehållsanalysen av empiri där vi först analyserade enskilt för att sedan 

jämföra resultatet och därefter sammanställa analysen. Detta medför att vi har diskuterat de 

samband som vi har sammanställt. Vid arbetet med resultatkapitlet har vi valt ut citat. Dessa 

citat har kontrollerats mot den transkriberade texten för att kontrollera att vi inte 

missuppfattat sammanhanget och meningen med citatet. 

För att kontrollera att vi har uppfattat och att vi har tolkat intervjutexten korrekt samt att de 

sammanhang om faktorer som vi har uppfattat ger en beskrivning utifrån vad respondenterna 

har angivit så har vi genomfört en respondentkontroll. Vi har visat respektive respondent de 

sammanhang som vi har sammanställt ur empirin och till detta visat vilka citat vi avser nyttja 

för att påvisa dessa sammanhang. Samtliga respondenter uppger att vi har uppfattat deras 

beskrivning av de olika fenomenen på ett korrekt sätt. I samband med detta har samtliga 

respondenter godkänt att vi får nyttja deras respektive citat i vår undersökning. Detta ger 

resultaten en hög trovärdighet. 

I kategorisera-skedet av vår analysmodell (Figur 8) så genomförde vi en innehållsanalys med 

stöd av definitionerna i Ledarskapsmodellen för att kategorisera empirin till kategorikort. 

Detta innebär att en ytterligare analys av den redan analyserade empirin inte kan förväntas ge 
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någon mer eller djupare kunskap. Att fråga en respondent hur han uppfattar att förhållande X 

påverkar honom för att sedan kategorisera hans svar i kategori X gör att det sedan i en analys 

blir ointressant att undersöka om det han beskriver tillhör kategori X. Vi har därför valt att 

tolka empirin med Ledarskapsmodellen som stöd och har då lyft fram de intressanta resultat 

som empirin innehåller. 

5.1.5 Överförbarhet 
Överförbarhet, extern giltighet, innebär i vilken grad det går att generalisera resultatet från 

undersökningen till andra grupper än den man har undersökt (Jacobsen, 2017). Det har inte 

varit möjligt att intervjua plutonchefer från alla kompanier på Regementet. Anledningen till 

detta är dels den tillgängliga tiden för undersökningen samt urvalskriterier för 

undersökningen.  

Då det är ett begränsat antal respondenter från Ledningsregementet kan man diskutera i 

vilken omfattning mättnad har uppnåtts. Information som handlar om detaljer inom 

organisatoriska förhållanden som beskriver och handlar om det som inryms inom 

kompanierna och till viss del inom bataljonerna där uppfattar vi att det troligen skulle 

framkomma ny information om flera respondenter intervjuades. Vi uppfattar att många av 

respondenterna tar upp liknande fenomen och beskrivningar på organisatoriska förhållanden 

och det som är tydligt är den information som vi anser inte inryms inom organisatoriska 

förhållanden, det vi valt att kalla andra faktorer, där samtliga respondenter beskriver resurser 

och uppgifter som påverkar deras ledarskap. I detta fall uppfattar vi att vi uppnått mättnad. 

Det kan diskuteras i vilken omfattning det går att överföra resultatet till andra plutoner än de 

undersökta inom Ledningsregementet men den komplexitet som vi beskriver i kapitel 5.2 - 

Slutsatser gör att det inte går att överföra till andra plutoner. Vissa storheter i slutsatserna som 

till exempel Andra faktorer går säkert att återfinna på flera förband i Försvarsmakten men att 

överföra resultatet av undersökningen är inte möjligt. En liknande undersökning på ett annat 

förband skulle kunna leda till ett liknande övergripande resultat men detaljerna skulle 

säkerligen skilja sig åt. 

5.2 Slutsatser 

5.2.1 Organisatoriska förhållandens inverkan på ledarskapet 
Vårt syfte med undersökningen var att med utgångpunkt i Ledarskapsmodellen beskriva om 

de organisatoriska förhållandena påverkar utövandet av ledarskapet. Svaret på detta blir ett 

tydligt JA – de påverkar. Svaret på frågan HUR plutoncheferna uppfattar att det påverkar 

framträder däremot inte lika tydligt i empirin. 

