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Sammanfattning: 

 Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur reflektions- respektive produktionsinriktat 

ledarskap förhåller sig till nutida diskurs om militärt ledarskap inom den svenska försvarsmakten 

och Försvarsmaktens utbildningar. Två frågor ställdes: På vilket sätt ges uttryck för ett reflektions- 

respektive produktionsinriktat ledarskap i, inom försvarsmakten och Försvarsmaktens utbildningar 

2008-2010, svenska dagsaktuella militära texter om ledarskap? Kan olika tendenser skönjas, där 

en inriktning betonas på bekostnad av den andra, eller där båda inriktningarna låter sig förenas?   

Litteraturstudien hade en kvalitativ ansats med inslag av hermeneutik. Från på förhand 

bestämda inklusions- och exklusionskriterier valdes nio olika texter/dokument ut. Från dessa 

dokument erhölls svar till frågorna.  

Resultatet sammanfattades i tre slutsatser: 

1.  I de flesta dokumenten fanns, om än indirekt, utsagor i enlighet med ett reflektions- 

respektive produktionsinriktat militärt ledarskap. Det fanns också en tendens till att 

samtalet mera handlade om reflektions- än om produktionsinriktningen. Ibland kunde de 

båda inriktningarna förenas. 

2. Dessutom visade resultatet att det behövs ett bredare perspektiv från vilket det militära 

lärande ledarskapet kan studeras. Den svenska modellen (se uppsatsens Bilaga 1) kan 

utvecklas. 

3. Med ett bredare perspektiv öppnas upp för andra begrepp, vilka jämte de redan befintliga 

kan få bärande betydelse i nya systematiska studier.  

 

Nyckelord: Ledarskap, organisation, samhälle, produktionsinriktat, reflektionsinriktat, militärt, 

pedagogik, lärande, handlande. 
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Teach to learn – 

towards a military, educating leadership 

Abstract: 

The aim of this study was to investigate how reflection- and production-oriented leadership, 

related to present discourse on the military leadership in the Swedish Armed Forces and Armed 

Forces training. Two questions were asked: In what way gives expression to a reflection- and 

production-oriented leadership in the Swedish Armed Forces and the Armed Forces training 2008-

2010, in Swedish military texts of today about leadership? Can different trends be discerned, 

where one direction emphasized at the expense of the other, or where the two approaches are 

mutually compatible? 

The literature review had a qualitative approach with elements of hermeneutics. From pre-

established inclusion and exclusion criteria nine different texts/documents were chosen. From 

these documents the answers to the questions were received. 

The results were summarized in three conclusions: 

1 - In most documents there were, if only indirectly, statements in accordance with a 

reflection- and production-oriented military leadership. There was also a tendency where 

the discourse focused more on reflection- than on production-oriented leadership. 

Sometimes the two approaches were combined. 

2 - In addition, results showed the need for a broader perspective from which the military 

educating leadership can be studied. The Swedish model (see the report's Appendix 1) can 

be developed. 

3 - Taking a broader perspective opens up for other concepts, which together with the already 

existing ones can be of well-founded significance in new systematic studies. 

 

Key words: Leadership, organization, society, production-oriented, reflection-oriented, military, 

teaching, learning, education, action. 
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1. INLEDNING 
Den här uppsatsen handlar om ledarskap, närmare bestämt produktionsinriktat respektive 

reflektionsinriktat ledarskap och hur dessa förhåller sig till nutida diskurs om militärt 

ledarskap inom den svenska försvarsmakten och Försvarsmaktens utbildningar. Det betyder 

samtidigt att den här uppsatsen också handlar om pedagogik. Som kadett vid 

Militärhögskolan Karlberg och snart officer i den svenska försvarsmakten är för mig 

ledarskap något centralt, oavsett om det är att själv utöva ledarskap eller att vara föremål för 

någon annans ledarskap. 

Innan jag antogs till det taktiskt operativa officersprogrammet läste jag till lärare för 

grundskolans yngre åldrar. Inom skolan och vid lärarprogrammet är pedagogik det centrala. 

Som lärare utövar och omges du av pedagogik dagligen. Det är, liksom ledarskap för 

officeren, en del av vardagen. 

Mitt intresse för ledarskap och pedagogik är naturligtvis stort och då det avslutande 

examensarbetet, denna uppsats, skulle göras tedde det sig naturligt att rikta min undersökning 

mot just ledarskap och pedagogik. I Totalförsvarets forskningsinstituts tidskrift Framsyn 

(2002, nr 5) fann jag en artikel skriven av docent Bo Talerud om ledarskap och pedagogik. 

Där framhåller han att ledaren också är en pedagog. Talerud hävdar i artikeln att forskning 

kring hur ledarskap utövas i skolan är jämförelsevis väl utforskat, medan de pedagogiska 

aspekterna på ledarskap i organisationer utanför skolan har en relativt låg profil.  

Enligt Yukl (2002) är en av chefens viktigaste uppgifter att leda lärprocesser, något även 

Talerud (2002) för fram. Talerud understryker ”… vikten av att också lägga pedagogiska 

perspektiv på ledarskapet … inte minst avseende det militära ledarskapet eftersom 

Försvarsmakten till stor del är en utbildningsorganisation” (a.a., sid. 18). Frågan uppkommer 

automatiskt: - Vad har hänt avseende det militära ledarskapet inom den svenska 

försvarsmakten under de nästan tio år som förflutit, sedan Talerud skrev dessa rader? Jag såg 

här en möjlighet att genom denna uppsats kunna bidra, om än i liten skala, till den pågående 

forskningen om ledarskap i dess relation till pedagogik och lärande.  

 

1.1 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av 8 kapitel. Kapitel 2 ägnas åt att redogöra för olika teorier kring ledarskap 

med ambitionen att i en historisk mening ange vad ett ledarskap kan vara. Därefter beskrivs 

den rådande svenska teorin om militärt ledarskap i Sverige. Kapitel 3 är ett teoretiskt avsnitt 

om lärande och handlande, reflektion och genuin förståelse. Här presenteras två skilda 

perspektiv på lärande. I kapitel 4 är ledarskapet åter i fokus och nu fastställs det militära, 
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lärande ledarskapet i termer av det reflektions- respektive produktionsinriktade ledarskapet. 

Uppsatsens syfte med vidhängande, specifika frågeställningar anges i kapitel 5. Kapitel 6 är 

ett metodkapitel. I kapitel 7 redovisas och analyseras resultatet. I kapitel 8 diskuteras använd 

metod, erhållet resultat och ges förslag till ny studie. 
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2. LEDARSKAP I FÖRÄNDRING 
I det följande redogörs för olika teorier kring ledarskap under 1900-talet fram till i dag. 

Inledningsvis görs ett första försök att ringa in vad ledarskap är. Därefter anges tre 

dominerande inställningar till vad som i olika tidsepoker har karaktäriserat ett gott ledarskap. 

Därefter följer en beskrivning av den rådande teorin kring ledarskap inom den svenska 

försvarsmakten, dvs den svenska modellen, eller det utvecklande ledarskapet. 

 

2.1 Ledarskap – en definition 
Så länge det funnits ledare har det funnits teorier kring ledarskap (Northouse, 2007). I modern 

tid har ledarskap definierats som en “… process whereby an individual influences a group of 

individuals to achieve a common goal” (a.a., sid. 3). Yukl (2006) menar, att det inte finns 

någon exakt definition på ledarskap men att den allmänna uppfattningen är att det innefattar 

någon form av påverkan på en grupp individer för att nå ett gemensamt mål. En vanlig 

konflikt inom diskursen kring ledarskap är den åtskillnad som görs mellan begreppen 

ledarskap och management. Yukl (a.a.) pekar till exempel på att man kan vara ledare utan att 

vara manager, dvs en indirekt ledare, likaväl som att en person kan vara manager utan att vara 

ledare. Han menar att en del personer med ett arbete där deras titel är ”manager” inte har 

några underställda, t ex en ”manager of financial accounts” (sid. 5).  

Den här uppsatsen fokuserar på företrädesvis ett direkt, formellt militärt ledarskap.  

 

2.2 Ledarskap under 1900-talet 
Fram till mitten av 1900-talet var den dominerande inställningen att ett gott ledarskap kunde 

förklaras bero på vissa medfödda, specifika egenskaper, traits, vilka inte kunde tillgodogöras 

genom träning eller utbildning (Northouse, 2007, Yukl 2006). Under det gångna århundradet 

har flera listor på sådana önskvärda egenskaper gjorts. Northouse (2007) anger fem 

framträdande egenskaper, såsom intelligens, självförtroende, beslutsamhet, integritet och 

social kompetens. Kritik har riktats mot teorin för att den inte tar hänsyn till kontexten i 

vilken ledaren befinner sig och att det under hela århundradet inte rått någon konsensus om 

vilka egenskaper som är viktigast att ha.  

Ur teorin kring traits uppstod ett nytt sätt att se på ledarskap kallat skills. Skills fokuserar 

på tre egenskaper vilka gör en bra ledare, såsom teknisk, social och konceptuell förmåga. 

Med teknisk förmåga menas det rena hantverket, dvs förmågan att kunna hantera 

organisationens materiell eller teknik. Social förmåga är i sin tur förmågan att kunna möta 

sina medarbetare, medan den konceptuella förmågan är att se sammanhang utifrån ett 
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helikopterperspektiv och på så sätt vara problemlösande.  Till skillnad från traits kunde nu en 

ledare öva upp sig inom dessa tre förmågor (skills). Dessutom kunde ledaren, beroende på 

vilken nivå denne befann sig, utveckla en förmåga på bekostnad av de övriga förmågorna. En 

högt uppsatt chef behövde till exempel inte lika mycket teknisk kunskap som en lägre chef, 

medan den lägre chefen på samma sätt inte behövde lika mycket konceptuell förmåga som 

personer högre upp i hierarkin (Northouse, 2007). 

Ännu en teoribildning under 1900-talet kallad style, fokuserar till skillnad från de två 

föregående på vad ledaren gör och hur denne agerar i olika situationer. Teorin grundas på 

antagandet att det finns två sätt att agera på som ledare. Antingen är man 

produktionsfokuserad eller personalfokuserad. De två behöver nödvändigtvis inte vara i 

konflikt med varandra utan en ledare kan pendla mellan, eller kombinera de båda sätten (a.a.). 

En av nutidens mer accepterade teorier kring ledarskap är situationsanpassat ledarskap. 

Teorin fokuserar på vilken kontext ledaren befinner sig i. Utifrån detta kan ledaren därefter 

agera på olika sätt. Ledaren kan antingen delegera, stödja, coacha, eller styra. Tanken är att 

ledaren skall kunna röra sig mellan de olika handlingssätten och på så sätt efter situationen 

leda på ett så effektivt sätt som möjligt (a.a., Yukl 2006). I en militär kontext skulle detta 

kunna ta sig uttryck i att då en ny kull med rekryter börjar sin utbildning möter de ett mer 

styrande ledarskap. Under utbildningens gång kommer de dock successivt att möta ett alltmer 

coachande och stödjande ledarskap för att slutligen få uppgifter som självständigt skall lösas. 

Tilläggas bör att under utbildningens gång, till exempel när ett helt nytt avsnitt i utbildningen 

introduceras, kan ledaren åter tänkas bli mer styrande (Northouse, 2007). Yukl (2006) 

beskriver det som att ”…different attributes will be effective in different situations, and that 

the same attribute is not optimal in all situations” (sid. 14).  

