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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate if cadets, attending the Swedish armed forces 

Officers training programs last term had a view on the model Full range leadership that 

correlates whit their own comprehension of their own leadership and which leader attributes 

that is considered to be the most desirable. The sample consisted of 10 randomly selected 

cadets. Within the randomization the educational specializations included in this study are: 

Ground warfare, Command and Control and Naval profile. A semi structured interview where 

conducted in which the cadets opinions and comprehensions where mapped out. The 

interview results where then analyzed in order to obtain the relevant substance needed to 

answer the questions asked in the study. The analysis showed that the interviewed cadets, 

attending the Swedish armed forces Officers training program has a fair amount of Full range 

leadership within their own leadership. Furthermore the analysis showed that the most 

desirable leadership attributes is to be found in the upper parts of the model Full range 

leadership. 

 

Keywords: Full range leadership, Swedish armed forces, Officers training program    

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att undersöka om kadetter på Officersprogrammets sista termin 

har en uppfattning av det egna ledarskapet som stämmer överens med vad som stipuleras i 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap samt vilka ledaregenskaper dessa 

kadetter anser är de viktigaste. Urvalet bestod av 10 slumpvis selekterade kadetter. Bland 

dessa kadetter var följande verksamhetsförlagda utbildningar representerade: Markstrid, 

Ledningssystem och Nautisk profil. En semistrukturerad intervju genomfördes med var och 

en av de deltagande kadetterna för att ta reda på de uppfattningar och åsikter som funnits 

nödvändiga för att efter analys av innehåll kunna svara på studiens frågeställningar. Efter 

genomförd analys av intervjuresultaten kunde en viss överensstämmelse identifieras mellan 

kadettens uppfattning av sitt ledarskap och vad modellen Utvecklande ledarskap stipulerar. 

Vidare visade resultaten att sådana ledaregenskaper som sorterar under modellens 

”utvecklande” delar ansågs som mest önskvärda, till viss del, i kombination med vissa delar 

som är vanligt förekommande i konventionellt ledarskap. Studien fastslår alltså att deltagande 

sistaårskadetter kan ha kommit en ansenlig bit på vägen mot ett utvecklande ledarskap. 

 

Nyckelord: Utvecklande ledarskap, militärt ledarskap, Försvarsmakten, Officersprogrammet 
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1. INTRODUKTION 

 

Ledarskap av militär natur har alltid varit speciellt jämfört med andra typer av ledarskap. Leda 

individer under förhållanden som kan innebära att egendom avsiktligt förstörs eller ytterst, att 

någon skadas eller dödas tillhör inte det normala inom ramen för generellt ledarskap, i 

synnerhet inte i dagens arbetsliv. Att skaffa sig färdigheter i att med systematik och kraft hota 

om -eller använda våld ställer stora krav på den eller dem som ska leda denna typ av 

verksamhet. Under senare år har villkoren för militär verksamhet förändrats. Förvisso finns 

den gamla ”krigarrollen” kvar men klart är även att det tillkommit en rad nya aspekter som 

behöver inordnas i professionen. Inte alltför sällan hör det idag till den militära verksamheten 

att medla mellan andra stridande parter eller leda hjälpinsatser av humanitär karaktär. Insatser 

som betecknas som lågintensiva har dessutom medfört att militär personal fått uppgifter som 

skulle kunna sorteras under mer polisiära diton så som exempelvis bevakning och 

patrullering.
1
 

 

Mot bakgrund av ovanstående är det högst tänkbart att även de krav som ställs på det militära 

ledarskapet, dess utformning och efterlevnad, i motsvarande takt förändras, justeras och 

uppdateras i någon form med syftet att bibehålla en acceptabel nivå av harmoni mellan vad 

som kan tänkas känneteckna verksamheten och sättet den leds på. Som ett resultat härav borde 

det finnas ett intresse i att de typer av ledarskap som man påstår ska användas också finns och 

tillämpas som en del av den dagliga militära verksamheten. 

 

2. PROBLEMFORMULERING 

 

I Försvarsmakten används sedan 1 april 2003 en modell som heter Utvecklande Ledarskap.
2
 

Denna modell är utvecklad för svenska förhållanden och bygger på Transformativt Ledarskap 

som i sin tur är en ledarskapsteori framtagen av Bass i mitten av 1980-talet.
3
 

 

Det är tänkbart att en modell som denna, för att den ska fungera, är känd och förankrad hos 

dem som ska nyttja den. Vidare är det sannolikt att modellen, för att den ska fungera, även 

                                                 
1
 Larsson G., Kallenberg, K., Direkt ledarskap, 2006, sid. 16. 

2
 Larsson, G., Vrbanjac, A., Hur stämmer unga officerares faktiska ledarutveckling med Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap?, 2006, sid. 5. 
3
 Larsson G., Krigsvetenskaplig årsbok, 2004, sid. 61. 
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tillämpas som en del av den vardagliga verksamheten av den som ska använda den. I skenet 

av detta kan det därför finnas ett intresse i att genom denna studie undersöka rådande läge hos 

ett antal kadetter som studerar det sista året på Officersprogrammet vid Militärhögskolan 

Karlberg med avseende på hur- och i vilken mån just Utvecklande Ledarskap ingår i 

sistaårskadettens syn på det egna ledarskapet på individnivå som en del av utbildningen och 

som en del av det ledarskap man står i grepp att axla i framtiden som officer i 

Försvarsmakten. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

 

År 2006 författades en rapport vid Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och 

management vars syfte var att belysa hur unga officerares faktiska ledarutveckling stämmer 

överens med Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap. Det man jämförde 

modellen Utvecklande ledarskap med var en modell över unga officerares utveckling som 

ledare som i sin tur baserades på intervjudata från fem olika länder. Modellen hade som syfte 

att identifiera betydelsefulla utvecklingserfarenheter i de tidiga delarna av en officers karriär 

med fokus på individens utveckling som ledare. De fem länderna som deltog i studien var 

Nederländerna, Norge, Slovenien, Sverige och USA.
4
 Det resultat man kom fram till visade 

att en god överensstämmelse finns mellan modellen utvecklande ledarskap och unga 

officerares faktiska ledarutveckling sett utifrån ovan nämnda ”jämförelsemodell”.
5
 Resultatet 

i denna rapport redovisas bland annat genom att ett antal nyckelfaktorer, förekommande i 

Utvecklande ledarskap kontrollerades med avseende på förekomst även i den andra modellen. 

Exempel på faktorer är Värdegrund, Förebild, Ansvar, Ge stöd och Konfrontation. 

Förekomsten av begreppen i båda modellerna visade sig som sagt vara hög. Av 30 

nyckelfaktorer i Utvecklande ledarskap fann man att endast 4 inte hade en tydlig förankring, 

eller förekom över huvud taget i jämförelsemodellen.
6
 

 

När det gäller tidigare forskning gjord på modellen Utvecklande ledarskap (Se avsnitt 

Modellen Utvecklande ledarskap.) och eventuella effekter av modellen kan här anföras att 

forskningen exempelvis konstaterar att ett ledarskap som kännetecknas av krav och belöning 

                                                 
4
 Larsson, G., Vrbanjac, A., Hur stämmer unga officerares faktiska ledarutveckling med Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap?, 2006, sid. 22-23. 
5
 Ibid. sid. 3-11. 

6
 Ibid. 
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kan, när det fungerar tillfredsställande, göra att man når de mål man har satt upp i förhållande 

till verksamheten, dock kan man med ett utvecklande ledarskap i detta hänseende nå längre. 

Följande rangordning av olika ledarbeteenden låter sig göras mot bakgrund av de fynd som 

gjorts i tidigare forskning på just Utvecklande ledarskap:
7
 

1. Ledare som använder ett utvecklande ledarskap i kombination med de positiva 

faktorerna i ett konventionellt ledarskap, exempelvis eftersträva överenskommelser 

och vidta nödvändiga åtgärder. 

2. Ledare som använder de negativa funktionerna i ett konventionellt ledarskap. 

3. Ledare som använder ett låt-gå-ledarskap. 

 

Tidigare forskning slår alltså bland annat fast att ett utvecklande ledarskap som förekommer i 

kombination med positiva faktorer i ett konventionellt ledarskap kan skapa ett gynnsamt utfall 

i den verksamhet i vilket aktuellt ledarskap idkas. 

 

4. CENTRALA BEGREPP 

 

4. 1 Officersprogrammet 

Med Officersprogrammet avses den akademiska högskoleutbildning om 180 hp.
8
 som 

genomförs vid Militärhögskolan Karlberg samt vid Försvarsmaktens fack- och 

funktionsskolor på uppdrag av Försvarshögskolan.
9
 

 

Utbildningen i ledarskap vid Officersprogrammet 

Officersprogrammets utbildning bedrivs generellt under olika former beroende på vilken 

metod man fastställt ger bäst effekt för respektive utbildningsmoment. Exempel på 

utbildningsformer kan vara traditionella föreläsningar, seminarier, självstudier, truppförning 

och trupputbildning.
10

 
11

 Ett av syftena med truppförningen och trupputbildningen är att ge 

kadetten möjlighet att få prova på- och praktisera eget ledarskap.
12

 Utöver detta ingår även tre 

kurser i programmet som behandlar ledarskap i relation till den militära professionen i olika 

                                                 
7
 Larsson, G., Kallenberg, K., Direkt ledarskap, 2006, sid. 50. 

8
 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har/Bli-officer/Officersprogrammet/ (Besökt 2013-04-18.) 

9
 http://www.forsvarsmakten.se/mhsk/Utbildningen-pa-Karlberg/ (Besökt 2013-04-18.) 

10
 Med trupputbildning avses bland annat traditionella militära övningar av praktisk natur. 

11
 https://www.fhs.se/sv/utbildning/officersprogrammet/programmets-upplagg/#content (Besökt 2013-04-19.) 

