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Sammanfattning 
 

Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för, samt ge eventuella förslag på 

utveckling av, de ledarkriterier som idag används vid urval av framtida chefer på 

mellanchefsnivå inom Försvarsmakten. 

Försvarsmaktens (FM) krav på chefer på denna nivå framgår av styrdokumentet ”FM 

ledarkriterier”. Dokumentet hänvisar till en studie (Judge et al., 2002) som använder 

femfaktormodellen som taxonomisk struktur för att visa vilka personliga egenskaper som kan 

kopplas till framgångsrikt ledarskap. Femfaktormodellen tar i sin tur avstamp i Traitteorin. 

Nio semistrukturerade intervjuer har genomförts för att inhämta underställdas förväntningar 

på ett bra ledarskap. Dessa förväntningar tar till största del avstamp i Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap (UL), vilken baseras på modellen Transformational 

leadership. Två olika teoretiska bakgrunder möts därmed i krav och förväntningar på en 

officers ledarskap. Vilka likheter och skillnader finns i det efterfrågade ledarskapet från över- 

och underordnade och vad det kan bli för konsekvenser om skillnaderna mellan krav och 

förväntningar är för stora. 

Med FM ledarkriterier i fokus har vi jämfört dessa med studiens (Judge et al., 2002) resultat 

för att granska dokumentets teoretiska grund. Ledarkriterierna har vi därefter jämfört med de 

underställdas uppfattning för att se vilken samstämmighet som finns mellan krav och 

förväntningar.  

Resultatet av analyserna visar att det finns viss samstämmighet mellan studien (Judge et al., 

2002) och FM ledarkriterier. Dock finns det delar i studien som gör att vi ifrågasätter dess 

användbarhet i en modern svensk militär kontext. I intervjuunderlaget återfann vi huvuddelen 

av de krav på ledarskap som FM ställer i FM Ledarkriterier. Respondenterna uttryckte dock 

ett starkt önskemål om att chefen skall ha karaktärsdrag som empatisk förmåga vilket inte lika 

tydligt återfinns i FM ledarkriterier. 

Sammanfattningsvis anser vi att FM Ledarkriterier är relevanta men dokumentets 

ledarskapsteoretiska grund saknar tillräcklig trovärdighet. För att öka denna bör 

Ledarkriterierna bygga på en vetenskaplig grund i form av UL. Den empiri som inhämtats 

genom intervjuer korrelerar till största del med FM Ledarkriterier men det saknas viktiga 

delar främst kopplat till empatisk förmåga vilket bör tillföras dokumentet. Styrdokumentet 

FM Ledarkriterier bör även struktureras om och innefatta etablerade ledarskapsbegrepp 

hämtade ur UL. Om mätbarhet eftersträvas kan detta till del åstadkommas genom att använda 

den 360-gradersbedömning som finns i UL. Om Försvarsmakten utvecklar ledarkriterierna 

bedömer vi att tydligheten i dokumentet kommer öka vilket i sin tur kommer leda till ökat 

genomslag i Försvarsmakten. 

 

Nyckelord: Ledarskap, Utvecklande ledarskap, Mellanchef, Försvarsmakten, Traitteori, 

Femfaktormodellen
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1. Inledning  

”Tänk dig att du arbetar som chef för en större avdelning i ett företag som producerar 

teknologiskt avancerade produkter och tjänster. Du blev ansvarig för avdelningen i samband 

med en omorganisation för bara ett år sedan. Tidigare har du arbetat som specialist inom ett 

teknikområde men hade efter hand fått alltmer ansvar för samordningen av arbetsuppgifter 

och ledning av personalen. Att få syssla mer med arbetsledning och samordning passade dig 

väl. Specialistjobbet var visserligen spännande de första åren, men så småningom tröttnade 

du på tekniska instrument och blev alltmer intresserad av människor och ledningsfrågor. […] 

När du nu tittar tillbaka på det gångna året konstaterar du att chefsjobbet inte riktigt 

handlade om det där ledarskapet som du både trodde och hoppades på. Den 

organisationsförändring som påbörjades i samband med att du blev chef gjorde att 

mellanchefernas arbete fick en mer verkställande karaktär. Nu handlar det om att se till att 

hålla det organisatoriska maskineriet rullande.[…]Mycket av arbetet styrs av krav och 

förväntningar uppifrån. […]när det har visat sig att chefsarbetet huvudsakligen handlar om 

operativ och administrativ kontroll har du blivit allt mer frustrerad. […]Kraven på 

medarbetare att leverera i rätt tid utifrån mål och tidsscheman som fastställs i produktion och 

projekt gör att tiden för att prata om visioner och strategier aldrig tycks räcka till. Du 

upplever nu att chefsrollen inte sammanfaller med vare sig dina ambitioner och styrkor eller 

ditt sätt att se på ledarskap. Du upplever samtidigt en stark känsla av att detta inte är särskilt 

gynnsamt för din organisations möjligheter att tillvarata medarbetares kompetens och 

möjliggöra utveckling och förnyelse.” (Sveningsson and Alvesson, 2010, s.7) 

