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Abstract 

According to previous studies, military leadership has been deemed rather successful when 

transferring it to a managerial job in the Swedish public sector. However, recent changes in 

the military leadership raise the question if the new direction of leadership still is compatible 

with managerial jobs in the public sector.  

The purpose of this study is to determine to what extent traits, competencies and skills, 

conditions, and behavior of the military leader are compatible with the same leadership 

attributes desired for a manager with administrative duties in the public sector of Sweden.  

This case study is based on a qualitative approach. We have conducted semi structured 

interviews with four seasoned officers at Skaraborgs regiment, a part of the Swedish armed 

forces, and with three experienced recruiters at separate recruitment companies that are partly 

in charge of recruitment for the public sector of Sweden. These interviews were performed in 

order to identify the actual and desired leadership attributes. Throughout the study existing 

literature will be utilized in order to create an understanding for leadership attributes.  

The results from our study identified the leadership attributes for both, the actual attributes of 

the military leader and the desired attributes for a manager at the public sector. Both the actual 

and desired attributes are proving to focus more on the social skills and personality of the 

leader than the actual skills or competencies of the leader. Although the social skills and 

personality of the leader are important, we found that a leader must possess a certain amount 

of professional knowledge in both contexts. Moreover, the results display that 

transformational leadership is the prominent leadership style for the two contexts. 

Furthermore, the results from this study show that the military leader, solely in his leadership 

role would to a high degree match the current desired leadership attributes for a manager at 

the public sector. 

 

Keywords: Leadership attributes, military leadership, public sector, traits, skills, 

competencies, conditions, behavior, compatibility 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 1 

1.2 Problem ............................................................................................................................. 3 

1.3 Syfte .................................................................................................................................. 4 

1.4 Frågeställning ................................................................................................................... 4 

1.5 Relevans ............................................................................................................................ 4 

1.6 Begreppsprecisering ......................................................................................................... 4 

1.7 Avgränsning ...................................................................................................................... 5 

2. Teoretisk referensram .......................................................................................................... 6 

2.1 Utvecklande ledarskap ...................................................................................................... 6 

2.1.1 Konceptet utvecklande ledarskap .............................................................................. 6 

2.2 Ledarstilar ......................................................................................................................... 9 

2.3 Grundläggande förutsättningar ....................................................................................... 13 

2.3.1 Intelligens ................................................................................................................. 13 

2.3.2 Livsåskådning .......................................................................................................... 13 

2.3.3 Fysiska förutsättningar ............................................................................................. 13 

2.3.4 Personlighet ............................................................................................................. 13 

2.4 Önskvärda egenskaper .................................................................................................... 14 

2.5 Önskvärda kompetenser & förutsättningar ..................................................................... 15 

2.6 Analysmodell .................................................................................................................. 19 

3. Metod ................................................................................................................................... 21 

3.1 Ansats ............................................................................................................................. 21 

3.1.1 Fallstudie .................................................................................................................. 21 

3.1.2 Kvalitativ metod ...................................................................................................... 22 

3.1.3 Val av teori ............................................................................................................... 22 

3.2 Undersökningsobjekt ...................................................................................................... 23 

3.2.1 Urval ........................................................................................................................ 23 

3.2.2 Antal respondenter ................................................................................................... 24 

3.2.3 Framtagning av intervjuguide .................................................................................. 24 

3.3 Intervjuer ......................................................................................................................... 24 

3.4 Etik .................................................................................................................................. 25 



 

 

3.5 Datainsamling ................................................................................................................. 26 

3.6 Kodning & analys ........................................................................................................... 27 

3.7 Trovärdighet ................................................................................................................... 27 

3.8 Äkthet ............................................................................................................................. 28 

4. Resultat & analys ............................................................................................................... 30 

4.1 A – Faktiska militära ledarskapsattribut ......................................................................... 30 

4.1.1 Faktiska egenskaper ................................................................................................. 30 

4.1.2 Faktiska kompetenser & färdigheter ........................................................................ 32 

4.1.3 Faktiska förutsättningar ........................................................................................... 34 

4.1.4 Faktiskt beteende ..................................................................................................... 35 

4.1.5 Analys av de faktiska ledarskapsattributen .............................................................. 37 

4.2 B – Önskvärda ledarskapsattribut vid offentlig sektor ................................................... 39 

4.2.1 Önskvärda egenskaper ............................................................................................. 39 

4.2.2 Önskvärda kompetenser & färdigheter .................................................................... 41 

4.2.3 Önskvärda förutsättningar ........................................................................................ 43 

4.2.4 Önskvärt beteende .................................................................................................... 44 

4.2.5 Analys av de önskvärda ledarskapsattributen .......................................................... 45 

4.3 C – Matchning ................................................................................................................ 48 

5. Diskussion ........................................................................................................................... 50 

6. Slutsats ................................................................................................................................. 52 

7. Källförteckning ................................................................................................................... 53 

8. Bilagor ................................................................................................................................. 55 

8.1 Bilaga 1 .......................................................................................................................... 55 

8.2 Bilaga 2 .......................................................................................................................... 57 

 

Figurförteckning 

Figur 1 Ledarskapsmodell .....................................................................................................................7 

Figur 2 Modell som beskriver kausala samband mellan primära ledarskapsvariabler ..................8 

Figur 3 Ledarstilsmodellen ..................................................................................................................10 

Figur 4 Full Range of Leadership Model ...........................................................................................11 

Figur 5 Analysmodell ...........................................................................................................................19 



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle är Försvarsmakten beroende av sina officerare
1
 och soldater för att 

överhuvudtaget kunna vara verksamma. Yrket som officer har under lång tid varit ett vägval 

som varade livet ut, det har det däremot blivit ändring på i modern tid. Att vara officer inom 

Försvarsmakten innebär nödvändigtvis inte att det är ett val för hela den yrkesverksamma 

delen av livet. Detta är något som Håkan Syrén
2
 (2006) flera gånger lyfter fram i sin bok Här 

och Nu, en bok om var Försvarsmakten har varit och hur organisationen har utvecklats och 

fortsätter att utvecklas. Att Försvarsmakten har förändrats är ingen hemlighet, antalet 

regementen har gradvis minskat de senaste åren och antalet soldater har reducerats drastiskt.  

Ledare är ett ständigt aktuellt ämne i samhället, under lång tid var det kungar och krigsherrar 

som framställdes som stora ledare. De senaste hundra åren har fokus skiftat då stora ledare 

numera tituleras som politiker, frihetskämpar, och företagsledare. Det är inte bara ledarfokus 

som har förändrats över tiden utan även ledarskapet i sig. Bilden av den optimale ledaren 

omformas ständigt som ett resultat av förändringar i samhället. 

Under första och andra världskriget låg stor vikt på klara och tydliga regler. Ledarna skulle 

vara auktoritära, beslutsamma, och disciplinerade. Efter krigsslutet anammades detta 

ledarskap och implementerades i civila organisationer. Individer övertygades om att regler 

och hård styrning var nödvändigt. En hel generation intalades att de var tvungna att ledas och 

att följa direktiv. Under 1960-talet förändrades återigen ledarskapets karaktär då 

ansvarsfördelning började få fotfäste. John F. Kennedy representerar ett bra exempel på denna 

typ av ledarskap, med sin vision om att åka till månen lät han personalen på NASA jobba för 

och mot målet. De fick helt på egen hand sköta arbetet för att lösa uppgiften, Kennedy gav 

NASA makten att utföra jobbet på det sätt de själva ansåg vara bäst. (Clowney & Cole, 2001) 

 

 

                                                 
1
 Utbildad på Försvarshögskolan, erhåller graden fänrik vid examination.  

2
 Sveriges överbefälhavare 2004-2009. 
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Idag uppvisar världen en ännu större komplexitet och dynamik än i tidigare skeden, mycket 

tack vare ökad internationalisering och globalisering. En dynamisk värld kräver ett dynamiskt 

ledarskap. Transformativt ledarskap är en ledarskapsstil som har blivit populär att praktisera 

på senare tid, närmare bestämt fick det transformativa ledarskapet fotfäste vid tidigt 1990-tal. 

Denna typ av ledarskap erbjuder ett ramverk och ett stöd för att kunna utföra det dynamiska 

ledarskap som krävs i en dynamisk värld (Stone, Russell & Patterson, 2004). Det 

transformativa ledarskapet har även identifierats som fördelaktig i jämförelse med andra typer 

av ledarskap då det transformativa ledarskapet utgör en bättre grund för effektivt ledarskap 

(Bass, 1998).  

Återgår vi till nutid har de ovan nämnda förändringarna inom ledarskapet även påverkat 

Försvarsmakten och deras syn på ledarskap. I början av 90-talet påbörjade det svenska 

försvaret en förändrings- och omstruktureringsprocess för att uppdatera sig i relation till 

omvärlden (Prop. 1996/97:4). Ytterligare tio år framåt, år 2003, förändrades officiellt 

utbildningen och synen på ledarskapet vid Försvarsmakten. Förändringen inom 

Försvarsmakten låg till grund för nedskärningar som i sin tur resulterade i att många anställda, 

framförallt officerare, tvingades att söka sig till andra karriärbanor. FOI
3
 presenterade i sin 

tidskrift Framsyn nr 5 2006 en studie om ex-officerare som av olika orsaker lämnat 

Försvarsmakten för ett civilt arbete mellan åren 1995 – 2001. Studien som presenterades 

påvisade att många av dem som lämnat Försvarsmakten blivit anställda som chefer på den 

civila arbetsmarknaden. 

Både Försvarsmakten och civila aktörer måste förhålla sig till omvärlden och dess krav, det är 

inte bara organisationer som förändras med tiden utan även de teorier och modeller som 

appliceras. Trots påverkan av omvärlden har Försvarsmakten inte frångått sin tanke om 

hierarki och reglementen, något som än idag präglar organisationen. Likväl spelar de militära 

graderna stor roll inom organisationen, det råder inga oklarheter om vem som fattar beslut och 

det finns klara besluts- och ordergångar.  

Försvarsmakten präglas som tidigare nämnt av byråkrati och hierarki, synsätt och 

tankemönster som har existerat i det moderna industrisamhället under lång tid. Frederick 

Taylor, Henri Fayol, och Max Weber är tre individer som spelat en förgrundsroll inom 

organisationsteori, många av deras idéer återfinns i dagens samhälle om än inte lika 

framträdande.  

                                                 
3
 Totalförsvarets forskningsinstitut. 
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Under lång tid var Försvarsmakten och civila aktörer organiserade på ett snarlikt sätt, samma 

tankesätt återfanns. I dagsläget ser det inte likadant ut. Försvarsmakten står kvar i det 

hierarkiska tänket medan aktörer på den civila marknaden går mot alltmer dynamiska och 

decentraliserade organisationer (Prud'homme, 1995; Stone, Russell & Patterson, 2004). 

Som tidigare nämnt påverkas Försvarsmakten av omvärlden, inte bara i form av krig och 

politiska situationer utan även i form av modeflugor inom olika forskningsrön. Trots den 

byråkratiska organisationsstrukturen är en av de modeflugor som fastnat i Försvarsmakten det 

transformativa ledarskapet. På Försvarshögskolans hemsida går det att läsa om hur 

Försvarsmakten år 2003 omarbetat sin modell för ledarskap.  

Ett nytt ledarskapskoncept vid namn utvecklande ledarskap framtogs ur grunderna kring det 

transformativa ledarskapet, naturligtvis en aning omarbetat för att passa in i Försvarsmakten. 

Ledare enligt den nya modellen kännetecknas av att denne framträder som ett gott föredöme 

och arbetar med motivering av sina medarbetare istället för hota med bestraffning. Målet med 

det utvecklande ledarskapet är att få medarbetare att gemensamt jobba mot ett högre mål och 

få dem att känna sig delaktiga. Målet och måluppfyllelsen är inte längre förbehållet högre 

chef. (FHS, 2014) 

1.2 Problem 

Håkan Syrén (2006) redogör för hur officersyrket inte nödvändigtvis inte är ett livslångt 

yrkesval. Med tanke på detta behöver officerare även vara attraktiva för andra arbetsgivare än 

Försvarsmakten för att kunna fortsätta med sin karriär. Hammarnäs och Helin (2006) 

genomförde som tidigare nämnt en studie som behandlade ex-officerares nytta av sin militära 

bakgrund i sin nya roll som chef på en civil marknad. De kom fram till att ex-officerare som 

avgått före år 2001 har varit attraktiva chefer för en civil marknad, vilket leder till att 

officerarna inte har varit delaktiga i eller haft kännedom om det utvecklande ledarskapet. 

Utöver denna studie har vi inte hittat några liknande studier som behandlar samma område.  

Eftersom Försvarsmakten har förändrat sin syn på ledarskap har de därmed från och med år 

2003 utbildat sina framtida officerare i det utvecklande ledarskapet. Det innebär att 

Hammarnäs och Helins (2006) studie inte påvisar det utvecklande ledarskapets attraktivitet 

för en civil marknad. Mycket talar för att fler och fler officerare kommer att söka sig från 

Försvarsmakten, frågan är då hur anpassningsbara de ledarskapsattribut som kännetecknar 

officerarna är med de ledarskapsattribut som eftersöks av andra arbetsgivare.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om de ledarskapsattribut – egenskaper, kompetenser och 

färdigheter, förutsättningar, och beteende - som återfinns i det svenska militära ledarskapet är 

överensstämmande med de önskvärda ledarskapsattributen för ett administrativt arbete på 

chefsnivå vid offentlig sektor. 

1.4 Frågeställning 

A – Vad är karakteristika för de ledarskapsattribut som återfinns i det svenska militära 

ledarskapet? 

B – Vilka ledarskapsattribut är önskvärda för en chef inom offentlig sektor med 

administrativa arbetsuppgifter? 

C – Hur överförbara är de ledarskapsattribut som återfinns i det svenska militära ledarskapet 

till ett arbete som chef inom offentlig sektor med administrativa arbetsuppgifter? 

1.5 Relevans 

Forskning som behandlar ämnet är begränsat, därmed är den teoretiska kunskapen och 

förståelsen även dessa begränsade i sitt omfång. Det är en studie som kan komma att vara 

relevant för ett flertal parter. Studien kan ligga till grund för officerare som är på väg att söka 

sig utanför Försvarsmakten. Förutom att vara relevant för den som söker ett arbete kan det 

komma att bli relevant även för den som tänker sig att rekrytera. Resultaten är även relevanta 

som en värdemätare för Försvarsmakten för att förstå i vilken riktning deras 

ledarskapsutbildning är på väg.  

1.6 Begreppsprecisering 

Vi kommer genomgående under studiens gång att ibland benämna följande begrepp under 

samlingsnamnet ledarskapsattribut: ledaregenskaper, ledarkompetens/ledarfärdigheter, 

ledarförutsättningar, och ledarbeteende.  

Genomgående i uppsatsen kommer det inte att göras någon skillnad på begreppen chef och 

ledare. De båda begreppen kommer att användas frekvent men det läggs ingen värdering i 

orden utan vi ser dem som substitut i denna studie. 
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Ledarstilar och ledarbeteende är två regelbundet förekommande begrepp under denna studie. I 

denna studie kommer dessa två begrepp anses vara synonyma och användas genomgående vid 

beskrivningar. 

Följare, underställda, medarbetare och soldater är ytterligare begrepp som genomgående 

förekommer i uppsatsen. Vi kommer inte att göra någon skillnad i begreppen soldat, följare, 

underställd och medarbetare. Vi lägger ingen värdering i själva orden och använder dem som 

synonymer till varandra.  

Genomgående i uppsatsen kommer vi att använda oss av benämningen han för ledare. Vi 

lägger vidare ingen värdering i kvinnor och män som ledare i användningen av begreppet han.  

1.7 Avgränsning 

Vi har valt att göra ett antal avgränsningar i vår studie för att specificera studieområde. Vi 

kommer att avgränsa oss till officerare som är utbildade 2003 eller senare för att undersöka 

dem som blivit fostrade och utbildade i det utvecklande ledarskapet. Vi har även valt att 

avgränsa oss till officerare med löjtnant
4
 som lägsta tjänstegrad. Detta för att säkerställa att 

respondenten har varit aktiv inom Försvarsmakten ett antal år. Dessutom säkerställer vi att 

intervjuobjektet har administrativa uppgifter i sitt dagliga arbete.  