12
 Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet, FHS beteckning Ö190/2012, sid. 4. 
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former på olika teman. Vad man förväntas ha uppnått kunskapsmässigt efter avslutade studier 

inom dessa kurser är exempelvis att kunna redogöra för teoribildningar inom ledarskap och 

lärande och att kunna tillämpa utvalda teoribildningar på bestämda situationer inom ramen för 

en militär kontext.
13

 

 

 Individutveckling inom ramen för Officersprogrammet 

Ledarskap berörs även inom ramen för de kurser som ges i Individutveckling vid 

utbildningen.
14

 Dessa kurser har bland annat som syfte att: 

…[P]å bästa sätt förbereda kadetter för officersyrket. En central utgångspunkt är 

kadettens förhållande till FM värdegrund och dess uppförandekoder samt utvecklad 

självkännedom, främst mot chefsskapet.
15

 

 

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren bland annat uppnått som mål så som: 

…[A]tt kunna tillämpa/visa prov på ett utvecklande ledarskap samt Försvarsmaktens 

pedagogiska grundsyn kopplat mot chefsrollen.
16

   

 

5. SYFTE, HYPOTES OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

5. 1 Syfte 

Utvecklande ledarskap är sannolikt en fundamental del i den verksamhet som bedrivs i 

Försvarsmakten. Studier av hur ledarskapet som instrument kan påverka individer, i detta fall 

studerande vid Officersprogrammets sista termin, torde härigenom få ett påtagligt 

existensberättigande. Tidigare forskning har visat att det finns en betydande andel 

Utvecklande ledarskap inneboende i det ledarskap unga officerare praktiserar.
17

 Mot bakgrund 

av att det utvecklande ledarskapet som koncept berörs på ett flertal sätt under utbildningen till 

officer vid Officersprogrammet kan det finnas ett intresse i att undersöka huruvida det finns 

ett visst mått av Utvecklande ledarskap även i sistaårskadetters ledarskap eller vision av det 

                                                 
13

 Kursplaner: 1OP112 Ledarskap och lärande 1, 1OP137 Ledarskap och lärande 2, 1OP139 Ledarskap och 

lärande i praktiken., Officersprogrammet 10-13, Försvarshögskolan. 
14

 Kursbeskrivning: MHKFK202G002 Fortsättningskurs individutveckling., Officersprogrammet 10-13, 

Militärhögskolan Karlberg. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
17

 Larsson, G., Vrbanjac, A., Hur stämmer unga officerares faktiska ledarutveckling med Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap?, 2006, sid. 7-8. 
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egna ledarskapet. I vilken mån står man rustad som kadett inför stundande anställning som 

officer med avseende på just ett utvecklande ledarskap? Har man en ledarskapsmässig 

plattform att stå på efter genomförda studier med examen från Officersprogrammet som 

möjliggör en vidareutveckling? Syftet till denna uppsats/studie står att finna i behovet av att 

kunna svara på den här typen av frågor då Försvarsmakten med sin relationsbaserade 

verksamhet sannolikt är tämligen utlämnad till individer med förmågan att idka ett ledarskap 

som är utvecklande och hållbart och för att kunna lämna visst bidrag/underlag till utformandet 

av morgondagens ledarutbildningar på ett adekvat sätt. 

 

5. 2 Hypotes 

Med utgångspunkt i tidigare forskning finner författaren det tänkbart att kadetter som studerar 

på Officersprogrammets sista termin upplever att dem har ett ledarskap som överensstämmer 

med Utvecklande ledarskap.
18

 

 

5. 3 Frågeställning 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang formuleras följande frågeställningar i syfte att 

pröva uppsatsens hypotes: 

 Stämmer sistaårskadettens uppfattning av sitt eget ledarskap överens med 

målsättningarna för Utvecklande ledarskap och med vad som anses önskvärt enligt 

densamma? 

 Vilka framstående ledaregenskaper anser sistaårskadetten är viktigast när det gäller att 

leda, med utgångspunkt i modellen Utvecklade ledarskap? 

6. TEORI 

6.1 Transformativt ledarskap 

För att kunna förstå helheten kring utvecklande ledarskap och hur modellen är tänkt att 

fungera kan det vara tänkbart att en viss redogörelse behövs av den teori som ligger bakom 

modellen i fråga. Mot bakgrund av detta följer här en beskrivning av just Transformativt 

ledarskap (eng. Transformational leadership) och de faktorer som kännetecknar en ledare 

som praktiserar ett transformativt ledarskap. 

 

                                                 
18

 Larsson, G., Vrbanjac, A., Hur stämmer unga officerares faktiska ledarutveckling med Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap?, 2006. 
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Det som är övergripande för transformativt ledarskap är att ledaren med sitt ledarskap 

engagerar sig i den eller dem som ska ledas på ett sätt som leder till högre nivåer av 

motivation och moral. Detta både hos ledaren och hos dem som leds. Vidare är ledaren lyhörd 

inför sådant som kan få dem som leds att nå toppen av sin potential, rent prestationsmässigt.
19

 

I ett transformativt ledarskap ligger tonvikten på behoven hos dem som leds snarare än 

ledarnas behov.
20

 

 

Den ledare som idkar ett transformellt ledarskap får sina underordnade att uträtta mer än det 

förväntade genom att höja medvetandegraden hos underordnade genom att medvetandegöra 

vikten och värdet av specificerade och idealiserade mål. Det handlar också om att ledaren ska 

kunna få underordnade att se den egna vinningen i att utföra en viss uppgift och framför allt, 

kunna se den nytta som skapas för arbetslaget i fråga.
21

 

 

6.2 Det transformella ledarskapets fyra komponenter 

 

Idealiserat ledarskap 

Ledare som idkar ett transformellt ledarskap gör sig själva till förebilder inför sina 

underordnade. Ledaren blir mot bakgrund av detta beundrad och respekterad och vinner dem 

underordnades tillit. Dem underordnade vill genom detta identifiera sig med sina ledare och 

handla på likande sätt som de tror att ledaren skulle gjort. Man utgår som underordnad från att 

ledaren kommer att göra vad som är rätt i varje given situation med en stor andel sunda etiska 

och moraliska värderingar som grund. Vidare undviker ledaren att använda befattningens 

makt och mandat för egen vinning, fokus ligger snarare på maktutövning för kollektivets 

bästa.
22

 

 

Inspiration och motivation 

Ledaren beter sig och agerar på ett sätt som skapar motivation och inspirerar underordnade 

genom att skänka en väl avvägd mening åt de arbetsuppgifter som delas ut. Vidare ska 

arbetsuppgifterna vara förknippade med en viss utmaning och ska förmedlas med entusiasm 

och optimism. Ledaren ska involvera underordande i sina tankar om vad han eller hon anser 

vara eftersträvansvärt rent visionärt men också vad han eller hon anser att det önskade 

                                                 
19

 Northouse G. P., Leadership Theory and Practice, 2007, sid. 176.  
20

 Ibid. sid. 180. 
21

 Ibid. 
22

 Avolio, J., B., Bass, M., B., Developing Potential Across a Full Range of Leadership, 2002, sid. 2 
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framtida läget bör vara. Nära sammanlänkat med detta är ledarens klara och tydliga 

förmedlande om vilka förväntningar som finns på de underordnade, hängivenhet till uppsatta 

mål och en gemensam och förankrad vision för verksamheten.
23

 

 

Intellektuell stimulation 

Det som kännetecknar en framgångsrik transformell ledare i detta hänseende är förmågan att 

stimulera och uppmuntra underordnade i deras ansträngningar att vara innovativa och kreativa 

i sin tjänsteutövning. Detta exempelvis genom att möta gamla antaganden med nya 

betänkanden, se problem på nya sätt etc. Öppet kritiserande av enskilda underordnande 

förekommer inte utan fokus ligger på att på ett konstruktivt sätt utveckla de underordande 

som grupp. Detta till del genom att som ledare uppmuntra underordnades försök att närma sig 

problem och utmaningar på nya sätt utan att kritisera om det skulle falla sig så att försöken 

rent uppfattningsmässigt skulle skilja sig från ledarens.
24

 

 

Individuellt bemötande 

En ledare som använder sig av ett transformellt ledarskap bejakar underordnades behov av 

utveckling genom att inom ramen för ledarskapet agera som en coach och en mentor. Vidare 

tillämpas ett individuellt bemötande i mötet med den underordnade när exempelvis samtal 

kring utveckling ska föras. Ledaren kan också identifiera och hantera individuella behov när 

det gäller den enskilda individens planer och strävan i yrkeslivet. Olikheter bland de 

underordnade identifieras och accepteras, exempelvis behöver vissa mer uppmuntran och 

vägledning medan vissa kan prestera bättre under former som kännetecknas av högre 

autonomitet. En dubbelriktad dialog används och ”management by walking around” 

praktiseras flitigt. Vidare betraktas ledaren av de underordnade som en ledare som är 

närvarande i mötet med dem, exempelvis kommer ledaren ihåg senaste samtalsämnet, har en 

välutvecklad förmåga att lyssna på de underordnade, inte bara i situationer som rör rent 

yrkesmässiga ämnen. Den transformelle ledaren kan delegera uppgifter med vetskapen om- 

och med intentionen att få de underordande att växa med utmaningen som uppgiften 

innebär.
25

 

                                                 
23

 Avolio, J., B., Bass, M., B., Developing Potential Across a Full Range of Leadership, 2002, sid. 2. 
24

 Ibid. sid. 3 
25

 Ibid. 
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6.3 Modellen Utvecklande ledarskap 

Denna ledarskapsmodell utgår ifrån ett interaktionistiskt Person x Situation-perspektiv och 

består av tre olika grundläggande delar (se figur 1). Dessa delar är: Ledarkaraktäristika, 

omgivningskaraktäristika och ledarstilar. Enligt denna modell är en ledares faktiska beteende 

ett resultat av en fortgående samverkan mellan dessa olika grundläggande delar.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap.
27

 

 

Inom delen ledarkaraktäristika förekommer två delar, nämligen grundläggande förutsättningar 

och önskvärda kompetenser. De grundläggande förutsättningarna är tongivande för effekten- 

och förekomsten av önskvärda kompetenser. Ju mer fördelaktiga grundläggande 

förutsättningar ledaren har, desto större potential finns när det gäller möjligheterna att 

utveckla de önskvärda kompetenserna. Modellen ska tolkas som så att det krävs en gynnsam 

sammansättning av dessa två komponenter för att ett ledarskap ska bli framgångsrikt. 

Emellertid räcker inte en kombination av dessa två komponenter för att ett ledarskap ska bli 

                                                 
26

 Larsson, G., Ledarskap under stress, 2010, sid. 16. 
27

 Larsson, G., Kallenberg, K., Direkt ledarskap, 2006, sid. 38. 
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framgångsrikt på grund av att ledarskapet även påverkas av faktorer i omgivningen. Dessa 

faktorer i omgivningen, omgivningskaraktäristika skall förstås som så att grupper och 

organisationer ömsesidigt påverkar varandra. Samma sak gäller i sin tur för organisationer och 

deras omvärld. Den tredje delen i modellen, Ledarstilar beskriver olika ledarstilar vilka sätts i 

relation till varandra på ett sätt som redovisas i figur 2. Kategorin Utvecklande ledarskap ska 

ses som en ledarstil som förekommer i ledarskapet tillsammans med de andra stilarna. 

Utvecklande ledarskap förekommer alltså inte ensamt utan i olika kombinationer med dem 

andra stilarna. Dock kännetecknas i de flesta fall ett gott ledarskap av vad som anses ingå i 

ledarstilen Utvecklande ledarskap och på grund av detta ligger den högst i 

ledarstilsmodellen.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.   Ledarstilar.
29 

 

Beskrivning av Utvecklande ledarskap 

Det utvecklande ledarskapet kännetecknas av tre faktorer:
30

 

 Föredömligt handlande 

 Personlig omtanke 

 Förmågan att inspirera 

Det utvecklande ledarskapets tre faktorer med tillhörande underfaktorer illustreras i Figur 3. 