Ett organisatoriskt förhållande kommer att påverka ledarskapet hos en chef samtidigt som 

denne också påverkas av andra organisatoriska förhållanden (Larsson, et al., 2017). Eftersom 

ledarskapet även grundar sig på ledarens individuella egenskaper så kommer olika ledare att 

påverkas olika av ett och samma förhållande (Larsson, et al., 2017). Detta sammantaget kan 

sannolikt vara en förklaring till varför det inte går att i empirin hitta tydliga kopplingar 

mellan ett organisatoriskt förhållande och en påverkan på ledarskapet. 

Undersökningen visar dock att ett och samma förhållande kan upplevas vara en begränsning 

eller en möjlighet beroende på individen samt övriga förhållanden. I vår undersökning så 

beskrev två respondenter samma situation av decentraliserad maktfördelning där den ena 

upplevde det negativt att han fick detta ansvar och den andra upplevde det som positivt med 

samma ansvar. 
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Man kan även anta att ett förhållande som ger en begränsning i ett avseende kan ge en 

möjlighet i ett annat enligt nedanstående resonemang: 

En pluton som har en mycket stor horisontell differentiering kan påstås vara 

svår att leda då chefen har svårt att förstå alla underställdas kompetenser och 

uppgifter i detalj. Samtidigt så kan detta tillfälle nyttjas för att uppmuntra 

delaktighet genom att ge långtgående ansvar till de underställda.  

De organisatoriska förhållandenas påverkan på ledarskapet är alltför komplext att beskriva 

mellan ett förhållande och ett ledarskap. Alla ingående delar påverkar varandra och ledaren 

har att hantera detta. Det är med andra ord upp till ledaren att identifiera möjligheterna för ett 

Utvecklande ledarskap och utnyttja dessa efter bästa förmåga. 

5.2.2  Plutonchefernas utvecklande ledarskap 
Den beskrivning som plutoncheferna ger både av vad Utvecklande ledarskap innebär för dem 

och hur de beskriver sig utöva detta ledarskap så kan vi konstatera att de både har viljan och 

kunskapen för att vara utvecklande ledare.  

Att plutoncheferna skulle vara föredömen kan inte med denna studie bekräftas. 

Plutonchefernas resonemang och beskrivning på till exempel att de tar ansvar för uppgifter 

och de beskrivningar de ger om hur de bryr sig om sina underställda både inom arbetet men 

också för individens behov. Vi bedömer att de har goda förutsättningar för att vara 

föredömen. 

Plutonchefernas beskrivningar på hur de uppmärksammar individens behov och potential för 

prestationer och utveckling samt att de lyssnar på sin personal och försöker lösa den enskildes 

behov tyder på att de visar personlig omtanke. 

Om plutoncheferna inspirerar och motiverar sina underställda kan vi inte i denna 

undersökning bekräfta. Utifrån deras beskrivningar på åtgärder och hur de uppmuntrar till 

delaktighet och hur de beskriver att de uppmuntrar kreativitet så har de förutsättningar för att 

inspirerar och motivera sin personal 

Viljan att närvara och delta när de underställda löser uppgifter tar respondenterna upp som 

något positivt och något de försöker göra. Det är genomgående i alla intervjuer att 

plutoncheferna uppfattar att de har begränsningar i tid att närvara och delta när plutonen löser 

uppgifter. 

5.2.3 Andra faktorers inverkan på ledarskapet 
Redan under intervjuerna så kunde vi ana, även om vi inte insåg, att det fanns andra faktorer 

som påverkade plutonchefernas ledarskap i större omfattning än de organisatoriska 

förhållandena. Det utvecklande ledarskapet kan utövas från alla nivåer. Från de högre 

nivåerna så sker det genom ett indirekt ledarskap men för plutonchefen på 1’a linjens så sker 

detta genom ett direkt ledarskap. Det direkta ledarskapet kräver närvaro hos de underställda 

och denna närvaro är det som plutoncheferna beskriver sig sakna tid för. 