För att avgränsa den civila marknaden har vi valt att studera önskvärt ledarskap inom den 

offentliga sektorn. Därmed har vi valt att intervjua rekryteringsbolag som rekryterar åt den 

offentliga sektorn. Detta gör vi då dessa individer förhoppningsvis har en objektiv syn på 

ledarskap vid rekrytering samt att de inte är speglade av ett visst bolags krav. De kan istället 

fokusera på själva ledarskapet.  

  

                                                 
4
 En grad som erhålles efter två års tjänstgöring som fänrik.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer vi att presentera relevanta teorier inom området ledarskap. Vi kommer 

att ta vår utgångspunkt i den svenska militära ledarskapslitteraturen för att sedan kontrastera 

den med den civila litteratur som är framstående inom ledarskapsområdet. Genom att utforma 

referensramen som ovan nämnt antar vi kunna identifiera de likheter och skillnader mellan 

den militära och civila ledarskapslitteraturen. Våra huvudreferenser kommer att vara boken 

Direkt Ledarskap som agerar grundsten för det svenska militära ledarskapskonceptet samt 

författarna Gary Yukl och Bernard Bass. De två sistnämnda är framstående civila forskare 

inom området ledarskap. Vi har valt att använda oss av dessa huvudreferenser då de detaljerat 

beskriver de ledarskapsattribut som generellt återfinns hos den effektiva ledaren. Vi gör 

däremot ingen teoretisk distinktion mellan militärt och civilt ledarskap. Det innebär därmed 

inte att man inom det militära har en annan teoretisk grund än vad man har i det civila.  

2.1 Utvecklande ledarskap 

Försvarsmakten gav i slutet av 1990-talet i uppgift till en rad forskare främst från 

Försvarshögskolan att ta fram ett nytt koncept för ledarskapet inom den svenska militären. 

Forskningen grundade sig i teorier om transformativt ledarskap (Försvarshögskolan, 2013). 

Denna forskning resulterade i ett koncept vid namn utvecklande ledarskap. Konceptet har 

sedan 2003 tillämpats inom Försvarsmakten och har även anammats av flera organisationer 

utanför Försvarsmakten, både inom offentlig- och privat sektor (Larsson, 2010). 

Det utvecklande ledarskapet kännetecknas av olika drag hos ledaren. Konceptet grundar sig i 

tre generella punkter. Först ska ledaren uppträda som ett föredöme, delvis agera som en god 

förebild som lyfter frågor kring etik och den utvecklande ledaren jobbar även aktivt utifrån en 

tydligt klargjord värdegrund. Inspiration och motivation är ytterligare en basal del av det 

utvecklande ledarskapet, vilket syftar till att få följarna att känna sig delaktiga och kreativa. 

Vidare är personlig omtanke en viktig del i utvecklande ledarskap, för att kunna ge feedback 

på ett givande sätt och på så vis utveckla både individen och organisationen. (Larsson & 

Kallenberg, 2006)  
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2.1.1 Konceptet utvecklande ledarskap 

Konceptet utvecklande ledarskap består av tre olika komponenter, ett bedömningsformulär för 

personlig feedback, en metod för personlig ledarutveckling, och en teoretisk modell. 

Bedömningsformuläret (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) används för att utvärdera 

ledare på en rad olika punkter, bland annat fack-, chef-, social kompetens, och 

stresshanteringsförmåga. ULL används som en genomgång av ledarens eget beteende. 

Resultaten från bedömningen av ledarens beteende resulterar i en sammanställning som blir 

den enskildes utvecklingsplan. I denna utvecklingsplan ingår punkter som: vad ska jag 

fortsätta göra? Vad ska jag börja göra? Vad ska jag sluta göra? Med detta 

bedömningsformulär kan ledare utveckla både sig själva och andra i linje med det utvecklande 

ledarskapet, som då är metoden för utveckling av ledarskapet. (Försvarshögskolan, 2013) 

Den tredje och sista delen av konceptet utvecklande ledarskap är en teoretisk modell. 

Eftersom denna modell illustrerar Försvarsmaktens perspektiv på ledarskap och att det även är 

efter den modellen man utbildar sina officerare anser vi det vara en lämplig utgångspunkt.  

Modellen i sig består av tre komponenter: ledarkarakteristika, omgivningskarakteristika samt 

ledarstilar. Det är en samverkan mellan ledarens karakteristika och omgivningens 

karakteristika som ligger till grund för det beteendet – ledarstilen - som ledaren faktiskt 

uppvisar. Grundläggande förutsättningar och önskvärda kompetenser bildar tillsammans 

kategorin ledarkarakteristika. En ledare som uppvisar goda grundläggande förutsättningar har 

större potential att uppnå och utveckla de önskvärda kompetenserna. (Larsson, 2010)  

 

Figur 1 Försvarshögskolans ledarskapsmodell. 

Källa: Larsson & Kallenberg, 2006 s. 38 
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Ledarkarakteristika är inte det enda som påverkar ledarens beteende, utan hänsyn måste även 

lämnas till omgivningskarakteristika. Begreppet syftar till att förklara de olika faktorer som 

utgör kontexten i vilken ledaren agerar i (Larsson & Kallenberg, 2006).  

Yukl (2013) diskuterar kring effektivt ledarskap och presenterar en modell som beskriver de 

olika komponenter som påverkar huruvida ledarskapet blir effektivt eller ej. Som tidigare 

nämnts vill vi undersöka hur överförbara de militära ledarskapsattributen är genom att titta på 

vad som önskas av en chef vid den offentliga sektorn. Vi vill således se om det fortfarande 

fungerar att anställa en militär ledare till en civil ledarposition inom offentlig sektor. Vi 

kommer därmed att fokusera på komponenterna leader traits and skills och leader behavior.  

 

Figur 2 Yukls modell som beskriver kausala samband mellan primära ledarskapsvariabler. 

Källa: Yukl, 2013 s. 27 

Yukls modell är till nytta för vår studie då vi får en utökad bild av hur ledarskapet definieras 

enligt civil litteratur. Vi observerar likheter mellan denna modell och den tidigare nämnda 

ledarskapsmodellen. Vi anser även att denna modell är kompletterande för den ovan nämnda 

ledarskapsmodellen som Försvarsmakten utgår från vid sin ledarskapsutbildning. 

Ledarskapsmodellen beskriver tre huvudkomponenter vilka är ledarstil, ledarkarakteristika, 

och omgivningskarakteristika. Dessa tre komponenter existerar även i Yukls (2013) välkända 

modell som beskriver olika komponenter i en modell som påverkar effektiviteten av 

ledarskapet: leader behavior, leader traits and skills, och situational variables. Yukls (2013) 

modell omfattar även ytterligare komponenter som ledarskapsmodellen inte tar upp, delvis 

follower attitudes and behavior, performance outcomes, och influence processes.  
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Vi är väl medvetna om det faktum att omgivningskarakteristikan (situational variables) och 

påverkansprocesser (influence processes) båda i någon grad påverkar ledarens beteende. 

Omgivningskarakteristika innebär att en ledares beteende påverkas och formas efter kontexten 

och anpassar sig till den. Omgivningskarakteristikan består av ett antal komponenter, bland 

annat organisationstyp, gruppstorlek, uppgiftsstruktur, organisationskultur, och externa 

påverkansfaktorer (Yukl, 2013; Larsson & Kallenberg, 2006). 

Påverkansprocesser innebär hur en ledare påverkar sina följare och detta är beroende av hur 

de sociala processerna är utformade, delvis struktur och kommunikationsvägar med mera. 

(Yukl, 2013). I Direkt ledarskap diskuteras det kring direkta respektive indirekta 

påverkansprocesser som sker på olika nivåer och dessa benämns då direkt och indirekt 

ledarskap.  

Den absolut största delen av det militära ledarskapet sker i form av direkt ledarskap. Det 

direkta ledarskapet innebär att det finns en direkt kontakt mellan ledare och följare. Denna typ 

av ledarskap återfinns i större utsträckning vid lägre delar av organisationen, till exempel på 

gruppnivå. På en högre nivå inom organisationen är det svårt att behålla den direkta kontakten 

med de underställda, det leder till att ledarskapet blir mer indirekt och ledaren förmedlar order 

via sina direkt underställda eller via medier. (Larsson & Kallenberg, 2006) 

Även om dessa två komponenter påverkar hur ledaren beter sig är det inte det som skall 

undersökas. Vi söker att studera om de ledarskapsattribut som militära ledare besitter 

fortfarande är önskvärda för ledarpositioner inom den offentliga sektorn. Vi kommer därmed 

att utgå ifrån två givna kontexter, en militär kontext och den offentliga sektorn, vilket gör att 

omgivningskarakteristikan är bunden till dessa två kontexter. Som tidigare nämnt har militära 

ledare kunnat gå från en karriär inom det militära till en civil karriär med goda resultat 

(Hammarnäs & Helin, 2006). 

2.2 Ledarstilar 

Ledarstilar är den högsta nivån i den teoretiska ledarskapsmodellen för utvecklande ledarskap. 

Vi kompletterar ledarskapsmodellen med den här modellen för att få en mer detaljerad bild 

över ledarens beteende/stil och därmed kunna analysera beteendet ytterligare. Larsson (2010) 

menar att ledarstilen är ett resultat av en kombination mellan ledarkarakteristika och 

omgivningskarakteristika. På denna nivå återfinns tre olika sorters ledarstilar; icke-ledarskap, 

konventionellt ledarskap, och utvecklande ledarskap. 
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Figur 3 Larssons ledarstilsmodell. 

Källa: Larsson & Kallenberg, 2006 s. 50 

Den högsta nivån illustreras i en separat modell som beskriver de olika ledarstilarna mer 

utförligt än den tidigare ledarskapsmodellen. Modellen identifierar flera delkomponenter för 

de olika ledarstilarna. Icke-ledarskapet innebär att man: undviker att ta ställning, är likgiltig, 

är frånvarande vid behov, undviker ansvar med mera. Det konventionella ledarskapet går att 

dela in i två kategorier, ledarbeteenden med belöning och krav i fokus samt kontrollerande 

ledarbeteenden. Krav och belöning går i sin tur att dela upp i två delar, en med positiv ton 

som innebär att ledaren eftersträvar överenskommelse samt en med negativ ton som går under 

det klassiska uttrycket piska och morot. Den ledarstilen som eftersträvas enligt modellen – 

utvecklande ledarskap – har redogjorts för i ett tidigare skede, men innebär; att ledaren 

eftersträvar att agera som föredöme, att ledaren visar personlig omtanke, och att ledaren kan 

inspirera och motivera. (Larsson, 2010) 
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Full Range of Leadership Model beskriver tre olika ledarskapsstilar. Modellen förespråkar det 

transformativa ledarskapet som den mest effektiva formen av ledarskap baserat på studier 

inom olika sektorer gjorda sedan 1980-talet (Bass, 1998). Forskarna som har tagit fram 

ledarstilsmodellen sticker inte under stolen med att de hämtat sin inspiration till sin egen 

modell ifrån just Full Range of Leadership Model (Larsson, 2010).  

 

Figur 4 Bass Full Range of Leadership Model som beskriver olika ledarstilar. 

Källa: Bass, 1998 s. 7 

Likt ledarstilsmodellen behandlar Full Range of Leadership Model tre olika ledarstilar, två av 

ledarstilarna är de samma i modellerna medan den stil som anses vara mest fördelaktig skiljer 

sig åt. Laissez-faire ledarskap har samma innebörd som låt-gå ledarskapet, därför ges ingen 

närmare förklaring till detta. Det transaktionella ledarskapet innebär att ledare antingen 

belönar eller disciplinerar sina följare beroende på hur ändamålsenligt följarnas prestation 

visar sig vara. Denna typ av ledarskap använder sig att två olika medel: positiv belöning 

(contingent reward) och management-by-exception (passiv eller aktiv) (Bass, 1998). Det 

transaktionella ledarskapet och det konventionella ledarskapet är två olika benämningar på en 

ledarstil som i grund och botten är den samma. Det bygger på en transaktion mellan ledaren 

och följaren där krav och belöningar utgör en central roll.  
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De båda modellerna lyfter även fram olika typer av krav och belöningar, vilket tyder på att 

båda modellerna inte ser krav och belöning enbart som något negativt. Bass (1998) lyfter 

exempelvis fram hur en positiv belöning är effektiv trots avsaknaden av transformativa drag.  

Det transformativa ledarskapet är enligt modellen Full Range of Leadership den mest 

attraktiva och effektiva ledarstilen. Det transformativa ledarskapet grundar sig i att ledaren 

gör mer än att bara upprätthålla det transaktionella förhållandet till de anställda, ledaren skall 

med den här ledarstilen söka att uppnå bättre prestationer än förväntat från följarna. Denna 

ledarskapsstil innehåller fyra delkomponenter: karismatiskt ledarskap (idealized influence), 

inspirerande och motiverande ledarskap (inspirational motivation), intellektuellt stimulerande 

ledarskap (intellectual stimulation), och ledarskap som tar hänsyn till individen 

(individualized consideration). (Bass, 1998)  

Trots de olika benämningarna av ledarskapsstilar i de olika modellerna uppvisar dessa 

modeller liknande drag. Grundstenarna i det utvecklande ledarskapet är som vi tidigare 

nämnt: att vara ett föredöme, inspirera och motivera samt visa personlig omtanke. Dessa 

grundstenar går även att finna i det transformativa ledarskapet.  

Trots de många likheterna är modellen aningen omarbetad för att passa Försvarsmakten så bra 

som möjligt, detta gör att vi ser en hel del skillnader i modellerna. Full Range of Leadership 

Model är en tredimensionell modell och det hänvisar till ett förhållande som den två 

dimensionella ledarstilsmodellen inte tar hänsyn till. Detta är frekvensen i uppvisandet av de 

olika ledarstilarna. Yukl (1999) lyfter fram problematiken med att använda sig av ett svart 

eller vitt tänk när det kommer till ledarskap. Modellen Full Range of Leadership är till viss del 

en tvåfaktorsmodell i och med att den behandlar transformativt och transaktionellt ledarskap. 

Det intressanta med modellen är att den inte behandlar de två faktorerna som poler eller 

motsatser utan beskriver istället frekvensen, att en ledare uppvisar olika mängd av de olika 

stilarna.  

Vidare kan vi även konstatera att axlarna på modellerna utgör en grundläggande skillnad. Full 

Range of Leadership använder sig av axlarna: aktiv-inaktiv, effektiv-ineffektiv, och frekvens. 

Det leder till att modellen är starkt anpassad till individen. Modellen säger därmed att det 

transformativa ledarskapet är effektivt för ledaren själv. Ledarstilsmodellen däremot har inte 

samma skala med två poler utan går istället på båda axlarna mot ett gynnsamt förhållande, 

variablerna som tas med är: individuell utveckling samt organisatoriskt resultat.  
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2.3 Grundläggande förutsättningar 

Ledarskapet bygger på vissa förutsättningar. Vi kommer därmed att redogöra för de 

förutsättningar som anses vara av vikt för effektivt ledarskap, både inom militär och civil 

ledarskapslitteratur. De förutsättningar som är av vikt för effektivt ledarskap enligt antologin 

Direkt ledarskap är: intelligens, livsåskådning, fysiska förutsättningar, och personlighet 

(Larsson & Kallenberg, 2006). Dessa delkomponenter i kombination med önskvärda 

kompetenser bildar då komponenten ledarkarakteristika i ledarskapsmodellen.  