                                                 
28

 Larsson, G., Kallenberg, K., Direkt ledarskap, 2006, sid. 50. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. sid. 45. 
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Figur 3. Utvecklande ledarskap.
31

 

 

Föredöme 

Det utvecklande ledarskapet är ett mentalt förhållningssätt och som ett resultat av det, även ett 

därav relaterat beteende. Som figur 3 visar har denna faktor tre delfaktorer. Den första, 

värdegrund, inkluderar beteenden som ger uttryck för humanistiska värderingar och i och med 

detta högt ställda krav på etik, moral och lojalitet. Föredömligt handlande i detta hänseende 

kan exempelvis vara rättframhet, att man som ledare är rakryggad, att man inte ”vänder 

kappan efter vinden”, att ge kraft åt sin övertygelse intill dess att beslut är fattat och därefter 

vara tillfreds med läget. Vidare är det viktigt att visa uppskattning gentemot medarbetare som 

gör etiska överväganden. I den andra delfaktorn, förebild, är en likriktning mellan ord och 

handling från ledarens sida en central del. Råder det en obalans mellan ord och handling löper 

man som ledare risken att gå miste om chansen att bli betraktad som en positiv medarbetare 

av underordnade. I den tredje delfaktorn, ansvar, förväntas man, inom ramen för det 

utvecklande ledarskapet, ta ansvar för lösandet av organisationens uppgift, för underordnades 

välfärd och organisationens disciplinära status, exempelvis genom att folkrättens regler 

efterföljs och respekteras av underordnad personal. Denna delfaktor stipulerar även att man 

som ledare tar på sig ansvaret för sådan som misslyckas och att man på ett generöst sätt delar 

med sig av ansvar för sådant som gått bra. Ledare som handlar på detta sätt blir enligt 

modellen gillade och vinner omgivningens respekt, detta genom att ledarens med sina 

handlingar vinner medarbetarnas tillit.
32

 

 

Personlig omtanke 

Ett utvecklande ledarskap genomsyrar handlingar som präglas av personlig omtanke. Denna 

faktor består av två delfaktorer. Den första, ge stöd, innehåller både känslomässigt stöd och 

                                                 
31

 Tillström, T., Reflektioner kring ledarskap –En fallstudie från Afghanistan med utgångspunkt i Utvecklande 

ledarskap, 2012, sid. 12. 
32

 Larsson, G., Kallenberg, K., Direkt ledarskap, 2006, sid. 45-46. 
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praktiskt stöd, detta i form av hjälp, handledning och utbildning. Ett villkor i detta hänseende 

är att ledaren visar ett intresse och ett engagemang för var och en av de underordnade både 

yrkesmässigt och privat. I den andra delfaktorn, konfrontera, är det centralt att man som chef 

är tydlig och rak. Det är viktigt att kunna konfrontera underordnade som gjort dåliga insatser 

för att sedan, på ett konstruktivt sätt, kunna verka uppbyggande. Vidare är det centralt att 

kunna tala kritiskt till en underordnad hellre än att prata kritiskt om honom/henne. Den kritik 

som ges är konkret och ska behandla sådan som mottagaren faktiskt kan påverka i en riktning 

som är önskvärd. Vidare ska kritiken vara saklig och konkret utan emotionella inslag, det 

minskar risken för att dras in i känslomässiga maktkamper. Tydlighet i dessa hänseenden är 

centralt, det är inte till gagn för saken att referera till vad andra har sagt eller vad man blivit 

varse om ryktesvägen. Kritik ska aldrig framföras framför skaran av underordnade om den 

gäller en enskild individ. Undantaget är kritik som i så fall gäller hela skaran. Förknippat med 

detta är det av vikt att den som kritiseras får möjlighet att bemöta kritiken, förklara sig och 

motivera sina beslut och handlingar. Det ger även möjligheten att skaffa sig en kvittens på att 

den som man som ledare har kritiserat har förstått det som framkommit. Tydlighet är även 

önskvärt i sammanhang med kritik som framförs i samband med positiva insatser.
33

 

 

Inspiration och motivation 

En ledare kan ha en inspirerande effekt på sina underordnade på olika sätt. En stark 

utstrålning på ett personligt plan är inte ett villkor, men kan vara till hjälp i detta hänseende. 

Exempelvis kan en tystlåten person genom sina handlingar istället skapa intryck som kan ha 

en övertygande effekt. Ett vidare exempel i detta sammanhang kan vara att en stor personlig 

utstrålning i kombination med en humanistiskt förankrad värdegrund kan anses som önskvärd. 

Emellertid kan dock en stor utstrålning i kombination med en påtagligt egocentrisk eller 

totalitär hållning ha förödande konsekvenser för relationen mellan ledare och underordnade. 

Den första delfaktorn under Inspiration och motivation, uppmuntra delaktighet, handlar om 

att få underordnade engagerade. Att exempelvis formulera långsiktiga mål som tilltalar och 

låta de underordnade få ta del av det ansvar som är behäftat med verksamheten är önskvärt. 

Den andra delfaktorn, uppmuntra kreativitet går ut på att uppmuntra underordnade att komma 

med nya idéer och att man utmanar genom att ifrågasätta gällande ordning et cetera.
34

 

 

                                                 
33

 Larsson, G., Kallenberg, K., Direkt ledarskap, 2006, sid. 46. 
34

 Ibid. sid. 47. 
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6.4 Övriga ledarstilar i modellen Utvecklande ledarskap 

 

Konventionellt ledarskap 

Det konventionella ledarskapet (Se Figur 2.) bygger i sin grund främst på krav, belöning och 

kontroll. Vidare är det ett ledarskap som skulle kunna betecknas som något tvetydigt. Å ena 

sidan finns alla de nödvändigheter ett ledarskap ska ha, mål måste tydliggöras, goda 

prestationer ska belönas, verksamhet ska följas upp och utvärderas et cetera. Å andra sidan 

kan saker som exempelvis krav, belöning och kontroll när de använda ensidigt i för stor mån 

få kraftigt negativa konsekvenser.
35

 

 

Krav och belöning 

Det centrala i ett ledarskap som karaktäriseras av krav och belöning kan sammanfattas i ”Jag 

är snäll mot dig, men bara om du är snäll mot mig”. En annan term för detta är villkorlig 

belöning. Denna ledarstil har två faktorer, varav den första kallas eftersträva 

överenskommelser vilket kan exemplifieras med:
36

 

 ”Kan vi inte göra så här nu – ni gör X och jag gör Y?” En av medarbetarna svarar ”Jo, 

men vi behöver lite extra tid med uppgiften X1”. Ledaren svarar ”OK!”.
37

 

 

Ledare som tenderar att använda denna typ av ledarbeteende tenderar också att visa prov på 

ett utvecklande ledarskap. Utöver detta finns en annan dimension i denna typ av ledarstil som 

ges en mer negativ betingning och kan beskrivas på följande sätt:
38

 

[O]m, men bara om du är hygglig mot mig är jag hygglig mot dig.
39

 

Benämningen på denna dimension är piska och morot. Fler exempel i sammanhanget kan 

utgöras av:
40

 

De som är underkända på provet får omprov på lördag. De tre som får bäst resultat får 

ledig fredag!
41

 

 

Ledare som frekvent använder denna typ av ledarbeteende har också en tendens att 

överkontrollera underordnade (Se avsnitt Kontroll.).
42

 

                                                 
35

 Larsson, G., Kallenberg, K., Direkt ledarskap, 2006, sid. 47. 
36

 Ibid. sid 47-48. 
37

 Ibid. 
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
40

 Ibid. 
41

 Ibid. 
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Kontroll 

Ledare som är överkontrollerande har generellt svårt att släppa ifrån sig- och delegera ansvar. 

Man följer de underordnades arbete och korrigerar avsteg från givna direktiv. Insikten om att 

regler ska följas för att misstag ska undervikas är påtaglig. Omdömen som innefattar 

uppmuntrande av pedanteri och att det negativa alltför ofta betonas är vanligt när det gäller 

denna ledarstil. Vidare finns det visst fog för att påstå att det i det kontrollerande ledarskapet 

ofta förekommer kombinationer av hög målinriktning och bristande personlig omtanke. 

Egenskapen att vara målinriktad får således olika innebörd om det kombineras med 

inspiration och omtanke eller om den kombineras med aktivt felsökande och brist på omtanke. 

Den positivt betingade delfaktorn i sammanhanget, vilken benämns vidta nödvändiga 

åtgärder förekommer tillsammans med den negativt betingade, överkontrollera. Varje 

verksamhet som har ett långsiktigt perspektiv främjas av rutiner. Med dessa kan både ledare 

och underordnade lägga mer kraft och fokus på de delar av verksamheten som inte är 

rutinbaserade. Rutiner kan exemplifieras av att man på ett örlogsfartyg kan ha fasta rutiner 

vad avser flyglarm, posttjänst och utspisning. I en stab kan det finnas fasta rutiner beträffande 

vad som gäller vid en omgruppering eller vilka de omedelbara åtgärderna är vid ett fientligt 

anfall. Mot bakgrund av rutintjänstens beskaffenhet blir kontroll en önskvärd funktion efter 

som den leder till effektivitet om rutinerna är väl sammansatta i relation till faktiska 

förutsättningar.
43

 

 

Icke-ledarskap 

Icke-ledarskap eller låt-gå-ledarskap som det också benämns innebär exempelvis att en ledare 

låter bli att ta ställning i viktiga frågor, att man agerar likgiltigt och drar sig undran i frågor 

om ansvar, att man är frånvarande när man behövs, att man konstruerar anledningar att dra sig 

undan i beslutfattningsprocesser et cetera.
44

 

 

6.5 Relationer mellan ledarstilarna i modellen Utvecklade ledarskap 

Utvecklande ledarskap och det som uppfattas som positivt och eftersträvansvärt i 

konventionellt ledarskap kans ses som så att de kompletterar varandra snarare än att de utgör 

varandras motsatser. De har gemensamt att inriktningen är måluppfyllelse. Det finns 

emellertid en avgörande skillnad mellan det utvecklande ledarskapet och det konventionella 

                                                                                                                                                         
42

 Larsson, G., Kallenberg, K., Direkt ledarskap, 2006, sid. 48. 
43

 Ibid. 
44

 Ibid. sid. 49. 
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ledarskapet. Skillnaden består i hur de underordnade motiveras. Den ledare som idkar ett 

konventionellt ledarskap använder mer av piska och morot. Man hänvisar oftare till plikter 

och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma mål och intressen. Detta 

resulterar ofta i att de underordande förvisso utför sina uppgifter men med en avsaknad av 

större motivation, vilket i sin tur leder till att ingen ytterligare ansträngning görs. Här är 

visioner kopplat till målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren. I kontrast till den 

konventionelle ledaren lyckas dem ledare som idkar ett utvecklande ledarskap med att 

förmedla och förankra även de mer visionära inslagen som han/hon kan tänkas ha för 

verksamheten. Effekten av detta blir att drivkraften i arbetet kommer inifrån de underordnade 

själva.
45

 

 

7. METOD 

 

Deltagare 

Totalt deltog 10 individer i studien. 8 var män och 2 var kvinnor. Deltagarna var mellan 23 

och 31 år. Bland deltagarna fanns följande VFU-inriktningar representerade: Markstrid 3 st., 

Ledningssystem, 2 st. och Nautik 5 st. Från övriga VFU-inriktningar finns inga deltagare i 

denna studie (Se tabell 1.).
46

 För datainsamlingen genomfördes en intervju med var och en av 

deltagarna. Intervjuerna är genomförda inom Militärhögskolan Karlbergs lokaler och 

byggnader (Se avsnitt Procedur.). 