Ovanstående skildring sätter ord på de utmaningar en chef på mellanchefsnivå kan uppleva 

med krav både ovanifrån och underifrån. Även om framställningen är hämtad från en civil 

kontext anser vi att den på ett bra sätt belyser den komplexa situation som en officer måste 

hantera när det direkta ledarskapet på en lägre arbetsledarnivå övergår till ett mer indirekt 

ledarskap som en befattning på mellanchefsnivå innebär. Emedan förväntningar på 

ledarskapet kommer från underställd personal ställs också krav på ledarskapet från 

organisationen. Frågan är då om kraven från underställda är samstämmiga med de från 

ledningen? Vad kan det bli för konsekvenser för individen, dennes ledarskap samt för 

organisationen om krav och förväntningar inte harmoniserar med varandra?  

Mintzberg (f.1939) beskriver mellanchefen som den chef i en organisation som återfinns 

mellan den strategiska ledningen och den operativa kärnan, och som är den som ansvarar för 

kontroll, uppföljning och samordning av produktion och/eller verksamhet. (Bolman et al., 

2015) Vi ser därmed mellanchefen som den som genomdriver ledningens vilja med de 

resurser som står till förfogande, en inte alltid lätt situation som ofta skapar frustration hos 

mellanchefen. (Prins et al., 2015) Mellanchefen kan därför ses som ett Janusansikte som kan 

tära även på den mest erfarne chefen!  

Dagens chefer måste kunna hantera flera olika perspektiv när det kommer till ledarskap. 

Ledarskap handlar idag inte bara om makt, kontroll och tydliga ledningsstrukturer. Det 

handlar om att lyfta fram individens betydelse för organisationen och tillvarata människors 

styrkor och svagheter. Även symboliska gärningar har visat sig leda till ökad gemenskap, 
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förståelse och motivation bland medarbetare. (Bolman et al., 2015) Historiskt har olika 

ledarkriterier framhållits som önskvärda hos chefer och ledare i Försvarsmakten. Kriterierna 

är föränderliga eftersom utmärkande egenskaper hos en ledare varierar beroende på var i 

karriären officeren befinner sig, mot vilken befattning denne planeras och omgivningens syn 

på ledarskap. Av den anledningen är det viktigt att man som officer är medveten om mot vilka 

kriterier bedömning sker. Likväl är det viktigt för chefer på alla nivåer i Försvarsmakten att ha 

kunskap om mot vilka kriterier de underställda ska utvecklas och därigenom förse 

organisationen med de chefer som svarar upp mot framtidens krav på ledarskap. En allmän 

uppfattning i samhället är att Försvarsmaktens chefer är duktiga på ledarskap. Många 

officerare som slutat har relativt lätt att få nytt arbete inom ledande befattningar tack vare en 

gedigen erfarenhet av att leda framför allt i svåra eller stressande situationer. 

Ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap används inte bara i Försvarsmakten utan även 

inom andra myndigheter och civila företag. Även om Försvarsmakten till stor del använder 

sig av internrekrytering till sina militära högre chefspositioner är vår uppfattning att även 

civila företag kan inspireras av Försvarsmaktens metoder för urval av chefer.  

1.1. Problemdiskussion 

I mars 2016 fastställde Försvarsmakten skrivelsen ”FM Ledarkriterier” (bilaga 1), ett 

styrdokument avsett att användas för urval och nominering till högre officersutbildning 

(HSU/HOP
1
). Skrivelsen omfattar de ledarkriterier som Försvarsmakten anser som önskvärda 

hos en blivande chef på mellanchefsnivå. Vår uppfattning är att FM ledarkriterier har 

implementerats på ett sätt som lett till att styrdokumentet inte fått avsedd effekt i 

organisationen mycket på grund av att de inte kommunicerats tydligt nog inom myndigheten. 

Flera officerare vi talat med är inte ens medvetna om dokumentets existens. Detta innebär att 

medarbetare i FM som innehar en position eller befattning som medför att man ska bedöma 

medarbetare mot nästa befordringsnivå alltjämt gör detta på ett sätt som inte ligger i linje med 

FM utgivna riktlinjer. Samtidigt vet inte de som är föremål för bedömning och 

urvalsprocessen vilka kriterier som den enskilde bedöms emot vilket kan skapa en känsla av 

osäkerhet och ovisshet avseende framtida karriär och individuell utveckling. Vi upplever 

samtidigt att det idag finns ett ökat krav på spårbarhet och transparens framför allt i 

urvalsprocesser, såväl inom FM som i samhället i stort.   