 

2.3 Militärt ledarskap – den svenska modellen 
I dagens svenska försvarsmakt är den rådande teorin kring ledarskap en modell, vilken kallas 

ett utvecklande ledarskap (se Bilaga 1). Modellen är framtagen av två forskargrupper 

verksamma vid Försvarshögskolan och grundar sig delvis på teorier om vad som kallas 

transformational leadership, med ursprung i USA under 1970-talet (Larsson & Kallenberg, 

red., 2006). En tanke med transformational leadership är att personer utvecklas och förändras 

då kontaktytor mellan ledaren och de ledda skapas, där ledaren ser till de leddas behov för att 

på så sätt skapa en ökad motivation och förutsättningar för de ledda att nå sina fulla 

potentialer (Northouse, 2007). Modellen består av tre huvudområden, angivna som 

ledarkarakteristika, omgivningskarakteristika och ledarstilar. Den förstnämnda innefattar de 
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grundläggande förutsättningar och önskvärda kompetenser en person bör ha för att kunna bli 

en god ledare. Omgivningskarakteristika är i sin tur den kontext personen/ledaren befinner sig 

i och som påverkar dennes ledarskap. Det sistnämnda området består av tre ledarstilar, ett 

icke-ledarskap, ett konventionellt ledarskap och ett utvecklande ledarskap (Larsson & 

Kallenberg, red., 2006). Om det första huvudområdet, ledarkarakteristika, har sin betoning på 

individen/ledaren, ligger betoningen på det andra huvudområdet på den omgivande miljön, 

till exempel en grupp, vilket skulle kunna vara soldater i utbildning. Avseende det 

utvecklande ledarskapet låter sig detta beskrivas med hjälp av ord som föredöme, personlig 

omtanke, inspiration och motivation (a.a., se Bilaga 1). Åter synes fokus vara på 

individen/ledaren. Kanske kan ett utvecklande ledarskap beskrivas på ett något annorlunda 

sätt om större hänsyn bland annat tas till omgivningens betydelse. Individens/ledarens 

personliga förutsättningar har utan tvivel stor betydelse i sammanhanget. Lika stor vikt bör 

ändå läggas vid omgivningens betydelse, om vi till exempel med omgivning menar en grupp 

individer, soldater, eller medarbetare. Då har vi med ens två storheter, å den ena sidan ledaren 

och å den andra sidan gruppen ledaren leder, vilka möter varandra på många olika sätt. Och 

det är när vi riktar fokus mot mötet mellan den militäre ledaren och den/de ledda som det 

utvecklande ledarskapet ges ännu en (pedagogisk) dimension, det handlar således nu än mera 

om lärandet och dess beståndsdelar i det militära ledarskapet. 

Talerud (2007) pekar på en koppling mellan lärande och ledarskap. I en studie från 2004 

framkom det att svenska officerare såg ett visst samband mellan de två men att det sällan 

utrycktes på ett genomtänkt sätt. Officerare talade snarare om didaktik, eller sättet/konsten att 

undervisa, och om att vara en förebild för yngre officerare och soldater. Det fanns ändå några 

i undersökningen som såg på lärande och ledarskap som något kompatibelt, dvs de uttryckte 

en vilja att agera som en coach i sitt ledarskap och stimulera sina medarbetares utveckling och 

inlärning. Talerud (a.a.) menar, att det behövs en större förståelse för kopplingen mellan 

lärande och ledarskap för att officersprofessionen skall kunna utvecklas vidare. I följande 

kapitel ges en redogörelse för lärande, reflektion och genuin förståelse.  
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3. LÄRANDE, REFLEKTION OCH GENUIN FÖRSTÅELSE  
Här följer ett mera teoretiskt inriktat avsnitt med utgångspunkt från lärandet. Begrepp som det 

vardagliga lärandet och det organiserade lärandet tillika förhållandet dem emellan anges. 

Också begreppet handlande aktualiseras. Med utgångspunkt från pragmatismen och det så 

kallade handlingsperspektivet styrs framställningen mot begrepp som reflektion och genuin 

förståelse. Två olika perspektiv på lärande presenteras.  

Egidius (2000) refererar till den amerikanske pedagogen Kolb, som på 1980-talet 

betonade att lärande är en process, inte ett resultat. ”Lärande består i att gamla uppfattningar 

bearbetas och modifieras” (sid. 123). Den person som antog pedagogens roll borde därför ge 

sig själv uppgiften att leda en studerande person in i ett livslångt lärande. Det är i detta 

sammanhang inte ovanligt att man sen dess och på ett mera tydligt sätt skiljer mellan att lära 

sig i vardagen, respektive att lära sig på ett mera organiserat sätt, till exempel att gå en 

utbildning. Larsson (1996) hävdar också att ”… en av de mest fundamentala frågorna i den 

pedagogiska diskussionen handlar om förhållandet mellan vardagens lärande och organiserat 

lärande” (sid. 9). När Larsson (a.a.) ger en bestämning av vad lärande är hävdar han först att 

människan faktiskt är dömd till att tänka och att tolka! (sid. 11). Därmed, fortsätter Larsson, 

kan lärande definieras som att ”… vår tolkning av något förändras” (a.a. sid. 12).  

När Larsson diskuterar lärandet kommer han också in på handlandet och knyter då an till 

Dewey och pragmatismen med dess fokus på lärande genom erfarenheter, eller med Deweys 

ord, ”learning by doing” (Egidius, 2000, sid. 61ff). Här gör Larsson en distinktion i det att 

han avsiktligt uttrycker sig så här: ”Vi handlar också, inte alltid, men ofta” (1996, sid. 13). 

Han menar därmed att ibland förhåller vi oss passiva, men naturligtvis kan vi tänka en hel del 

ändå. Larsson menar således att det så kallade handlingsperspektivet, vilket han anger på 

följande sätt, är otillräckligt:   

 
Man har faktiskt beskrivit relationen mellan handling och tänkande så att 

människan i vardagen handlar utan närmare reflektion tills hon stöter på något 

som stör rutinen. Då börjar hon reflektera för att komma vidare. Finner 

människan en lösning på problemet så kan hon gå vidare. Reflektionen blir så att 

säga ett botemedel för bristande flyt i handlandet, det vill säga att handlingen 

inte är anpassad till den omgivande miljön.” (a.a. sid. 13)  

 

Men reflektionen är inte bara ett botemedel för bristande flyt i handlandet. Larsson 

fördjupar resonemanget och uppehåller sig nu särskilt vid reflektionen och om ambitionen att 

vilja nå en, vad han benämner, ”genuin förståelse” (a.a. sid. 23). Detta kan ske genom att 

företa sig en kritisk analys av argument, eller att gå från ett sammelsurium av tankar om något 

till en mera välgrundad kunskap om samma sak. När man till exempel på ett arbete inte bara 
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tränar att bli bättre på ett visst hantverk, eller annorlunda uttryckt, inte bara koncentrerar sig 

på handlandet, utan även kontinuerligt reflekterar på ett eftertänksamt sätt om hur man 

tänkt/er och tyckt/er angående det man gjort/gör minskar risken för att konservera 

yrkeskunnandet. Larsson varnar: att bli ”systemlydig” (Larsson, 1996, sid. 23) betyder att ge 

upp intresset för genuin förståelse!  

Det slag av lärande, vilket kan leda till genuin förståelse, öppnar bland annat upp för 

betydelsen av att dra nytta av skillnader genom att kunna ta del av andras/varandras 

erfarenheter kring liknande handlanden. Larsson poängterar slutligen att varaktiga 

omtolkningar om något leder till att ”vi kan utnyttja vardagen att bygga vidare på; vi möter 

vardagen på en annan nivå” (a.a. sid. 23).  

Förhållandet mellan mänskligt handlande i vardagssituationer och organiserat lärande har 

länge också intresserat Ellström (1994). Han kallar det två perspektiv på lärande, vilka – som 

i det nedanstående snart ska konstateras – rimmar med det resonemang av Larsson, vilket 

anförts i det ovanstående. 

 

3.1 Två perspektiv på lärande 
I ett försök att sammanfatta vad som kan ses som två perspektiv på lärande presenterar 

Ellström (1994, sid. 90) en tabell, vilken visar olika aspekter av ett så kallat rationalistiskt 

respektive ett icke-rationalistiskt perspektiv på mänskligt handlande och lärande (se Tabell 1.) 

 

Tabell 1 

Aspekt: Ett rationalistiskt  

perspektiv 

Ett icke-rationalistiskt  

perspektiv 

 

1. Syn på mål,  

intentioner och handlingsplaner 

 

 

Klara och tydliga:  

mål som styrande 

för handling 

 

Vaga och inkonsistenta; mål  

som rekonstruktioner  

eller rationaliseringar  

av handling 

 

2. Typ av kunskap 

 

Explicit kunskap Implicit kunskap 

3. Grundläggande handlingsmodell 

 

Teknisk-instrumentell Kontextuell  

(”situated action”) 

4. Dominerande  

tankeprocess 

 

Analytiskt  

tänkande 

Intuitivt  

Tänkande 

 

5. Grundläggande  

modell för  

lärande 

 

 

Feed-forward-baserat, 

hypotesprövande:  

”Tänka-först-handla- 

sedan” 

Feed-back-baserat, 

 reflekterande:  

”Handla-först-tänka- 

sedan” 

 

6. Medium/metod  

för lärande 

Formell undervisning 

Verbal instruktion 

Tillämpningsövningar 

Lärande-genom-reflektion 

utifrån vardagliga problemsituationer  

(”situated learning”) 

(Ellström, 1994, sid. 90) 



13 
 

Ofta har ett rationalistiskt respektive ett icke-rationalistiskt perspektiv på handling och 

lärande setts som varandra uteslutande. 

Ellström (1994) drar tre slutsatser om de två perspektivens giltighet: 

1. Det tycks, anser Ellström, vara så att ett rationalistiskt perspektiv med dess 

starka krav på fasthet beträffande målen, och ett medvetet, kunskapsbaserat 

handlande utifrån dessa mål, knappast ger en rimlig bild av mänskligt handlande 

i många vardagssituationer. Ett sådant handlande kan många gånger tvärtom 

beskrivas utifrån ett icke-rationalistiskt perspektiv.  

2. Det kan hävdas att ett rationalistiskt perspektiv passar bättre för lärande av nya 

kunskaper och färdigheter, medan ett icke-rationalistiskt perspektiv passar bättre 

för, som Ellström uttrycker det, ”… det kontinuerliga lärande som krävs för att 

underhålla och vidareutveckla en tidigare förvärvad grundkompetens” (sid. 92).  

3. Det rationalistiska perspektivet är, hävdar Ellström, ”… starkt sammanflätat 

med ett anpassningsinriktat lärande, dvs ett lärande som förutsätter att 

utgångspunkten tas i givna problem, uppgifter och mål. Vill man i stället främja 

ett utvecklingsinriktat lärande, så torde det vara mer sannolikt att detta främjas 

genom en pedagogik med icke-rationalistiska förtecken, än genom en 

traditionell rationalistisk pedagogik” (sid. 92). 

 

Utifrån dessa slutsatser argumenterar Ellström (a.a.) för en syntes mellan de två 

perspektiven, men som han säger, ” … en syntes med icke-rationalistiska förtecken” (sid. 92). 