 

 

 

  

                                                 
45

 Larsson, G., Kallenberg, K., Direkt ledarskap, 2006, sid. 49. 
46

 VFU = Verksamhetsförlagd utbildning. För en närmare presentation rekommenderas Försvarshögskolans 

hemsida: https://www.fhs.se/sv/utbildning/officersprogrammet/oversikt/ (Besökt 2013-05-20). 
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Tabell 1. Fördelning av kadetter på respektive VFU. 

 

Urval 

Populationen denna studie behandlar är kadetter som läser det sista året på 

Officersprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg, det vill säga Officersprogrammet 10-13. 

Populationens storlek uppgår till 107 individer/kadetter. Mot bakgrund av den tid som 

disponeras för denna studie/uppsats fastställdes att antalet individer som det skulle vara 

lämpligt att intervjua skulle vara 10. Att intervjua ett större antal deltagare hade varit tid- och 

resurskrävande i en mån som inte hade medgivits, vilket medförde att ett upplägg i vilket det 

fanns ett större antal valdes bort. 

 

I denna studie har ett slumpmässigt urvalsförfarande använts (Se avsnitt Procedur.). 

 

(För resonemang avseende uppsatsens reliabilitet och validitet se avsnitt Uppsatsens 

reliabilitet och validitet i DISKUSSION.) 

 

Instrument 

Till denna studie har kvalitativa intervjuer använts för att samla in nödvändiga data. Valet av 

intervjuer som metod baseras på att man genom dessa får en möjlighet att följa upp sådant 

som identifieras som särskilt intressant som framkommer under intervjutillfället. Då det 

ämnesområde uppsatsen/studien behandlar, av författaren uppfattats som någorlunda 

VFU-inriktning Antal kadetter 

Markstrid 16   (3) 

Indirekt bekämpning 6 

Försörjning 4 

Ledningssystem (Luft+mark) 11   (2) 

Luftvärn 4 

Säkerhetsförband 4 

Amfibie 3 

STRIL 7 

Militärteknisk profil 9 

Nautisk profil 20   (5) 

Aviatisk profil (Flyg+Helikopter) 23 

Totalt 107 
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komplext ger intervjuer inom ramen för kvalitativ analys möjligheten att erhålla ett rikhaltigt 

och detaljerat datamaterial.
47

 Metoden i fråga är semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågeställningar just för att möjliggöra ovanstående. Vidare är valet av intervjuer baserat på de 

möjligheter som finns att i och med denna metod minimera risken för missförstånd och att det 

med aktuell metod går att hantera språksvårigheter på ett bättre sätt. Slutligen är intervjuer 

som metod bättre när det gäller frågeställningar av mer komplex natur då man som intervjuare 

dels kan förtydliga och omformulera frågor för att göra sig förstådd och dels för att man med 

detta metodval kan ställa följdfrågor på sådan som är direkt beroende av vilka svar som 

erhållits under respektive intervjutillfälle.
48

 

 

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna är konstruerad av författaren och baseras på ett 

antal nyckelfaktorer i modellen Utvecklande ledarskap som i sin tur identifierats i rapporten 

Hur stämmer unga officerares faktiska ledarutveckling med Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap?
 4950

 Nyckelfaktorerna i fråga är: Värdegrund, 

Förebild, Ansvar, Ge stöd, Konfrontera, Uppmuntra delaktighet/kreativitet, Eftersträva 

överenskommelser, Vidta nödvändiga åtgärder, Piska och morot, Överkontroll och Låt-gå. 

 

Exempel på frågor som ställdes till respondenterna till följd av användandet av intervjuguiden 

är:
51

 

Vad anser du blir effekten av värdegrundsarbete, både för egen del och för ledarskapet i 

Försvarsmakten rent generellt? Vad skulle du säga om du fick sätta egna ord på, det vill 

säga definiera, ordet värdegrund?  

 

Vad anser du blir effekten av att medvetet arbeta med ett begrepp som förebild, både för 

egen del och för ledarskapet i Försvarsmakten rent generellt? Vad skulle du säga om du 

fick sätta egna ord på, det vill säga definiera, ordet förebild? 

 

Vad anser du blir effekten av begreppet ansvar bör vara, både för egen del och för 

ledarskapet i Försvarsmakten rent generellt? Vad skulle du säga om du fick sätta egna 

ord på, det vill säga definiera, ordet ansvar? 

 

                                                 
47

 Denscombe, M., Forskningshandboken, 2009, sid. 398 
48

 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerlund, L., Metodpraktikan, 2007, sid. 263 
49

 Se bilaga 1. 
50

 Larsson, G., Vrbanjac, A., Hur stämmer unga officerares faktiska ledarutveckling med Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap? 2006, sid. 7. 
51

 Se bilaga 1. 
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I intervjuguiden fanns också en del som behandlar ledarkaraktäristikakomponenten i modellen 

Utvecklande ledarskap. Här ställs frågan om vilka egenskaper respondenten anser att en bra 

ledare, som har ett utvecklande ledarskap, bör ha. Syftet med denna frågeställning i relation 

till uppsatsens frågeställningar var att ta reda på huruvida respondenten tenderade att välja 

ledarbeteenden som sorterar under utvecklande ledarskap eller ej när det gäller 

beskrivningarna av det egna ledarskapet eller sin vision av det egna ledarskapet. Ett exempel 

på en fråga som ställdes här är: 

Vilka egenskaper är viktiga hos en bra ledare? Motivera varför! 

 

Förutom frågor om modellen Utvecklande ledarskap fanns ett antal inledande frågor av 

demografisk natur: Ålder, kön och VFU-inriktning. 

 

Syftet med intervjuguidens utformning och upplägg var att möjliggöra korta och 

lättförståeliga frågeställningar som i sin tur skulle ge uttömmande och adekvata svar.
52

  

 

Procedur 

Inledningsvis genomfördes ett randomiserat urval i vilket det fastställdes vilka individer inom 

populationen som skulle tillfrågas om medverkan i studien. 10 individer slumpades 

inledningsvis fram. Skulle någon av dessa individer avböja medverkan slumpades nya 

individer fram i en omfattning som ledde till att det totala antalet individer ingående i urvalet 

alltjämt blev 10. Två individer avböjde medverkan vilket ledde till att två nya individer fick 

slumpas fram enligt ovanstående princip. 

 

Intervjuerna genomfördes inom Militärhögskolan Karlbergs lokaler. Vid intervjutillfällena var 

endast författaren och respektive respondent närvarande. Inledningsvis berättade intervjuaren 

om studiens syfte. Vidare gavs information i muntlig form av intervjuaren om att medverkan 

skulle ske anonymt och att inga svar skulle framställas på ett sådant sätt att de skulle kunna 

sättas i samband med den som ursprungligen lämnat dem. Utöver detta inhämtades även 

tillstånd om att få citera respondenten om det skulle visa sig vara av vikt för 

studiens/uppsatsens resultat och/eller analysdel. Vidare inhämtade intervjuaren tillstånd om 

att, om behovet, uppstod kunna få ta kontakt med respondenten igen om det under 

analysarbetet skulle uppstå frågor om vad respondenten menat i sina svar. Under intervjun 

                                                 
52
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tillhandahöll intervjuaren bilder på de tre figurer
53

 som ingår i modellen Utvecklande 

ledarskap i syfte att kunna ge respondenten möjlighet att ge tydligare svar exempelvis genom 

att mot bakgrund av figurerna strukturera och ordna sina svar. 

 

Den empiri som intervjuerna gav upphov till har analyserats utifrån de nyckelfaktorer som 

tidigare behandlats. Vad som sagts i anslutning till respektive nyckelfaktor jämfördes med vad 

som stipuleras under motsvarande punkt i modellen Utvecklande ledarskap för att möjliggöra 

ett läge vari man kan lämna tillfredsställande svar på uppsatsens frågeställningar. I de fall 

författaren gjorde bedömningen att en tolkning eller jämförelse framstod som alldeles för 

osäker eller extensiv tog författaren kontakt med aktuell respondent för att inhämta 

godkännande för aktuell tolkning eller jämförelse, alternativt skaffa nödvändig information av 

respondenten för att kunna göra en ny, rättvis, tolkning av svaret. Detta inträffade vid tre olika 

tillfällen med tre olika respondenter. 

 

Redovisning av resultaten är upplagda utifrån respektive nyckelfaktor där samtliga 

respondenters tolkade uppfattning redogörs för sammanfattat under respektive nyckelfaktor. 

Till redogörelserna finns citat hämtade ur intervjuerna för att ytterligare ge läsaren substans 

och förståelse kring redogörelserna. Ett upplägg av denna sort ansågs nödvändigt då det 

medger en presentation av resultaten utan att ge avkall på anonymiteten å respondentens sida. 

Avslutningsvis besvaras frågeställningarna utifrån den samlade bilen av vad som framkommit 

under intervjuerna i anslutning till aktuella nyckelfaktorer. 

 

8. RESULTAT OCH ANALYS  

Principen för redovisning resultaten i denna uppsats är att en sammanfattning presenteras av 

respektive faktor följt av en analys där en jämförelse görs av resultatet i fråga och vad 

modellen utvecklande ledarskap stipulerar. Där efter har en bedömning gjorts av huruvida 

erhållna resultat överensstämmer med modellen Utvecklande ledarskap eller ej. 

 

8.1 Värdegrund 

Enligt vad som framkom under intervjuerna anser tillfrågade individer att värdegrund 

kännetecknas eller är nära förknippat med sunt förnuft, kultur, sedvanor, åsikter som alla kan 

                                                 
53

 Se bilaga 2. 
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stå för, jämlikhet, respekt, grundläggande förhållningssätt som är prövat och visat sig vara 

gångbart och hållbart.  