2.3.1 Intelligens 

Intelligens är ett begrepp som länge varit aktuellt. Att mäta intelligens innebär inte att mäta 

den information som en individ har tillgång till utan individens förmåga att kunna känna igen, 

ta till sig, värdera, och hantera informationen som denne besitter. Den generella intelligensen 

är en framgångsfaktor inom arbete och utbildning. (Larsson & Kallenberg, 2006)  

2.3.2 Livsåskådning 

Konflikter har varit en del av människans natur sedan urminnes tider, det finns däremot få 

konflikter som har grundat sig i samma orsak även om det finns olika teman som är mer 

frekvent förekommande. Konfliktbegreppet kan grovt kategoriseras till livsåskådning. Det är 

viktigt att förstå livsåskådningens betydelse för hur konflikter uppstår och hanteras. (Larsson 

& Kallenberg, 2006) 

2.3.3 Fysiska förutsättningar 

Ett arbete inom Försvarsmakten är på många sätt beroende av en persons fysik, det är ett 

fysiskt ansträngande jobb som ställer krav på individens fysiska kapacitet. Det är bland annat 

därför Försvarsmakten har tester för sina olika utbildningar som prövar individernas fysiska 

förmåga och att träning ingår på arbetstid. En annan aspekt att beakta är det fysiologiska 

perspektivet, personer med olika förutsättningar passar till olika jobb inom organisationen. En 

lång person kan exempelvis inte jobba på en u-båt eller i en stridsvagn, helt enkelt för att 

personen ifråga inte får plats i maskinen.  

2.3.4 Personlighet 

Personligheten är en viktig del av en ledares förutsättningar. Många av de viktiga dragen hos 

en utvecklande ledare går att koppla till personligheten. Studier inom det militära indikerar att 

personligheten spelar en stor roll för ledarskapet. (Larsson & Kallenberg, 2006)  
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2.4 Önskvärda egenskaper 

Inom den militära ledarskapslitteraturen lyfts vissa egenskaper och kompetenser fram som 

önskvärda för att bli en bra ledare. De önskvärda kompetenserna och egenskaperna kan 

härledas till den teoretiska modellen som utformats för det utvecklande ledarskapet där de 

finns med som en del i ledarkarakteristika. Följande ledarskapsattribut kännetecknar effektiva 

och framgångsrika ledare:  

 Ambitiös och prestationsorienterad 

 Anpassningsförmåga i nya situationer 

 Beslutsam 

 Diplomatisk och taktfull 

 Emotionellt stabil 

 Energisk 

 Flexibel 

 Initiativrik 

 Intelligent 

 Karismatisk 

 Kreativ 

 Pålitlig  

 Samarbetsförmåga 

 Självförtroende 

 Socialt skicklig 

 Stresstålig 

 Uthållig 

 Villig att påta sig ansvar 

 Välorganiserad 

 Ärlig 

 Övertygande 

 

Tabell 1 En tabell över personlighetsdrag 

som kännetecknar framgångsrika ledare. 

Källa: Larsson & Kallenberg, 2006 s. 32
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Forskning inom det civila har också identifierat ett antal egenskaper som ligger till grund för 

effektivt ledarskap. Flera studier har genomförts och resultatet är genomgående konsistent. De 

mest relevanta egenskaperna är: hög energinivå (high energy level), fysisk uthållighet och 

stresstolerans (physical stamina and stress tolerance), individer som vill påverka omgivning 

(internal locus of control orientation), emotionell mognad och stabilitet (emotional maturity 

and stability), personlig integritet (personal integrity), starkt icke-egoistiskt maktbehov 

(socialized power motivation), prestationsorientering (achievement orientation), 

självförtroende (self-confidence), och lågt behov av känslomässiga anknytningar (low 

affiliation need). (Yukl, 2013) Empiri visar på att de flesta egenskaper, färdigheter, och 

kompetenser antingen uppkommer genom lärande eller genom en medfödd förmåga att få 

tillfredställelse från vissa typer av stimuli eller erfarenheter (Zhang, Ilies, & Arvey, 2009). 

2.5 Önskvärda kompetenser & färdigheter 

Den militära ledarskapslitteraturen identifierar även önskvärda kompetenser för ett 

framgångsrikt och effektivt ledarskap. En ledare bör vara kunnig inom det område som denne 

är aktiv i. Därmed spelar fackkompetens in och ledaren bör vara ansedd som en god fackman 

inom sitt område. I just Försvarsmakten ska ledaren exempelvis vara skicklig med de olika 

vapensystem som används eller kunna använda de fordon som finns tillgängliga (Larsson & 

Kallenberg, 2006). 

Chefskompetens är ytterligare en kompetens som är högst önskvärd hos en ledare, att kunna 

hantera de faktorer som rör ledarskap är viktigt för att kunna vara en god ledare. 

Chefskompetens kan delas in i två olika kategorier, inomorganisatorisk och 

utomorganisatorisk chefskompetens. Den utomorganisatoriska kompetensen blir allt viktigare 

desto längre upp i organisationen ledarskapet studeras, eftersom den övergripande förståelsen 

blir allt mer viktig på högre nivåer (Larsson & Kallenberg, 2006). Att kunna hantera 

människor och kommunicera är en kompetens som är önskvärd för en ledare. Den sociala 

biten av ledarskapet är viktig för att kunna hantera de människor som förlitar sig på 

individens ledarskap. Vidare är det högst fördelaktigt att kunna hantera stress på ett bra sätt. 

Återigen blir det viktigt med hanteringen och värderingen av den information som ledaren 

tillgodogör sig, att under svåra situationer kunna hantera information på ett bra sätt. (Larsson 

& Kallenberg, 2006) 
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Stresshantering är inte bara en kompetens som lyfts fram som viktig för ett bra ledarskap utan 

även något som den militära ledarskapslitteraturen lägger fokus på. För att förstå hur det är 

viktigt för det militära ledarskapet återgår vi till det vi tidigare lyft fram, kontexten. I sin 

yttersta spets handlar militär verksamhet om liv och död, något som är svårfunnet i civila 

yrken. De yrkeskategorier som kommer i närheten av denna typ av kontext är vad som brukar 

benämnas ”blåljusyrken”, det vill säga; poliser, brandmän, ambulanspersonal och så vidare. 

Inom dessa yrkeskategorier kan ledarskapet kopplas till svåra beslut som måste fattas under 

svåra förhållanden, fattas inte rätt beslut kan det få ödesdigra konsekvenser för de inblandade 

(Larsson, 2010). Den faktor som är absolut viktigast att beakta vid ledarskap i stressiga 

situationer är tiden. Desto kortare tid som finns för beslutsfattande, desto mer viktig blir 

stresshanteringsförmågan (Larsson, 2010). I den militära litteraturen bryts ledarskap under 

stress ner och en rad olika verktyg presenteras både för att förstå fenomenet men även verktyg 

för att kunna hantera och aktivt jobba med stresshantering. Det är inget som vi kommer 

fokusera på utan endast det faktum att det ställs höga krav på den militära ledarens 

stresshanteringsförmåga.  

Till skillnad från den militära ledarskapslitteraturen väljer författarna inom det civila att skilja 

på begreppet kompetens – competency - och begreppet färdighet – skill – genom att definiera 

dem olika. Begreppet färdighet syftar till att beskriva förmågan att kunna utföra handlingar på 

ett effektivt sätt, medan begreppet kompetens då är en kombination av färdigheter och 

egenskaper och används för att beskriva de kvalitéer som ter sig vara av vikt för en ledare 

inom en särskild organisation eller i ett särskilt yrke (Yukl, 2013).  

Det har genomförts ett flertal studier i syfte att identifiera olika typer av färdighet som är 

sammanhängande med effektivt ledarskap. Tre olika färdighetstyper identifierades; tekniska 

färdigheter (technical skills), sociala färdigheter (interpersonal skills), och analytiska 

färdigheter (conceptual skills) (Katz, 1955; Yukl, 2013).  

Tekniska färdigheter syftar huvudsakligen till saklig kunskap som exempelvis vetskap om 

tillvägagångssätt, procedurer, processer, tekniker med mera för att kunna utföra en särskild 

aktivitet. Dessa typer av färdigheter nås ofta genom formell träning, utbildning och 

jobberfarenhet. Ledaren uppnår dessa färdigheter genom att använda sitt goda minne och sin 

goda inlärningsförmåga.  
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Den effektiva ledaren behöver lagra dessa tekniska färdigheter och sedan kunna ta fram dessa 

direkt när behovet uppstår (Yukl, 2013). Tidigare studier visar att de tekniska färdigheter en 

ledare besitter agerar grogrund för innovation och inspiration (Westley & Mintzberg, 1989). 

Ledare som Steve Jobs och Mark Zuckerberg är typiska exempel som stödjer detta 

resonemang. 

Sociala färdigheter syftar huvudsakligen till personliga relationer. Dessa färdigheter kan 

exempelvis vara kunskap om mänskligt beteende, kommunikation, diplomati, ihärdighet med 

mera. De sociala färdigheter en effektiv ledare skall uppvisa är exempelvis förståelse för 

mänskligt beteende och mänskliga känslor. Dessa färdigheter är nödvändiga för att kunna 

påverka individer (Yukl, 2013). Den effektiva ledaren måste naturligt och omedvetet uppvisa 

sociala färdigheter, det är ingen färdighet som bara kan plockas fram vid behov då ledaren 

speglas av samtliga handlingar och därmed kommer ledarens sanna jag fram med tiden (Katz, 

1955). 

Analytisk färdighet innebär att ledaren förstår sig på idéer och koncept. Element som ingår i 

denna färdighet är exempelvis analytisk förmåga, logiskt tänkande, förståelse för relationer, 

förutseende, och identifikation av potentiella problem. I generella termer innebär analytiska 

färdigheter att ledaren; har ett gott omdöme, är förutseende, är kreativ, är innovativ, och har 

förmågan att hantera osäkra händelser. Dessa ovan nämnda färdigheter är essentiella för att 

kunna planera, organisera, och lösa problem effektivt. En ledare med goda sociala färdigheter 

kan utläsa mönster och relationer från komplexa samband i exempelvis organisationer (Yukl, 

2013). Starka bevis har identifierats som visar att de analytiska färdigheter en ledare uppvisar 

korrelerar med effektivt ledarskap (Bass, 1990). 

Kompetens används för att beskriva de önskvärda förmågorna för ledare i en särskild kontext, 

exempelvis i en särskild organisation eller för ett särskilt yrke. Vidare forskning har 

identifierat generella önskvärda kompetenser för ledare. Dessa generella önskvärda 

kompetenser är följande: emotionell intelligens (emotional intelligence), social intelligens 

(social intelligence), och inlärningsförmåga (learning ability). (Yukl, 2013)  

Emotionell intelligens innebär hur en ledare handskas med de känslor som påverkar kognitiva 

processer och beteende på daglig basis. Dessa känslor kan exempelvis vara ilska, rädsla, 

lycka, skam, och förvåning. Ovan nämnda känslor resulterar också i en positiv eller i en 

negativ effekt på ledarskapet, som i sin tur påverkar ledarskapsbeteendet. Begreppet 

emotionell intelligens består av ett flertal olika komponenter bland annat: empati (empathy), 
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självreglering (self-regulation), kommunikation (communication), icke-verbal 

kommunikation (non-verbal communication), och självmedvetenhet (self-awareness). Ledare 

med hög grad av emotionell intelligens är mer kapabla att lösa komplexa problem, planera 

tidseffektivt, situationsanpassa sitt beteende, och ta itu med kriser.  (Yukl, 2013) 

Social intelligens definieras som förmågan att inse vad som krävs av ledaren i en specifik 

situation och därmed förhålla sig till dessa krav. De två huvudsakliga komponenterna för 

social intelligens är social perceptionsförmåga (social perceptiveness) och flexibelt beteende 

(behavioral flexibility). Social perceptionsförmåga är förmågan att uppvisa förståelse för 

behov, problem, och möjligheter som är relevanta för gruppen eller organisationen. Ledare 

måste också uppvisa kunskap om organisationen. Ytterligare måste ledaren uppvisa förståelse 

för följarkarakteristika, sociala förhållanden, och kollektiva processer som antingen förstärker 

eller försämrar de försök att påverka gruppen eller organisationen. Ett flexibelt beteende 

innebär ledarens förmåga och villighet att variera ens beteende för att anpassa sig till 

situationens krav. Den effektiva ledaren kan utvärdera, anpassa, och förändra sitt beteende om 

så visas vara nödvändigt. (Yukl, 2013) 

Organisationer måste ständigt anpassa sig, ständigt vara innovativa, och ständigt återuppfinna 

sig själva. Ledare måste således vara tillräckligt flexibla för att kunna lära från sina misstag, 

förändra sin trossyn och omdefiniera sitt tankesätt för att kunna matcha dessa behov. En 

ledares inlärningsförmåga är en av de viktigaste komponenterna för kompetens (Yukl, 2013). 

1800 högt rankade militärer studerades i syfte av att undersöka vikten av god 

inlärningsförmåga och efter studien drogs slutsatsen att god inlärningsförmåga är av vikt för 

effektivt ledarskap (Zaccaro, Mumford, Marks, Connelly, Threlfall, & Gilbert, 1997). 

 

Det är värt att notera att även om de egenskaper, färdigheter och kompetenser som en ledare 

besitter ger förutsättningarna för ett effektivt ledarskap, innebär det inte en garanti för 

effektivt ledarskap (Zaccaro, 2007). Ledare med två olika uppsättningar av dessa egenskaper, 

färdigheter och kompetenser kan fortfarande vara effektiva i sin egen kontext. (Yukl, 2013) 

Det finns då ingen universell formel som ger de bästa förutsättningarna för alla olika 

situationer.  
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2.6 Analysmodell 

Ovanstående ledarskapsteorier beskriver huvudsakligen de förutsättningar, egenskaper, 

färdigheter/kompetenser, och beteenden som återfinns hos den effektiva ledaren. Vi har 

studerat både civil och militär ledarskapslitteratur för att identifiera eventuella 

värderingsskillnader i vad som är av vikt för den effektiva ledaren. Vi har i vår teoretiska 

referensram kommit fram till att civil och militär ledarskapslitteratur huvudsakligen 

identifierar samma faktorer för den effektiva ledaren. Vi har då identifierat de 

framgångsfaktorer vid varje delkomponent som tillsammans skapar en bild av vad som krävs 

av och återfinns hos den effektiva ledaren.  

Vi är väl medvetna om att vissa begrepp återkommer vid olika delkomponenter, till exempel 

begreppet stresstålighet som återfinns både vid önskvärda kompetenser och vid önskvärda 

egenskaper. Vi vill poängtera att det ena inte utesluter det andra. En ledare kan besitta 

egenskapen att vara stresstålig och dessutom ha kompetensen stresstålighet för en specifik 

befattning. Med det sagt utesluter inte närvarandet av ett begrepp inom en viss delkomponent 

dess närvaro vid en annan delkomponent.  

Vi kommer genom identifieringen av de ovan nämnda framgångsfaktorerna att kunna 

utvärdera de önskvärda ledarskapsattributen för den effektiva ledaren vid offentlig sektor 

inom det civila och identifiera de faktiska attributen hos den militära ledaren vid 

Försvarsmakten. Som tidigare nämnts har studier påvisat en lyckad matchning mellan militära 

ledare och ledarbefattningar inom det civila trots kontextuella skillnader. Vi kommer att 

undersöka om det fortfarande finns en matchning mellan önskvärda ledarskapsattribut och de 

faktiska ledarskapsattribut som de militära ledarna på Försvarsmakten besitter.  

Det här resonemanget har utmynnat i en analysmodell som är oss till hjälp när den insamlade 

empirin skall analyseras. Analysmodellen är framdeducerad ur teorierna från vår referensram.  

 

Figur 5 Egenframtagen analysmodell. 
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I modellen finns det genomgående fyra komponenter som tillsammans bildar 

ledarskapsattributen: egenskaper, kompetenser/färdigheter, beteende, och förutsättningar. 

Dessa fyra delkomponenter är härledda från sina respektive avsnitt i referensramen. Dessa 

delkomponenter är i sin tur önskvärda attribut för den effektiva ledaren. De skapar enligt oss 

en helhetsbild av ledarskapsattributen. Viktigt att ta i beaktning med modellen är att det finns 

viss påverkan mellan delkomponenterna men att det inte är dessa samband studien syftar till 

att studera, utan den syftar till att studera delkomponenterna i en ögonblicksbild som 

tillsammans bildar den enligt oss ledarskapsattributen.  

Med hjälp av analysmodellen kommer vi utifrån de fyra delkomponenterna att kunna besvara 

de forskningsfrågor vi har arbetat med under studiens gång, vilka återfinns nedan:  

A – Vad är karakteristika för de ledarskapsattribut som återfinns i det svenska militära 

ledarskapet? 