Bristen i tid beror på flera olika faktorer och de är dessutom delar av varandra eller har 

kopplingar till varandra: 

 Personalbristen på överordnade nivåer medför att Genomförandeledningen är 

bristfällig. Order har sämre precision och ges för sent. 
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 Personalbristen i samverkan med att plutonchefen har uppgiften att genomföra 

rekrytering skapar en stor arbetsbelastning.  

 Personalbristen i samverkan med det faktum att soldaterna tjänstgör i snitt mindre än 

tre år innan kontrakten avslutas innebär en hög personalomsättning. Detta innebär att 

rekryteringen pågår kontinuerligt men även att utbildningsnivåerna kan skilja avsevärt 

inom en och samma pluton. Den skillnaden i sig blir en utmaning i ledarskapet då alla 

utbildningar inte kan individanpassas utan soldater kan bli utan utbildning alternativt 

få genomföra samma utbildning flera gånger. 

 Den administration som plutonchefen är ålagd att göra är mycket tidskrävande. 

Alla ovanstående faktorer påverkar plutoncheferna negativt. Skillnaden mellan 

personalbristen och den administrativa belastningen är att bristen på personal och 

omsättningen är en icke avsedd effekt från myndighetens sida och det arbetas för att lösa 

detta. Den administrativa belastningen är inte något som det har getts uttryck för att det skall 

förändras vilket innebär att den kvarstår som en kraftig begränsning för plutonchefen. 

Slutsatserna ur Andra faktorer ligger väl i linje med tidigare forskning. Sezer beskriver i sin 

undersökning (Sezer, 2015) att informanterna tidvis har för hög arbetsbelastning och att den 

ökade mängden administrativt arbete gör att de inte kan vara tillgänglig för sina medarbetare. 

Hedmarks undersökning (Hedmark, 2012) konstaterar, precis som vi, att det utvecklande 

ledarskap genom det direkta ledarskapet kräver närvaro hos de underställda. Informanterna i 

hans undersökning beskriver också att de tvingande administrativa uppgifterna leder till lägre 

närvaro hos de underställda. 

Den höga arbetsbelastningen i förhållande till kapacitet och resurser är naturligtvis inte bra 

för arbetsmiljön. En av respondenterna i vår undersökning uttryckte sig så här: 

”Arbetsbelastningen kan jag uppleva är relativt hög, jag tror att man haft en timmes lunch 10 

till 15 gånger sedan i höstas. Ibland blir det till att sitta kvar och oftast är man förs på plats 

på jobbet och kör i gång så att man vet att verksamheten rullar igång 0740. Truppen ställer 

upp, då behöver man ha lite förberedelsetid. Med så oerfarna plutonsbefäl så ökar mitt 

kontrollbehov vilket gör att jag behöver detaljstyra dem, vilket jag kanske inte borde för att 

utveckla dem mer, det blir alltid en avvägning, truppen eller de yngre officerarna. Det är 

ganska hög arbetsbelastning, det är ingen annan som gör uppgifterna om man själv tar ut 

ledighet. Där tror jag att vi har något att fundera till på generellt för jag upplever att efter ett 

par år som plutonchef så är man ganska slutkörd, ganska trött tyvärr. Det kanske också är ett 

tecken på att en plutonchef idag är något yngre och mer oerfaren än vad det var den var för 

15 år sedan. Har man tur så har man en erfaren ställföreträdare, annars så blir det ganska 

slitigt. Det är lite sorgligt att när man nu ska lämna plutonchefsjobbet så tycker man att det 

ska bli väldigt, väldigt skönt… väldigt skönt att återhämta” 

5.3 Framtida forskning och rekommendationer 
Vi har i denna uppsats undersökt plutonchefens utvecklande ledarskap och om de 

organisatoriska förhållanden som beskrivs i Ledarskapsmodellen (Larsson, et al., 2017) 

påverkar detta. Vår slutsats om de administrativa uppgifternas påverkan på ledarskapet är ett 

område där en djupare kunskap kan ha ett stort värde. 

I en sådan forskning bör det belysas inom vilka andra områden som dessa uppgifter påverkar 

plutonchefens ledarskap. Kan en plutonchef som utövar ledarskap från befälsrummet 

förutsättas bära ledarskapet för sin pluton även i krig? Vilka är de långsiktiga effekterna på 
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synen på plutoncheferna då de blivit mer administrativa chefer? Dessa är exempel på 

frågeställningar som vore intressant och kunskapsskapande att besvara. 