För att överhuvudtaget kunna observera, tolka och reflektera över gjorda erfarenheter, samt 

också kunna orientera sig och handla i nya och obekanta situationer – dvs klara av 

förändringar – är människan beroende av att ha eller kunna utveckla ”… en explicit, 

begreppslig-teoretisk kunskap” (sid. 92).  

Ellström (1996) går dessutom ett par år senare likadant tillväga som Larsson gör, dvs han 

utgår från ett handlingsteoretiskt perspektiv. Ellström beskriver fyra olika, vad han nu 

benämner som lärandenivåer: reproduktivt, metodstyrt, problemstyrt och utvecklingsinriktat 

lärande (Ellström, 1996, sid. 160). På respektive lärandenivåer följer också handlingsnivåer 

och kunskapsnivåer enligt nedanstående tabell 2.  
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Tabell 2 
Handlingsnivå Kunskapsnivå Lärandenivå 

Rutinbaserat handlande Implicit (tyst) kunskap Reproduktivt lärande 

Regelbaserat handlande Procedurkunskap (knowing how) Metodstyrt lärande 

Kunskapsbaserat handlande Teoretisk kunskap (knowing what) Problemstyrt lärande 

Reflektivt handlande Meta-kognitiv kunskap Utvecklingsinriktat (kreativt) 

lärande 

(Ellström, 1996 sid. 160) 

 

I senare texter sammanfattar Ellström (exempelvis 2009) dessa fyra lärandenivåer i två 

komplementära lärandeformer (se Tabell 3.). 

 

Tabell 3 

Reproduktivt, metodstyrt, problemstyrt och 

anpassningsinriktat lärande utifrån en 

produktionslogik  

Utvecklingsinriktat lärande utifrån en 

utvecklingslogik 

 

Effektiv handling på rutin- eller regelbaserad 

handlingsnivå 

 

 

Tanke och reflektion 

Problemlösning genom tillämpning av givna 

regler/instruktioner 

 

Alternativtänkande, experiment och risktagande 

Enhetlighet och likatänkande, stabilitet och säkerhet  Tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandlingar 

(Talerud, 2010 sid. 4) 

 

Ett utvecklingsinriktat lärande av det slag som Ellström i det ovanstående formulerar är, 

enligt honom själv, en nödvändig förutsättning för att kunna tänka nytt och vara innovativ 

både för en individ och inom en organisation (Talerud, 2010). Samtidigt behövs också ett 

anpassningsinriktat lärande. Idealet, enligt Ellström, är, som Talerud (a.a.) uttrycker det ”… 

en pendelrörelse mellan ett anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande” (sid. 4). 

Sammanfattningsvis har detta kapitel i huvudsak handlat om lärande, reflektion och 

genuin förståelse. Lärandet kan ses som en livslång process. Varje människas lärande sker 

såväl i vardagen som på ett mera organisatoriskt sätt. Ett mera handlingsinriktat lärande kan 

med fördel kompletteras med möjligheter till reflektion och att nå en mera genuin förståelse. 

Med hjälp av till exempel andras erfarenheter gör människan olika tolkningar och 

omtolkningar av olika företeelser i omgivningen. Reflektionen kan i sammanhanget ses som 

ett nödvändigt villkor för ett kvalificerat lärande. Det kan öka möjligheterna att bättre kunna 

föra sig i (yrkes-)livet; vardagen kan mötas på en annan och bättre (kanske kan det kallas, 

kompetens- och/eller kvalitets-)nivå. Det rör sig i huvudsak om två perspektiv på lärande som 

när de successivt och över tid transformeras ner av Ellström, såsom redovisats i det 

ovanstående, kan benämnas som dels ett utvecklingsinriktat lärande utifrån en 
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utvecklingslogik, dels ett anpassningsinriktat lärande utifrån en produktionslogik. Ellström 

förfäktar tanken att dessa lärandeformer kompletterar varandra.  

I nästa kapitel är ledarskap och särskilt det militära ledarskapet åter i blickpunkten. 

Fortfarande refereras till Ellström – nu tillsammans med Kock (2009) – men också till Wallo 

(2008) och Talerud (2002).  
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4. LÄRANDE LEDARSKAP  
I det följande ansluts åter till kapitel två i denna uppsats, Ledarskap i förändring. Avsikten är 

att först och än noggrannare ange det civila, lärande ledarskapsområdet för att därefter 

bestämma det militära, lärande ledarskapet, eller med Taleruds (2002) terminologi, det 

refektions- respektive produktionsinriktade ledarskapet. 

4.1 Undersökningar om det civila, lärande ledarskapet 

Ellström och Kock (2009) urskiljer i en egen undersökning presenterad i boken Mot ett 

förändrat ledarskap, med undertiteln Om chefers arbete i team- och processorienterad 

verksamhet, tre aspekter av det ”nya” ledarskapet. Det handlar sammanfattningsvis om att:  

1. Skapa goda relationer till arbetslaget och dess olika medlemmar samt också inom laget. 

Stödja och vägleda medarbetare i arbetslaget. Främja god arbetstillfredsställelse och ett 

gott arbetsklimat. Detta kan kallas ett relationsinriktat ledarskap. 

2. Anta ett inspirerande och motiverande ledarskap. Vara förebild. Skapa delaktighet och 

engagemang för att arbeta mot uppsatta mål. 

3. Anta ett ledarskap för lärande. Främja förmåga att identifiera och formulera problem i 

relation till arbetet samt förmåga till reflektion och alternativa sätt att se på problem och 

deras lösning.  

Men den tredje aspekten, som Ellström och Kock redovisar, är, understryker de, ovanlig. 

De noterar att det mest rör sig om de två första aspekterna, det vill säga, ett ledarskap för 

görande snarare än ett ledarskap för lärande (sid. 179). Alltså snarare produktionens logik än 

utvecklingens logik som ett ledarskap för lärande. Ellström och Kock tycker sig se ett ”nytt” 

ledarskap framträda. Det beskrivs som ett ”… ledarskap för görande, om än med mjuka 

metoder (relationer, tillit), snarare än ett ledarskap för lärande” (a.a. sid. 180). Ellström och 

Kock ser en nygammal ”… orientering mot en produktionens logik avskild från den 

utvecklingens logik som ett ledarskap för lärande avses främja” (a.a. sid. 180). 

Det blir för läsaren uppenbart hur svårt det tycks vara att få till ett fungerande ledarskap 

som åtminstone i tanken är, vad som skulle kunna betecknas som ett gott ledarskap, eller ett 

lärande ledarskap, förklarat som att innefatta såväl ett anpassningsinriktat som ett 

utvecklingsinriktat lärande, vilket tillsammans innebär ett mera kvalificerat lärande. 

 Wallo (2008) studerar ledarskap i relation till medarbetares lärande och utveckling på 

arbetsplatsen. Han använder sig inledningsvis (sid. 53) av Ellströms (2009) redovisade 

sammanfattning av olika lärandenivåer i två komplementära lärandeformer. Wallos (2008) 

avhandling bär titeln The Leader as a Facilitator of Learning at Work. Undersökningen 
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bestod av fallstudier på två industriföretag, ett medelstort (140 anställda i Sverige och 

ytterligare 660 utomlands) och ett stort (9000 anställda, varav 1300 i Sverige) företag (Wallo, 

2008, sid. 76 respektive 82). Tre roller, eller sätt att uppträda som ledare urskildes. Wallo 

benämner dem som the supporter, the educator och the confronter (a.a. sid. 148). Dessa roller 

infogas i, vad Wallo benämner, två komplementära lärande-orienterade ledarskapsperspektiv 

(se tabell 4). 

 

Tabell 4 

 

Two complementary perspectives of learning-oriented leadership 

 

                                Performance-oriented 

leadership 

Development-oriented 

leadership 

 

View of learning 

 

Planned and organized – 

connected with formal 

education 

 

 

Informal and continuous – 

connected with everyday actions 

 

Roles 

- Supporter 

- Educator 

- Confronter 

 

 

Emphasis on: 

 Care and comfort 

 Instructions 

 Setting boundaries 

 

Emphasis on: 

 Encouragement 

 Critical reflection 

 Provocation 

 

Activities 

 

Emphasis on: 

Planned activities with 

elements of partially planned 

activities 

 

Emphasis on: 

Partially planned activities and 

spontaneous activities 

 

 

Assumed learning 

outcome 

 

Adaptive learning oriented 

towards the mastering of 

procedures and routines 

 

Developmental learning oriented 

towards developing new and 

creative solutions 

 

(Wallo, 2008, sid. 156) 

 

Wallo bidrar med sitt avhandlingsarbete till samma betydande, pedagogiska diskussion 

som Larsson (1996) pekat ut, vilken handlar om förhållandet mellan vardagens lärande och 

organiserat lärande (se denna uppsats, sid. 12). I Wallos sätt att ange två komplementära 

lärande perspektiv finns även huvuddragen av Ellströms resonemang, vilket också redovisats 

i denna uppsats (avsnitt 3.1, sid. 12ff).  

Wallos betydelse för denna uppsats studie är att han just gör det ur ett ledarperspektiv, 

det vill säga, the leader as a facilitator of learning at work. I Wallos tabell känns nu flera i 

sammanhanget bärande begrepp igen, så som  
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1. Planerad, organiserad och formell undervisning, kontra informellt och ett (ständigt) 

pågående (livslångt), vardagligt lärande. 

2. Planerade aktiviteter kontra spontana aktiviteter 

3. Anpassnings-inriktat kontra utvecklings-inriktat (där utvecklingsinriktat också betyder 

någonting mera än bara ett personligt utvecklande. Se denna uppsats, avsnitt 2.3, sid. 

9, angående en delvis annorlunda hållning av Larsson & Kallenberg, red., 2006). 

4. Till detta kommer ledarens olika roller, där också vissa viktiga begrepp är kända för 

oss, så som avgränsade instruktioner (i linje med tänka-handla/ge feed-forward) 

kontra kritisk reflektion (i linje med handla-tänka/ge feed-back). (Jämför med Tabell 

1, punkt 5, i denna uppsats, sid. 12) 

 

4.2 Det militära, lärande ledarskapet 
Det kan antas att samma begreppsliga kontrapunkter måste äga sin giltighet också när ett 

militärt ledarskap med pedagogiska förtecken ska undersökas och beskrivas.  

I tidningen Framsyn, under rubriken ”Ledaren är också en pedagog”, skriver Talerud 

(2002):  

Omriktningen av försvaret ställer stora krav på kompetens och 

kompetensutveckling. Det handlar naturligtvis till stor del om att behärska 

teknik, men också att lära att lära samt att klara organisatoriska, sociala, etiska 

och mänskliga aspekter av det nya försvaret, till exempel i anknytning till 

rollbaserade lägesbilder, behovsammansatta grupper och olika enheters 

självsynkronisering vid utveckling av nätverksbaserade försvaret. Detta medför 

stora pedagogiska utmaningar på olika nivåer. (sid. 20) 

 

När Talerud (a.a.) – i det att han bland annat hänvisar till Yukls (2002) och Ellströms 

(1994, 1996) forskning – förklarar att ledarskap i huvudsak kan utövas på två sätt, väljer 

Talerud att kalla de två lärande ledarskapsperspektiven för produktions- respektive 

reflektions-inriktat ledarskap.  