Såväl officerare som är föremål för uttagning mot nivåhöjande utbildning, som deras 

underställda, är ledarskapsutbildade enligt den svenska ledarskapsmodellen Utvecklande 

Ledarskap. Modellen framhåller individens beteenden som en förutsättning för ett bra och 

inspirerande ledarskap. FM ledarkriterier är dock en produkt som inte uttalat är sprungen ur 

samma teoretiska modell. Istället hänvisar dokumentet till annan vetenskaplig teori (trait) som 

istället framhåller individens personliga egenskaper som tongivande för ett bra ledarskap. 

Gerry Larsson, professor i ledarskap vid Försvarshögskolan, anser att en teoris giltighet bland 

annat beror på om teorin överensstämmer med vad de som är föremål för teorin uppfattar och 

anser. (Larsson and Kallenberg, 2006, 30). Under officersutbildningen utbildas kadetten 

således enligt modellen Utvecklande ledarskap men när samma individ senare i karriären skall 

                                                 
1
 HSU, Högre stabsutbildning (-2018) / HOP, Högre officersprogram (2018-) 
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bedömas mot högre befattningsnivåer sker detta mot kriterier sprungna ur en annan teoretisk 

bakgrund än den som UL bygger på varför Larssons uppfattning om en teoris giltighet blir 

högst intressant. 

1.2. Syfte och tillvägagångssätt 

Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för, samt ge eventuella förslag på 

utveckling av, de ledarkriterier som idag används vid urval av chefer på mellanchefsnivå i 

Försvarsmakten. 

Detta åstadkommer vi genom att 1) undersöka vilken samstämmighet det finns mellan FM 

Ledarkriterier och de underställdas förväntningar på ledarskapet, 2) undersöka vilken relevans 

den studie (Judge et al., 2002) som dokumentet hänvisar till, har för FM Ledarkriterier, 3) ge 

förslag på eventuella förändringar så att FM Ledarkriterier kan användas mer ändamålsenligt i 

framtiden. 
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2. Bakgrund 

Bakgrundskapitlet syftar till att skapa förförståelse inom området ledarskap i allmänhet samt 

valda delar om Försvarsmakten i synnerhet. Vi diskuterar ledarskap som begrepp och 

funktion samt ledarskapsutveckling i Försvarsmakten. Vi beskriver den militära professionens 

särart och dess speciella behov av ledarskap. 

2.1. Ledarskap 

Många har ställt sig frågan om vad ledarskap är. Innan vi beskriver mer vad ledarskap är ur 

olika aspekter anser vi att en redogörelse av begreppen chef och ledare är på sin plats. 

I den bästa av världar är det just en väl ansedd ledare som tillsätts som chef och som utövar 

ledarskap men tyvärr är så inte alltid fallet. Långt ifrån alla ledare är chefer och likaså finns 

det chefer som inte uppfattas som ledare. (Överbefälhavaren, 1986). Bennis & Nanus (1985) 

lär ha uttryckt skillnaden mellan chef och ledare med att ”chefer är människor som gör saker 

rätt och ledare är människor som gör rätt saker”. Alvesson beskriver samma uppfattning med 

att ”chefer leder saker medan ledare leder människor”. (Alvesson, 2013, s.173-174) När det 

kommer till att diskutera ledarskap som fenomen kan det enligt vissa finnas en poäng i att 

skilja på begreppen chef och ledare. Vetenskaplig litteratur gör emellertid ingen direkt 

åtskillnad mellan chef och ledare, mycket på grund av att vetenskapliga begrepp på engelska 

delvis ges samma innebörd. (Larsson et al., 2017) Ser vi på ledarskap som en handling kan vi 

inom vetenskapen finna vedertagna begrepp som manage - att styra, och lead - att leda, för att 

beskriva ledarskap. (Jönsson and Strannegård, 2009) Forskning gör även skillnad på ett 

ledarskap som tilldelas någon (assigned leadership) och det ledarskap som istället uppstår ur 

att människor självmant väljer att följa någon (emerged leadership) (Northouse, 2004).  

Det tilldelade ledarskapet kan likställas med den formella position en chef har och som inte 

sällan inkluderar administrativa processer och befogenheter. (Jönsson and Strannegård, 2009) 

Trots chefens tilldelade befogenheter kan den informella ledarens påverkan på omgivningen 

överstiga chefens då dennes ledarskap spänner över mer än chefens formella makt (Alvesson, 

2013). En stor skillnad mellan en chef och en ledare är inte bara hur ledarskapet tilldelas utan 

än viktigare hur det kan förverkas. Som chef förloras ledarskapet i samma stund som 

chefspositionen lämnas emedan ledaren istället riskerar förlora sitt ledarskap genom sitt 

agerande och relationen till sina underställda (Mossboda et al., 1998). Tilldelat ledarskap eller 

ej ställer det krav på att ledaren själv måste vara aktiv och engagerad för att bli framgångsrik. 