B – Vilka ledarskapsattribut är önskvärda för en chef inom offentlig sektor med 

administrativa arbetsuppgifter? 

C – Hur överförbara är de ledarskapsattribut som återfinns i det svenska militära ledarskapet 

till ett arbete som chef inom offentlig sektor med administrativa arbetsuppgifter? 

Modellen illustrerar det tankesätt angående en matchning mellan vad som önskas av en ledare 

idag vid offentlig sektor samt hur de militära ledarskapsattributen faktiskt ser ut. För att göra 

detta har vi en enskild del där det faktiska militära ledarskapet förklaras genom de fyra 

delkomponenterna egenskaper, kompetenser/färdigheter, beteende, och förutsättningar. De 

fyra delkomponenterna ligger i en större box för att illustrera att de olika komponenterna till 

viss del påverkar varandra sinsemellan. En likadan del finns i modellen för vad som faktiskt 

eftersöks av en ledare. Box A och B utgör sedan grunden för C: om det finns en matchning 

mellan de olika delarna genom att analysera ledarskapsattributen som respektive del uppvisar.  
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de metodologiska val vi gjort och motivera varför vi 

har tagit dessa beslut. De olika forskningsmetoderna är tätt sammankopplade och innehåller 

ofta inslag av varandra. Holme och Solvang (1997) beskriver verklighetens komplexitet och 

påpekar att det inte går att återge verkligheten med en enskild typ av metod.  

3.1 Ansats 

Vi väljer att utgå ifrån redan existerande teorier och begrepp. Genom att läsa in oss på dessa 

teorier har vi skapat oss en bild av det vi vill studera. I vår studie testar vi teorin i praktiken 

och söker genom denna metod svar på våra frågeställningar. Ansatsen ger oss en rad fördelar i 

vår studie, bland annat så skapas en djupgående förståelse bortom orsak-verkan samband. 

Studien grundar sig i redan existerande, testad kunskap vilket gör att det vi kommer fram till 

kumulativt bygger på existerande kunskap samt att vi som utför studien påverkar studien 

mindre (Bryman & Bell, 2005). 

3.1.1 Fallstudie 

Vår studie är en ögonblicksbild av ett fenomen som pågår över tiden, en fallstudie ger oss 

möjligheten att mer djupgående studera ett fenomen (Christensen, Engdahl, Gräss & Haglund, 

2010; Bryman & Bell, 2013). Fenomenet grundar sig i sociala konstruktioner som påverkas 

av alla de inblandade. De forskningsfrågor vi använder oss av i arbetet syftar till att förstå ett 

fenomen som har uppstått i praktiken. Christensen et. al (2010) lyfter fram frågor som: vad är 

det som händer, hur händer det, och varför händer det? Dessa frågor kan lämpligtvis studeras i 

en fallstudie. De frågor vi arbetar med är av denna karaktär vilket leder till att en fallstudie är 

passande för vårt arbete.  

3.1.2 Kvalitativ metod 

Teoretiskt sett är skillnaderna ytterst få mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden, 

de är båda arbetsredskap i forskningen (Holme & Solvang, 1997). Trost (2010) påpekar att det 

är syftet med studien som bestämmer metodvalen i stor utsträckning. Då vår studie är 

designad som en fallstudie har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning, vilket är 

vanligast förekommande i samband med en fallstudie (Christensen et. al, 2010). Den 

kvalitativa studien ger ett flertal fördelar för den undersökning vi gör, Bryman och Bell 
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(2005) lyfter fram att den kvalitativa studien ger en närhet till det studerade objektet som inte 

går att uppnå med en kvantitativ studie. Vidare diskuterar Bryman och Bell (2005) att den 

kvalitativa studien kommer åt respondenters uppfattning, det ges då möjlighet att söka en mer 

djupgående förståelse för dennes svar. Att få större tillgång till respondenternas tankar är av 

vikt för oss. En nackdel med den kvalitativa studien är att studien blir för beroende av 

forskarnas egen tolkning av det studerade objektet. Studien riskerar därmed att bli subjektiv 

(Bryman & Bell, 2005). Vi är väl medvetna om detta faktum och har genomgående under 

studiens gång strävat efter objektivitet i vår tolkning av materialet.  

3.1.3 Val av teori 

De teorier vi har valt är uppdelade i två kategorier, civil och militär ledarskapslitteratur. Den 

civila ledarskapslitteraturen är författad av framstående teoretiker inom det civila 

ledarskapsområdet. Den militära ledarskapslitteraturen är vald på premissen att det är den 

litteratur som används av Försvarsmakten i utbildningssyfte. De ovan nämnda teorierna har 

utmynnat i en sammanslagen referensram som ligger till grund för studien.  

Vi har använt oss av elektroniska databaser för att finna ytterligare litteratur som ger stöd till 

våra huvudreferenser. I samband med sökningen i elektroniska databaser har vi varit särskilt 

noggranna med ursprunget.   

Vi har även valt att använda en c-uppsats som referens. Vi har därmed kunnat hitta vissa 

studier som liknar det vi studerar. Den uppsats som vi har valt att använda är en studie som 

har blivit publicerad av FOI. Det gör att vi anser denna studie vara fullt rimlig att använda 

som referens angående studier om militärt ledarskap. Den ovan nämnda studien finns 

publicerad i DiVA och har presenterats i diverse interna tidskrifter inom Försvarsmakten.  

3.2 Undersökningsobjekt 

3.2.1 Urval 

Christensen et. al (2010) påpekar vikten av att verkligen komma i kontakt med individer som 

har goda kunskaper och insikter om området vid en kvalitativ studie. Holme och Solvang 

(1997) lyfter vidare fram att det är mer betydelsefullt än att respondenterna är fullt 

representativa rent statistiskt för populationen. Vi har därmed valt att kontakta 

rekryteringsbolag istället för enskilda aktörer inom den offentliga sektorn. Vi anser att 

personer som på daglig basis rekryterar chefer till bland annat offentlig sektor har större insikt 
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och en mer övergripande bild av vad som är önskvärt än en individ som arbetar med 

rekrytering på en enskild institution till exempel en myndighet där rekrytering av chefer 

eventuellt inte sker särskilt ofta. För att säkerställa att vi verkligen kommit i kontakt med 

individer som har rätt kunskap och erfarenhet har vi ställt kontrollfrågor angående 

yrkeserfarenhet. 

Vi har kommit i kontakt med rekryterarna genom ett bekvämlighetsurval. Vi har även tagit 

kontakt med rekryteringsbolag som finns tillgängliga i vår geografiska närhet. Valet att välja 

rekryteringsbolag baseras på vår önskan att komma i kontakt med personer som har genuin 

kunskap inom området vi önskar att studera. Som vi nämnde i stycket ovan anser vi att 

rekryteringsbolagens personal har mer kunskap om vad som generellt önskas.  

Yrkesofficerarna har vi kommit i kontakt med via informationschefen på Skaraborgs 

regemente. Valet föll på Skaraborgs regemente på grund av tillgängligheten, en av 

gruppmedlemmarna är anställd vid regementet. Kontakten med respondenterna har skett via 

informationschefen på P4
5
. Informationschefen fick reda på de kriterier som vi hade på våra 

respondenter och kontaktade därefter respondenterna. Då vi själva inte kommit i kontakt med 

respondenterna innan själva intervjuerna kan urvalet av yrkesofficerare klassificeras som ett 

snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013).  

Samtliga respondenter har arbetat som officerare i minst 5 år, vilket innebär att de bör ha 

gedigen kunskap och insikt om Försvarsmakten. Respondenternas grader varierar mellan 

löjtnant och kapten och de har alla olika chefsbefattningar inom Försvarsmakten. För att 

bibehålla respondenternas anonymitet väljer vi att inte precisera befattningarna noggrannare. 

Bryman och Bell (2013) lyfter fram problematiken med ett snöbollsurval kring urvalsramen 

och att det inte finns någon kontroll över vilka som blir utvalda. Vi har löst detta genom att 

tydliggöra våra kriterier för informationschefen. Vidare är det ett begränsat urval, de personer 

som blir kontaktade och utvalda kontaktar i sin tur inte nya individer, vilket återigen minskar 

risken för att de kriterier vi har på respondenterna inte återföljs.  

3.2.2 Antal respondenter 
Antalet respondenter varierar mellan de två grupperna. De två grupperna utgörs av tre 

respondenter vid olika rekryteringsbolag respektive fyra respondenter vid Försvarsmakten. 

Valet av denna storlek beror i stor del på tillgängligheten av respondenter. Antalet 

                                                 
5
 En militäranläggning belägen i Skövde.  
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rekryteringsbolag som var villiga att ställa upp på intervjuer var relativt begränsat. Antalet 

militärer som intervjuades var däremot vårt val. Vid kontakt med P4 informerade vi om att vi 

sökte 4-6 respondenter och på intervjudagen var det fyra respondenter som fanns tillgängliga.  

3.2.3 Framtagning av intervjuguide 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju ger oss 

möjlighet att använda en intervjuguide med specifika teman som vi vill beröra och samtidigt 

även möjligheten att ställa följdfrågor till respondenten (Bryman & Bell, 2013). I vårt fall 

kommer vi att ställa frågor kring ledarskap, ett ämne som är brett och kan bidra till att 

respondenterna inte svarar konkret på våra frågor, ett problem som går att lösa med hjälp av 

följdfrågor.  

Vår intervjuguide valde vi att utforma som en minneslista med frågor som berör de områden 

vi avser täcka. Dessa frågor kommer att ligga till grund för vår analys. Vi har med hjälp av 

feedback minimerat otydligheter och oklarheter kring frågorna i vår intervjuguide, något som 

bidrar till att risken för feltolkningar minimeras och att vi därmed får ett lägre antal 

missvisande svar (Bryman & Bell, 2013).  

3.3 Intervjuer 

Anledningarna till att vi genomförde en semistrukturerad intervju är flerfaldiga. Då vi har 

intervjuat flera olika personer inom samma bransch hjälper en semistrukturerad intervju att få 

en viss standardisering. Trost (2010) beskriver standardisering som den grad som frågor och 

även situationen de ställs i är densamma för respondenterna. Vi kan med en semistrukturerad 

intervju säkerställa att vi ställer liknande frågor till respondenterna. Standardiseringen är inte 

till den grad att intervjuerna blir låsta och inte anpassas efter situationen.  

 

Trost (2010) lyfter upp problematiken kring att vara flera intervjuare vid en intervjusituation, 

författaren beskriver hur respondenterna kan kännas sig utpekade och underlägsna. Vi är tre 

stycken gruppmedlemmar och har med detta i åtanke valt att samtliga inte skall delta vid 

intervjutillfällena. Vi har genomgående varit två personer per intervju. Trost (2010) påpekar 

även fördelar med att vara ett flertal intervjuare, vi har tagit till vara även på dessa tankar när 

vi valde att vara två stycken som intervjuar. Vi anser att vi kompletterar varandra bra och med 

varandras hjälp får vi en mer verklighetstrogen bild av intervjuerna och kan ställa mer 

uttömmande frågor till våra respondenter. Vi har undvikit att tala i munnen på varandra och vi 
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har även låtit en person ställa de flesta frågorna medan den andra antecknar och ställer 

följdfrågor när det passar.  

Intervjuerna har skett på plats hos rekryteringsbolagen och på P4. Vi har valt att ta oss till 

respondenterna för att kunna möta dem personligen och få den personliga kontakten som till 

exempel en telefonintervju inte ger. Intervjuerna har skett ostört i avskilda rum som är särskilt 

avsedda för intervjuer. Inför varje intervju har vi haft ett par minuters samtal som egentligen 

inte rörde själva intervjun, detta för att skapa en bekväm stämning och en miljö som samtliga 

deltagare kände sig trygga i. Vi avslöjade inte agendan förrän vid slutet av intervjuerna med 

rekryteringsbolagen angående militärt ledarskap då vi ville undvika eventuella stereotypa 

fördomar som vanligtvis existerar rörande militärt ledarskap  

3.4 Etik 

Respondenterna har för oss inte varit anonyma då vi känt till deras namn. Vi har däremot 

lovat samtliga respondenter att intervjumaterialet inte kommer att vara tillgängligt för någon 

annan än för författarna och respondenterna själva, ingen läsare av arbetet kommer därför att 

kunna få reda på vem som har sagt vad. Vi har även valt att inte presentera respondenternas 

befattningar i arbetet med hänsyn till respondenternas anonymitet. Vi följer det som Trost 

(2010, s.62) förespråkar, att ”… intervjun skall vara en relation mellan mig som intervjuare 

och den som är vänlig nog att ställa upp för intervju.”. Respondenterna är grundstenen i 

studien och vi anser att det bör återspeglas i vår seriositet att hålla materialet anonymt.  

I samband med intervjuerna har vi frågat respondenterna om de anser det vara acceptabelt att 

vi spelar in intervjun. Vi valde att spela in intervjuerna för att underlätta för oss själva i ett 

senare skede av studien. Trost (2010) lyfter fram fördelar med ljudupptagning vid intervjuer, 

bland annat fördelen att kunna gå tillbaka och lyssna på respondentens svar och tonfall. 

Ljudinspelningen fungerade även som ett utvärderingsverktyg för oss själva som intervjuare 

då vi genom att lyssna på inspelningen kan förbättra oss som intervjuare. Att vi inledningsvis 

frågade respondenterna angående inspelning grundar sig i att vi ville att de skulle känna sig 

bekväma i situationen och vara medvetna om att de spelades in. Vikten av att respondenterna 

är bekväma i situationen beskrivs av ett flertal metodforskare som en framgångsfaktor (Holme 

& Solvang, 1997; Trost, 2010). Även om fördelarna med att spela in en intervju är flera, har 

vi även beaktat att transkriberingen av materialet är tidskrävande och att en ljudupptagning 

inte återspeglar respondenternas kroppsspråk. 
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En viktig aspekt att lyfta fram är det faktum att en av gruppmedlemmarna är anställd som 

soldat vid det regemente som intervjuerna utfördes vid. Respondenterna hade däremot ingen 

kännedom om gruppmedlemmen i fråga och varken gruppmedlemmen eller respondenterna 

kände varandra sedan tidigare. Detta faktum kan ha haft viss effekt på intervjuerna, både en 

positiv och en negativ effekt. Anställningen som soldat skulle möjligtvis kunna ha lett till att 

intervjuerna blev mer öppna och ärliga då det förs ett samtal mellan två personer inom 

organisationen. Det är även möjligt att vända på det och tänka sig att det skulle kunna ha 

bildats någon form av ”du förstår vad jag menar”-attityd, vilket i sådana fall skulle kunna ha 

lett till att svaren inte blivit så fylliga och utförliga. Överlag anser vi att fördelarna överväger 

nackdelarna i detta fall och inte påverkar studien nämnvärt.  

Ytterligare en aspekt värd att beakta är det faktum att officerarna inte deltog på frivillig basis. 

De hade fått order från sina överordnade att stödja vår studie. Detta kan ha påverkat studien, 

det var däremot inget vi märkte av i samband med intervjuerna. 

På förhand gav vi respondenterna informationen att intervjuerna skulle ta mellan 30 och 45 

minuter. Ingen intervju drog över på de förutbestämda 45 minuterna däremot varierade 

längden på intervjuerna. Att längden varierade beror främst på att respondenterna svarade 

olika utförligt och att det under vissa intervjuer funnits mer utrymme för följdfrågor.  

3.5 Datainsamling 

Som vi flera gånger nämnt är tillgången till studier om militärt ledarskap i en civil kontext 

begränsad. Därmed använder vi inte oss av sekundärdata. Den information vi använder oss av 

är den som vi själva samlar in genom våra intervjuer. Vi använder oss då av primärdata i 

denna studie. Bryman och Bell (2013) lyfter fram en rad olika fördelar med primärdata, bland 

annat att den information vi får fram är helt anpassad utifrån studien.  

Det är högst fördelaktigt då vi har fått fram data anpassad till vår studie. Christensen et. al 

(2010) beskriver insamlingsprocessen som följande: datainsamlingen sker inledningsvis via 

ljud- och bildinspelningar, observationsanteckningar eller fältanteckningar och den insamlade 

informationen sammanställs sedan för den kvalitativa dataanalys som sker härnäst.  