Värdegrund ser jag som en samling av sånt som är viktigt när det gäller åsikter 

och sånt där… ...[S]ådant som alla kan stå för helt enkelt.
54

 

 

Vidare ser man begreppet värdegrund som ett verktyg med vilket man, situationsbetingat, kan 

utmana med utan att kränka, kopplat till den dagliga militära verksamheten.  

Värdegrund handlar ju ytterst om att man är schyssta och hyggliga mot 

varandra, typ, hela tiden. Visst, ibland krävs det ju lite jävlar anamma men det 

kan man ju fixa utan att kränka eller att någon känner sig trakasserad.
55

 

 

Vidare visade resultaten att värdegrund är något som man bildat sig en uppfattning om- och 

en relation till som finns med i bakhuvudet under all verksamhet man är delaktig i. Vad som 

även är av stor vikt vid värdegrundsarbete är att uppmana och bjuda in till diskussion med 

under- och sidoordnade. Detta för att utveckla och ensa synen på värdegrunden och dess olika 

syften.  

Alltså, att kunna sitta ner med soldaterna, ungefär som vi gjort med varandra 

under utbildningen här och snacka värdegrund gör ju att man kan få en 

gemensam bild av läget så att säga… …[S]yftet borde ju vara att alla ska veta 

vad som är ok- och inte när det gäller, ja egentligen, vad som helst i 

Försvarsmaktens verksamhet.
56

 

 

Analys 

Enligt modellen Utvecklande ledarskap innefattar denna faktor exempelvis uttryck för 

humanistiska värderingar, omfattande krav på etik och moral samt lojalitet. Vidare är det av 

vikt att ge erkännande åt medarbetare som gör etiska överväganden.
57

 I intervjuerna framkom 

bland annat att man anser att aspekter så som att vara schysst och hygglig mot varandra, att 

inte kränka eller trakassera individer och att dialoger kring vad värdegrund konkret kan 

innebära i den verksamhet man är delaktig i är önskvärda. Mot bakgrund av detta med mera 

görs bedömningen att det som framkommit under intervjuerna ligger i linje med vad modellen 

säger. Ett exempel i sammanhanget kan ses i att det borde finnas en påtaglig samklang i att ha 
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krav på etik och moral och att eftersträva att medarbetare är schyssta och hyggliga mot 

varandra. 

 

8.2 Förebild 

En förebild är någon som man anser att det är värt att likna, helt eller delvis. I och med 

försöken att likna sin förebild kan man själv bli bättre och utvecklas i en positiv riktning inom 

aktuella områden. 

Jag kommer ihåg att jag ville vara som min plutonchef i lumpen. Han var hård 

men rättvis och kunde verkligen allt mellan att skrämma livet ur en och få en att 

orka lite till under baskerprovet.
58

 

 

En förebild är duktig inom aktuellt område. I rollen som officer ska en förebild upplevas som 

en naturlig ledare som kan vara sig själv och visa på goda exempel. Sakerna som en bra 

förebild gör sträcker sig vitt mellan att exempelvis bära sin uniform på rätt sätt och att alltid 

vara på plats lite före utsatt tid och förbereda verksamhet till att handla på ett korrekt sätt även 

i mer komplexa sociala situationer, exempelvis vid konflikter eller utvecklingssamtal. 

En förebild är någon som kan sitt skit, oavsett om det gäller att förevisa ett 

skjutmoment snyggt och professionellt eller att kunna snacka med en om man 

kommer till honom eller henne om man fått några problem.
59

 

 

Analys 

Modellen säger att en förebild exempelvis kännetecknas av en individ vars ord och handlingar 

talar samma språk. En ledare som säger A och gör B blir inte uppfattad som en positiv 

förebild.
60

 I intervjuerna framkom att man anser att en bra föreblid i en ledarskapskontext ska 

uppfattas som en naturlig ledare som kan visa på goda exempel. Vidare ska en bra förebild 

även kunna hantera olika situationer, allt från enkla konkreta till mer komplexa sociala diton. 

När det gäller begreppet förebild är tydliga slutsatser svåra att dra då det inte finns tillräckligt 

med utrymme att jämföra vad som sägs i modellen med vad intervjuerna resulterat i utan att 

göra tolkningar som bitvis kan anses bli för vidlyftiga. Det går dock att konstatera att 

resultaten från intervjuerna inte motsäger modellen i fråga. 
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8.3 Ansvar 

Ansvar är något man anser ska tilldelas efter hand. I början av exempelvis en 

utbildningsperiod är mängden tilldelat ansvar litet till förmån för andra faktorer, exempelvis 

kontroll.  

Ansvar skulle jag inte ge om jag inte tror att den person jag ska ge det till inte är 

mogen för det… …[D]et blir ju så att säga en bedömning från fall till fall… 

 

Efterhand, i takt med att utbildningsnivå höjs och soldaterna bildar sig ett sammanhang runt 

sin kompetens och runt verksamheten kan mer ansvar tilldelas i linje med uppdragstaktiken. 

Ansvar ska vara något man förtjänar, märker man att soldaterna av olika anledningar inte är 

mogen för mängden tilldelat ansvar måste man dra ner på mängden i en mån som gör att 

verksamheten kan fungera på ett säkert och effektivt sätt. 

Ansvar går hand i hand med förtroende, jag menar, om man märker att man, 

liksom, låtit vattenytan stiga över huvudet på folk måste man ju gripa in.
61

 

 

Analys 

Det centrala i begreppet ansvar är lösandet av organisationens uppgift, att ta ansvar för 

underordandes välfärd och att organisationens disciplinära status upprätthålls. Vidare är det av 

vikt att man som ledare tar på sig ansvaret för både sådant som gått bra och sådant som gått 

dåligt, kopplat till verksamheten.
62

 I resultaten framkom att man lade vikt vid ansvar på så vis 

att det kan ses som ett kapital som kommer underordande till godo efter att de bevisat sig 

mogna för det. I detta hänseende kan slutsatser avseende ett eventuellt överensstämmande 

med modellen Utvecklande ledarskap inte dras då det sannolikt innebär att gjorda tolkningar 

på området blir för lättfärdiga. Det går dock att konstatera att erhållna resultat inte motsäger 

aktuell modell. 

 

8.4 Ge stöd 

När det gäller att ge stöd menar respondenterna i stor omfattning att stödet bör vara 

situationsanpassat. 
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Man måste ta hänsyn till vilken typ av problem som finns, det har ju i princip 

helt att göra med vad det är för person man ska ge stöd åt.
63

 

 

Vidare gör resultaten gällande att en del individer som mottager stöd behöver lite, andra 

mycket. En del individer behöver hjälp till självhjälp och ska inte förses med en lösning på 

problemet utan bara små bitar, exempelvis i form av tankar och förslag som kan stimulera de 

egna kognitiva processerna som i sin tur leder fram till exempelvis ett beslut eller en 

handlingsplan.  

Det är viktigt att man inte löser problemen åt någon. Jag tycker inte om att 

leverera en paketlösning som utgår från vad jag själv skulle gjort… …[J]ag tror 

att hjälp till självhjälp är det bästa.
64

 

 

Det gäller också att man som ledare bör eftersträva att utveckla den egna förmågan att ge stöd, 

inte minst för att inte hamna i situationer där man mot bakgrund av egen inkompetens 

misslyckas med att ge något, om än lite stöd eller ännu värre, förvärra uppkomna dilemman. 

Man vill ju bli bättre på att ge stöd… …[O]m någon har det svårt hemma kanske 

jag inte kan ge något stöd till den personen på ett bra sätt om jag inte kan känna 

igen mig i problemen eller så…
65

 

 

Vi läste ju lite om samtalsteknik och coaching tidigare här på utbildningen och 

jag tror att det kan ha varit nyttigt när man sen börjar jobba just med tanke på att 

man kan hamna i sådana situationer som chef…
66

 

 

Analys 

Stöd ska ges både i känslomässig form och i form av praktiskt stöd. Detta kan ske genom 

exempelvis hjälp, handledning och utbildning. Centralt är att ledaren visar intresse och 

engagemang gentemot den individ som tar emot stödet. Stöd kan ges vid yrkesrelaterade 

situationer så väl som i situationer som härrörs till det rent privata.
67

 Resultaten stipulerar att 

givandet av stöd ska anpassas i förhållande till vilken situation som föreligger. Detta kan 

sannolikt anses ligga i linje med vad modellen avser med både i vilka lägen stöd ska ges men 
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också i vilka former stödet ska ges. Att en ledare ska eftersträva att bli bättre på att ge stöd 

kan tala för att även resultaten pekar på att det ska finnas ett engagemang från ledarens sida. 

När det gäller ge stöd görs således bedömningen att en överensstämmelse finns mellan modell 

och resultat. 

 

8.5 Konfrontation 

Resultaten gör gällande att sättet man konfronterar på är starkt beroende av vilken situation 

som föreligger. Det är mot bakgrund av detta som man som ledare måste vara/bli duktig på att 

”känna in läget” och göra en bedömning av hur konfrontationen ska levereras. En 

konfrontation kan ske hårt och direkt. Ett exempel på när detta är när man ska tillrättavisa 

någon som gjort fel i samband med en skjutning på skjutbana. Här behövs tydlighet och ”raka 

puckar” för att inte säkerheten ska äventyras. Ibland handlar det däremot om att kunna 

konfrontera på det man benämner som ett lite mer ”kvalificerat” sätt. 

Om man har en skarpskjutning och märker att någon gör fel ska man 

konfrontera hårt och enkelt på klassiskt militärt vis. Det är fan inte ok att göra på 

ett sätt som gör att kamraterna hamnar i risk… …Det handlar ju om att betona 

säkerheten i verksamheten.
68

 

 

Beroende på situationen kan man ju välja att konfrontera på ett lite mjukare sätt. 

Jag tror att man vinner mer respekt på att vara pedagogisk och lite försiktig när 

det är läge för det, bara man är medveten om konsekvenserna.
69

 

 

Genom att bjuda in till diskussion och samtal enskilt, eller i grupp behandla en händelse eller 

ett problem för att genom samtalet på ett konstruktivt och lugnt sätt ”genomföra” 

konfrontationen kan man möjliggöra högre former av utveckling hos dem som är ”mottagare”. 

…Det går ju att se det som typ en utvärdering också. Är man tydlig med syftet 

och ser till att det finns ett konstruktivt upplägg kan man ju sitta ner i gruppen 

eller plutonen och prata om vad som hänt, om det till exempel är någon som 

fulat ut sig om det har varit någon fyllegrej…
70
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Analys 

När det gäller konfrontation är det av vikt att kunna göra detta på ett rakt och distinkt vis. 