(Överbefälhavaren, 1986)  

”Lyckas chefen väl, vinner han sina underställdas förtroende och det är grunden 

för ett fortsatt gott ledarskap. Om han lyckas mindre väl, är han fortfarande chef men hans 

ledarskap är sämre; rollen som ledare riskerar han att förlora.” (Överbefälhavaren, 1986, 

s.9) 

Den som bäst hanterar rollen som både chef och ledare är sannolikt också den som kommer 

att uppfattas som den mest framgångsrike ledaren. (Mossboda et al., 1998) För att bedriva en 
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samordnad verksamhet som involverar människor finns alltid behov av någon form av 

ledning. Om formell ledning saknas kommer en ledningsfunktion att självgenereras inom 

gruppen. Inom många verksamheter måste det dock finnas formellt utsedda och ansvariga 

chefer. En traditionell syn på ledarskap är att ledarskap handlar om att ge order till 

underställda och sedan kontrollera att de gör som de blivit tillsagda. Den moderna ledaren 

hjälper istället sin grupp att inse gruppens och individernas inneboende behov och potential. 

Ledaren antar rollen som dirigent och agerar som gruppens igångsättare. (Denhardt and 

Denhardt, 2008) 

Den svenska professorn i ledarskap Gerry Larsson menar att;  

”ledarskap bäst kan förstås och förklaras som ett samspel mellan ledaren som 

person och det yttre sammanhanget” (Larsson et al., 2017, s.9). 

Det finns många olika förklaringar på vad ledarskap är. Burns redogjorde redan på 1970-talet 

för att det finns 130 olika definitioner av begreppet ledarskap (Burns, 1978) och sedan dess 

har många forskare gett sin definition på begreppet. En nutida genomgång har gjorts av Bass 

och Bass och de menar i sin ledarskapshandbok att det inte finns något exakt definition av 

begreppet ledarskap. (Bass et al., 2008) Man måste som forskare själv bestämma vilken 

definition man vill använda sig av kopplat till vad man avser studera. (Larsson et al., 2017) 

House et al. anger efter ett stort forskningsarbete benämnt GLOBE (House, 1999) att; 

”Ledarskap är en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för 

andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör” (House, 

1999, s. 13 översättning av Larsson G) 

Enligt denna definition utgår ledarskapet från en person. Andra forskare framhåller att 

ledarskap är en process mellan människor, vilket återges av Yukl (Yukl, 2002): 

 ”Ledarskap är dels processen att påverka andra att förstå och vara överens om 

vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt, dels processen att underlätta 

individuella och kollektiva ansträngningar att nå delade mål”. (Yukl, 2002, s. 7 översättning 

av Larsson G) 

Även Northouse definierar ledarskap som en process. Han menar att ledarskap kan beskrivas 

utifrån fyra centrala komponenter; (1) ledarskap är en process, (2) ledarskap handlar om att 

influera andra, (3) ledarskap utövas i grupp och (4) ledarskap innefattar att arbeta mot 

gemensamma mål. (Northouse, 2004) Ledarskap som process bygger på interaktion mellan 

människor. Bolman och Deal beskriver ledarskap som ”en subtil process” där ledare och 

följare interagerar och som ständigt påverkar varandras handlande. Ledarskapet kan därmed 

ses som produkten av en relation mellan två eller flera människor. (Bolman et al., 2015) I sin 

förlängning innebär det att en ledare utvecklar sina ledarskapsfärdigheter så länge som 

ledarskap utövas vilket påvisar uppfattningen att en persons egenskaper faktiskt kan 

utvecklas. Även om det kan sägas finnas en inbördes hierarki mellan ledare och följare utgör 

de båda lika viktiga delar av en gemensam helhet. De skapar tillsammans förutsättningar för 
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att ledarskapet ska fortsätta existera. Ansvaret för att skapa och vårda relationen mellan 

ledaren och de som leds, ligger alltjämt hos ledaren. (Northouse, 2004)  

Om vi väljer att se på ledarskap som en process bygger det på förhållandet mellan en ledare 

och de som följer ledaren. Det handlar då främst om hur ledare beter sig gentemot sina följare 

och hur detta beteende uppfattas. Just beteenden är något som vi människor kan påverka och 

med utbildning och skolning kan vi ändra vårt beteende och därmed vår inverkan på personer 

i vår omgivning. (Northouse, 2004) Utifrån detta resonemang drar vi slutsatsen att beteenden 

enklare kan förändras än individens personliga egenskaper. 

En annan dimension av ledarskap är det direkta och det indirekta ledarskapet. Här söker man 

inte definiera ledarskap i sig, utan mer hur ledarskapet kan utövas. Det direkta ledarskapet 

handlar om att påverka underställda genom att direkt interagera med desamma. Det direkta 

ledarskapet utgör merparten av ledarskapet på lägre organisatoriska nivåer och speciellt 

arbetsledarnivån. För chefer som lämnar arbetsledarnivån för befattningar på mellannivån 

innebär detta konkreta förändringar i hur ledarskapet utövas. (Larsson and Kallenberg, 2006) 