Med ett produktionsinriktat ledarskap, förklarar Talerud (2002), kan ledaren exempelvis 

ses som ”… en coach, vilken inspirerar till prestations- och intensitetshöjande arbetsinsatser” 

(a.a. sid. 18). Med ett reflektionsinriktat ledarskap kan ledaren mera ”… inspirera till 

reflektion, analys och omprövning” (a.a., sid. 18). 

Talerud presenterar redan för snart ett decennium sedan detta sätt att bestämma ett 

militärt ledarskap. I denna uppsats görs mot bakgrund av vad som i det ovanstående 

redogjorts för en likadan bestämning och problemet kan formuleras enligt följande: 
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För snart tio år sedan aktualiserade Talerud frågan ”… om det dominerande 

produktionsinriktade militära ledarskapet behövde kompletteras med ett mer 

reflektionsinriktat” (Talerud, 2002, sid. 18). Vad avsåg det civila ledarskapet, tyckte Ellström 

och Kock år 2009 sig se en nygammal ”… orientering mot en produktionens logik avskild 

från den utvecklingens logik som ett ledarskap för lärande avses främja” (2009, sid. 180). 

Vad kan ses när man med hjälp av en litteraturstudie, med förlov sagt, tar temperaturen på det 

militära ledarskapet år 2011? 
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5. SYFTE OCH SPECIFIKA FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

5.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur reflektions- respektive produktionsinriktat 

ledarskap förhåller sig till nutida diskurs om militärt ledarskap inom den svenska 

försvarsmakten och Försvarsmaktens utbildningar. 

 

5.2 Specifika frågeställningar 
1. På vilket sätt ges uttryck för ett reflektions- respektive produktionsinriktat ledarskap i, 

för den svenska försvarsmakten och Försvarsmaktens utbildningar 2008-2010, 

svenska dagsaktuella militära texter om ledarskap?  

2. Kan olika tendenser skönjas, där en inriktning betonas på bekostnad av den andra, 

eller där båda inriktningarna låter sig förenas?   
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6. METOD 
I följande kapitel ges en redogörelse för 6.1 litteraturstudie, 6.2 texttolkning och förförståelse 

– en kvalitativ ansats, 6.3 urvalsförfarande, 6.4 genomförande och analysförfarande, samt 

diskuteras 6.5 reliabilitet och validitet och 6.6 etiska överväganden. 

 

6.1 Litteraturstudie 
Syftet med denna studie var att undersöka hur reflektions- respektive produktionsinriktat 

ledarskap förhåller sig till nutida diskurs om militärt ledarskap inom den svenska 

försvarsmakten. Det empiriska materialet kom att bestå av betydelsefulla militära texter som 

redogjorde för ledarskap inom den svenska försvarsmakten. Ambitionen var således att finna 

uttryck för ett reflektions- respektive produktionsinriktat ledarskap i, för den svenska 

försvarsmakten, dagsaktuella militära texter om ledarskap. Avsikten var även att kunna bli 

varse om någon riktning var mer förhärskande än den andra, samt om det också kunde göras 

tydligt att det fanns utsagor där båda inriktningarna förenades. 

I en litteraturstudie av detta slag säger det sig själv att empirin inte uteslutande kom att 

bestå av vetenskapliga artiklar eller böcker. Litteraturen, som används i 

ledarskapsutbildningen inom ramen för officersprogrammet, kom att spela en central roll. 

Dessutom tillkom texter som fanns på försvarsmaktens hemsida (se urvalsförfarande i det 

nedanstående). Denna empiriska textmassa är bara till dels att betrakta som vetenskaplig, men 

i sin helhet ändå av betydelse för att få svar på specifika frågor kopplade till undersökningens 

syfte. 

 

6.2 Texttolkning och förförståelse – en kvalitativ ansats 
Denna litteraturstudie hade en kvalitativ ansats med inslag av hermeneutik. I hermeneutiken 

söker man ett budskap. ”En text, en mänsklig utsaga … bär bud till oss om något” (Sjöström, 

1994, sid. 74). När man försöker förstå en människas, i denna undersökning en författares 

utsaga, betraktas författaren som intentionell, det vill säga, denne förhåller sig till det som 

sker inom och utom sig – författaren avser något med det denne skriver, författaren vill något. 

Samtidigt tolkar författaren sin omvärld. Det som händer författaren betyder något för denne, 

och mot den bakgrunden väljer författaren att skriva just de meningar som bildar en viss text 

(a.a., sid. 76f).  

Också undersökaren av texten tolkar. ”Vi möter aldrig något eller någon 

förutsättningslöst” (a.a. sid. 83). Inom hermeneutiken talar man i detta sammanhang om 

”förförståelse” (a.a. sid. 83). Varje människa som upplever någonting nytt gör det mot 
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bakgrund av gamla upplevelser och erfarenheter. Det kan alltså inte bli en förutsättningslös 

ny upplevelse. Människan förstår istället alltid – och med utgångspunkt från egna liknande 

upplevelser och erfarenheter – det nya som något. Intentionell och tolkande förstår människan 

det nya innan hon egentligen förstår det, det vill säga, människan för-förstår. Förförståelsen 

kan vara till hjälp, men för undersökaren också en risk, om denne inte ser fördomen och 

intuitionen som vanskliga ingredienser i undersökningsarbetet. All egen förförståelse är svår 

att härleda, men det faktum att jag som undersökare i snart tre år impregnerats av de koder 

och förhållningssätt, till exempel till militära texter, som rått/råder inom försvarsmakten, bär i 

sig en varningsflagg: Det kunde göras feltolkningar! Samtidigt får jag anta att 

officersutbildningen så här långt också gav mig fördelar i sammanhanget. Kanske var jag 

tämligen lämpad att kunna se en viss militär textmassa i sitt sammanhang och möjligen till 

viss del förberedd att bättre kunna förstå innebörden av texten än en civil undersökare. Det 

viktiga som jag vill uttrycka här är följande: När jag reflekterade över texternas innebörder 

med tanke på hur reflektions- respektive produktionsinriktat ledarskap förhåller sig till nutida 

diskurs om militärt ledarskap inom den svenska försvarsmakten var jag samtidigt på min vakt 

mot mig själv och min egen förförståelse. 

Flera texter ger flera undersökningsdelar och kan betyda en större och kanske tydligare 

helhet av problemet. Just detta gående mellan del och helhet brukar inom hermeneutiken 

kallas för ”den hermeneutiska cirkeln”. Möjligheten att gå fram och tillbaka mellan del och 

helhet kan fördjupa förståelsen av texterna (Sjöström, 1994, sid. 82). Jag prövade att göra just 

så. 

 

6.3 Urvalsförfarande 
Sökning efter dokument rörande den svenska försvarsmaktens ledarskap gjordes på 

forsvarsmakten.se med sökorden ”ledarskap”, ”ledarskap+doktrin”, ”organisation+ 

samhälle” och ”ledarskap+organisation+samhälle”. På förhand bestämda inklusions- och 

exklusionskriterier avgränsade sökningen. 

 

Inklusionskriterier  

- Dokument, som kunde vara av olika beskaffenhet, såsom undersidor till 

Försvarsmaktens hemsida, rapporter, böcker, kapitel ur böcker och som redogjorde för 

ledarskap inom den svenska försvarsmakten.  

- Dokument publicerade efter 2001 
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Exklusionskriterier  

- Dokument, vilka beskrev internationell syn på militärt ledarskap och på så sätt föll 

utanför syftet med studien.  

- Dokument, vilka behandlade ledarskapsteorier i allmänhet.  

 

Sökningen på ordet ”ledarskap” gav 217 träffar varav majoriteten var information om, 

eller anställningsannonser för, specifika förband. Några var nyhetsbrev vilka hade ordet 

ledarskap någonstans i texten. Alla exkluderades. Två träffar var undersidor på 

försvarsmaktens hemsida vilka redogjorde för arbetet kring ledarskap och försvarsmaktens 

värdegrund. Efter genomläsning inkluderades dessa. Vidare gjordes sökningar med sökorden 

”ledarskap+doktrin”, ”organisation+samhälle” och ”ledarskap+organisation+samhälle”. 

Sökningarna resulterade i 17, 164 respektive 57 träffar. Samtliga exkluderades, då de bestod 

av jobbannonser, informationsbroschyrer, information om insatser m.m.  

Utöver detta studerades litteraturlistorna för ledarskapsutbildningen vid 

Officersprogrammet, Stabsutbildningen och den Högre stabsutbildningen under perioden 

2008-2010. Ovanstående inklusions- och exklusionskriterier avgränsade även denna sökning.  

 Det resulterade i en lista med 40 böcker. Av dessa var 18 böcker av sådan art att de 

behandlade ledarskapsteorier i allmänhet och därför exkluderades. 15 böcker behandlade 

ledarskapsrelaterade ämnen med koppling till den svenska försvarsmakten. Efter 

genomläsning av abstract exkluderades också dessa då de på olika sätt inte svarade upp mot 

studiens syfte. En bok från 1999 exkluderades. Sex böcker, daterade 2001 eller senare, 

handlade mera explicit om, eller bedömdes ha stark koppling till, militärt ledarskap inom den 

svenska försvarsmakten. Dessa sex böcker inkluderades. Ytterligare en bok, dokument B, 

tillkom efter samtal med ledarskapsavdelningen på Försvarshögskolan.  

Det resulterade i totalt nio dokument, vilka döptes med var sin bokstav från A-I och 

presenterades i ordningsföljd efter utgivningsår (se Bilaga 2).   

 

6.4 Genomförande och analysförfarande 
Dokumenten/texterna lästes först igenom flera gånger för att skapa en förståelse för vad de 

handlade om.  En matris konstruerades, liknande den som Olsson & Sörensen (2007) ger 

exempel på (ss 88-89). Matrisen beskrivs på enklaste sätt som ett koordinatsystem, där den 

vågräta axeln visade de olika texterna och där den lodräta axeln visade de specifika 

frågeställningarna.   
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Allt material (varje del) i varje enskild textmassa som behandlade respektive fråga skrevs 

in i matrisen. Ur de två specifika frågeställningarna urskildes inledningsvis fyra teman, som 

snart blev fem. Dessa kallades, avseende första frågan, ”reflektionsinriktat”, 

”produktionsinriktat” och ”varken … eller”, respektive, avseende andra frågan, ”betoning” 

och ”förening”. Från varje tema kunde olika kategorier urskiljas, samma kategorier som på så 

sätt också mera exakt kom att bestämma varje tema.  

Alla kategorierna i första frågeställningens tre teman kunde så småningom omordnas i 

nio under-teman, dvs, fem teman under ”reflektionsinriktat”, två teman under 

”produktionsinriktat” och två teman under ”varken …  eller” (se 7.1.10).  

Beträffande den andra frågeställningens två teman, dvs, om en inriktning ”betonades” på 

bekostnad av den andra, respektive om båda inriktningarna lät sig ”förenas” (se 7.2), 

kopplades dels till första frågans svarskategorier, dels till andra frågans svarsmaterial.   

Under hela genomförandet och analysförfarandet letades likheter och skillnader och att 

gå mellan tema, undertema och kategori i materialet, dvs, det blev ett pendlande mellan del 

och helhet. Till hjälp i tolkningsarbetet fanns begreppen som angivits i denna uppsats 

bakgrundskapitel. Så småningom framstod tämligen tydliga helheter; det fanns ett slutresultat, 

vilket mynnade i tre slutsatser.           