Vidare är det centralt att i samband med konfronterandet kunna agera konstruktivt och verka 

uppbyggande gentemot den eller de individer som konfronterats.
71

 I resultaten framkom att 

det är läget som avgör på vilket sätt konfrontationen genomförs. I vissa lägen är det önskvärt 

med raka och tydliga konfrontationer och i andra lägen kan en lite mjukare framtoning 

eftersträvas. Detta kan till viss del ligga i linje med vad modellen säger, då den bland annat 

framhåller vikten av att kunna vara rak och tydlig i dessa sammanhang. Vidare finns reslutat 

som kan tala för en överensstämmelse i det att ett konstruktivt förhållningssätt ges betydelse i 

både resultat och modell. När det gäller konfrontation görs bedömningen att det finns en 

partiell överensstämmelse mellan modell och erhållna resultat, främst med avseende på 

rakhet, tydlighet och ett konstruktivt handlande. 

 

8.6 Uppmuntra delaktighet och kreativitet 

Resultaten visade att ett uppmuntrande av delaktighet och kreativitet görs genom ett 

förhållningssätt som kännetecknas av att man bjuder in till dialog och diskussion innan beslut 

fattas. Vidare handlar det om att vara ödmjuk och respektera avvikande åsikter och 

ståndpunkter. Man kan behöva vara beredd på att förse verksamheten med fler än ett syfte för 

att kunna tilltala fler och på så vis bädda för en högre delaktighet. Vidare är det av vikt att 

visa tilltro till sina underställda och låta dem se att man exempelvis verkligen tror på att dem 

kommer att lösa tilldelad uppgift. Kopplat till detta finns även tanken om att noggrant 

förmedla tankarna bakom en viss uppgift och försöka skänka situationen väl förankrade syften 

och meningar och genom detta skapa högre delaktighet och kreativitet. 

Det är viktigt att man uppmuntrar delaktighet och kreativitet. Jag kan verkligen 

tänka mig att dessa bitar höjs om man lyckas med att förmedla syftet med till 

exempel en tilldelad uppgift.
72

 

 

Man ska ju inte vara negativ utan positiv till idéer och så hos soldaterna… 

…[D]et gäller att se till att alla får plats och att man vid behov pin-pointar en del 

så att alla kan få komma fram.
73
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Analys 

Det som kännetecknar uppmuntrandet av delaktighet och kreativitet är att man som ledare 

exempelvis ska få underordnade engagerade, sätta upp mål som tilltalar och motiverar samt 

låta underordnade få långtgående ansvar. Vidare är uppmuntrandet av nya idéer och inbjudan 

till diskussion centrala aspekter i denna faktor.
74

 Resultaten från intervjuerna visar att man ska 

eftersträva dialog och diskussion. Detta är i enlighet med vad modellen säger. Vidare 

framkom att det är av vikt att tydligt förmedla syften med exempelvis tilldelade uppgifter. 

Detta kan sannolikt ingå till del i det som modellen omnämner som uppsättning av mål som 

tilltalar och motiverar. Modellen säger att det är av betydelse att tilldela ansvar. I resultaten 

framkom att det är viktigt att ha tilltro till sina underordnade och låta dem få veta att man 

verkligen tror på att dem kommer att kunna lösa exempelvis en tilldelad uppgift. Här kan man 

rimligtvis anta att det är ansvar som avses och därför dras här slutsatsen att även begreppet 

ansvar finns med i intervjudeltagarnas bild av uppmuntrande av delaktighet och kreativitet. 

Över lag när det gäller uppmuntrandet av delaktighet och kreativitet görs bedömningen att det 

finns en god överensstämmelse mellan resultat och modellen Utvecklande ledarskap. 

 

8.7 Eftersträva överenskommelser 

Att eftersträva överenskommelser ansågs som något positivt som man inom ramen för 

officersyrket och sitt eget ledarskap generellt sett ska försöka uppnå. Ett exempel som 

framkom som kan ses som ganska målande är tanken om att det i ”nya” Försvarsmakten bara 

finns anställd personal som i princip kan välja att avsluta sin anställning när de så önskar. 

Detta medför att arbetsgivarorganisationen behöver bra verktyg med vilka man kan skapa- 

och bibehålla en bra nivå vad gäller arbetstagarens attraktion av arbetsgivarorganisationen. 

I nya Försvarsmakten är ju alla medarbetare och då är det ju ännu viktigare att 

överenskommelser finns och kan träffas. Det handlar ju egentligen om en del i 

att hantera personal på ett bra sätt så att så få som möjligt vill säga upp sig.
75

  

  

Vidare pekar resultaten på att eftersträvandet av överenskommelser kan mycket väl ses som 

ett ledarskapsverktyg. Detta genom att ett visst medinflytande kan skapas. Strävan efter 

överenskommelser har dock inte alltid sin plats i verksamheten. Generellt ansågs att det finns 

situationer där man som ledare bör låta fokus ligga på uppgiftsorienterade aspekter och fatta 

besluten därefter utan en medvetet sökt eftersträvan vad gäller överenskommelser. Övningar 
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innehållandes stridssituationer kan tjäna som exempel i detta hänseende. Vidare kan man i 

dessa situationer försöka anpassa uppgifterna så att det finns en harmoni mellan dem och de 

erfarenheter och resurser som för tillfället finns hos dem som blir satta att lösa aktuell uppgift. 

Detta ansågs kunna utgöra ett substitut, i viss mån, till just eftersträvandet av 

överenskommelser. 

Man vill ju kanske inte eftersträva överenskommelser i alla läget, jag menar, 

mitt i ett genomförande under en stridsskjutning kan man ju liksom inte stanna 

upp och börja diskutera saker, vilken väg vi ska dra oss ur och så där, utan då är 

det pekning med hela handen och stark och tydlig röst som gäller.
76

 

 

Analys 

I modellen Utvecklande ledarskap beskrivs faktorn eftersträva överenskommelser som en av 

de positiva faktorerna i ett konventionellt ledarskap. Det handlar om att som ledare köpslå sig 

till ett önskat läge där både ledare och underordnad känner sig tillfreds med utfallet.
77

 

Resultaten gör gällande att man ska eftersträva överenskommelser. Att göra detta kan bidra 

till att skapa högre tillfredsställelse hos underordnade och kan bidra till ökad motivation. 

Dock finns stunder i verksamheten då eftersträvandet av överenskommelser inte har sin plats, 

exempelvis i en stridssituation då ledaren snabbt och resolut fattar beslut som inte ska vara 

föremål för dialog med tillhörande ”givande och tagande”. Beträffande denna faktor görs 

bedömningen att det finns en viss överensstämmelse mellan resultat och modellen 

Utvecklande ledarskap, detta då det finns påtagliga likheter i jämförelsen, exempelvis att 

överenskommelser skapar förutsättningar för att underordnade ska få känna mer delaktighet, 

ha bättre inflytande över sina uppgifter och få högre motivation. Då de resultat som pekar på 

att eftersträvandet av överenskommelser inte alltid har sin plats, exempelvis i stridssituationer, 

inte har någon motsvarighet i modellen kan inga slutsatser dras beträffande just denna 

dimension av faktorn i fråga. 

   

8.8 Vidta nödvändiga åtgärder 

I intervjuerna framkom att vidtagande av nödvändiga åtgärder många gånger konkretiseras av 

något som utgörs av- eller står i nära förbund med någon av de andra faktorerna i modellen 

Utvecklande ledarskap. Ett exempel är faktorn ansvar. Att inte smita från sitt ansvar genom 

att inte vidta nödvändiga åtgärder ansågs exempelvis vara av vikt i detta hänseende.  
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Att ta sitt ansvar kan ju vara att det är nödvändigt att säga något till någon, även 

om man vet att den personen kommer att tycka att det är obekvämt att höra.
78

  

En annan faktor som också nämndes i detta sammanhang var konfrontation. Att konfrontera 

någon i en situation när det anbefalls kan också vara ett rättvisande exempel på hur man kan 

förhålla sig till- och relatera till att vidta nödvändiga åtgärder.  

Att konfrontera kan ju vara att vidta en nödvändigt åtgärd. Jag menar, om jag 

inte säger ifrån när jag anser att något är fel så har jag ju inte vidtagit den 

nödvändiga åtgärden en konfrontation skulle innebära.
79

 

 

Analys 

Vidtagandet av nödvändiga åtgärder exemplifieras i modellen utvecklande ledarskap av vad 

som ska gälla vid den typ av verksamhet som kan skötas med hjälp av på förhand satta 

rutiner. Kopplat mot detta blir de nödvändiga åtgärderna rent konkret även en del av den 

kontrollmekanism som ska finnas i en sådan verksamhet. Vidare gör modellen gällande att 

kontroll vid rutinbaserad verksamhet ger högre effektivitet om rutinerna fungerar väl.
80

 

Resultaten pekar på att det här finns en tydlig skillnad när det gäller vilken innebörd man 

väljer att lägga i denna faktor. Det finns en tendens att vilja förknippa vidtagandet av 

nödvändiga åtgärder med faktorer som sorterar under de mer ”utvecklande” delarna i 

modellen Utvecklande ledarskap. Detta kan exemplifieras av att man anser att det kan vara en 

nödvändig åtgärd att ta sitt ansvar i en viss situation eller att en åtgärd kan vara att konfrontera 

om situationen kräver det. Det kan mot bakgrund av detta konstateras att det inte finns någon 

relevant överensstämmelse i detta hänseende mellan resultaten och modellen Utvecklande 

ledarskap. 

 

8.9 Piska och morot 

Resultaten visade att denna faktor ansågs vara av en mer traditionell och klassisk natur. Den 

har sin plats även i den ”nya” Försvarsmakten. Piska och morot kan vara ett värdefullt verktyg 

om det används med omdöme och på ett balanserat sätt. När det gäller att exempelvis ”driva 

på” sina soldater eller sjömän kan en morot var bra då det skapar ett syfte som kan vara 

lättförståeligt och attraherande. 
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Man klarar ju ofta mer än vad man tror och det gäller det ju att få soldaterna att 

fatta också. Jag menar, om man till exempel är ute på övning och man märker att 

folk är trötta kan ju en finurlig morot vara det som får folk att ge lite till och det 

i sin tur leder till att alla kommer i mål så att säga, med ett bra resultat.
81

 

 

Å andra sidan kan en piska ha sin plats i en situation i vilken det slarvas med att exempelvis 

bära uniformen på rätt sätt eller att det slarvats med vapenvård och/eller städning. 