Rollen som mellanchef medför att man som ledare alltjämt måste behärska både det direkta 

och det indirekta ledarskapet eftersom positionen innebär att chefen måste kunna balansera 

styrningar uppifrån med förväntningar underifrån. (Larsson, 2012) Indirekt ledarskap kan 

beskrivas som en process där ledaren påverkar medarbetare som hierarkiskt sett inte lyder 

direkt under chefen. Chefens påverkan kan ge sig uttryck i antingen en Handlingsinriktad 

påverkan som bygger på att chefen kommunicerar sin vilja via länkar i organisationen och 

därmed motiverar personalen via andra. Här lägger chefen mer fokus på sina länkar än på 

medarbetare på lägre nivåer. Det andra sättet är att påverka sina underställda genom att agera 

föredöme, s.k. Image-orienterad påverkan. Här framhålls förmågor som Grundläggande 

förhållningssätt (värdegrund, ansvar, omtanke) Motivation, Inspiration och Kommunikation 

som fyra övergripande beståndsdelar. (Larsson, 2012) 

Utmaningar med att vara chef och ledare är många, men framförallt på mellanchefsnivån 

framträder utmaningarna än mer, exempelvis kopplat till balansen mellan det direkta och det 

indirekta ledarskapet. En mellanchef beskrivs ofta med metaforen Janusansiktet, ett huvud 

med två ansikten vända ifrån varandra. Janus var en romersk gud som vakade över 

”övergångar”, såväl praktiska som symboliska. (Nationalencyklopedien, 2018) Exempel på 

övergångar kan vara portar, övergången från ungdom till vuxen, från krig till fred, eller från 

dåtid till framtid. (Gale, 2005) I diskussionen om mellanchefens position står Janusansiktet 

som en metafor som antyder att mellanchefen måste vända sitt ansikte såväl till överordnade 

som till underordnade. I Journal of leadership education beskriver Geer (2014) metaforen om 

Janusansiktet och mellanchefen. 

  

”Much as Janus evidenced the benevolent image of a protector facing inside the 

gate and fierce protector facing outward, middle managers also show two different faces as 

they balance the roles of leader and follower”. (Geer, 2014, s. 156) 
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Är det en lösryckt teori eller allmän uppfattning, att mellanchefen måste ha två ansikten, eller 

är det så mellanchefer upplever det, och är det positivt eller negativt? Många 

populärvetenskapliga artiklar, böcker och uppsatser visar att mellanchefen upplever det 

negativt med olika krav uppifrån och andra förväntningar underifrån. Samtidigt finns de som 

menar att mellanchefens Janusansikte är normalt och oundvikligt. Det finns många 

vetenskapliga studier kring mellanchefens situation kopplat till Janusmetaforen. Med 

bakgrund i en av dessa studier, genomförd vid Columbia University, drar de slutsatser på 

området. Huvudförfattaren Dr Seth Prins menar att ”Employees in the middle have dual roles 

… They get flak from above and below” (Lem, 2015). Dr Prins menar vidare att mellanchefer 

är de som ger mest uttryck för ångest och oro i sin position kopplat till krav och 

förväntningar. Mellanchefen riskerar helt enkelt att må väldigt dåligt då denna kan uppleva 

sig behöva använda det ena janusansiktet uppåt och det andra nedåt. (Prins et al., 2015). 

Alvesson och Sveningson (2012) menar att en mellanchef har en:  

 

”önskan om att stiga i graderna leder till en benägenhet att följa överordnades 

önskemål om att ”göra rätt saker”, vilket inte bara handlar om att skapa bra resultat, utan 

minst lika mycket är en fråga om att odla förbindelser, agera politiskt riktigt, ge ett bra 

intryck, framstå som lojal och pålitlig samt inte minst få ledningar att tro att man är 

utvecklingsbar och har potential […] Karriärorienteringen förstärks genom ideologier om 

karriär inklusive betonandet av ledarskapets betydelse; att framhålla detta är också att säga 

att icke-befordrad personal är av mindre betydelse och värde” (Alvesson and Sveningsson, 

2012, s. 215-216) 

 

Även Alvesson och Sveningsons citat kan kopplas till metaforen Janusansiktet, men inte i 

negativ bemärkelse, utan mer som en konsekvens av att en individ i en hierarkisk organisation 

vill stiga i granderna och det är priset man då får betala. Med insikt om Janusansiktets både 

negativa och positiva sidor kan chefer på alla nivåer använda detta till sin fördel i det egna 

ledarskapet. 

 

Vår slutsats av Janusmetaforen och mellanchefen är att det bästa för en mellanchef vore att 

inte uppleva sig ha behov av två ansikten. Att kunna uppvisa samma beteenden i relationen 

med såväl överordnade som underställda torde ge ett tydligt och ärligt uttryck hos individen 

vilket leder till mindre stress och ångest.  

 

2.2. Den militära professionen 

Vad är specifikt för den militära professionen och dess behov av ledarskap? 

”en militär profession har expertis i användandet av militärt våld under legal 

och politisk kontroll”. (Försvarsmakten, 2017, s. 11).  