 

6.5 Reliabilitet och validitet 
En hög reliabilitet innebär att en undersökning gjorts på ett sådant sätt att en annan oberoende 

och likadan undersökning gett ungefär likvärdiga resultat. Tillvägagångssättet bör ha varit väl 

genomtänkt och konstruerat så att det låter sig upprepas. I den här undersökningen vände jag 

mig till texter för att få information/kunskap. I intervjuundersökningar, där undersökaren 

möter personer att samtala med – dvs, samtal som tas upp på band och därefter görs till texter 

riskeras att reliabiliteten kan försämras – den ena intervjun är inte den andra lik. Här behövde 

jag inte riskera detta; texterna var som de var! 

Validitet knyter an till vad som är sant. Att validera innebär att kontrollera och reflektera 

över resultatens trovärdighet och tillförlitlighet. I den här studien finns texterna. De är som de 

är. 
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6.6 Etiska överväganden 
Inför arbetet med denna litteraturstudie informerade jag mig om de etiska aspekter som gäller 

angående forskning. Jag studerade Vetenskapsrådets (2004) forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och granskade de fyra allmänna huvudkraven på 

forskningen, dvs: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Alla texter/dokument, som användes är redan publicerade och kända. Det går lätt att se 

vem som skrivit vad. Författarna är således kända och redan citerade av andra. Deras texter 

brukas i olika sammanhang som betydelsefullt material att nyttja/använda, inte minst för att 

utveckla och förädla den militära ledarskapsutbildningen. Texterna, de utvalda publicerade 

dokumenten, kunde därför användas också i denna uppsats. Det fanns ingenting oetiskt i detta 

förfarande.  
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7. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
Syftet med denna studie är att undersöka hur reflektions- respektive produktionsinriktat 

ledarskap förhåller sig till nutida diskurs om militärt ledarskap inom den svenska 

försvarsmakten och Försvarsmaktens utbildningar. Två specifika frågor ställs till nio utvalda 

dokument: 

 

1. På vilket sätt ges uttryck för ett reflektions- respektive produktionsinriktat ledarskap i, 

för den svenska försvarsmakten och Försvarsmaktens utbildningar 2008-2010, 

svenska dagsaktuella militära texter om ledarskap?  

2. Kan olika tendenser skönjas, där en inriktning betonas på bekostnad av den andra, 

eller där båda inriktningarna låter sig förenas?   

 

Detta kapitel består av tre avsnitt. I två avsnitt (7.1 respektive 7.2) redovisas och 

analyseras resultatet, dvs, svar från dokumenten på de specifika frågorna. I ett tredje avsnitt 

(7.3) formuleras litteraturstudiens slutsatser. 

 

7.1 Uttryck för ett reflektions- respektive produktionsinriktat ledarskap 

Var och en av de nio utvalda dokumentens svar redovisas i löpande text och efter 

utgivningsår. Dokumenten presenteras kortfattat och med samma följdordning som i bilaga 2 

(se densamma). 

 

7.1.1 Dokument A  

Av dokumentets viktigaste slutsatser blir ett par av dem särskilt betydelsefulla för denna 

studie. Den första lyder:  

 
Perspektivet på ledarskap behöver breddas. Ledarskap är alltför komplext för att 

förklaras ur ett enda vetenskapligt perspektiv. De traditionella psykologiska och 

organisationsteoretiska perspektiven bör kompletteras med ett pedagogiskt 

perspektiv… (sid. 182). 

 

Den andra lyder: ”Försvarsmakten behöver en gemensam begreppsapparat inom 

ledarskapsområdet…” (sid. 183). Båda dessa konstateranden pekar ut betydelsen av både ett 

reflektionsinriktat och ett produktionsinriktat ledarskap. Med en gemensam begreppsapparat 

kan de olika betoningarna på ledarskapet diskuteras, utforskas och bestämmas ur ett 

flervetenskapligt perspektiv. 
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I dokumentet anförs att det ”… nya militära skolsystemet, FHS och MHS, … påbörjat en 

förnyelseprocess inom ramen för akademisering och en förnyad officersroll” (sid. 198). 

Denna nyordning bör, anses det, också komma tidigare generationers officerare till godo i 

enlighet med vad som kan kallas ”… ett livslångt lärande” (sid. 198). 

Av framställningen i dokumentet kan förstås att med ordet ”utvecklande” avses 

någonting annat än – det i och för sig viktiga – att som ledare utveckla sig själv. Det handlar i 

den avslutande texten mera om att som ledare lära andra att utveckla sig. Här anges därmed 

ett reflektionsinriktat, lärande ledarskap. Detta görs också med referens till Ellström (1994) 

och dennes sätt att definiera det utvecklingsinriktade lärandet.  

 

Produktionsinriktat ledarskap 

I dokumentet hävdas att ”… den militära skolutbildningen har präglats av en 

anpassningsinriktad syn på lärande med begränsat handlingsutrymme som kan beskrivas i 

termer av oreflekterad lydnad, återupprepning, förutbestämdhet och lärarlösningar” (sid. 198).  

 

7.1.2 Dokument B  

Reflektionsinriktat ledarskap 

I dokument B identifieras flera kompetenser som bataljonscheferna ger uttryck för. Då 

betonas inte bara det militära hantverket utan också ”… sociala förmågor som tolkning och 

kommunikation i en främmande kultur” (sid. 1). Ambitionen med dokument B är att ”… 

skapa ett brett material för reflektion och diskussion” (sid. 9). 

Ett reflektionsinriktat innehåll i intervjumaterialet rör bland annat ”… behovet av en 

kulturell förståelse hos all personal” (sid. 22). ”Erfarenhetsöverlämningen”, att ”tanka ur”, 

betonas (sid. 24). Konsten att ordna sig på ett bra sätt i olika situationer problematiseras med 

några viktiga frågor: 

 
När skall man använda våld, när skall man hota med våld, när skall man dra sig 

tillbaka, när skall man förhandla och när skall man bara avvakta? Att vara 

skicklig på detta spektrum av handlingar och att skapa sig en riktig förståelse av 

parterna och av situationen är en av de stora utmaningarna i denna typ av 

mission. Det innebär en vidgning av det traditionella militära kunnandet (sid. 

37). 

 

Att kunna lyssna framhölls som en viktig egenskap (sid. 71). 
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Produktionsinriktat ledarskap 

Det mera produktionsinriktade innehållet handlar om att vara ”… välövade på hemmaplan” 

(sid. 17). ”Fundamenta” är i sammanhanget sådant som underhåll, logistik, personaltjänst, 

underrättelsetjänst, alla stödfunktionerna (sid. 18). ”Trupperfarenhet” framhålls. Någon 

bataljonschef uttryckte det så här, enligt författarna: 

 
I volym har jag mer trupperfarenhet än mina generationskompisar. Jag tvekade 

aldrig att jag skulle klara av detta. Min militära erfarenhet har betytt mycket för 

mig (sid. 18).  

 

Chefen, framhölls det, ska vara synlig, kunna fatta beslut och vara tydlig (sid. 72). 

 

Varken eller 

Fyra olika kompetenser kunde urskiljas: traditionell militär kompetens, ”street smartness”, 

social kompetens och kunskap om kulturella/politiska aspekter av situationen (sid. 79ff). 

 

7.1.3 Dokument C1 och C2  

7.1.3.1 C1  

Varken eller 

Fokus är framförallt på individnivå, där individens/ledarens perspektiv blir ensamt gällande 

(sid. 39). I dokumentet anförs också följande med referens till Alvesson & Ydén: ”Om 

avsikten hade varit att illustrera ledarskap ur samhällets eller något annat perspektiv skulle 

den sett annorlunda ut” (sid. 39). 

Om än utgångspunkten i dokumentet är ledarens perspektiv uttrycks följande:  

 
En ledares faktiska beteende beror på en samverkan mellan ett antal ledar- och 

omgivningskarakteristika. Inom området ledarkarakteristika finns två delar: 

grundläggande förutsättningar och önskvärda kompetenser. De grundläggande 

förutsättningarna påverkar utvecklingen av önskvärda kompetenser. Ju bättre 

grundläggande förutsättningar den enskilde ledaren har, desto större potential 

finns för att utveckla de önskvärda kompetenserna. Modellen skall förstås så att 

en gynnsam kombination av dessa två delar är en nödvändig förutsättning för ett 

framgångsrikt ledarskap. Däremot är de inte tillräckliga eftersom ledarskapet 

också påverkas av faktorer i omgivningen (sid. 39. Uppsatsförfattarens 

kursivering). 

 

Här kan konstateras att individens/ledarens perspektiv i ovanstående citat kompletteras 

med att omgärdas av en inledande och en avslutande mening som rör ledarskap och dess 

samverkan/påverkan av omgivningen (se kursiverade meningar). Det är ändå inte helt lätt att 

koppla till begrepp som reflektions- respektive produktionsinriktat ledarskap. 
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I modellen Utvecklande ledarskap (se Bilaga 1) ses överst en box benämnd ”ledarstilar”. 

De är hierarkiskt ordnade med ”Utvecklande ledarskap” överst. Sedan kommer 

”Konventionellt ledarskap” och underst ”Icke-ledarskap”. 

 

Det utvecklande ledarskapet beskrivs mera utförligt (sid. 45ff) med hjälp av tre så kallade 

faktorer och under dessa ordnade, förklarande delfaktorer:  

 

Faktor 1: Föredöme/Mentalt förhållningssätt 

Förklarande delfaktorer: Värdegrund, Förebild och Ansvar.  

Faktor 2: Personlig omtanke 

Förklarande delfaktorer: Ge stöd, Konfrontera/Vara tydlig och rak.  

Faktor 3: Inspiration och Motivation 

Förklarande delfaktorer: Uppmuntra delaktighet, Uppmuntra kreativitet. 

 

Det konventionella ledarskapet beskrivs på likadant sätt med hjälp av två faktorer med 

respektive underfaktorer: 

 

Faktor 1: Krav och Belöning 

Förklarande delfaktorer: Eftersträva överenskommelser, Piska och morot 

Faktor 2: Kontroll 

Förklarande delfaktorer: Vidta nödvändiga åtgärder, Överkontrollera. 

 

Det blir, som det verkar, bestämningar som är svåra att översätta med ett reflektions- 

respektive produktionsinriktat ledarskap. 

 

Icke-ledarskapet – ” låt gå” – lämnas därhän och ges inga delfaktorer. 

 

7.1.3.2 C2  

Reflektionsinriktat ledarskap 

I dokument C2 bygger framställningen på begrepp som socialisation, kompetens och 

reflektion och rör sig direkt i båda domänerna reflektions- och produktionsinriktat ledarskap. 

Här hävdas att ”… om vi vill förstå hur yrkeskunnande i försvaret formas, måste vi även 

belysa pedagogiska, organisatoriska och kulturella sammanhang” (sid. 325). 
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I dokumentet redogörs för skillnaden mellan ”att lära sig” lika med en organiserad 

utbildning (sid. 325) och ”det informella lärandet” (sid. 326). 

Det informella lärandet är processinriktat. Nödvändigheten att få tid att reflektera nämns i 

detta sammanhang (sid. 331). 