3.6 Kodning & analys 

Ljudinspelningarna transkriberades i sin helhet, det innebär att vi skrev även ner pauser, 

upprepningar, och läten från respondenterna. Genom att transkribera vårt material ökar vi 
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objektiviteten och minskar tolkandet då vi lättare kunde analysera vad respondenterna faktiskt 

sade. Bryman och Bell (2013) lyfter fram just detta som fördel med att transkribera 

datamaterialet. Eftersom intervjuerna hölls anonyma hade respondenterna inga krav på att få 

se över materialet. I viss mån var detta negativt då respondenterna inte kunde förtydliga 

eventuella oklarheter som uppstått under intervjuerna. Vi upplevde dock att det inte uppkom 

några oklarheter under transkriberings- eller analyseringsprocessen som påverkade studien.  

Vi har genomgående under analysprocessen sammanfattat och slutligen kodat de 

transkriberingar från intervjuerna som utfördes. Vi sökte då att identifiera ett flertal nyckelord 

som kunde ligga till grund för vår analys. När nyckelorden hade identifierats kategoriserade vi 

de olika nyckelorden i struktureringssyfte för att sedan kunna identifiera mönster, ”I praktiken 

innebär det att de framväxande nyckelorden sätts samman och relateras till varandra – 

mönsterbildning.” (Christensen et. al, 2010, s.301f). Vi valde att inte visualisera det kodade 

datamaterialet då vi inte ville riskera otydlighet eller onödiga repetitioner med tanke på att vi 

genomförde två liknande intervjuer i olika kontexter. Vi valde istället att sammanföra empiri- 

och analysavsnittet där empirin delvis presenteras genom representativa citeringar. Det 

kommer därmed inte att finnas ett separat empiri-/resultatavsnitt utan det har sammanfogats 

med analysen. Analysen kommer att utföras genom användning av vår egentillverkade 

analysmodell som återfinns i referensramen.  

3.7 Trovärdighet 

Kvalitativt inriktade forskare har länge debatterat kring hur relevanta begreppen reliabilitet 

och validitet är för kvalitativ forskning, forskare anser att dessa begrepp främst hör ihop med 

mätning vilket inte är det främsta intresset inom kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2013) 

beskriver då alternativa kriterier som är bättre lämpade för utvärdering av kvalitativa 

undersökningar. Vi har därmed valt att utvärdera vår kvalitativa undersökning med hjälp av 

dessa alternativa kriterier vid namn trovärdighet och äkthet.  

Kriteriet trovärdighet består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, och 

bekräftelse (Bryman & Bell, 2013). Tillförlitlighet skapas genom att vi beskriver studiens 

tillvägagångssätt och ger respondenterna möjligheten att få tillgång till materialet som 

utvanns vid intervjutillfällena. Detta för att säkerställa att reglerna för uppsatsen följs och att 

våra tolkningar är verklighetstrogna. 
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Kvalitativa undersökningar rör sig om djup, inte den bredd som eftersträvas i kvantitativ 

forskning, därmed brukar kvalitativa resultat fokusera på det som är unikt för kontexten 

(Bryman & Bell, 2013). Trots svårigheter med att skapa överförbarhet vid en kvalitativ studie 

har vi redogjort för bakgrunden till de två olika kontexterna, både inom det militära och inom 

det civila. Vi har dessutom detaljerat beskrivit valet av respondenterna för att öka 

överförbarheten.  

En kvalitativ forskare skall anta ett granskande synsätt för att kunna skapa pålitlighet och i sin 

tur trovärdighet till sin undersökning (Bryman & Bell, 2013). Pålitlighet har skapats genom 

en detaljerad redogörelse av hela forskningsprocessen, där vi beskriver 

problemformuleringen, motiverar val av respondenter och redogör för beslut angående 

tillvägagångssätt för dataanalys. På grund av att våra respondenter har anonymitet så kommer 

inte ljudfilerna tillgängliggöras för några andra än oss själva. Vi anser dock oss vinna mer på 

att ge respondenterna anonymitet genom att få fler ärliga och öppna svar.  

En kvalitativ forskare söker att få bekräftelse genom att säkerställa att denne har agerat i god 

tro (Bryman & Bell, 2013). Vi har i så stor utsträckning som möjligt frångått subjektivitet och 

strävat efter objektivitet. Exempelvis avslöjade vi inte agendan angående militärt ledarskap 

under intervjuerna med rekryteringsbolagen för att undvika eventuella subjektiva tolkningar 

kring militärt ledarskap.  

3.8 Äkthet 

Kriteriet på äkthet delas in i fem delkriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet, och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013). Vi anser 

att urvalet till stor grad är representativt för de två grupperna som har studerats. Gällande den 

ontologiska autenticiteten leder undersökningen till att den militära gruppen får en 

utvärdering av deras ledarskap och även en ökad förståelse för sin sociala kontext och hur 

anpassningsbart deras ledarskap är till en civil kontext. Den civila gruppen däremot får en 

ökad förståelse för sin sociala kontext och förhoppningsvis en insikt om militärt ledarskap.  

Det tredje delkriteriet på äkthet är pedagogisk autenticitet. Vi anser att de som deltagit i 

studien möjligtvis har fått en förbättrad bild kring hur olika individer uppfattar deras miljö. 

Angående katalytisk autenticitet har denna studie förmodligen inte lett till att deltagarna kan 

förändra sin situation. Däremot har studien förmodligen gett respondenterna ökad förståelse 
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för sin situation. Studien syftar inte till att ta fram lösningar eller nya tillvägagångssätt utan är 

endast en observation.  
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4. Resultat & analys 

Analysen kommer att ske med stöd av vår analysmodell. Analysen delas därmed upp i tre 

olika avsnitt. I de två inledande avsnitten kommer karakteristika för de militära 

ledarskapsattributen och de ledarskapsattribut som är önskvärda för en chef inom offentlig 

sektor att analyseras. I det slutgiltiga stycket kommer vi att redogöra för den eventuella 

matchningen som uppkommit under analysens gång.  

 

Figur 5 Egenframtagen analysmodell. 

4.1 A - Faktiska militära ledarskapsattribut 

I denna inledande del kommer vi att analysera de ledarskapsattribut som faktiskt uppvisas av 

officerare vid Försvarsmakten. Analysen kommer att som utgå ifrån de fyra delkomponenter 

som återfinns i vår analysmodell: egenskaper, kompetenser/färdigheter, beteende, och 

förutsättningar. Citat från intervjuer kommer genomgående att presenteras för att påvisa hur 

officerare själva har beskrivit sitt ledarskap. De citat som har valts ut är representativa för 

urvalet. Respondenterna förblir anonyma och kommer därmed att benämnas M1, M2, M3, 

och M4.  

4.1.1 Faktiska egenskaper 

När vi försökte identifiera de faktiska ledaregenskaper som de militära officerarna värderade 

hos sig själva ställde vi då frågan: ”Vilka personliga ledaregenskaper värderar du mest hos 

dig själv?”. Respondenterna lyfte själva fram en rad egenskaper som de värderar högt. 

Egenskaper kopplat till att hantera människor var en kategori egenskaper som utmärkte sig 

särskilt, bland annat att vara öppen och en god lyssnare är egenskaper som under intervjuerna 

lyftes fram. Vidare har andra egenskaper utöver de som respondenterna själva lyft fram som 

fördelaktiga identifierats.  
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Tydlighet var ett ord som frekvent förekom under intervjuerna, både i form av att 

respondenterna själva värdesatte tydlighet som en egenskap de själva besitter och att tydlighet 

från sin egen chef är att föredra. Vidare förekommer egenskaper som ärlighet, tillit, och 

lojalitet som egenskaper vilka är grundläggande för att verksamheten som bedrivs ska fungera 

på ett bra och effektivt sätt.  

Samtliga respondenter lyfter fram att de fick genomgå tester för att bli antagna till 

officersprogrammet, bland annat en intervju med en antagningskommitté. De individer som 

utgjorde kommittén var individer med god erfarenhet och insikt om vad som krävs av en 

officer. Vidare ingick även ett samtal med en psykolog för att avgöra om respondenten är 

lämplig att arbeta som officer vid Försvarsmakten. Dessa tester antyder att personligheten är 

viktig för ett arbete inom Försvarsmakten.  

Ansvarstagande är en annan egenskap som samtliga respondenter talar om och de beskriver 

dess vikt för en ledare inom Försvarsmakten. Vid frågan: ”Ansvarstagande, hur ser du på det 

kopplat till din ledarroll?” uttryckte respondent M3 följande:  

”Jag tycker att det är väldigt viktigt, och vi jobbar väldigt mycket med ansvar inom 

försvarsmakten. Det är alltid någon som är ansvarig för en viss verksamhet och ofta så är det 

någon inom den verksamheten som är ansvarig för vissa specifika punkter och då delar vi 

gärna ut ansvar, för när folk får ansvar så presterar dom bättre upplever jag. Och dessutom 

är det så att när någonting inte blir löst då, då finns det också någon som man kan utkräva 

ansvar och visa på att det var du som skulle ha gjort det, och du var medveten om det och 

nästa gång så ska du göra det bättre. För om det är någonting som man upplever att det inte 

var tydligt vem som skulle göra vad, då är det också svårt att peka på, ´okej, hur ska vi göra 

det här bättre till nästa gång?´” 

Ansvarstagande är ett genomgående tema i Försvarsmakten och en egenskap som 

respondenterna värderade högt. Respondenterna hade en liknande syn på vad ansvarstagande 

innebar. Kopplat till citatet ovan där det nämns att det alltid finns en ansvarig återfinns 

definitionen av ansvarstagande. Respondenterna anser ansvarstagande vara: att lösa den 

uppgift denne är ålagd att göra. I sin roll som chef anser respondenterna att de dagligen inte 

ställs inför särskilt svåra beslut. Respondenterna är eniga om att svåra beslut i stor 

utsträckning rör beslut som får konsekvenser i form av liv och död.  
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De ser inte administrativa beslut som svåra beslut utan ser det istället som en naturlig del av 

deras befattning. Officerarna berättade om vikten att kunna samarbeta med andra inom 

verksamheten, då man inte alltid arbetar med samma individer på daglig basis. Respondent 

M1 uttrycker sig enligt följande:  

”… vi har pratat ihop oss på plutonen och sagt det att sammanhållning, alltså, det är ju en 

viktig del för att man ska trivas på arbetet också.” 

Det officerarna talar om är att man ska kunna samarbeta, visa tillit, och respektera varandra i 

gruppen. Vidare talar respondenterna om en uthållighet som krävs då arbetet är slitsamt. Det 

blir ofta långa dagar och det är inte bara är slitsamt vid övningstillfällen utan att det konstanta 

informationsflödet, stressen från verksamheten, och de administrativa sysslorna aldrig 

försvinner. De är då vana vid att hålla många bollar i luften på en och samma gång. Kraven på 

officerarna är att de både skall vara fysiskt och mentalt uthålliga. När vi frågade samtliga 

respondenter hur deras vardagliga sysslor ser ut visade det sig att deras arbete är varierande 

och ingen dag är den andra lik. Respondent M2 valde att uttrycka sig såhär: 

”Det är det som är det bästa med det här jobbet, jag har inga vardagliga uppgifter, allting är 

olika.” 

Officerare på Försvarsmakten måste ständigt anpassa sig till nya händelser och situationer, 

inte endast i en krigssituation då ingen vanlig arbetsdag på P4 är den andra lik. 

Respondenterna nämner även att anpassning är deras vardag då verksamheten är politiskt 

styrd och att förändringar ständigt sker på grund av detta. De måste därmed kunna uppvisa en 

god flexibilitet och kan inte vara fast i gamla tankebanor då det helt enkelt inte skulle fungera 

på P4.  

4.1.2 Faktiska kompetenser & färdigheter 

För att kunna identifiera kompetenser och färdigheter måste vi först klarlägga vad 

respondenterna anser sig jobba med. Respondenterna beskriver sitt dagliga arbete i stor 

utsträckning vara administrativt. Respondent M2 definierar arbetstiden som följande:  

”… om man tittar på rutiner så kan man säga att jag jobbar mycket med 2/3 planering, 1/3 

genomförande.” 
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Vidare har respondenterna liknande definitioner av begreppen kompetens och färdighet. De 

beskriver kompetens som en särskild typ av kunskap eller erfarenhet medan färdigheter är 

sådant som en individ kan utföra, exempelvis färdigheten att köra en lastbil. Samtliga 

respondenter berättar om de sociala färdigheter och kompetenser som de har erhållit under 

deras tid i Försvarsmakten. Respondent M1 beskriver dennes lärdom på följande sätt: 

”Mycket, personkännedom eller person… att man bli bra på att möta olika typer av 

människor och lösa olika typer av problem. Alltså det uppstår ju nya typer av situationer var 

och varannan dag som man tvingas ta itu med …” 

Respondenterna beskriver hur de har blivit bättre på att hantera människor på alla möjliga sätt 

och vis. De har därmed erhållit en god social kompetens då deras befattning som officer 

innebär ständig kommunikation både med deras underställda och med deras överordnade. 

Även om stresshantering är något som kommer upp tidigare under egenskaper blir det ett 

återkommande tema när man talar om färdigheter och kompetenser, då god förmåga att 

hantera stress är något som krävs från varje officer inom Försvarsmakten och blir något man 

vänjer sig vid efter en kortare tid. Samtliga respondenter påpekar även att det krävs 

fackkompetens inom det område du är verksam i som ledare, något som alla då besitter för 

deras respektive område inom Försvarsmakten. Inledningsvis måste du alltså vara en god 

soldat för att kunna leda soldater, respondent M1 beskriver det som följande: 

”… man skulle ha ett lägsta betyg från värnplikten, och hade man under det kunde man inte 

söka till officerare och det är ju ett kvitto på att man är kompetent som soldat i den 

befattningen man hade under värnplikten … ” 

Därmed finns det krav på att en ledare ska ha koll på den dagliga verksamheten. Även om det 

inte finns något krav på specialistkunskap måste ledaren kunna förstå sig på helheten av vad 

som pågår, något som respondent M4 diskuterade kring: 

”Och det är helhetstänket med många olika funktioner i systemet och hur de hänger ihop. Den 

har jag. Om jag skulle växla det till någon annan sorts verksamhet så kräver det ju lite mer, 

lite ny inläsning osv. …”  

Det fastställer att officerare på Försvarsmakten erhåller kunskapen att tänka som en ledare. 

Att förstå sig på helheter och mönster istället för att detaljstyra verksamheten. Därmed är det 

lämpligt att anta att officerare inom Försvarsmakten besitter analytiska färdigheter.  
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Som samtliga respondenter berättar måste en ledare kunna ta till sig idéer och råd från de 

specialister som har en högre grad av kunskap inom ämnet, men samtidigt måste ledaren 

förstå vad idén som föreslås innebär. Majoriteten av respondenterna talar även om förmågan 

att kunna lära ut rätt saker, som ställer ytterligare krav på fackkompetensen hos officeraren i 

fråga och även dennes inlärningsförmåga då Försvarsmakten är en ständigt föränderlig 

verksamhet.  

4.1.3 Faktiska förutsättningar 

Vi lät samtliga respondenter berätta om hur det gick till när de blev anställda på 

Försvarsmakten. Det visade sig finnas en hel del krav på officerare angående 

förutsättningarna för att klara av befattningen. Dessa respondenter fick bland annat genomföra 

ett IQ-test och ett test för att pröva deras fysiska förmåga. Samtliga respondenter blev även 

utvärderade och intervjuade, delvis utvärderade av en psykolog på Försvarsmakten och även 

intervjuade av en grupp officerare som har djup kunskap angående befattningen som skall 

tillsättas. Respondent M1 beskriver utvärderingen och intervjun på följande sätt:  

”Ja men det var väl psykolog också, och sen den där antagningsnämnden där jag satt vid ett 

bord och blev intervjuad av tio stycken officerare som vet hur det är att jobba i 

försvarsmakten.” 