…[E]nkelt uttryckt: har soldaterna glömt tältet i skogen får dem ju springa 

tillbaka och hämta det, och det blir ju också straffet, eller piskan.
82

 

 

Moroten är väl generellt bättre än piskan. Piskan rimmar ju rättså illa med 

Utvecklande ledarskap men ibland måste man ju låta folk lära sig den hårda 

vägen också.
83

 

 

Analys 

Att använda sig av denna faktor i sitt ledarskap innebär att man genom att locka med positivt 

betingade saker ska motivera de underordnade att exempelvis prestera bättre. Omvänt gäller 

om de misslyckas, då kommer de utsättas för negativt betingade saker.
84

 Resultaten visar att 

denna faktor kan ha sin plats i ledarskapet. Man ska dock försöka kombinera den med någon- 

eller några av dem ”utvecklande” faktorerna för att få bästa effekt. Detta är något som stöds 

av modellen så till vida att ett sådant förhållningssätt till denna faktor tenderar att ge ett mer 

utvecklande ledarskap.
85

 Det går att sluta sig till att det finns en viss överensstämmelse mellan 

vad modellen säger och vad resultaten gör gällande, exempelvis när det gäller just det att 

piska och morot kan vara en del i ett utvecklande ledarskap när det, väl avvägt, med omdöme 

används tillsammans med exempelvis ansvar i värdegrundens närvaro. 

 

8.10 Överkontroll 

Resultaten pekar på att överkontroll ansågs vara en faktor som är förknippad med vissa risker. 

Exempelvis kan ett förhållningssätt som innehåller överkontroll få underordnade att göra 

saker av fel anledning. Det uppstår en förvirring runt vad som är syftet och resultatet är en 
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situation med begränsad hållbarhet. Det vill säga, om man tror att det man gör görs för att 

tillfredsställa ledaren och inte för exempelvis den egna kompetensen kommer de långsiktiga 

resultaten bli lidande på grund av sviktande motivation med mera.  

Överkontroll kan ju verkligen få soldaterna att göra saker av fel skäl. Om de 

underordnade inte har förstått syftet kan det ju till exempel bli så att man väljer 

att göra något av fel anledning och det är kanske inte hållbart i längden… 

…Resultatet blir att motivationen sänks, man börjar klaga och gnälla och 

stämningen blir lägre.
86

 

 

Tydliga syften i kombination med ett gradvis avtagande vad gäller överkontrollen är vad som 

ansågs önskvärt i detta avseende. 

 

Analys 

Denna faktor handlar om att ledaren helt enkelt kontrollerar saker i en omfattning som är för 

stor. Fokus ligger på det negativa och avvikande. Denna faktor medför en hög målinriktning 

på bekostnad av den personliga omtanken.
87

 Resultaten visar i enlighet med modellen att det 

finns påtagliga risker med överkontroll. Vidare anser man exempelvis att det får underordande 

att göra saker av fel anledning, vilket kan leda till försämrade resultat och sviktande 

motivation. En viss överensstämmelse kan finnas i detta hänseende. Resultaten gör gällande 

att det finns risker med överkontroll och att man inte intresserar sig för de underordnades 

motivation. Detta kan sannolikt återspeglas i det som modellen omnämner som personlig 

omtanke. Mot bakgrund av detta kan det finnas en viss överensstämmelse mellan resultaten 

och vad som sägs om överkontroll i modellen. 

 

8.11 Icke-ledarskap 

I Resultaten framkom att icke-ledarskap kunde tyda på en avsaknad av engagemang hos 

ledaren. Icke-ledarskapet kunde utgöras av underlåtenheten att handla i enlighet med någon av 

de andra faktorerna, exempelvis ansvar, konfrontation eller vidta nödvändiga åtgärder.  

Jag tänker mig att icke-ledarskap utförs av ledare som inte vill förstå läget och 

som inte bryr sig…
88
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 Larsson, G., Kallenberg, K., Direkt ledarskap, 2006, sid. 48. 
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Vidare framkom även att ett icke-ledarskap, rent spekulativt, kan vara resultatet av en 

rädsla/ovilja att uppfattas som icke omtyckt. Slutligen ansågs att detta är en typ av ledarskap 

som inte ska eftersträvas. 

Alltså det kan säkert vara så ibland att man låter bli att säga vad man tycker som 

ledare eller att man låter något passera för att man inte vill riskera vad andra 

tycker om en…
89

 

 

Analys 

Det som kännetecknar denna faktor är att man som ledare undviker ansvar, att ta ställning i 

olika frågor, att vara frånvarande när man behövs av underordnade et cetera.
90

 Resultaten 

pekar i stor omfattning på sådant som skulle kunna utgöra anledningar till att ett icke-

ledarskap infinner sig. Exempel i sammanhanget är att man är rädd för att bli illa omtyckt 

eller att man inte bryr sig om sina underordnade. Det bör nämnas att man ansåg att ett 

ledarskap av denna typ inte var eftersträvansvärt. Det är svårt att dra någon slutsats vad gäller 

överensstämmelsen här då resultat och modell behandlar olika saker. Resultaten tenderar att 

handla om orsakerna till ett Icke-ledarskap medans modellen fokuserar på vad som 

kännetecknar ett Icke-ledarskap. Dock ska det framhållas att resultat och modell på intet sätt 

motsäger varandra. 

 

8.12  Svar på uppsatsens frågeställningar 

I denna uppsats ska de frågeställningar som behandlas nedan besvaras. Mot bakgrund av det 

som avhandlats i resultatdelen görs härvid ett försök att besvara frågeställningarna med 

utgångspunkt i gjorda fynd i för uppsatsen genomförda intervjuer. 

 

Stämmer sistaårskadettens uppfattning av sitt eget ledarskap överens med målsättningarna 

för Utvecklande ledarskap och med vad som anses önskvärt i densamma? 

Sett till vad som framkommit i genomförda intervjuer inom ramen för detta uppsatsarbete och 

de jämförelser som gjorts med vad som stipuleras i modellen Utvecklande ledarskap kan man 

med fog hävda att det finns en viss överensstämmelse mellan kadettens egna ledarskap, 

alternativt visionen av det, och målsättningarna med modellen Utvecklande ledarskap. Detta 

då stora delar av det som sagts i intervjuerna överensstämmer med/inte motsägs av modellen 

Utvecklande ledarskap. 
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Vilka framstående ledaregenskaper anser sistaårskadetten är viktigast när det gäller att leda, 

med utgångspunkt i modellen Utvecklande ledarskap? 

Intervjuerna gav till övervägande del entydiga svar i detta hänseende. Svaren förkunnar att 

sådana ledaregenskaper- och stilar som härrörs till modellen Utvecklande ledarskaps övre 

delar (Se Figur 2.) är de som anses som mest önskvärda när det gäller sådant som man vill 

inordna i det egna ledarskapet. De egenskaper och stilar som förekom i svaren i störst 

utsträckning var: föredöme, ge stöd, uppmana delaktighet och kreativitet och konfrontation. I 

kombination med detta fördes av ett ansenligt antal respondenter ett resonemang som gjorde 

gällande att vissa delar av ett konventionellt ledarskap, exempelvis piska och morot och 

kontroll har givna platser i respektive ledarskap. Dock i en väl avvägd och väl avdömd form, i 

huvudsak i de inledande skedena av ledandet av soldater och sjömän som exempelvis 

genomför GMU.
91

 Efter hand anses att dessa ledaregenskaper bör stå tillbaka för egenskaper 

av ”utvecklande” karaktär så som exempelvis ansvar och uppmuntran av delaktighet och 

kreativitet. 

 

8.13 Sammanfattning av analys 

Analysen har sammanfattats på så vis att varje faktor anges i förhållande till vilken grad det 

finns en överensstämmelse mellan vad som stipulerats i resultat och i modellen Utvecklande 

ledarskap för respektive faktor. Vidare anges, i tillämpliga fall, även om det inte finns 

motsägelser i resultaten jämfört med vad som sägs i modellen i anslutning till respektive 

faktor. Se Tabell 2. 
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 GMU = Grundläggande militär utbildning. För en närmare presentation rekommenderas Försvarsmaktens 

hemsida: http://rekrytering.forsvarsmakten.se/borja-har/utbildningar/grundutbildning/gmu/vad-ar-gmu/ (Besökt 

2013-05-20). 
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 Faktor Delfaktor Resultat av analys 

Utvecklande 

ledarskap 

Föredöme  Värdegrund Påtaglig överensstämmelse, 

inga motsägelser. 

 Förebild Svag överensstämmelse, 

inga motsägelser. 

 Ansvar Ingen överensstämmelse, 

inga motsägelser. 

 

Personlig omtanke  Ge stöd Påtaglig överensstämmelse. 

 Konfrontation Partiell överensstämmelse. 

 

Inspiration och 

motivation 
 Uppmuntra delaktighet 

och kreativitet 

Påtaglig överensstämmelse. 

 

Konventionellt 

ledarskap 

+ Krav och belöning  Eftersträva 

överenskommelser 

Ingen överensstämmelse, 

inga motsägelser. 

 

+ Kontroll  Vidta nödvändiga 

åtgärder 

Ingen överensstämmelse. 

- Krav och belöning  Piska och morot Partiell överensstämmelse. 

- Kontroll  Överkontrollera Partiell överensstämmelse. 

 

Låt-gå Icke-ledarskap  Icke-ledarskap Ingen motsägelse. 

Tabell 2. Sammanfattning av analys. Jfr. Figur 2. Ledarstilar. 

 

9. DISKUSSION 

 

Stämmer sistaårskadettens uppfattning av sitt eget ledarskap överens med målsättningarna 

för Utvecklande ledarskap och med vad som anses önskvärt i densamma? 

Då det som framkommit i de intervjuer som genomförts för denna studie/uppsats visar på en 

viss överensstämmelse mellan kadetters syn på sitt eget ledarskap och vad innehållet i 

modellen Utvecklande ledarskap säger i motsvarande avseenden kan det vara av vikt att 

uppehålla sig vid möjliga bidragande orsaker till varför detta resultat erhållits. En möjlig 

bidragande orsak är att modellen Utvecklande ledarskap är tämligen generellt formulerad.
92

 

Vidare förutsätter modellen inte att en viss kontext föreligger som i sin tur ska sättas i relation 

till hur man väljer att förhålla sig till begreppen som ingår i modellen, eller vad man väljer att 

lägga för innebörd i den. Detta kan eventuellt leda till att det i princip räcker med att ha en 

löst formulerad egen definition av respektive begrepp för att anses ha tillgodogjort sig- och 

omsatt modellen till något som inordnats i det egna ledarskapet. Rent konkret skulle det för de 

resultat som presenterats i denna uppsats innebära att respondenterna förvisso uppvisar 
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ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap? 2006, sid. 11. 



36 

 

exempel på utvecklande ledarskap men att dem eventuellt behöver kartläggas på en bredare 

front, i en viss kontext för att man med acceptabel säkerhet ska kunna säga huruvida individen 

verkligen besitter ett utvecklande ledarskap. Vidare är det tänkbart att en annan möjlig orsak 

till gjorda fynd till del kan förklaras med att man helt enkelt, i enlighet med vad torierna på 

området påstår, funnit påtagliga behållningar i att försöka tillämpa ett utvecklande ledarskap 

jämfört med att tillämpa ett mer enspårigt konventionellt ledarskap. Slutligen kan en viss, om 

än mycket spekulativ bidragande orsak stå att finna i att det med anställda soldater som är i 

tjänst under flera år eventuellt kan finnas högre inre krav på långsiktighet, kvalité och 

hållbarhet när det gäller just relationen mellan ledare/chef och underordnad jämfört med vad 

som skulle kunna anses vara fallet med värnpliktiga soldater som tjänstgör endast i cirka tolv 

månader.   