 

Produktionsinriktat ledarskap 

När den organiserade utbildningen belyses används förklarande ord som ”effektivt” och 

”rationellt” för att ”uppfylla mål”. Också begreppet ”institution” används på samma 

förklarande sätt (sid. 326). 

 

Både och 

Egentligen betonas på ett självklart sätt hur det informella och det organiserade lärandet är 

varandra komplementära, vilket jag återkommer till i avsnitt 7.2. 

 

7.1.4 Dokument D  

Reflektionsinriktat ledarskap 

I en introduktion sägs: 

”Att reflektera och tänka efter är också en handling, även om den inte alltid syns” (sid. 7). 

”Oavsett vad individen gör, så lär hon sig samtidigt nya saker. Ibland medvetet och 

målinriktat, men ännu oftare omedvetet och utan egentlig avsikt” (sid. 7). 

”Att göra är att lära” (sid. 7). 

”Samtliga texter är skrivna för reflekterande läsning, vilket är ett villkor för förståelse” (sid. 

8). Under rubriken Utgångspunkt 2: Något om kunskap, sägs: 

 

Läraryrket kräver ett slags dubbelt yrkeskunnande. Förutom att ha 

ämneskunskaper inom det område du verkar i måste du också ha kunskaper kring 

hur de studerande lär, dvs hur de utvecklar kunskap. Detta för att du ska kunna 

bidra till att organisera goda lärsituationer för de studerande (sid. 21). 

 

Viktiga begrepp, vilka samspelar med varandra, i sammanhanget är ”fakta”, ”förståelse”, 

”färdighet” och ”förtrogenhet” (sid. 25). I en tabell ges en översikt av de fyra begreppen: 
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 Tabell 5 

Begrepp Innebörd Man får … … genom att 

Fakta Veta att Information Memorera 

Förståelse Veta varför Mening/Inne- 

börd 

Tolka/analysera 

Färdighet Veta hur Förmåga Öva/göra 

Förtrogenhet Veta vad Omdöme Delta/får erfaren- 

het 

                     (sid. 27) 

 

Under rubriken, ”Utgångspunkt 6: Något om den pedagogiska situationen” diskuteras 

bland annat ”… möjligheten att utveckla en förståelse för mening och sammanhang” (sid. 67). 

Det nämns också att ”… delkunskaper och delfärdigheter får sin roll och sitt värde genom 

insikt om i vilket större sammanhang de ingår” (sid. 67). 

Under rubriken ”Uppgiften, målet och övningen” (sid. 273) inleds avsnittet med en 

definition av kompetens: ”… en individs förmåga i relation till en viss uppgift eller situation”. 

På samma sida sägs: ”Vi kan studera vilken förmåga som krävs av en individ för att lösa 

uppgiften först när hon eller han faktiskt försöker lösa den i en viss situation” (sid. 273).  

Under rubriken ”Delaktighet i det pedagogiska perspektivet” (sid. 351) förklaras avsikten 

med delaktighet vara att bidra till goda förutsättningar för lärande. 

I en bild (14:3, sid. 355) åskådliggörs vad som krävs för att kunna vara effektiv i extrema 

situationer. 

Förmåga att tolka situationer kräver bl a att ”… de studerande ges tid för reflektion, dvs 

att de får möjlighet att bearbeta intryck och information t ex genom dialog…” (sid. 357). 

På sid. 379 anförs i avsnittet ”Problemorienterade teman”:  

Till skillnad från ämnesfokuserad utbildning betyder det att teman av det här slaget är 

värderelaterade och bygger på en mer relativistisk syn på kunskap där de studerande förväntas 

förhålla sig på olika sätt. En uttalad målsättning är att inte leverera odiskutabla, neutrala fakta, 

utan att med hjälp av fakta förstå olika sammanhang och att kunna argumentera för eller emot 

olika hållningar och ståndpunkter. 

Lärandet kan ses som en dynamisk process (sid. 394) och på sid. 396 sägs: ”Ett effektivt 

lärande kräver reflektion över vad du och gruppen upplevt”.  

”Det som lärs förstås mot bakgrund av ett sammanhang: i vilket sammanhang ska jag 

kunna använda det jag nu skall lära mig” (sid. 397). 
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Produktionsinriktat 

På temat ”objektivt sanna fakta” (sid. 377) anförs bland annat att det många gånger i 

utbildningssammanhang kan bli så ”… att den studerande ska lära sig ett antal fakta, snarare 

än att förstå dem, eller att göra kopplingar mellan dem … Det innebär att den studerande 

distanserar sig från det som ska läras. Kunskapen blir en klinisk vara som kan förflyttas från 

till exempel läroboken till den studerandes minnesbank eller anteckningsbok” (sid. 377). 

I avsnittet ”Automatiserat handlande i vardagen” (ss. 435-441) anges att ”… Ett av 

syftena är alltså att frigöra medvetandet för annat än att styra handlingen” (sid. 437). 

 

7.1.5 Dokument E  

Reflektionsinriktat ledarskap 

I dokument E anges hur en av de intervjuade officerarna nyttjar så kallade ”ledord”, som 

”transformation”, ”redused footprints” och ”unfixing” (sid. 13), vilka används för att förklara 

en strävan att, som den intervjuade uttrycker det ”… göra oss onödiga” (sid. 14). 

Någon hävdar betydelsen av att ”… inte radera hårddisken var sjätte månad” (sid. 15), 

utan i stället ta vara på gjorda erfarenheter. ”Jag tror”, fortsätter den intervjuade,  

 

… att man ska byta personalen ganska individvis så att man får ett institutionellt 

minne. Vad har hänt innan liksom och stämmer det här ihop med vad som har 

hänt innan? Vi borde ha dragit öronen åt oss men vi gjorde inte det för vi visste 

inte betydelsen, vi såg inte betydelsen av det ( sid. 15). 

 

”Träna för att hantera det okända” (sid. 103) 

 

7.1.6 Dokument F  

Reflektionsinriktat ledarskap 

 ”Uppmuntra kreativitet” och ”uppmuntra diskussion”, istället för (mera produktionsinriktat) 

snabbt och enkelt beslutsfattande (sid. 73). 

 

Produktionsinriktat ledarskap 

Tiden före tjänstgöringen… lägga en solid grund av professionalism… förse (till exempel den 

blivande officeren med)… adekvat och realistisk utbildning (sid. 42). 

Bygga en god anda, Bygga sammanhållning, Vara tydlig, Visa handlingsförmåga, 

Behålla lugnet, Kunna hjälpa, Visa på vägar att nå mål trots svårigheter, Lära känna sin 

personal, och sig själv… (sid. 73). 
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Varken eller 

I dokument F pekas på ett antal socialpsykologiska aspekter: 

Olika personknutna faktorer – självreflektion. (a.a. sid. 19) 

Äger en livsåskådning – Mening med livet? – Varför finns jag till? – självreflektion (a.a. sid. 

20). 

”Utvecklande ledarskap” – föredöme, humanistisk grundsyn, personlig omtanke, 

konfrontation, uppmuntra delaktighet och kreativitet (a.a. sid. 74). 

 

7.1.7 Dokument G  

Varken eller 

I dokument G fokuseras på en ledares sociala kompetens och framförallt på att i ett 

övningssammanhang utveckla densamma. Just i det här dokumentet betyder reflektion 

egentligen självreflektion och kan inte omedelbart sägas vara i paritet med vad som ur en 

pedagogisk synvinkel benämnas som reflektionsinriktat ledarskap. Istället innebär 

ledarutvecklingsövningen i detta dokument att som (blivande) officer utveckla ett par egna 

”… förmågor eller kompetenser” (sid. 8), vilket naturligtvis är av stor och viktig betydelse. 

I detta dokument betyder fördjupad förståelse en bättre förståelse av egna personliga 

upplevelser i vardagen, ja, mera precist ”… förståelse av gruppens struktur och dynamik”, 

respektive ”… förståelse av grupprocessers bakomliggande orsaker” (sid. 8) för att öka den 

egna sociala kompetensen.  

 

7.1.8 Dokument H  

Försvarsmaktens värdegrund fokuseras i dess uppförandekoder. Här påpekas bl a att det inte 

räcker med att vara övad och tränad i professionen, ”… till exempel i stridens grunder. 

Uppdragens framgång förutsätter att du uppträder enligt vår värdegrund” (sid. 1 av 2). 

Fortsättningsvis hävdas att: ”Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika 

värde, rättvisa, och jämlikhet och främjar de demokratiska principerna samt de mänskliga 

rättigheterna” (sid. 1 av 2).  

 ”Försvarsmakten tydliggör värdegrunden med hjälp av tre centrala begrepp som 

vägleder oss i vårt agerande och som ger oss en grund vid reflektion, samtal och utveckling 

av individen, gruppen och förbandet” (sid. 2 av 2). Dessa tre begrepp identifieras inte. 

Läsaren antas veta att det rör sig om Öppenhet, Resultat och Ansvar (ÖRA). 
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Dokument H är ett koncentrat av meningar med de ”rätta orden” vilka skulle behöva 

utvecklas för att kunna inordnas i denna studie.  

 

7.1.9 Dokument I  

Här är rubriken från Försvarsmakten en uppmaning: ”Stärk värdegrunden genom handling” 

och sorteras in under ”Uppförandekoder för försvarsmaktsanställda” (sid. 1 av 2).  

Bl a anförs: ”Vi ska alltid använda ett gott ledarskap. Det goda ledarskapet kännetecknas 

av föredömligt handlande, personlig omtanke, inspiration och motivation” (sid. 1 av 2). 

För dokument I gäller detsamma som för dokument H. 

 

7.1.10 Hur kan dokumentens utsagor ordnas och förstås? 

Här följer ett analytiskt avsnitt, där försök görs att ordna och förstå dokumentens utsagor 

avseende såväl reflektions- och produktionsinriktat ledarskap, som utsagor, vilka bedöms 

vara varken reflektions- eller produktionsinriktat ledarskap. 

 

Reflektionsinriktat ledarskap 

Fem olika teman, vilka rör ett reflektionsinriktat ledarskap identifieras i svaren från 

dokumenten.  

1. Lära att lära, som en dynamisk, kreativ, utvecklande process över tid, dvs, ett livslångt 

lärande. De betydelsefulla utsagorna från dokumenten – delarna/kategorierna – är:  

Skillnaden mellan ”att lära sig” lika med en organiserad utbildning och ”det informella 

lärandet” påvisas. Det informella lärandet är processinriktat (C2). 

Uppmuntra kreativitet och uppmuntra diskussion, istället för (mera produktionsinriktat) 

snabbt och enkelt beslutsfattande (F). 

Med ordet ”utvecklande” avses att som ledare lära andra att utveckla sig (A). 

Lärandet kan ses som en dynamisk process och ett effektivt lärande kräver reflektion 

över vad en person eller grupp upplevt (D). 

Akademisering och en förnyad officersroll i enlighet med ett livslångt lärande bör 

komma också tidigare generationers officerare till del (A).  

2. Ordna och omordna sig med hjälp av omgivningen och gjorda erfarenheter. De 

betydelsefulla utsagorna från dokumenten är: 

Konsten att ordna sig på ett bra sätt i olika situationer med problematiserande frågor 

(B). 
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Det som lärs förstås mot bakgrund av ett sammanhang: i vilket sammanhang ska jag 

kunna använda det jag nu skall lära mig (D). 

