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 Militära ledare måste under svåra för-
hållanden fatta snabba beslut som både sä-
kerställer säkerheten för gruppen samtidigt 
som det möjliggör lösandet av den militära 
uppgiften. Chefer som upplever osäkerhet 
eller brister i emotionell kontroll kan tveka 
i avgörande situationer. De kan komma att 
skada sig själva och underställda genom att 
fatta ett dåligt beslut eller inget beslut alls. 
 En ledare är alltid beroende av sin själv-
kontroll och självsäkerhet, på stridsfältet 
blir detta beroende särskilt tydligt. Med 
självkontroll avses förmågan att kunna 
fungera och utföra sin huvudtjänst även 
under svåra psykiska påfrestningar och 
med självsäkerhet avses tilltron till denna 
förmåga. Inte en övertro, utan en realistisk 
medvetenhet om sin faktiska, mänskliga 
kapacitet. 
 En välgrundad självsäkerhet kommer 
från vetskapen att ens personliga färdighe-
ter är tillräckliga. En tilltro till förmågan att 
fungera även i pressade situationer. Då en 
person är medveten om sina tillgångar och 
begränsningar presterar han eller hon ofta 
högre, genom att utöva en större kontroll 
över sina emotioner och beteendeyttringar. 
Medvetenheten om sina tillgångar skapar 
ett lugn och en självsäkerhet hos personen. 
Att utstråla denna självsäkerhet sänder ett 
underförstått meddelande till underställda 
att de ska lita på ledarens kompetens för 
att ledaren vet att den existerar. 

ett gammalt talesätt säger att chefen 
alltid är först ut genom flygplansdörren, 
agerar föredöme och tar sig an de faror 
han eller hon begär andra att acceptera. Ja-
mes Gavin brukade välkomna yngre chefer 
till förbandet genom att ge dem ett koncist 
råd. Att leda, menade Gavin, betydde att 
man som chef var ”Sist att ställa sig i mat-
kön och först ut genom flygplansdörren.” 
I slutet av februari i år underströks på nytt 
detta talesätt. Då stod arméinspektören 
följd av chefen för K3 och chefen för Fall-
skärmsjägarskolan först i laget när solda-
terna skulle göra sitt första mörkerhopp.1

 Men vad är det vi uppnår genom att stå 
först i ledet? Vi befinner oss i en tidsålder 
då fällningar med fallskärm sällan före-
kommer, i en försvarsmakt som endast säll-
synt använt sig av denna metod. Hur aktu-
ellt är talesättet och går det fortfarande att 
använda?
 Den avgörande effekten av att stå först 
är tilliten det ger, både hos de underställda 
och hos en själv. En tillit som är avgörande 
för att kunna lösa krävande uppgifter.

Ledarskap under svåra förhål-
landen
Det saknas inte forskning eller litteratur 
om ledarskap, tvärt om. Utmaningen är 
snarare att helt omfatta de extrema stress-
faktorer och krav som stridsfältet medför.

Sist i matkön, först ut genom  
flygplansdörren
Halo-effekt av Halo-hoppning

av David Bergman
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Detta är särskilt tydligt då just Halo-hopp-
ning, High Altitude Low Opening, är ett av 
de främsta militära exemplen på just den-
na effekt. 
 En nyligt publicerad studie stöder det-
ta argument. Den följde ett stort antal in-
divider före, under och framförallt efter 
att de genomfört en krävande utbildning i 
fallskärmstjänst.2 Resultaten påvisade vad 
många redan vet; att utbildningen ger en 
märkbart högre tilltro till sin egen förmåga 
att agera i pressade situationer. 
 Det mest intressanta är dock att perso-
nerna blir mer framgångsrika även inom 
andra områden, och att underställda solda-
ter litar mer på chefer som de vet genomgått 

 Första gången en person hoppar fall-
skärm är ofta en intensiv och ibland skräm-
mande upplevelse. Hopparna lär sig att 
överkomma en betydande upplevd risk och 
kontrollera eller undertrycka den ångest 
och rädsla som de allra flesta ofrånkomli-
gen upplever. Detta är en av anledningarna 
till att fallskärmstjänst ofta ingår i den mi-
litära ledarskapsutbildningen.

Halo-effekten av Halo- 
hoppning
En psykologisk Halo-effekt betyder att ett 
personlighetsdrag sprider sig till andra, 
även om de inte har någon logisk relation. 

Landning med en MC-4 RAPS (Ram Air Parachute System) efter ett övningshopp på Luzon Drop 
Zone utanför Fort Bragg i North Carolina. Fallskärmshoppning ökar personers förmåga även i 
andra pressade situationer. 
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fallskärmsutbildning. 
Att kun  na hoppa 
fallskärm har egent- 
ligen ingen koppling 
till att kunna leda en 
pluton i strid. Men 
tilltron associerad 
till att överkomma 
en svår     uppgift ger 
en över sp ridning att 
uppgifter med lik-
nande svårighets- 
grad  kan överkom-
mas på sam ma sätt. 
 Denna Halo-effekt 
från Halo-hoppning 
är synnerligen intres-
sant då den återfinns 
bara där. Utbildning-
ar i flygning, dykning eller klättring uppvi-
sar inte samma resultat. Vad som gör fall-
skärmstjänsten speciell har förmodligen 

inget enkelt svar. En 
del av förklaringen kan 
ligga i den upplevda 
risk som den medför.
 Det studier och er-
farenheter tydligt visar 
är att fallskärmsutbild-
ning ökar en ledares 
förmåga att lösa sina 
uppgifter under svå-
ra förhållanden. Fall-
skärmstjänst bör där-
för även i framtiden 
vara ett sätt att förbe-
reda blivande chefer 
för de svåra utmaning-
ar som de kommer att 
ställas inför.
 

Författaren är kapten, har en fil mag i psy-
kologi och tillhör Psyops förbandet i Enkö-
ping.

Halo-effekten: Det psykologis-
ka fenomenet då vi uppfattar 
att ett personlighetsdrag på-
verkar övriga, till exempel att 
kunskaper i fallskärmshopp-
ning gör en dugligare att leda 
en pluton i strid.

Halo-hoppning: Akronym för 
High Altitude Low Opening 
som beskriver metoden att in-
filtrera genom att fälla personal 
från flygplan på hög höjd och 
utlösa fallskärmen på låg höjd. 

Noter
1.  Hoppningen genomfördes i Kiruna i slutet av fe-

bruari 2010 och finns beskriven bland annat på 
Försvarsmaktens hemsida www.forsvarsmak-
ten.se, publicerad 26 februari 2010 kl 12.50. 
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