 

Som tidigare nämnts ska kadetter inom ramen för kurser i bland annat individutveckling visa 

prov på ett utvecklande ledarskap som ett steg i att tillgodogöra sig innehållet i kurserna och 

för att skapa sig bra möjligheter att prestera i rollen som officerare och ledare i en framtida 

anställning.
93

 Det är tänkbart att erhållna resultat i sig är ett resultat av de många 

tankeprocesser som dessa kurser torde starta och utveckla hos individen i fråga under sina 

studier på Officersprogrammet. Denna företeelse skulle kunna ses som en indikation på att 

erhållna intervjusvar ändå besitter en viss grad av äkthet då det är fråga om tankar hos 

individen som vuxit fram under en längre tid och som mot slutet av studierna på 

Officersprogrammet nått en ansenlig grad av mognad beroende på just den långa tid som 

individen haft dessa tankar. 

 

Vilka framstående ledaregenskaper anser sistaårskadetten är viktigast när det gäller att leda, 

med utgångspunkt i modellen Utvecklande ledarskap? 

Resultaten visade att en majoritet av de ledaregenskaper kadetterna ansåg vara viktigast 

härrörs till de övre delarna i modellen Utvecklande ledarskap, det vill säga de delar som 

benämns som utvecklande i sammanhanget. I kombination med att svaren levererades med, i 

huvudsak, omfattande resonemang om hur man bestämt sig för att anta ståndpunkterna i fråga 

är det tänkbart att man inte bara tillgodogjort sig teorierna bakom modellen Utvecklande 

ledarskap och modellen i sig, utan även tankemässigt omsatt teorier och modeller och kopplat 
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 Kursbeskrivning: MHKFK202G002 Fortsättningskurs individutveckling., Officersprogrammet 10-13, 

Militärhögskolan Karlberg. 
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ihop dem med sig egen bild och sina egna erfarenheter av hur man vill leda som framtida 

officer.  

 

När det kommer till spekulationer kring vad som kan ligga bakom ett resultat av denna 

karaktär kan det vara sannolikt att deltagarna inom ramen för den verksamhet som bedrivits 

inom studierna på Officersprogrammet i olika avseenden gjort observationer vad gäller 

ledaregenskaper hos lärare, instruktörer och chefer vilket i sin tur satt sin prägel på de egna 

tankarna kring vilka ledaregenskaper som upplevs som önskvärda och vilka ledaregenskaper 

som upplevs som mindre önskvärda när det gäller den tankemässiga utformningen av det egna 

ledarskapet. Exempelvis kan observationer av ledaregenskaper som upplevs som positiva för 

både individ och verksamhet vara givande och i en större mån inordnas i det egna ledarskapet 

medans ledaregenskaper som upplevs som negativa ses på som exempel på hur man inte ska 

agera i en situation där man ska idka ledarskap. 

 

Uppsatsens reliabilitet och validitet 

För denna studie användes en kvalitativ metod som baserar sig på tio intervjuer. Sett till hela 

den population som uppsatsen behandlar kan det anses vara ett litet antal. Det kan inte 

uteslutas att studiens reliabilitet har påverkats negativt av att antalet intervjuade endast 

uppgick till tio, dock hade det varit mycket svårt att med givna tidsramar hinna med att 

genomföra- och analysera ett större antal intervjuer än vad som slutligen blev fallet. Detta har 

fått till följd att slutsatser blir svåra att dra. De slutsatser som dock ändå dras kan i bästa fall 

endast vara applicerbara på i studien behandlade VFU-inriktningar (Markstrid, 

ledningssystem och nautisk profil.). Det hade varit önskvärt med ett större antal intervjuer, 

uppskattningsvis 40-60 stycken och uppåt. Detta mot bakgrund av att det i ett läge vari man 

haft ett urval av denna storlek i förhållande till populationen med acceptabel sannolikhet hade 

kunnat sluta sig till att erhållna resultat inte erhållits av en slump. Vidare skulle dessutom 

dessa intervjuer genomförts på ett sätt så att alla VFU-inriktningar inkluderats i studien så att 

de slutsatser som eventuellt dras kan dras med ett acceptabelt mått av säkerhet vad gäller 

samtliga VFU-inriktningar. 

 

Att resultaten redovisas i en sammanfattad form utesluter inte att information gått förlorad 

eller blivit förvrängd under analys- och jämförelsearbetet. Denna risk försöktes hållas inom 

rimlighetens gränser genom att vid uppkomna osäkerheter i analysarbetet på nytt kontakta 

respektive deltagare med frågor angående dem tidigare givna svaren och huruvida deltagaren 
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bedömde att de sammanfattningar som gjorts var av sådan natur att de återspeglade 

deltagarens ståndpunkter och åsikter på ett rättvisande sätt. Vidare har resultatdelen, i 

anslutning till respektive punkt, försetts med citat hämtade ur intervjuerna. I detta hänseende 

har tanken varit att lyfta fram sådant som både har talat för en överensstämmelse med 

modellen Utvecklande ledarskap och sådant som talat emot modellen, i syfte att ge en 

rättvisande bild av genomförda intervjuer. 

 

För intervjuerna i denna studie användes en intervjuguide som har sin grund i nyckelfaktorer 

identifierade i tidigare forskning som centrala delar i modellen Utvecklande ledarskap.
94

 Det 

är tänkbart att frågorna som ställdes till följd av användandet av intervjuguiden kan ha 

påverkat svaren i en riktning som lett till, en för studien, sänkt validitet. Detta genom att sättet 

frågorna ställdes på exempelvis kan ha fått deltagaren att svara på ett visst sätt eller att 

deltagaren funnit sig nödgad att svara så som han/hon tror är önskvärt. Ett exempel där detta 

kan ha inträffat är när det gäller frågorna om faktorn vidta nödvändiga åtgärder. Här fanns en 

så pass stor skillnad mellan vad modellen stipulerade och vad resultaten gjorde gällande att 

några bedömningar avseende eventuella överensstämmelser inte gick att göra. Dessa risker 

försöktes dock emellertid att hållas inom det acceptabla genom att för varje svar i den mån det 

behövdes även ställa frågor om hur deltagaren motiverade svaren, vad det var för resonemang, 

tankar och eventuella erfarenheter som låg bakom svaret i fråga.  

 

Löftet om anonymitet kan i sig ses som en ansträngning som syftar till att skapa ytterligare 

incitament för deltagaren att lämna sanningsenliga och uppriktiga svar på ställda frågor. 

Respondenterna hade under intervjun tillgång till ett dokument som visar figurerna som 

används i denna uppsats (Se bilaga 2.). Syftet var att underlätta för respondenterna vad gäller 

struktur och tydlighet i svaren. Det kan inte uteslutas att respondenterna påverkats att svara på 

ett visst sätt till följd av att observationer av figurerna gjorts under intervjutillfället. Som ett 

sätt att motverka detta framhölls från intervjuarens sida ingen information om vad de begrepp 

som finns med i figurerna getts för innebörd och mening i modellen Utvecklande ledarskap, 

utan fokus lades istället på att deltagaren skulle lämna svar innehållandes en egen personlig 

redogörelse av vilken innebörd som gavs till respektive begrepp med tillhörande resonemang 

och motivering. 
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Effekter 

För att återkoppla till studiens syfte, och till viss del även, hypotes kan man, med hänsyn taget 

till studiens reliabilitet och validitet dra slutsatsen att dem deltagare som medverkat i studien 

har kommit en ansenlig bit på vägen när det gäller att ha inordnat det utvecklande ledarskapet 

som en del i det egna ledarskapet eller visionen av det egna ledarskapet. På vissa punkter 

finns en överensstämmelse mellan resultat och modellen Utvecklande ledarskap, på vissa 

punkter finns det inte det. Svaret på varför det förhåller sig så ryms inte inom ramen för denna 

studie. Dock kan det i framtiden vara av intresse att försöka kartlägga- och undersöka sådant 

som kan ge svar även på frågor i detta område. Detta då sådana svar kan vara av intresse för 

utformandet av framtidens utbildningar i ledarskap.   

 

Förslag på framtida studier 

Mot bakgrund av den kvalitativa metod som valts för denna uppsats skulle det vara intressant 

att följa upp denna uppsats med en kvantitativ studie på samma tema med ett betydligt större 

urval (Cirka 100-200 deltagare.). Genom de data som genom en kvantitativ metod skulle bli 

tillgängliga skulle man med hjälp av statistisk bearbetning förhoppningsvis kunna dra mycket 

säkra slutsatser angående frågeställningar inom aktuellt område. Dessa slutsatser skulle i bästa 

fall kunna användas för att vidareutveckla de kurser och utbildningar i ledarskap som ges vid 

Officersprogrammet. 

 

Det skulle även kunna finnas ett intresse i att med ytterligare studier inom detta ämnesområde 

försöka ta reda på varför de samband mellan teori och resultat som denna studie uppvisat 

infinner sig. Detta skulle kunna genomföras med en kombination av kvalitativ- och kvantitativ 

metod. Där en statistisk metod till följd av enkätinsamlingar kan ge en påtaglig bredd och en 

statistisk kraft och intervjuer som kan ge detaljerade och nyanserade bidrag till studien i fråga. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

Ålder: 

Kön: 

VFU-inriktning: 

 

Vad anser du blir effekten av XXXX, både för egen del och för ledarskapet i Försvarsmakten 

rent generellt?  

 

Vad skulle du säga om du fick sätta egna ord på, det vill säga definiera, ordet XXXX? 

 Värdegrund 

 Förebild 

 Ansvar 

 Ge stöd 

 Konfrontera 

 Uppmuntra delaktighet/kreativitet 

 Eftersträva överenskommelser 

 Vidta nödvändiga åtgärder 

 Piska och morot 

 Överkontroll 

 Låt-gå 

 

Vad är din egen upplevelse av Utvecklande ledarskap inom ramen för Officersprogrammet? 

 

Vad anser du blir effekten av att använda ett Utvecklande ledarskap, både för ditt eget 

ledarskap och för relationen ledare/underordnad i Försvarsmakten rent generellt?  

 

Vad tror du att ett Utvecklande ledarskap leder till jämfört med ett konventionellt ledarskap? 

 

Vad är din vision av ditt eget ledarskap som blivande officer? 

 

Vilka egenskaper är viktiga hos en bra ledare? Motivera varför! 
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BILAGA 2 

 

 

 