Erfarenhetsöverlämning betonas (B) 

Det är betydelsefullt att inte ”radera hårddisken var sjätte månad”, utan ta vara på 

gjorda erfarenheter (E). 

Det förordas att byta personalen individvis för att få ett” institutionellt minne” i 

betydelsen stämmer det här ihop med vad som har hänt innan (E). 

3. Perspektiv och orden, att se från ett brett perspektiv och skapa en begreppsapparat. 

Perspektivet på ledarskap behöver breddas och kompletteras med ett pedagogiskt 

perspektiv (A). 

Skapa ett brett material för reflektion och diskussion (B). 

Behovet av en kulturell förståelse hos all personal (B).   

För att förstå hur yrkeskunnande i försvaret formas måste även de pedagogiska, 

organisatoriska och kulturella sammanhangen belysas (C2). 

Försvarsmakten behöver en gemensam begreppsapparat inom ledarskapsområdet (A). 

Betydelsefulla ledord används i fredsstyrkan, som ”transformation”, ”redused 

footprints” och ”unfixing”. Dessa används för att förklara en strävan att ”göra sig själv 

onödig” (E).  

4. Att handla, inte alltid, men ofta – Få tid till att kunna lyssna, lära sig nya saker, ibland 

medvetet, ibland omedvetet. 

Att kunna lyssna framhålls som en viktig egenskap (B). 

Nödvändigheten att få tid att reflektera nämns i detta sammanhang (C2). 

De studerande bör ges tid för reflektion, så att de får möjlighet att bearbeta intryck och 

information t ex genom dialog (D). 

Att reflektera och tänka efter är också en handling, även om den inte alltid syns (D). 

Oavsett vad individen gör, lär hon sig samtidigt nya saker. Ibland medvetet och 

målinriktat, men ännu oftare omedvetet och utan egentlig avsikt (D).  

Att göra är att lära (D). 

5. Förstå i egentlig mening är att som läsare möta ”… texter som är skrivna för 

reflekterande läsning, vilket är ett villkor för förståelse” (D). Ovanstående kategorier 

inordnade under fyra teman ger en egentlig – genuin – förståelse av vad som i 

dagsaktuella militära texter är uttryck för ett reflektionsinriktat ledarskap.  
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Produktionsinriktat ledarskap 

Två olika teman, vilka rör ett produktionsinriktat ledarskap identifieras i svaren från 

dokumenten.  

1. Det välövade ledarskapet – med fokus på en socialt kompetent, välövad, erfaren, 

handlingskraftig, hjälpsam, framåtsyftande, synlig och tydlig chef med 

självkännedom. 

Det är viktigt att vara välövade på hemmaplan avseende sådant som underhåll, 

logistik, personaltjänst, underrättelsetjänst och alla stödfunktionerna (B).  

Det är viktigt med trupperfarenhet (B).  

Chefen ska vara synlig, kunna fatta beslut och vara tydlig (B). 

Det är viktigt att bygga en god anda, sammanhållning, vara tydlig, visa 

handlingsförmåga, behålla lugnet, kunna hjälpa, visa på vägar att nå mål trots 

svårigheter, lära känna sin personal och sig själv (F). 

2. Den organiserade chef-utbildningen – en adekvat, realistisk, återupprepbar, 

förutbestämdbar, objektiv lärarlösning. 

Tiden före tjänstgöringen är det bra att lägga en solid grund av professionalism, att 

förse till exempel den blivande officeren med en adekvat och realistisk utbildning (F). 

När den organiserade utbildningen belyses används förklarande ord som ”effektivt” 

och ”rationellt” för att ”uppfylla mål”. Också begreppet ”institution” används på 

samma förklarande sätt (C2). 

Den militära skolutbildningen har präglats av en anpassningsinriktad syn på lärande 

med begränsat handlingsutrymme som kan beskrivas i termer av oreflekterad lydnad, 

återupprepning, förutbestämdhet och lärarlösningar (A). 

På temat ”objektivt sanna fakta” anförs bland annat att det många gånger i 

utbildningssammanhang kan bli så att den studerande ska lära sig ett antal fakta, 

snarare än att förstå dem, eller att göra kopplingar mellan dem. Det innebär att den 

studerande distanserar sig från det som ska läras. Kunskapen blir en klinisk vara som 

kan förflyttas från till exempel läroboken till den studerandes minnesbank eller 

anteckningsbok (D). 
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Varken reflektions- eller produktionsinriktat ledarskap 

Två teman, vilket rör varken ett reflektions- eller produktionsinriktat ledarskap identifieras i 

svaren från dokumenten.  

1. Fokus på individen – i betydelsen självreflektion på individnivå 

Fokus är framförallt på individnivå, där individens/ledarens perspektiv blir ensamt 

gällande (C1). 

En ledares faktiska beteende beror på en samverkan mellan ett antal ledar- och 

omgivningskarakteristika … ledarskapet … påverkas av faktorer i omgivningen (C1). 

Fokus är på ledarens sociala kompetens och på att utveckla densamma. Det handlar 

om självreflektion och inte reflektion i betydelsen reflektionsinriktat ledarskap (G). 

Ett antal socialpsykologiska aspekter, som olika personknutna faktorer anförs – 

självreflektion (F). 

Äger man en livsåskådning? – Mening med livet? – Varför finns jag till? – 

självreflektion (F). 

2. Värdegrund – Dokument (H) och (I) 

Dokumenten H och I redogör för Försvarsmaktens värdegrund. Även om dokumenten 

är av sådan art att man måste förhålla sig till dem, har de ingen direkt koppling till det 

reflektions- och produktionsinriktade ledarskapet. 

 

7.2 Angående om en inriktning betonas på bekostnad av den andra, 

respektive om båda inriktningarna låter sig förenas  

 

7.2.1 Om en inriktning betonas på bekostnad av den andra 

I dagsaktuell diskurs om militärt ledarskap inom den svenska försvarsmakten och 

Försvarsmaktens utbildningar kan man från denna studies empiriska material inte se att 

uttrycken reflektions- respektive produktionsinriktat ledarskap används explicit. Däremot 

används uttrycken på ett implicit, eller underförstått sätt genom ett antal bärande begrepp, 

med vilka den ena eller den andra ledarskapsinriktningen kan bestämmas. Det betyder att de 

ord som i denna uppsats bakgrund använts för att förklara nämnda ledarskapsinriktningar 

också har varit de som avslöjat inriktningarna i diskursen, vilket redovisats i ovanstående 

avsnitt 7.1. 

Det måste upprepas att det inte går att generalisera från denna studies resultat. Men i det 

empiriska materialet syns en tendens att samtalet om det militära ledarskapet mest är inriktat 
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mot det reflektionsinriktade ledarskapet. Annorlunda uttryckt: Just i det utvalda materialet 

syns de ord, vilka kan knytas till att särskilt förklara det reflektionsinriktade ledarskapet. 

Det syns emellertid inte jämnt över de nio dokumenten. Här måste upprepas vad som 

sägs i dokument C1, där bland annat modellen Utvecklande ledarskaps ”… viktigaste 

byggstenar” förklaras (se modellen, Bilaga 1 och sid. 39):  

 
Med en illustration av hur delarna kan fogas samman till en helhet hoppas vi 

kunna underlätta den vidare läsningen. Illustrationen utgår från ledarens 

perspektiv. Om avsikten hade varit att illustrera ledarskap ur samhällets eller 

något annat perspektiv skulle den sett annorlunda ut (sid. 39). 

 

Det är inte svårt att hålla med om vad som sägs. Men när ledarens och inte ledarskapets 

perspektiv blir gällande utgångspunkt för att bygga modellen Utvecklande ledarskap ges 

samtidigt en förklaring till varför det blir svårt att i det fortsatta resonemanget kring 

modellens tillblivelse i dokument C1 kunna spåra ens ett implicit språkbruk som rör vare sig 

ett reflektions- eller produktionsinriktat militärt ledarskap. 

I nästa avsnitt återkommer jag bland annat till denna modell. 

 

7.2.2 Om båda inriktningarna låter sig förenas 

I dokument C2 bygger, som redan kunnat konstateras (se avsnitt 7.1.3.2), framställningen på 

begrepp som socialisation, kompetens och reflektion och rör sig direkt i båda domänerna 

reflektions- och produktionsinriktat ledarskap. ”Att lära sig” (sid. 325) i betydelsen 

organiserad utbildning anges, likaväl som ”det informella lärandet” (sid. 326). Här diskuteras 

betydelsen av ett handlande, vilket är ”… effektivt och rationellt för att uppfylla … mål” (sid. 

326), likaväl som att ”… få tid att reflektera” (sid. 331). I sammanhanget hävdas att ”… när 

lärande och arbete sammanfaller blir en analys av lärandet komplex” (sid. 327).  

Även fortsättningsvis visas på hur reflektions- och produktionsinriktat ledarskap låter sig 

förenas. När det i dokumentet talas om lärlingskap, som exempel, slås följande fast: 

 
Lärlingskap äger rum inom en social organisation med gemensamma färdigheter, 

kunskaper och värderingar … en produktionsprocess… Allteftersom de 

väsentligaste färdigheterna, kunskaperna och värderingarna införlivas, sker en 

successiv förändring i riktning mot att bli en fullvärdig medlem av yrkeskåren 

(sid. 330). 

 

”Inom ramen för deltagande i produktionen byggs en professionell identitet upp” (sid. 

330). 
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I dokument C2 ges sedan exempel på olika former av lärande: 

 
Observation, imitation, identifikation, att lära genom att handla, lärande genom 

övervakning och mentorskap, genom att vistas i miljön, genom kamrater samt 

genom exempel, fall och berättelser om yrket (sid. 331). 

 

Översatt till ledarskap och mera precist till militärt ledarskap kan av innehållet i 

dokument C2 förstås hur ett reflektions- och ett produktionsinriktat förhållningssätt kan 

kombineras; de är komplementära. För att få ökade möjligheter att kunna tillgodogöra sig ett 

sådant komplementärt synsätt krävs bland annat en adekvat begreppsapparat att kunna 

användas av berörda i den militära organisationen (se dokument A och C2). 

Ännu en viktig punkt från dokument C2 finns att hämta under det avslutande avsnittet 

under rubriken ”Akademisering – tankar inför framtiden” (sid. 334ff): Det man gör, dvs. ”… 

de åtgärder som sätts in skall vara evidensbaserade” (sid. 336). Följande sägs: 

 
Överfört på officersutbildningen innebär detta att man inte genomför ett visst 

praktiskt moment på grund av att fartygschefen, eller löjtnant Persson, tycker att 

det är bra att göra så. Man genomför det på ett visst sätt därför att såväl beprövad 

erfarenhet som systematiska studier har visat att det är det bästa sättet (sid. 336). 

 

Så kan också, men nu på en akademisk nivå, sambandet mellan ett reflektions- och ett 

produktionsinriktat professionellt, lärande ledarskap uttryckas. Innebörden av att lära att lära 

blir här till en utmaning att alltid se de två nivåerna, nämligen att reflektera om det man 

producerar. 

För att få fatt i de adekvata orden/begreppen väcks behovet av att från ett tämligen brett 

perspektiv försöka att förstå och beskriva vad ett gott militärt, lärande ledarskap kan vara. 

Perspektiv och orden, ja, att se från ett brett perspektiv och skapa en begreppsapparat har 

redan berörts som ett tema kopplat till svaret på fråga 1 i det ovanstående (se denna uppsats, 

sid 34ff, med svar från dokumenten A, B, C2 och E). 