Vid båda tillfällena prövades personligheten hos respondenterna. De beskrev alla ingående 

tester som sätt för Försvarsmakten att säkerställa att deras kompetens, deras värderingar, deras 

personliga egenskaper, och deras fysiska förmågor passar in för den befattning som skall 

tillsättas. En kommentar som är värd att notera var när vi ställde frågor angående 

livsåskådning och värderingar. Istället för att ge ett svar som föreslog det viktigt att matcha 

individens och organisationens värderingar svarade respondenterna att varje man har sin plats, 

trots sina värderingar. Förmodligen menade de inte att eventuella rasistiska värderingar eller 

liknande accepterades, utan snarare att det var okej att avvika från normen inom rimliga 

gränser. Respondent M4 beskriver tankesättet på följande sätt:  

”Alla passar in i stort sett vad man än gör, man kanske inte passar tillsammans på samma 

ställe utan man försöker också sätta dom som passar i samma lag i den lilla enheten. Om du 

inte passar in så kanske du passar in i nästa lilla lag där borta.” 

De försöker då ständigt anpassa de kompetenser, färdigheter, och personligheter som de 

anställda besitter till en passande plats i verksamheten.  
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4.1.4 Faktiskt beteende 

Officerarna uppvisar till stor del beteenden som kan klassas in i utvecklande ledarskapet. Vi 

ser likheter i hur de själva beskriver sitt eget ledarskap och de delkomponenter som utgör det 

utvecklande ledarskapet. Däremot uppvisar de inte enbart ett utvecklande ledarskap utan till 

viss del även andra typer av beteenden som finns beskrivna i ledarskapsmodellen. De tre 

grundpelarna i det utvecklande ledarskapet: inspiration och motivation, personlig omtanke, 

och att agera som ett föredöme är något som genomsyrar respondenternas ledarskap.  

”Ja, det är nytt och modernt att man ska ha ett coachande förhållningssätt så det strävar vi ju 

efter och jag strävar efter så, att snarare att motivera folk och göra det och inspirera än att 

som förut, kanske lite om du gjorde värnplikten med morot och piska mer på den tiden då.” 

Citatet ovan är hämtat från intervjun med respondent M4 och beskriver hur respondenten ser 

på inspiration och motivation i sitt ledarskap. Liknande reflektioner har samtliga respondenter 

lyft fram vid intervjuerna, nämligen att inspiration och motivation är ett viktigt verktyg i deras 

ledarskap. Respondenterna lyfter däremot fram att det inte alltid finns tid att arbeta med 

verktyget inspiration och motivation. De lyfter dock fram att de i största möjliga mån arbetar 

med inspiration och motivation i sitt ledarskap då det finns tid. I samband med frågorna om 

inspiration och motivation lyfts begrepp som ärlighet, tillit, och feedback fram. Feedback och 

utvärdering är verktyg som används av samtliga respondenter för att kunna utveckla sig själva 

och verksamheten. Respondenterna lyfter även fram vikten av att ge både positiv och 

konstruktiv feedback för att få en positiv utveckling hos soldaterna.  

Att agera som ett föredöme är något som genomgående lyfts fram vid intervjuerna. 

Respondenterna har förmodligen varit subjektiva i sin bedömning men de tror sig uppfattas 

som ett gott föredöme. Att vara ett föredöme är inte bara något de tror sig uppfattas som, det 

är även en komponent i deras ledarskap som är viktig för ett framgångsrikt ledarskap. 

Respondent M3 uttrycker sig på följande sätt: 

”Det gäller i allting som man gör. Vi pratar ofta om vikten av att vara ett föredöme och att 

om jag ställer krav på mina soldater som inte jag klarar av att leva upp till själv, då har jag 

redan… då har jag skjutit sönder hela mitt ledarskap där egentligen.” 

Respondenterna berättar hur de själva uppfattar sina egna chefer som föredömen och att de 

genom sina år i Försvarsmakten efterliknat sina egna förebilders ledarskap till viss del. Den 

tredje komponenten i det utvecklande ledarskapet är personlig omtanke.  
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När vi frågade ifall respondenterna involverar sig på ett personligt plan med sina soldater 

uppfattade vi ett mönster i respondenternas svar. Samtliga respondenter anser det vara 

fördelaktigt att till viss del involvera sig på ett personligt plan med soldaterna. Respondent 

M4 uttrycker sig på följande sätt: 

”Jo, jag har inte bara en jobbrelation med mina underställda utan jag försöker även att 

lyssna inom deras fritid och även umgås med en del på fritiden också…” 

Att respondenterna har en personlig relation utöver den professionella relationen ställer krav 

på att kunna skilja mellan arbete och vänskap. Detta är något som samtliga respondenter inte 

ser några svårigheter i. De anser att deras relationer har klara gränser vid tillfällen när de är 

chef och vid tillfällen när de är vänner.  

Förutom de tydliga likheterna med det utvecklande ledarskapet uppvisar respondenterna även 

andra typer av ledarskapsbeteenden som är mindre önskvärda. Ledarstilsmodellens låt-gå och 

konventionella ledarskap uppvisas till viss del av samtliga respondenter. De jobbar till den 

grad de kan med att belöna sina soldater. Däremot anser de själva att de har ytterst få 

möjligheter att kunna belöna sina soldater då det inom Försvarsmakten inte finns något 

utrymme för exempelvis lönebonusar. De arbetar istället med att ge beröm och belöningar 

kopplade till verksamheten som bedrivs. En typ av belöning som används är att låta 

soldaterna sluta tidigare då uppgiften blivit slutförd tidigare än förväntat. Låt-gå ledarskapet 

uppvisas inte i sin sanna form då respondenterna i så stor utsträckning alltid agerar på något 

sätt, de beskriver dock att det ur ett utbildningsperspektiv kan vara fördelaktigt att ta ett steg 

tillbaka och inte göra något, de gör ett aktivt val att inte göra något. Respondent M2 uttrycker 

sig på följande sätt: 

”Dels så är det en pedagogisk fint i att låta folk göra fel och uppleva, när man försöker lära 

sig något, att utbilda någon så finns det ordentliga pedagogiska finter i att låta dom uppleva 

vissa saker som inte funkar. Att låta folk pröva sina idéer och att låta folk få initiativ. Om 

man bara slår dom på fingrarna så fort man tycker att dom gör fel, då tappar dom 

initiativförmågan tillslut. Så vågar dom inte pröva och göra saker…” 

Förutom att bara ta ett steg tillbaka i utbildningssyfte menar respondenterna att man ibland 

måste stiga in och ta kommando. Vid övningstillfällen med lös ammunition (ej dödlig 

ammunition) finns det mer utrymme för att låta deras underställda begå egna fel i 

utbildningssyfte än vad det finns vid övningstillfällen med skarp ammunition (dödlig 
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ammunition) där eventuella avvikelser direkt måste tillrättavisas för att undvika katastrofala 

följder. Respondenterna hade en överensstämmande syn på frågan ”varför ändra något som 

redan fungerar?”. De lyfter fram att en förändring inte bör göras för förändringens skull, det 

skall finnas en nytta med att göra förändringen. Vidare lyfter de fram att de inte genomför 

förändringar i syfte att sätta sin egen prägel på organisationen utan endast i utvecklingssyfte. 

Samtliga respondenter uppvisar då någon grad av varje ledarskapsstil/ledarskapsbeteende som 

återfinns i ledarstilsmodellen. Värt att notera är att varje enskild individ uppvisar en högre 

grad av utvecklande ledarskap och en mindre grad av exempelvis låt-gå- eller konventionellt 

ledarskap.  

4.1.5 Analys av de faktiska ledarskapsattributen 

Den militäre ledaren uppvisar i stor utsträckning egenskaper som Larsson och Kallenberg 

(2006) beskriver som önskvärda för att uppnå ett effektivt ledarskap. Att de i stor utsträckning 

uppvisar dessa egenskaper kan ligga till grund i det faktum att de inför en antagning till 

militärhögskolan genomgår intervjuer och personlighetstester. En utsållning bör således ske 

efter de egenskaper som forskning och erfarenheter av officersyrket påvisat vara fördelaktiga 

för ett effektivt ledarskap. 

Att vara ansvarstagande är en egenskap som är viktig för en ledare inom militären då hela 

verksamheten kretsar kring ansvarstagande. Vi ser flera egenskaper kopplat till 

ansvarstagande som lyfts upp av Yukl (2013), Larsson och Kallenberg (2006) som önskvärda 

för den effektiva ledaren. Officerare påvisar ärlighet, lojalitet, och tillit. Dessa tre egenskaper 

ser vi som starkt kopplade till ansvarstagande. Att dessa egenskaper är tätt sammankopplade 

kan tänkas grunda sig i en ömsesidig respekt. En respekt gentemot varandra och för 

organisationens uppgift. Ärlighet, lojalitet, och tillit blir således viktigt då soldater och 

officerare alltid måste kunna lita på de personer som omger dem. Den verksamhet officerare 

dagligen arbetar med ställer vissa krav på att dessa egenskaper uppvisas för att verksamheten 

ska kunna genomföras säkert och effektivt.   

Tydlighet är en egenskap som inte lyfts fram som önskvärd för ett effektivt ledarskap av 

litteraturen, vi anser däremot att tydlighet är en viktig del av det militära ledarskapet. För den 

verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten förstår vi att tydlighet är kritiskt för verksamheten. 

Uppstår otydligheter i arbetet riskerar fel saker att utföras och i värsta fall ställs människoliv 

på spel. Utifrån detta får vi en djupare förståelse för officerares värdering av tydlighet som en 

egenskap hos sig själva och varför de genomgående uppskattar tydlighet i organisationen.  
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För ett arbete som officer ställs krav på individen, både fysiskt och mentalt, vilket återspeglas 

av de tester som genomförs vid ansökan till officershögskolan. Yukl (2013) lyfter fram vikten 

av att vara fysiskt och mentalt uthållig. Att vara fysiskt uthållig värdesätts av Försvarsmakten 

då det genomförs tester av individers fysiska förmåga, befattningen som officer ställer krav på 

viss fysisk förmåga. Mental uthållighet innebär att kunna hantera stress (Yukl, 2013). Stress 

är en del av officerares vardag, de hanterar flera olika typer av stress, något som är 

nödvändigt för att kunna arbeta som officer.  

I dagsläget arbetar officerare i stor utsträckning med administrativa uppgifter, vi gör då 

antagandet att officerare förutom att leda i strid klarar av att utföra flertalet administrativa 

uppgifter. Vidare är den militäre ledaren en ledare som i pressade situationer klarar av att fatta 

beslut som kan anses vara svåra. Officeraren anser inte administrativa vara beslut som är 

svårfattade då de oftast inte handlar om liv och död. Officeraren har vidare inga problem med 

att ha en personlig relation till soldaterna samt att särskilja på den personliga och den 

professionella relationen. Den militäre ledaren måste ständigt förhålla sig till att verksamheten 

i stor utsträckning är politiskt styrd. Det innebär att denne måste förhålla sitt ledarskap och 

sitt beslutsfattande till något som i liten grad är påverkbart.   

Att hantera människor är en stor del av en officerares vardag, den sociala kompetensen 

beskrivs av Larsson och Kallenberg (2006), Yukl (2013) som en högst önskvärd kompetens. 

Den sociala kompetensen är något som framträder vara en stor del av det militära ledarskapet. 

Att arbeta med mindre grupper under pressade förhållanden kräver att ledaren kan se till 

individers behov och hålla god kontakt. Det kan kopplas tillbaka till tydlighet. Den militäre 

ledaren kommunicerar med en hög grad av tydlighet till sina underställda. Den sociala 

kompetensen är något som ständigt utvecklas i en tjänst som officer.   

En officer är inte bara en ledare, det är även en person med god kunskap inom det område 

denne leder. Larsson och Kallenberg (2006) lämnar större utrymme för sakkompetensen än 

vad Yukl (2013) gör. Att vara kunnig inom sitt område är inom det militära en viktig del av 

ledarskapet. En officer arbetar med utvärdering i syfte att inspirera och motivera, för att dessa 

utvärderingar skall bli givande bör de vara kunniga inom det område som utvärderas.  

Oavsett om vi väljer att använda oss av Bass (1998) transformativa ledarskap eller Larsson 

och Kallenbergs (2006) utvecklande ledarskap uppvisar officerare en stor grad av detta 

beteende. Det är även detta denna typ av ledarskap som nämnda författare anser vara mest 

önskvärd och mest effektiv. Vi ser likheterna i det militära ledarskapet i form av att 
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officerarna i så stor utsträckning de kan använder sig av inspiration och motivation i sitt 

ledarskap. Vidare är en av grundstenarna i det transformativa/utvecklande ledarskapet att 

agera som en förebild, något som är en viktig del av det ledarskap officerarna utövar. Genom 

att vara en förebild kan en officer påvisa ett sätt att göra något, ett sätt att bete sig och så 

vidare. Vi har i studien identifierat följande ledarskapsattribut för en officer vid 

Försvarsmakten, den militäre ledaren är/har: 

 Ärlig 

 Ansvarstagande 

 Tydlig 

 Lojal 

 Fysiskt och mentalt uthållig 

 Stresstålig 

 God social kompetens 

 Transformativ/utvecklande i 

sitt ledarskap

 

4.2 B – Önskvärda ledarskapsattribut vid offentlig sektor 

I denna del kommer vi att analysera det ledarskap som önskas av individer som skall arbeta 

som chefer inom offentlig sektor. Analysen kommer att utgå ifrån de fyra delkomponenterna 

som återfinns i vår analysmodell: egenskaper, kompetenser/färdigheter, beteende, och 

förutsättningar. Citat från intervjuer kommer att presenteras för att påvisa hur 

rekryteringsansvariga själva har beskrivit de önskvärda ledarskapsattributen. De citat som har 

valts ut är representativa för urvalet. Respondenterna förblir anonyma och kommer därmed att 

benämnas C1, C2, och C3.  

4.2.1 Önskvärda egenskaper 

Respondenterna lyfter fram olika personlighetstest som de aktivt jobbar med för att få en 

bättre bild av de individer som söker chefsjobben. De olika personlighetstesten beskrivs av 

respondenterna som en kvalitetssäkring och som ett verktyg för att få en fördjupad bild av 

personen de arbetar med. Respondenterna lyfter även fram vikten av personligheten vid en 

rekrytering. Respondent C1 påpekar att: 

”… när jag rekryterar, uppdragen jag får, så märker jag att man höjer ribban lite extra, man 

kräver mer utav dom man anställer idag än vad man gjorde för tio år sen.” 
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När vi ställde frågan ifall respondenterna söker efter särskilda egenskaper vid rekrytering av 

chefer lyfter samtliga respondenter fram egenskaper som de anser vara fördelaktiga för en 

chef. Egenskaper som självinsikt, integritet, och drivkraft framkommer som högst önskvärda 

egenskaper för en chef. Den representativa respondenten C1 listar de önskvärda egenskaperna 

på följande sätt: 

”Ja det gör jag. Det här med emotionell stabilitet. En person som är lugn och trygg i sig själv 

som har en god självinsikt och en självtillit. Det är någonting som jag framförallt tittar på. 

Men också det här med att inspirera och motivera. Drivkraft. Se till att man kommer till 

resultat att man är målmedveten. Kommunikativ.” 

De andra respondenterna listade snarlika egenskaper som önskvärda av en chef inom offentlig 

sektor. Ytterligare en egenskap som respondenterna lyfter fram som viktig för ett önskvärt 

och effektivt ledarskap är ansvarstagande. Att ansvarstagande är en framgångsfaktor för ett 

bra och effektivt ledarskap är en uppfattning som respondenterna delar. Vid frågan ”hur ser 

du på ansvarstagande för en chef?” uttrycker sig respondent C1 på följande sätt:  

”Ja den har ju ett ansvar, för pengar antagligen, personal, beslut, processer, mmh, så det är 

ett ganska stort ansvar som den sitter på. Och en person som inte tar sitt ansvar är en ganska 

dålig chef. Då tror jag inte att personalen trivs. Har du en chef som inte är ansvarstagande 

då flyter det ju ner i organisationen också, ’varför ska jag ta ett ansvar när inte min chef gör 

det?’”  