Alla professioner har gemensamt att de eftersträvar ändamålsenlighet i sin verksamhet genom 

individuella legitimationer för utövandet av sin profession. Läkarens profession är att bota 

sjuka, advokatens att försvara sin klient och militärens att utöva väpnad strid.  
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Den militära chefen bär ansvaret att hantera fysiskt och i yttersta fall dödligt våld. Det innebär 

ansvaret, och därmed det utövade ledarskapet, att i rätt tidpunkt kunna beordra underställda att 

bruka dödligt våld eller själv bli utsatt för dödligt våld. För att kunna beordra underställda in i 

riskfyllda situationer med risk för eget och andras liv krävs att chefen har mandat att fatta 

beslut, ett väl genomtänkt ledarskap och en utbildning som borgar för att officeren har 

förutsättning att fatta rätt beslut.  

”Officersyrkets primära uppdrag och grundläggande förpliktelse är att leda 

militära operationer och besluta om när och till vilken grad militärt våldsanvändande ska 

tillhandahållas för att lösa uppgiften” (Försvarsmakten, 2017, s.37) 

Den militära professionen genomsyras av krav på förmåga att självständigt lösa tilldelade 

uppgifter, vilket tar sig uttryck i den ledningsfilosofi Försvarsmakten bestämt skall råda, 

Uppdragstaktik. Uppdragstaktik präglas av decentraliserad beslutsfattande, individuellt ansvar 

samt ömsesidigt förtroende mellan chefen och den underställde varför ledarskapet hos en chef 

måste inbegripa förmågan att hantera uppdragstaktikens grund enligt ovan. Tydlighet är en 

förutsättning när chefen ger uppgifter till underställda. Chefen skall ta ansvar för ställda 

uppgifter och utkräva ansvar av underställda. Lojalitet mot uppgiften och att agera när något 

går fel ligger i de underställdas ansvar, oavsett chef eller underställd. (Försvarsmakten, 2017) 

Historiskt präglades ledarskapet i FM länge av ett konventionellt ledarskap (transactional 

leadership). Det konventionella ledarskapet handlar om att driva verksamhet och underställd 

personal med ett ledarskap som antingen bygger på krav (sanktioner) och belöning eller en 

chef som strävar efter att finna överenskommelser med underordnade (Larsson et al., 2017). 

Den andra delen av konventionellt ledarskap är ledarbeteenden som framhåller chefens behov 

av att kontrollera sina underställda. Oavsett vilken inriktning man som ledare agerar utifrån så 

finns det både positiva och negativa dimensioner i respektive förhållningssätt. (Larsson, 2012) 

En utveckling av det konventionella ledarskapet blev det som kom att kallas det 

situationsanpassade ledarskapet. Det byggde på uppfattningen att det inte finns en enskild 

ledarstil som är så pass heltäckande och komplett att den kan användas av alla ledare och i 

alla tänkbara situationer och miljöer. Det situationsanpassade ledarskapet baserades på teorier 

som påvisade att ett bra ledarskap inte bara är beroende av ett antal efterfrågade 

personlighetsdrag hos ledaren utan även är starkt influerat av den omgivning i vilken 

ledarskapet utövas. Situationsanpassat ledarskap kännetecknas av ledarens förmåga till 

lyhördhet och flexibilitet vilket ställer krav på en utvecklad förmåga hos ledaren att dels läsa 

av yttre förhållanden och dels en god insikt och förståelse för medarbetarnas aktuella 

situation. 

1997 påbörjades ett arbete vid Försvarshögskolan (FHS) under ledning av Professor Gerry 

Larsson (f 1952) med att på vetenskaplig grund utveckla det militära ledarskapet i FM. 

Arbetet skulle bygga på dels en genomgång av vetenskaplig litteratur inom 

ledarskapsområdet, dels på egna studier av ledarskap under påfrestande förhållanden. Arbetet 

utmynnade i den svenska modellen ”Utvecklande ledarskap” 2003. Inspiration till modellen 

togs från den amerikanska modellen Transformational leadership.  
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Utvecklande ledarskap är sedan 2003 den fastställda och rådande vetenskapliga modellen för 

ledarskap i Försvarsmakten. Officerare utbildas sedan 2003 i UL och UL påverkar även det 

medarbetarsamtal som genomförs med anställda i FM varje år. Mer om Transformational 

leadership och Utvecklande Ledarskap återfinns i kap 5.  

 

Försvarsmakten har idag ett trebefälssystem vilket innebär att det finns tre olika kategorier av 

chefer/ledare/befäl som fattar beslut. De tre befälskategorierna är Officerare, 

Speciallistofficerare och Gruppbefäl. Vår uppsats fokuserar enkom på ledarskap för 

befälskategorin officer. Övriga befälskategorier utelämnas. 

Officeren är den kategori som militärt står för officersprofessionen. Officeren utbildas vid 

Försvarshögskolan i huvudämnet Krigsvetenskap syftande till att få en bred kunskapsbas. 