I dokument A hävdas således att ”… man behöver anlägga ett brett perspektiv på 

ledarskap, eftersom inget enskilt perspektiv är tillräckligt. Därtill är ledarskap alltför 

komplext” (sid. 56). I dokument A presenteras därefter en så kallad tankekarta: 
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Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankekartan/Figuren förklaras bland annat så här:  

 
Ledarskap har traditionellt två tydliga utgångspunkter, en inom psykologin och 

en inom organisationsteorin. Dessutom har ledarskapsutvecklingen i hög grad 

påverkats av olika socialpsykologiska strömningar. I en tid präglad av stora 

utvecklings- och förändringsbehov framtonar också pedagogik med lärande som 

en tydlig tredje utgångspunkt, framför allt eftersom utbildning är en del av det 

militära ledarskapet (sid. 56). 

 

Dessa citerade rader för åter tanken till den svenska modellen Utvecklande ledarskap (se 

bilaga 1). Denna modell byggdes med byggstenar från ett ”ledarperspektiv” (se denna uppsats 

sid. 29). Det var ett smalt perspektiv med tillhörande ämnesbegränsad begreppsapparat som 

gav tämligen små möjligheter att kunna gå mot en egentlig förståelse av det lärande, militära 

ledarskapets innebörder. 

 

Sammanfattningsvis kan följande sägas beträffande (i) om en inriktning betonas på 

bekostnad av den andra, respektive (ii) om båda inriktningarna låter sig förenas.  

(i) Uttrycken reflektions- respektive produktionsinriktat ledarskap syns inte i texterna, 

men underförstått används de här och var genom ett antal, till de bägge inriktningarna, 

bärande begrepp. En i det empiriska materialet märkbar tendens är att samtalet om det 

militära ledarskapet mest är inriktat mot det reflektionsinriktade ledarskapet. Med 

uttrycket ”här och var” menas inte överallt i de nio dokumenten. Det är till exempel 
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svårt att spåra ett resonemang om ett reflektions- eller produktionsinriktat militärt 

ledarskap i den svenska ledarskapsmodellen (se dokument C1 och se bilaga 1). 

(ii) Ett reflektions- och ett produktionsinriktat förhållningssätt kan kombineras; de är 

komplementära. För att detta ska låta sig göras behövs att från ett bredare perspektiv 

kunna beskriva det militära, lärande ledarskapet med hjälp av en större, men 

fortfarande adekvat begreppsapparat. 

  

7.3 Slutsatser 

Resultatet visar följande: 

1. I de flesta dokumenten finns, om än indirekt, utsagor i enlighet med ett reflektions- 

respektive produktionsinriktat militärt ledarskap. Det finns också en tendens till att 

samtalet mera handlar om reflektions- än om produktionsinriktningen. Ibland kan båda 

inriktningarna förenas. 

2. Dessutom visar resultatet att det behövs ett bredare perspektiv från vilket det militära 

lärande ledarskapet kan studeras. Den svenska modellen (se Bilaga 1) kan utvecklas. 

3. Med ett bredare perspektiv öppnas upp för andra begrepp, vilka jämte de redan 

befintliga kan få bärande betydelse i nya systematiska studier.  
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Detta kapitel handlar om tre saker, (i) metoddiskussion, (ii) resultatdiskussion och (iii) förslag 

till ny studie. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Med en kvalitativ ansats med hermeneutiska inslag undersöktes utvalda dokument/texter. 

Förförståelsen kan ha spelat in; en del av den är omedveten. För att säkerställa resultaten 

behövs flera studier. Från bara denna uppsats resultat kan inga generella slutsatser dras.  

Dokumenten hade olika tyngd ur vetenskaplig synpunkt. Tyngdpunkten varierade 

beroende på om det var vetenskapliga rapporter, eller mera populärvetenskapliga produkter 

till ren information. Bedömningen var ändå den att det kunde få vara på detta sätt då en viss 

diskurs skulle bestämmas. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Det blev ett intressant resultat. Det visade på perspektivets betydelse avseende vad som 

betraktas och samtalas om. Olika perspektiv betydde olika viktiga ord och mera invecklat: 

Likadana ord användes, men som betydde olika beroende på från vilka perspektiv de som 

uttalade orden valde. Ibland var det svårt att ens kunna ordna orden i linje med syftet och de 

specifika frågeställningarna. 

  

8.3 Förslag till ny studie 

Det skulle vara intressant att i en ny och större studie med samma syfte djupintervjua 

nyutbildade officerare, kvinnor och män, från skilda truppslag.  
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Utvecklande Ledarskap                    BILAGA 1 

 

 

 

Ledarstilar 
 

Utvecklande 
ledarskap 

Konventionellt       - föredöme 
ledarskap - personlig omtanke 

                             Icke-ledarskap                   - krav och belöning          - inspiration och 
- Låt-gå                                - kontroll                                  motivation 

 
 
 
 
 
 

              Ledarkarakteristika      Omgivningskarakteristika 
      

 
  Omvärlden 

 
 Resurser 
 Hot 
                               Önskvärda  
                             kompetenser  
  

Fackkompetens  
Chefskompetens         Organisationen 
Social kompetens                                                                     
Stresshanterings  Struktur 
  förmåga Processer 
 Historia/Kultur 
  
  
  
     Grundläggande  
     Förutsättningar  
      Gruppen 
Fysiska  
Psykiska Sammansättning 
Livsåskådnings- Roller och normer 
   relaterade  Sammanhållning 
   
 
 

   

 Larsson, G. & Kallenberg, K. (2006) Direkt ledarskap.  

Stockholm: Försvarsmakten (sid. 21) 
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Presentation av dokument A-I, efter utgivningsår                        BILAGA  2 

 

Dokument A – Andersson, Lars (2001) Militärt ledarskap – när det gäller. Svenskt militärt 

ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus. Stockholm: HLS Förlag. 

 

Anderssons doktorsavhandling i pedagogik (Educational Science) har ”… det övergripande 

syftet att belysa det militära ledarskapet med sikte på att bidra till chefsutvecklingen i 

Försvarsmakten” (sid. 20). Andersson söker svar på följande frågor: 

 

1. Hur har det militära ledarskapet utvecklats i Försvarsmakten? 

2. Hur har det militära ledarskapet utvecklats i andra länder? 

3. Hur bedrivs militärt ledarskap i praktiken under fredsfrämjande insatser? 

 

Andersson använde sig av ”… flera metoder: deltagande observation kompletterad med 

videoupptagningar och foto, dagböcker, intervjuer, dokument och frågeformulär.” (a.a. sid. 

182). För att analysera materialet tog han hjälp av ”Critical Incidentmetoden” (a.a. sid. 102). 

Studien genomfördes i Bosnien samt Kosovo. Första tillfället under tre månader i en FN-

bataljon, 1993-94, och andra tillfället under en månad i en bataljon under NATO-befäl ett 

antal år senare.  

 

Dokument B – Blomgren, Ebbe & Johansson, Eva (2005): Hemma övas man – borta prövas 

man. Att vara bataljonschef i en internationell kontext. Stockholm: Försvarshögskolan. 

 

Rapportens syfte är att dokumentera chefernas erfarenheter vad gäller dels 

förberedelseperioden inför uppdraget, dels signifikanta händelser under själva uppdraget samt 

reflektioner kring hemkomsten och tiden strax därefter. 17 bataljonschefer från insatserna i 

Bosnien och Kosovo under åren 1993 till 2002 intervjuades.  
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Dokument C1 och C2 – Larsson, G. & Kallenberg, K. red. (2006): Direkt Ledarskap. 

Stockholm: Försvarsmakten. 

 

Boken, en antologi med 22 författare fördelade på 18 kapitel, är Försvarsmaktens lärobok i 

ledarskap. Boken tar avstamp i modellen Utvecklande ledarskap. Jag har valt att fokusera på 

två kapitel, kapitel 2 (C1) samt kapitel 18 (C2). 

Kap 2, ”Ledarskapsteori”, är författat av Gerry Larsson och fokuserar på att lägga en 

teoretisk grund kring ledarskap. Kapitlet mynnar ut i den svenska modellen Utvecklande 

ledarskap (sid. 58). 

Kap 18, ”Att utvecklas som ledare – organisationsnivå”, är författat av Alise Weibull. 

Hon skriver om officersutbildningen och ledarskap i relation till akademisering och 

organisation.  

 

Dokument D – Lindholm, Mikael red. (2006): Pedagogiska Grunder. Stockholm: 

Försvarsmakten. 

 

Boken är ”Försvarsmaktens grundbok i pedagogik” (sid. 5). Boken skall ”kunna användas av 

Försvarsmaktens personal som stöd för fortsatt reflektion kring pedagogiska frågor” såväl 

som ”introduktion inför fördjupade studier i pedagogik” (sid. 5). Den är uppbyggd kring tre 

delar, vilka behandlar Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn, fördjupning samt metodik.  

Här väljs enbart redaktörens texter ut. 

 

Dokument E – Blomgren, Ebbe (2007): Caglavica 17 mars 2004. Stockholm: 

Försvarshögskolan. 

 

Rapportens syfte är att ”… dokumentera händelserna vid upploppet utifrån hur de uppfattades 

av svenska militära chefer på fyra olika nivåer: brigad-, bataljons-, kompani- och 

plutonsnivå”. Blomgren söker belysa dels ”… hur de olika roller man har ger olika bilder av 

händelsen”, dels ”… hur de olika nivåerna kom att samverka under skeendets olika faser” 

(a.a. sid. 9). 

Avsikten med rapporten är att den skall ”… kunna användas för utbildning och reflektion 

kring internationella insatser, … den förändrade officersrollen, den nuvarande och framtida 

officersutbildningen …” (a.a. sid. 10). 

Rapporten bygger på sex intervjuer där en person representerar brigadnivån, en 

bataljonsnivån, två kompaninivån och två personer plutonsnivån.  
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Dokument F – Försvarsmakten (2008) Handbok Försvarspsykiatri. Insats och stress. 

Stockholm: Försvarsmakten. 

 

Boken riktar sig till personal inom Försvarsmakten vilka leder personal under utbildning, 

själva utbildar samt personal som ska ta hand om personer som drabbas av svåra 

stressreaktioner. Den utgår från vad som 2008 var aktuell svensk och internationell litteratur 

samt erfarenheter av svenskt deltagande i internationella fredsfrämjande insatser.  

 

Dokument G – Wallenius, Claes, Lajksjö, Örjan & Larsson, Gerry (2008) LoG – Ledarskap 

och gruppdynamik. En reflektionsinriktad ledarutvecklingsövning. Stockholm: 

Försvarshögskolan. 

 

Boken är en lärarhandledning och tänkt att ligga till grund i utbildning kring ledarskap och 

gruppdynamik. 

 

Dokument H – http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvars 

maktens-vardegrund- (2011-05-21) 

 

En undersida till Försvarsmaktens hemsida där Försvarsmaktens värdegrund beskrivs. 

 

Dokument I – http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/ Strategiska-

forandringsmal/Stark-vardegrunden-genom-handling/ (2011-05-21) 

 

En undersida till Försvarsmaktens hemsida där det pågående arbetet med att stärka 

värdegrunden inom Försvarsmakten redogörs för. 

 