Ovan nämnda citering tydliggör att ansvarstagande är en viktig del i ett bra och effektivt 

chefskap och inte endast i form av ansvar för en specifik uppgift. Att vara ansvarstagande blir 

även ett verktyg för att kunna inspirera och motivera sina underställda. Vidare lyfts även 

andra egenskaper fram som önskvärda för en ledare. Att vara ärlig är en egenskap som 

respondenterna lyfter fram som viktig för ett lyckat ledarskap. Moral och lojalitet är två 

begrepp som framkommer vid en ytterligare diskussion kring egenskaper som är önskvärda 

för en chef. Engagemang är något som de flesta respondenter ser som fördelaktigt för ett 

effektivt och bra ledarskap. Samtliga respondenter uttrycker även kravet på anpassningsbarhet 

för cheferna i en ständigt föränderlig omvärld. Anpassningsbarheten är något som enligt flera 

respondenter genomsyrar det civila ledarskapet, men det uppkommer dessutom ett flertal 

egenskaper som genomsyrar vad som önskas av en chef, respondent C3 uttrycker sig på 

följande sätt:  
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”Men det som jag har kommit fram till är viktigt som jag nämnde förut är det här med att man 

är förändringsbenägen, att man är en person som har ändå integritet och sen att få med sig 

medarbetarna. Att kunna visa entusiasm. Det är väl dom sakerna som kan genomsyra 

ledarskapet …” 

Respondenterna talar på liknande vis om att den anställde chefen bör visa integritet och 

entusiasm. Det kopplar vi ihop med att kunna motivera och inspirera de underställda för att 

vara en effektiv och en bra ledare. En chef kommer alltid att ha en relation till sina 

medarbetare på något sätt. Respondenterna lyfter fram vikten av att till viss del involvera sig 

på ett personligt plan med sina medarbetare. En chef bör alltid eftersträva en god relation men 

inte förbise den professionella delen av chefskapet. Respondenterna påpekar även att en 

ledare bör kunna lyfta sina medarbetare och ge dem äran för ett väl utfört arbete istället för att 

ta åt sig äran själv. Respondent C1 uttrycker sig på följande vis: 

”… en chef får ju inte vara den som tar åt sig hela äran och vara den som syns och hörs mest. 

Eh, den är en person som klarar av att lyfta andra och få andra att må bra och prestera 

bättre.” 

Därmed har chefen en stor roll då denne skall se till att de anställda utvecklas istället för att 

stå i vägen genom att minimera de underställdas initiativförmåga och deras förtroende för 

chefen i fråga. Enligt citatet ovan anser vi att en ledare bör ha tillräckligt med självtroende för 

att inte behöva ta åt sig äran och istället kunna vara en mentor för andra.  

4.2.2 Önskvärda kompetenser & färdigheter 

Vid intervjuerna tillfrågades respondenterna om hur de ser på begreppen kompetenser och 

färdigheter. Respondenterna var eniga om en definition av begreppen, respondenterna anser 

kompetenser vara kopplat till egenskaper en individ besitter. Färdighet anser de däremot vara 

en kunskap i att kunna utföra något, till exempel att kunna kontera i redovisningssyfte. 

Respondent C2 beskriver vikten av att hitta rätt person till rätt arbete:  

”… det är jätteviktigt för företagen idag att få rätt person och rätt chef…” 

Respondenterna påpekar även vikten av ledarkompetensen vid anställning av en chef. De 

lyfter fram att en person med god ledarkompetens utgör en stark grogrund för ett bra och 

effektivt ledarskap. Respondenterna anser det inte vara nödvändigt att ledaren är expert på 

området de ska leda, de lyfter fram att det i stor utsträckning är ledarkompetensen som är det 

väsentliga till skillnad från eventuell specialistkunskap.  
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Däremot håller samtliga respondenter med om att en chef måste ha en viss fackkompetens 

inom det område denne är aktiv i trots goda ledarkompetenser. När respondenterna blev 

tillfrågade om kompetenser som de anser vara fördelaktiga för ett bra och effektivt ledarskap 

lyfter de fram att personen ska tycka om att leda och finna sig själv i beslutsfattande 

situationer. Med nedanstående citat lyfter respondent C3 särskilt fram att attityd och 

inställning idag värderas högre än erfarenhet och färdighet: 

”Om jag skulle säga såhär, det säger de flesta arbetsgivare idag, att attityd och inställning är 

mer värt än just färdigheten, har du ändå en normalbegåvning kan du lära dig och du kan 

bygga på det, men din attityd, inställning, och personlighet den är svårare att förändra.” 

Att operera i den dagliga verksamheten lyfter respondenterna fram som något som inte är 

direkt nödvändigt för ledaren. Det är däremot fördelaktigt att operera i den dagliga 

verksamheten för att skapa en förståelse för vad medarbetarna arbetar med på daglig basis. De 

beskriver en operativ ledare som en ledare som har större förståelse för hur den dagliga 

verksamheten fungerar. De lyfter även fram att en chef i dagens samhälle enbart inte kan 

arbeta strategiskt.  

Att fatta svåra beslut är inget ovanligt för en chef enligt respondenterna. De lyfter fram att en 

ledare måste kunna fatta dessa beslut även om det inte alltid är bekvämt. Respondenterna 

berättar att en ledare till en viss grad kan visa känslor i sin roll som chef. Att visa empati och 

förståelse lyfts fram som viktigt för en ledare då denne fattar beslut. Ett upphov till svåra 

beslut inom den offentliga sektorn är att det i stor utsträckning är styrt av politiska beslut. 

Kopplat till dessa i stort sett ej påverkbara beslut måste ledaren fatta ett beslut och därefter 

motivera sina medarbetare att genomföra en viss uppgift.  

En ytterligare faktor som är viktig att beakta angående ledarskap är att stressnivån för ledare 

idag generellt sett är högre än vad det har varit tidigare. Samtliga respondenter lyfter fram att 

det är viktigt att personer på beslutsfattande positioner kan hantera stress och vara lugna och 

trygga i stressfyllda situationer. En chef inom offentlig sektor måste även vara bekväm med 

den politiska aspekten av situationen, det vill säga att många beslut som tas uppifrån är ej 

påverkbara, då du arbetar med en budget och inte för att skapa direkta resultat. Respondent 

C3 uttryckte sig på följande vis: 
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”Jag tror att den största delen att lära sig i att jobba offentligt, det tror jag är själva 

arbetsprocesserna med den politiska delen, att kommer man från det privata så har man en 

längre resa att gå och acceptera och inse att det är politiker som sitter och bestämmer. Det 

tror jag nästan är det största bekymret faktiskt att det kommer beslut från andra håll som 

kanske inte riktigt har koll på verksamheten och så.” 

Något som dök upp under intervjuerna var den inlärningskapacitet och den enorma mängden 

information du behöver ta del av på en daglig basis som chef vid offentlig sektor. Respondent 

C2 kommenterar informationsflödet och lägger stor vikt vid detta: 

”… jag tror att i de flesta större organisationer idag har ett enormt informationsflöde som du 

ska kunna filtrera och ta till dig det som berör dig och som du känner att du måste ta till dig.” 

Du måste du ha en analytisk kapacitet för att kunna filtrera och ta till dig information på 

daglig basis.  

4.2.3 Önskvärda förutsättningar 

Respondenterna berättar att de utöver personlighetstest även utför begåvningstest. Detta anser 

vi vara ett tecken på att intelligens och personlighet är grundläggande förutsättningar för att 

överhuvudtaget kunna arbeta som chef. Respondenterna lyfter även fram att de inte utför 

några tester som utvärderar de sökandes hälsa och fysiska status men att det i vissa fall kan 

förekomma på den specifika arbetsplatsen. Det är något som utelämnas till den specifika 

befattningen, men generellt finns det inga krav som säger att ledare skall testas gällande hälsa 

eller fysik.  

Samtliga respondenter lyfter fram vikten av att matcha en individs värderingar och åsikter 

med organisationen. De berättar att det i dagens samhälle fokuseras betydligt mer på 

värdegrunder. Det är inte bara värderingar och normer som bör matchas mellan individ och 

organisation, mål är även en matchningsaspekt. Respondent C3 uttrycker sig följande:  

”… jag tror att det är viktigt, både med mål och värderingar, att det går hand i hand. För det 

är ingen som vill ha en chef som ser till sina egna syften mer än till företagets syften, om man 

säger så.”  

Därmed hävdar de flesta respondenter att en chefs värderingar kan utvärderas och anpassas 

till verksamheten, så att inte allvarligare problem uppstår. Däremot är det värt att notera att 

respondenterna inte syftar till att utvärdera vanliga avvikningar som sexuell eller religiös 
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läggning, utan snarare att den tilltänkta organisationens kärnvärderingar matchas med 

individen. Ifall en miljömedveten chef skulle arbeta på ett företag som inte tar hänsyn till 

miljön skulle förhållandet vara högst oproduktivt, både för företaget och för den anställde.  

4.2.4 Önskvärt beteende 

När vi ställde frågan angående ifall belöningssystem används kom det fram att det i vissa fall 

gör det men inte alltid. I de flesta fall finns det alltid någon form av belöningssystem, men det 

behöver inte alltid vara monetära belöningar utan det kan även vara prisning eller belöning i 

form av minskad arbetsbelastning. När respondenterna blev tillfrågade hur de såg på talesättet 

”varför ändra något som redan fungerar” svarade respondenterna att en ledare inte ska 

förändra något endast för förändringens skull. Vidare berättar respondenterna att en 

förändring inte ska genomföras av en chef om chefen endast vill sätta sin prägel på 

organisationen. Respondenterna lyfter även fram att en chef bör kunna förändra och vara 

flexibel i sina tankegångar. 

Att inspirera och motivera är något som samtliga respondenter lyfter fram som högst 

fördelaktigt. Som chef är det viktigt att kunna få sina medarbetare att arbeta mot ett och 

samma mål. Respondenterna beskriver den effektiva ledaren som en person som får rätt saker 

gjorda och ger sin personal rätt förutsättningar för det arbete som ska utföras. De lyfter även 

fram vikten av att göra det hela kostnadseffektivt. Respondent C1 uttrycker sig på följande 

sätt om effektivt ledarskap: 

”Men det är ju att man som chef ser till att det blir resultat på den avdelningen eller enheten 

den jobbar på, att få andra att jobba åt rätt håll och gemensamt, eh och komma fram till ett 

resultat helt enkelt …” 

Att vara ett föredöme är en annan del av det transformativa ledarskapet som respondenterna 

lyfter fram som en elementär del av ledarskapet. Respondenterna beskriver chefen som en 

förebild, en bra chef bör därför vara ett bra föredöme för de underställda enligt 

respondenterna. Att vara en förebild beskrivs som tätt kopplat till förmågan att inspirera och 

motivera. Respondent C3 uttrycker sig på följande sätt: 

”Jag tror, om man har en bra ledare så blir det en förebild, så tror jag många gånger att det 

faktiskt är. Att man vill på något sätt finnas med en person som är duktig, framgångsrik och 

få med sig andra. I det gänget vill man ju vara på något sätt. Så att jag tror att det är en 

framgångsfaktor om man kan jobba. Och där tror jag att det handlar väldigt mycket om 
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delaktighet, att visa intresse, att finnas tillgänglig, det är väldigt små medel som behövs 

egentligen för att bli en bra chef och det är synd att det inte är så många som förstår är det är 

väldigt enkelt egentligen.” 

Citatet ovan väver då samman delkomponenterna som tillsammans bildar det transformativa 

ledarskapet. Kraven på en chef enligt respondenterna är att denna ska leda, delvis inte uppvisa 

icke-ledarskapsbeteende.  

4.2.5 Analys av de önskvärda ledarskapsattributen 

Kirpatrick och Locke (1991) ställde sig i sin studie frågan om personlighetsdrag verkligen 

spelar en roll för ett effektivt ledarskap. I studien framkom att så är fallet, personligheten 

spelar roll. Detta är även något vi har lagt märke till i form av vad som önskas av en chef för 

ett administrativt arbete inom offentlig sektor idag. Personligheten är en stor faktor som tas i 

beaktning när en chef eftersöks, på senare år har det fått ännu större betydelse, något som 

rekryterarna tydligt framhäver. Att rekryteringsbolagen personlighetstestar sina sökande är ett 

tydligt tecken på personlighetens betydelse. Förutom personlighetstester genomförs även 

begåvningstester som avser att testa den potentiella chefens generella begåvning, även kallat 

IQ. Det tyder på att intelligensen är en basal förutsättning för ett arbete som chef då denne på 

daglig basis hanterar mängder med information och behöver göra ett flertal strategival. Precis 

som Larsson och Kallenberg (2006) nämner syftar IQ-mätning till att kunna avgöra hur den 

tilltänka individen hanterar informationen som uppkommer.  

Till skillnad från ett arbete som officer ställs inga direkta krav eller önskningar angående 

chefens fysiska kapacitet. Tester förekommer till viss mån, vilket kan tyda på att det är 

fördelaktig att ha en god fysisk hälsa då du orkar utföra mer i arbetet. Det däremot inget som 

rekryteringsbolagen mäter utan de fokuserar på att mäta IQ och personlighet. 

När man personlighetstestar söker man att identifiera ett flertal egenskaper hos individen som 

matchas med de önskvärda egenskaperna för chefsrollen. De egenskaper som tydligt 

framkommer som högst önskvärda är att den tilltänkte chefen visar moral, är ärlig, och är 

lojal. Därmed bör den tilltänkta chefen uppvisa god personlig integritet. Om en chef inte 

uppvisar god personlig integritet riskerar denne att vara ineffektiv som ledare enligt Yukl 

(2013). En chef har ett flertal stora ansvarsområden: ekonomiska, sociala, och strategiska. Om 

en chef då inte tar sitt ansvar är denne chef då inte bara en illojal individ, utan även en dålig 

och ineffektiv chef. Ansvarstagande är således något som ständigt eftertraktas av en god chef.  
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En chef ansvarar för hela företaget, det vill säga även de personer som arbetar under denne 

individ. Chefen måste därmed ta ansvar för hur dessa individer agerar så att det sker i linje 

med verksamhetens mål och värderingar. En god och effektiv chef ser till att kommunicera 

väl med sina underställda, både för att se till så att de underställda sköter sina arbetsuppgifter 

men även för att se till så att de underställda är nöjda och mår bra. Att vara kommunikativ 

lyfts fram som en självklar egenskap för den effektiva ledaren och stora krav ställs på just att 

ledare bör vara socialt skicklig för att kunna hantera de individer en chef omges av på daglig 

basis (Larsson & Kallenberg, 2006; Yukl, 2013).  

Den tilltänkte ledaren bör även vara driven och visa ett engagemang för sitt arbete, vilket även 

kan kopplas samman till lojalitet för både verksamheten och för de individer som är delaktiga. 

Genom att uppvisa dessa två egenskaper anses ledaren vara ansvarstagande.  

För att matcha dessa ovan nämnda kriterier ställs stora krav på hur den tilltänkte ledaren 

hanterar stress. Att hantera stress är något som denne individ kommer att komma i kontakt 

med dagligen, att vara chef är ett stressfyllt jobb. Individen behöver inte enbart uppvisa en 

fysisk uthållighet för att ha energi och ork utan behöver även visa en mental uthållighet för att 

kunna hantera den dagliga stressen. Yukl (2013) beskriver stresstolerans och fysisk 

uthållighet som två egenskaper som ofta återfinns hos effektiva och framgångsrika ledare.  

Även inom offentlig sektor styrs beslutsfattandet och kraven på chefer till stor det av det 

politiska läget. En ledare måste vara beredd på att kunna övertyga sina underställda om 

eventuella ändringar som kanske inte denna ledare håller med om. Det är därför viktigt att 

ledaren kan fatta svåra beslut, inte bara när det gäller att avskeda underställda utan även vid 

politiska förändringar som kanske inte går i linje med ledarens personliga åsikter eller 

värderingar. Trots att ledaren på daglig basis fattar svåra beslut måste denne se till att vara 

empatisk vilket går att återkoppla till den sociala skickligheten.  