Officeren kan inneha chefsbefattningar på olika organisatoriska nivåer. (Försvarsmakten, 

2017) Officerens ledarskap präglas på de inledande nivåerna av en stor del direkt ledarskap. 

När officeren kliver uppåt i graderna och får en placering på mellanchefsnivå måste 

ledarskapet i större utsträckning utmärkas av det indirekta ledarskapet. (Larsson et al., 2017) 

För att sätta mellanchefen i ett sammanhang använder vi oss av Larsson definition av 

ledningsnivåer. (Larsson et al., 2017) De fyra hierarkiska nivåerna som omnämns är 

Strategisk nivå, Exekutiv nivå, Mellannivå och Lägsta arbetsledarnivå. De fyra nivåerna har 

olika mängd behov av direkt och indirekt ledarskap, där mellannivån är den första nivå som 

har behov av indirekt ledarskap men alltjämt ett fortsatt behov av direkt ledarskap.(Larsson et 

al., 2017) 

Urvalsprocessen till officersutbildning innehåller ett antal delar kopplade till individens 

potential som ledare. Individens betyg från tidigare militär utbildning vägs samman med 

gymnasiebetyg och resultat från urvalstester vid Totalförsvarets RekryteringsMyndighet. 

Dessa urvalstester består bland annat av att den sökande genomför ett personlighetstest som 

utvisar en individs ledarpotential, Commander Trait Inventory (CTI). Testet utgör ett av flera 

underlag för den efterföljande psykologintervjun. I urvalsprocessen ingår även en 

professionsintervju.  

 

2.3. Sammanfattning 

I kapitlet har vi stiftat bekantskap med begreppet ledarskap och benämningarna chef och 

ledare. Vi ser att en entydig definition av begreppet ledarskap inte låter sig göras enkelt och 

att forskaren bör välja en definition som passar den aktuella undersökningen. Vi avser dock 

inte göra ett sådant definitionsval. Vi avser inte göra skillnad på chef och ledare då detta 

enligt tidigare redovisat inte finns vetenskaplig grund för, samt att FM ledarkriterier och 

respondenterna inte heller gör skillnad på chef och ledare. 

Utmaningarna för officeren och ledarskapet är många och komplexa. Officeren skall ha 

förmåga att hantera såväl det direkta som det indirekta ledarskapet genom sitt 

yrkesverksamma liv och ofta kunna hantera det dynamiskt. I sin utövning av direkt ledarskap 

utövar officeren detta samtidigt som det indirekta ledarskapet.  Officeren måste med sitt 
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ledarskap skapa gynnsamma miljöer i fred för att utveckla individer som kan utöva dödligt 

våld i krig. Officeren måste kunna hantera krav ovanifrån som kanske inte går i linje med 

underställdas förväntningar, utan att för den sakens skull behöva byta beteende mot över- och 

underordnade med janusansiktets negativa effekter.   
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3. Metodologi och metod 

Detta kapitel syftar till att visa vilka metodologiska ståndpunkter vi utgår ifrån för vår 

undersökning. Vi beskriver därefter i metoddelen hur vi gått tillväga avseende metodval, 

urval, intervjugenomförande, kodning och analysmetodik.  

3.1. Metodologi 

I detta underkapitel kommer vi beskriva det metodologiska förhållningssättet för vår 

undersökning, hur vi ser på verkligheten och hur vi ser på kunskap. Ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkter är viktiga delar i alla undersökningar, och de påverkade oss 

redan i valet av tema, vad vi som forskare var intresserade av – framgångsrikt ledarskap. 

(Wallén, 1996) 

Vi har ontologiskt en tolkningsbaserad hermeneutisk syn på verkligheten. (Andersson, 2014) 

Vår ståndpunkt är att samhällsvetenvetenskaperna, där ledarskap ingår, inte styrs, och inte kan 

styras, av absoluta lagar då dessa vetenskaper inte studerar fysiska ting. Vi anser att 

verkligheten inom samhällsvetenskaperna endast kan uppfattas och tolkas av de som studerar 

den. Verklighetsbilden är dynamisk, föränderlig, och skapad av människan. Ett annat sätt att 

uttrycka det på är att ”de vetenskapliga sanningarna är provisoriska” (Thurén, 2007, s.10) 

Vår ontologiska ståndpunkt visar sig redan i vårt val av tema, ledarskap. Hade vi haft en mer 

positivistisk syn på verkligheten hade vi troligtvis valt ett tema med mer lagbundenhet, men 

eftersom vår ståndpunkt är av det hermeneutiska idealet är vår uppfattning att vi 

undermedvetet valde ett tema inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet. Det skall 

dock påpekas att vi då, när vi valde tema, inte kunde begreppsligt förklara att vi var 

hermeneutiker. Detta visar att de ontologiska ståndpunkterna vi som forskare har finns som en 

undermedveten kraft i vår livsåskådning. För att tydliggöra detta kan nedanstående citat av dr 