Vi rekommenderar LedR att det, i dialog med plutoncheferna, undersöks vilka åtgärder som 

är lämpliga och möjliga att vidta för att lätta på arbetsbelastningen och den administrativa 

bördan för plutoncheferna. Sådana åtgärder skulle skapa mer tid för plutoncheferna att 

närvara hos sina underställda och därmed avsevärt öka plutonchefernas möjligheter att vara 

utvecklande ledare både för sina soldater och underställda kollegor. En sådan undersökning 

bör omfatta alla plutonchefer vid LedR då både förutsättningarna och uppfattningarna om 

dessa förutsättningar är individuella. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Inledningsvis i intervjun vill vi att plutonchefen ska beskriva plutonen samt beskriva vad 

plutonen och han/hon gör. Detta ger oss en förståelse för den specifika plutonen och den 

verksamheten som bedrivs. Utifrån denna förståelse vill vi fortsätta intervjun genom att följa 

upp det plutonchefen har sagt.  

I kolumnen ”Intervjufrågor” skall den högsta nivån ses som intervjufrågor och de 

underliggande är exempel på uppföljningsfrågor som används som ett stöd och anpassas efter 

respondentens svar och intervjuns framåtskridande. 

Teman Intervjufrågor 

Inledande genomgång 

 Syftet med undersökningen 

Uppsatsen syftar till att undersöka plutonchefens förutsättningar att nyttja ett utvecklande 

ledarskap i rollen som plutonchef utifrån omgivningskarakteristiska förutsättningar som finns 

i organisationen. 

 Säkerhetstjänst 

Vi är inte intresserade av hemlig information. Undvik krigsorg, krigsbefattningar m.m. 

 Anonymitet 

Vi kommer sammanställa alla intervjuer och anonymisera alla deltagare.  

Om vi vill använda citat ur intervjun så kommer vi att kontakta dig innan för godkännande. 

 Frivillighet 

Du kan närsomhelst välja att inte delta i intervjun. Du kommer efter intervjun att få 

möjligheten att påverka innehållet. 

 För att kunna arbeta med dina svar så vill vi spela in intervjun. Är det OK? 

1. Verksamhet (inledande 

beskrivning) 

Basfakta 

 Namn 

 Grad 

 Ålder 

 Familjesituation 

 Pluton, komp 

 Examensår 

 År som plutonchef 

 K / T / P / GMU 

 Antal underställda exkl plutonsledning 

 Antal i plutonsledning 

o Indelning 

Beskriv din pluton? 

 Storlek 

 Org 

 Uppgift 

 Mtrl 

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? 

 När kommer du till jobbet? 

 Dricker du kaffe? 

 Hur ser en normal dag ut? 

Hur ser en typisk vecka ut på plutonen? 

 Verksamhet 



Högskolan i Halmstad 2018-06-12 Sida 2 av 4 

Ottersgård & Öberg Bilaga 1 - Intervjuguide 

 Utbildningar 

 Fys 

Hur ser utbildningsåret ut? 

 Övningar 

DEL I – Omgivningskarakteristiska organisatoriska faktorer 

2. Struktur [Horisontell differentiering] 

Kan du beskriva kompaniets organisation? 

Skulle du beskriva din pluton som homogen? 

 Uppgifter 

 Utbildningar/kompetenser 

 Ålder 

 Anställningsformer 

 

[Vertikal differentiering] 

Vilka ledningsnivåer skulle du säga påverkar dig? 

 Inom olika funktioner 

 [Spatial differentiering] 

Är din pluton alltid samlad eller kan den vara 

utspridd? 

 Övning resp på kasern 

3. Regelverk Vilka reglerverk/styrdokument upplever du påverkar 

dig mest? 

[Inomorganisatoriska] (Regementet) 

 RegO 

 BatO 

 KompO 

o Delaktig i KC planering 

 

[Utomorganisatoriska] 

 Lagen om anställningsskydd 

 PRIO 

 SäkI 

 Förarbevis 

 FMO 

4. Maktfördelning Är ledningen av kompaniet/bataljonen centraliserat 

eller decentraliserat? 