Chefens inställning och attityd spelar därmed en viktig roll i processen, vilket vi tidigare har 

nämnt. Det påverkar allt inom dennes ledarskap, exempelvis i form av att visa engagemang 

eller förmågan att kunna fatta svåra beslut. Ledarkompetens och sakkompetens är två viktiga 

faktorer som påverkar hur bra och effektivt sagda ledarskap kommer att bli (Larsson & 

Kallenberg, 2006). Sakkompetensen spelar till viss del roll då ledaren bör ha vetskap om den 

dagliga verksamheten denna styr för att kunna fatta rationella beslut.  
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Ledaren bör även ha sakkompetens för sin befattning så att denne kan agera som vägledare 

vid potentiella oklarheter kring riktning eller måluppsättning. Däremot spelar 

ledarkompetensen en större roll när det kommer till själva ledarskapet. En ledare alltid kan 

utbildas för att erhålla viss sakkompetens men det är betydligt svårare om ens möjligt att 

utbilda någon till en ledare.  

Stone, Russell och Patterson (2004) beskriver hur det transformativa ledarskapet på senare år 

blivit allt mer populärt att praktisera. Vi ser stora likheter mellan det transformativa 

ledarskapet och vad som faktiskt är önskvärt av en chef. En chef bör arbeta med att: inspirera 

och motivera, vara ett föredöme, och till viss grad visa personlig omtanke till sina 

medarbetare, vilket är de delkomponenter som Bass (1998) anser utgöra det transformativa 

ledarskapet. Det finns dock drag av andra ledarstilar i det som är önskvärt, däremot är vår 

uppfattning att det är en transformativ ledare som eftersöks. 

Vi har ställt upp de önskvärda ledarskapsattributen för en chef med administrativa uppgifter 

inom offentlig sektor i följande tabell: 

 Lojal 

 Personlig integritet 

 Ansvarstagande 

 Kommunikativ 

 Engagerad 

 Stresshanteringsförmåga 

 Förmåga att kunna fatta svåra 

beslut 

 Ledarkompetens 

 Sakkompetens 

 Transformativt ledarskap
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4.3 C - Matchning 

I denna slutgiltiga del kommer vi att analysera hur de önskvärda ledarskapsattributen från 

offentlig sektor matchas med de ledarskapsattribut som har identifierats för officerare vid 

Försvarsmakten. Den här slutgiltiga analysdelen kommer att bli en sammantagen analys där vi 

studerar de ledarskapsattribut som identifierats i ett tidigare skede under analysens gång och 

hur dessa ledarskapsattribut matchas mellan de två olika kontexterna.  

Återkopplar vi till vår analysmodell finner vi ett antal matchningar sett till de olika 

delkomponenterna. Egenskaper har visat sig spela en större roll vid en rekrytering idag än vad 

det tidigare gjort. I samband med detta kan vi konstatera att officerare och rekryterare i stor 

utsträckning beskriver och värdesätter liknande egenskaper. Utifrån detta anser vi att det finns 

en god matchning mellan faktiska och önskvärda egenskaper. Personligheten är därmed en 

viktig förutsättning. Vi anser att de andra förutsättningarna som av Larsson och Kallenberg 

(2006) lyfts fram som fördelaktiga även uppvisas av officerare samt eftertraktas vid 

rekrytering av chefer. Den generella begåvningen är det vi anser vara det mest basala, det är 

även den förutsättningen som testas av rekryteringsbolagen. Rekryteringsbolagen utför själva 

inga tester men det utförs i vissa fall fysiska tester vid specifika anställningar. Vi ser därmed 

ingen nackdel i att officerare genomgår sådana tester och genomgående är i god fysisk form 

utan att det snarare är till fördel då officeraren har högre energinivå än de som inte har lika 

hög fysisk kapacitet, något som även Yukl (2013) påpekar.  

Likväl anser vi det finnas en matchning angående delkomponenten kompetenser och 

färdigheter. De kompetenser och färdigheter som officerare uppvisar är till stor del önskvärda. 

Två av kompetenserna som av Yukl (2013), Larsson och Kallenberg (2006) lyfts fram som 

högst fördelaktiga är ledarkompetens och sakkompetens. Det finns en god matchning gällande 

den faktiska ledarkompetensen, något som rekryterarna även lyfter fram som mer önskvärt än 

att ledaren besitter den specifika sakkompetensen. Sakkompetens är något som rekryterarna 

lyfter fram som en önskvärd kompetens. Den som agerar chef bör ha en viss kunskap och 

förståelse för det arbete som sker i den verksamheten. Sakkompetens är den komponent som 

vi anser vara den största skillnaden mellan det önskvärda ledarskapet och det ledarskap 

militärer uppvisar. Officerare saknar till stor del troligtvis den sakkompetens som eftersträvas 

inom den offentliga sektorn.   
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Vi har funnit en god matchning mellan det beteende officerare uppvisar och vad som av 

rekryterare är önskvärt, det transformativa/utvecklande ledarskapet. Denna typ av ledarskap 

består av ett flertal delkomponenter och rekryterarna beskriver just dessa delkomponenter som 

högst fördelaktiga. Dessutom uppvisar eller strävar officerarna efter dessa delkomponenter i 

sitt ledarskap. Därmed yrkar vi på en klar och tydlig matchning mellan det önskvärda 

beteendet och det faktiska beteendet.  

Matchningarna som beskrivs ovan kommer nu att sammanställas för tydlighetens skull. 

Följande anser vi vara matchande ledarskapsattribut mellan det som officerare uppvisar och 

det som är önskvärt för ett chefsjobb vid offentlig sektor:  

 Ansvarstagande 

 Lojalitet 

 Ärlighet 

 Fysisk och mental uthållighet 

 Stresstålighet 

 Liknande förutsättningar 

 Ledarkompetens 

 Kan hålla många bollar i luften 

 Klarar av att fatta svåra beslut 

 Skapar personliga relationer 

 Kommunikativ 

 Utvecklande/Transformativt 

ledarskap 
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5. Diskussion 

Trots den goda matchningen finner vi en viss problematik, bland annat angående 

delkomponenten kompetenser. Rekryterarna beskrev att en ledare bör ha kunskap om sitt 

område för att kunna leda på ett effektivt sätt. De menade då att en ledare inte behöver ha 

specialistkunskap inom området men att ledaren behöver förstå sig på det som pågår under 

den dagliga verksamheten för att kunna fatta rationella beslut. Officerarna besitter 

sakkompetens inom deras område i Försvarsmakten. Det är dock inget kvitto på att de besitter 

sakkompetens inom det specifika område som en eventuell matchning skulle kunna ske till. 

Vi anser därmed att en officer har goda möjligheter att arbeta som chef inom offentlig sektor 

vid en specifik organisation som inte kräver fördjupade kunskaper inom området för att kunna 

leda. För att kunna vara chef för en verksamhet som kräver fördjupade kunskaper kommer då 

officerarna vid Försvarsmakten att behöva vidareutbilda sig för att erhålla lämplig 

sakkompetens.  

Inledningsvis hade vi en uppfattning om att det existerade fördomar gentemot det militära 

ledarskapet, något som senare även bekräftades vid intervjuerna med rekryteringsbolagen då 

vi avslöjande agendan och förde en diskussion kring hur rekryterarna uppfattade det militära 

ledarskapet. De rekryterare vi kom i kontakt med hade liten eller ingen erfarenhet av att arbeta 

med ex-militärer. Deras uppfattning av det militära ledarskapet skulle kunna ses som en aning 

förlegat. Sättet som officerarna vi har intervjuat beskriver sitt ledarskap stämmer inte överens 

med de uppfattningar rekryterarna hade om officerare, återigen hade de en förlegad syn på det 

militära ledarskapet.  

I praktiken kan detta påverka den matchning som påvisats mellan de militära 

ledarskapsattribut som utgör det militära ledarskapet och de ledarskapsattribut som eftersöks 

hos en chef inom offentlig sektor. De fördomar som vi har kommit i kontakt med är 

framförallt åsikten att officerare är fyrkantiga och strikta i sitt ledarskap, något som vi påvisat 

ligger långt ifrån sanningen. Att dessa fördomar förekommer kan mycket väl grunda sig i att 

rekryterarna inte har insikt i vad en officer dagligen arbetar med.  
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En annan förklaring till dessa fördomar skulle kunna vara det faktum att vi utfört våra 

intervjuer i en stad där det inte funnits ett fullständigt regemente sedan I3
6
 avvecklades i 

början av 2000- talet. Med andra ord finns det i regionen svaga militära kopplingar.  

Det som framförallt tydliggjorde dessa fördomar är hur rekryterarna skiftade åsikt under 

intervjun. De lyfte nämligen fram vissa ledarskapsattribut när de inte visste om att det var 

militärt ledarskap som var aktuellt i studien. När vi sedan presenterade att det var militärt 

ledarskap vi var intresserade av fick vi en helt annan respons på snarlika frågor som vi ställt i 

ett tidigare skede. Då dessa fördomar visat sig existera blir det då svårare för en officer att 

rekryteras till offentlig sektor, trots goda matchningsmöjligheter.  

Att fördomar existerar gör det även tydligt att omvärlden spelar en viss roll i en eventuell 

matchning. Vi har kommit fram till att det förekommer en god matchning angående 

ledarskapsattributen, däremot har vi inte undersökt hur omvärlden påverkar 

matchningsmöjligheten. Det skulle därmed vara intressant att vidare studera 

omgivningskarakteristikan för att få en djupare förståelse för matchningen.  

 

  

                                                 
6
 Infanteriförband som var placerat i Örebro. 
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6. Slutsats 

Syftet med vår studie var att undersöka om de ledarskapsattribut som återfinns i det svenska 

militära ledarskapet är överensstämmande med de önskvärda ledarskapsattributen för ett 

administrativt arbete på chefsnivå vid offentlig sektor. För att kunna undersöka den eventuella 

matchningen blev vi tvungna att identifiera de ledarskapsattribut som är kännetecknade för 

det militära ledarskapet och de önskvärda ledarskapsattributen för ett arbete som chef inom 

offentlig sektor.  

Genom en analys av våra intervjuer med officerarna på Försvarsmakten har vi identifierat de 

ledarskapsattribut som kännetecknar den militära ledaren. Vi kom fram till att den militära 

ledaren bland annat: är ansvarstagande och beslutsam, är ärlig och lojal, är fysiskt och mentalt 

uthållig, har god social kompetens, och arbetar med utvecklande/transformativt ledarskap.  

Dessutom har vi genom ytterligare analys av våra intervjuer med rekryterarna på Adecco, 

TNG, och Manpower identifierat vilka ledarskapsattribut som är önskvärda av en chef vid 

offentlig sektor. Vi kom fram till att rekryterare söker chefer till offentlig sektor som bland 

annat: är ansvarstagande, har personlig integritet, har bra stresshanteringsförmåga, kan fatta 

svåra beslut, ha kunskap om sitt område, och ska arbeta i linje med utvecklande/transformativt 

ledarskap.  

Med stöd av den slutliga matchningsanalysen har vi kommit fram till om officerarnas 

ledarskapsattribut passar in i en chefsroll inom offentlig sektor. Vi har kommit fram till att 

officerarens ledarskapsattribut i stor utsträckning matchar de ledarskapsattribut som är 

önskvärda av en chef inom offentlig sektor. Vi ser likheter med vilka ledarskapsattribut som 

är önskvärda och vad som faktiskt uppvisas av officerarna. Vi ser goda möjligheter för en 

officer att arbeta inom offentlig sektor som chef.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Intervjuguide - civil 

Inledningsvis presentera oss 

Förklara syftet med studien 

Berätta att respondenterna kommer att hållas anonyma 

Spela in för att underlätta analysen 

Presentera befattningen som gäller  

Beskriva vilken typ av tjänst som avses (exemplifiera)  

Frågor 

Vad tänker du när du hör begreppet effektiv ledare?  

Låter ni era sökande göra någon form av tester?  

 Personlighet 

 Hälsa 

 Kompetenser 

Om ni testar, vad får ni ut av dessa tester? 

Ledarens beteende  

Hur ser det ut idag? Används belöningssystem i organisationer inom offentlig sektor? 

Brukar ledarna var uppskattade av sina underställda? 

Inspirerar och motiverar ledarna på givande sätt? 

Stimulerar ledarna personalen intellektuellt? 

Visar ledare vanligtvis personlig omtanke till sina underställda? 

Är mentaliteten ”varför ändra något som fungerar” vanligt förekommande?  
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Personliga egenskaper 

Söker ni särskilda personliga egenskaper?  

 I så fall vilka? 

Hur ser stressnivån ut för denna typ av arbete? 

Hur driven skall den tilltänkta ledaren vara? 

Kräver arbetet att individen fattar svåra beslut? 

Innebär jobbet mycket direkt/indirekt kontakt med medarbetare? 

Hur mycket kan den tilltänkte ledaren påverka i stort med sina egna prestationer? 

Är det viktigt att matcha personliga värderingar och värderingarna inom företaget? 

Kompetens 

Vad innebär kompetens/färdighet för dig? 

Vilka kompetenser/färdigheter anser ni vara viktiga för denna tjänst ? 

Kan personen vara emotionellt lagd?  

Är ledarens syn på livet viktig? På vilket sätt? Normer, värderingar? 

Spelar det roll om personen visar känslor? 

Kommer individen behöva ta till sig ny information på daglig basis?  

Bör personen operera i den dagliga verksamheten? 

Hur ser ni på förhållandet mellan sakkompetens och ledarkompetens? (kunskap inom området 

/ kunskap i att leda) 

Avslöja agendan i slutet 

Har ni rekryterat officerare till denna typ av tjänster nyligen?  

Rakt ut fråga ”skulle ni anställa en officer från försvarsmakten till den här typen av yrke?”  

Frågor om militärt ledarskap 
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8.2 Bilaga 2 Intervjuguide – militär 
Inledningsvis presentera oss 

Förklara syftet med studien 

Berätta att respondenterna kommer att hållas anonyma 

Spela in för att underlätta analysen 

Frågor 

Kontrollfrågor 
Hur länge har du arbetat inom Försvarsmakten? 

Vad har du för befattning?  

Vad har du vardagligen för uppgifter?  

Hur ser fördelningen av uppgifter ut? 

Hur påverkas du av det faktum att ditt jobb är politiskt styrt? 

Vad tänker du på när du hör begreppet effektiv ledare?  

Fick du genomgå tester för MHS? 

 Personlighet 

 Hälsa 

 Kompetens 

Ledarens beteende 
Belönar du dina underställda vid goda prestationer? På vilket sätt?  

Hur tror du dina underställda uppfattar ditt ledarskap?  

 Tror du att de ser dig som ett föredöme? På vilket sätt?  

Hur uppfattar du din chef och hans ledarstil?  

Är inspiration och motivation viktigt för dig som ledare? 

Hur skulle du se på ditt eget ledarskap?  

 Negativ/positivt 

Involverar du dig på ett personligt plan med dina underställda?  

 Är det svårt att hålla isär ”vänner och chef” 

”Varför ändra något som redan fungerar” hur ser du på detta påstående?  

Händer det att du bara sitter ner och inte agerar? 
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Personliga egenskaper 
Vilka personliga ledaregenskaper värderar du mest hos dig själv? 

Är ditt arbete stressigt och i så fall på vilket sätt?  

Är du initiativrik och löser dina uppgifter på ett givande sätt? På vilket sätt?  

Vad betyder ansvarstagande för dig?  

Ställs du ofta i situationer där du måste fatta svåra beslut? Något exempel på detta?   

Hur ser kommunikationsvägarna ut? Direkt/indirekt? 

Hur homogen anser du Officerskåren vara?  

 Är det viktigt att passa in i gänget eller går det att vara egen?  

Kompetens 
Vad innebär kompetens/färdighet för dig?  

Vilka kompetenser/färdigheter anser du förvärvat under din tid i Försvarsmakten?  

Låter du ditt humör påverka ditt ledarskap? Ett exempel på detta?  

Är det viktigt för dig att dela samma värderingar och normer som de resterande inom 

organisationen? 

 På vilket sätt?  

Hur hanterar du ny information? Är det vanligt förekommande för ditt ledarskap?  

Hur ser du på förhållandet mellan ledarkompetens och sakkompetens?  

Militärt ledarskap 
Känner du till begreppet utvecklande ledarskap? 

 Hur påverkar detta dig och ditt ledarskap? 

 Finner du några kopplingar?  

Hur ofta utvärderar du ditt ledarskap och dina underställda?  

 På vilket sätt?  

 