Hur leder KC kompaniet? 

 Målsättningar/detaljstyrning 

Upplever du att du har de mandat du behöver? 

 Uppdragstaktik 

 Anskaffning 

 Personaltjänst 

 Delaktig i planering 

 Frihet i genomförande 

5. Kultur & Processer [Rutinstyrt beteende] 

Upplever du att det finns icke dokumenterade rutiner 

som påverkar dig som plutonchef? 

 Ceremonier 
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 Traditioner 

 Sätt att prata 

 

[Delade normer] 

Hur är normen på komp/bat? 

Tillåter normen på komp/bat både känslor och 

professionalism? 

 Uppgiftsfokuserad 

 Behålla kylan i akuta situationer 

 Inte visa tvivel eller rädsla 

 Vara fysiskt och psykiskt stark 

<Kontra> 

 Stötta personer som är rädda 

 Aldrig överge sin grupp 

 Bidra till ett öppet emotionellt klimat 

 

[Anda/klimat] 

Hur är andan och klimatet på kompaniet/bataljonen? 

Hur påverkar andan och klimat din roll som 

plutonchef? 

 Behandling av soldater 

 Självkänsla inom plutonen/övriga org’en 

6.  Finns det några andra organisatoriska faktorer som 

påverkar dig i ditt arbete som plutonchef? 

 Hur påverkar dessa faktorer dig i ditt arbetet? 

Vilka styrkor anser du att organisationen har? 

Vilka svagheter anser da att organisationen har? 

DEL II – Det utvecklande ledarskapet 

7. Föredöme Vad innebär det att vara föredöme för dig som 

plutonchef? 

På vilket sätt är du ett föredöme för din personal? 

I vilka situationer är du ett föredöme? 

 Tar sitt ansvar på ett föredömligt sätt. 

 Står för sin uppfattning i viktiga frågor. 

 Handlar i överensstämmelse med sina 

uttryckta åsikter. 

 Vidtar åtgärder när det behövs. 

Minnesord 

 Fys (Deltar? Leder? Prestation?) 

 FUSA 

 Deltagande 

 Fackman 

 

Vilka begränsningar/möjligheter ger organisationen 

dig att vara ett föredöme? 

I respektive svar skall det följas upp med frågor om 

varför/varför inte det är så? 

(Vad ur detta går att koppla till de organisatoriska 
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förutsättningarna? Både positiva och negativa skall 

härledas.) 

8. Personlig omtanke Vad innebär det att visa personlig omtanke för dig 

som plutonchef? 

På vilket sätt visar du personlig omtanke för dina 

underställda? 

I vilka situationer visar du personlig omtanke för 

dina underställda? 

 Tar hänsyn till personliga förutsättningar. 

 Visar förståelse för andras behov. 

 Är en person som underställda vänder sig till 

i förtroende. 

Minnesord 

 Relation med underställda 

 Hur hanteras svåra personalärenden 

 Har soldaterna förtroende för PlutC? 

 Hur är relationen med kollegor och andra 

plutonchefer? 

Vilka begränsningar/möjligheter ger organisationen 

dig att visa omtanke? 

9. Inspiration & Motivation Vad innebär det att inspirera & motivera för dig som 

plutonchef? 

Hur gör du för att inspirerar & motiverar du din 

personal? 

I vilka situationer inspirerar & motiverar du dina 

underställda? 

 Stimulera personalen till att uppnå personliga 

mål. 

 Inspirerar personalen till utveckling i arbetet. 

 Ger feedback på utförda arbetsinsatser. 

 Berömmer personalen när de har gjort ett bra 

arbete. 

Minnesord 

 Belöningar 

 Löner 

 Förståelse för målbilden 

 Utvecklingssamtal 

 Teambuilding 

 Stolthet i plutonen och för plutonen 

Vilka begränsningar/möjligheter ger organisationen 

dig att inspirera och motivera? 

Avslutning 

 Är det något du vill tillägga eller ändra? 

 Är det ok att vi använder intervjun i vår undersökning? 

 