Katie Eriksson ge god förståelse: 

"Ett paradigm är med andra ord inte alltid medvetet för sin bärare. Det finns på 

ett närmast omedvetet sätt och verbaliseras därför inte så ofta. Paradigmet visar sig istället i 

de forskningsuppgifter som väljs, de metodval som görs och de vetenskapliga kriterier som 

framhålls.” (Eriksson, 1986, s.46) 

 

Vår ontologiska ståndpunkt ger även grund för vilken epistemologisk syn vi har, synen på 

kunskap. Om verklighetensuppfattningen inom ledarskap och en människas beteende hade 

styrts av lagar hade vi kunnat läsa oss till kunskapen och anpassa våra beteenden efter en 

exakt lag för att ledarskapsmässigt uppnå maximal effekt. Vi anser att vi inte kan hitta 

absoluta lagbundenheter inom vårt undersökningsområde. Å andra sidan kan vi, enligt 

vetenskapen, hitta viss lagbundenhet inom ledarskapsområdet, vad som är fördelaktigt 

beteende och vad som är till nackdel. Dessa eventuella lagbundenheter blir dock så pass 

generella att de handlar om sunt förnuft. Vi önskar öka kunskapen och förståelsen om vad 

framgångsrikt ledarskap är i en viss kontext. Kunskapen om och synen på ledarskap är 

föränderlig beroende på kontext, tid och omgivning. I vår undersökning strävar vi efter att 

förstå överordnades och underordnades uppfattning om vad ett framgångsrikt ledarskap 

egentligen är på mellannivå.  
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Våra ontologiska och epistemologiska ståndpunkter ger oss stöd i att välja rätt ansats för vår 

undersökning. Den induktiva ansatsen stödjer vår strävan efter förståelse om framgångsrikt 

ledarskap. Eftersom vi ontologiskt anser att verkligheten är föränderlig och dynamisk bör vi 

välja en ansats som inte styr oss till vad tidigare teori har att säga om området. Vill vi hitta det 

nutida och unika i vår kontext bör vi också välja den induktiva ansatsen. Vi är inte 

intresserade av att se hur över- och underordnades syn på framgångsrikt ledarskap förhåller 

sig till tidigare teorier, eller vad ledarskapsutbildningen lär ut, utan vi vill förutsättningslöst se 

hur synen är på ledarskap idag. Detta gör vi genom att analysera krav och förväntningar på 

ledarskapet från fastställt dokument (FM Ledarkriterier) samt underställdas åsikter. Med 

framtidsfokus har vi ambitionen att utveckla de hjälpmedel som finns för urval av framtida 

chefer. Den induktiva ansatsen är med ovan resonemang vårt val för denna uppsats. 

3.2. Metod 

3.2.1. Framdrivningsplan 

Vi delade upp vår undersökning i fem olika faser syftande till att få struktur i arbetet.  

Den första fasen omfattade framtagning av problemformulering och vad uppsatsens empiri 

skulle omfatta. Empirin omfattar FM Ledarkriterier samt underlag inhämtat via intervjuer. 

Vidare gjorde vi val av undersökningsdesign, urval av respondenter och framtagning av 

intervju-underlag.  

Fas två utgjordes av djupintervjuer med chefer och underställda på arbetsledarnivå. Kodning 

av insamlad data och strukturering av densamma genomfördes efter den första intervjun, 

parallellt med genomförandet av resterande intervjuer. Detta för att tidigt se mönster i 

kodernas grupperingar samt omhänderta minnesanteckningar i nära realtid till intervjuerna. 

Under fas tre genomfördes djupare tolkning av de epitet som framkommit i intervjuerna. Med 

hjälp av minnesanteckningar genomförde vi relationsanalys och skapade därigenom ett 

mindre antal samlingsbegrepp, kategorier. I ett försök att förenkla den komplexa paletten över 

epitet och kategorier skapades en modell som förklarar epitetens inbördes förhållanden.  

Därefter genomförde vi en textanalys av FM Ledarkriterier. Slutligen genomförde vi två olika 

jämförelser. FM Ledarkriterier med studien om Femfaktormodellens (FFM) koppling till 

framgångsrikt ledarskap och FM Ledarkriterier med resultatet från genomförda intervjuer.  

I fas fyra genomfördes den största delen av de kvalitativa litteraturstudierna. Vår referensram 

består av  

1. Traitteori och dess kopplingar till studien om Femfaktormodellen och framgångsrikt 

ledarskap samt  

2. Transformational leadership och Utvecklande ledarskap  

Litteraturstudier genomfördes även generellt inom ledarskapsområdet samt ledarskap i 

Försvarsmakten syftande till att skapa en bas för bakgrunden.   
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Fas fem fokuserade på konsekvenser ur analysen, diskussion om trovärdighet, etiska 

forskningsaspekter samt bearbetning av diskussionskapitlet.  

3.2.2. Undersökningsdesign 

Med utgångspunkter i våra ontologiska och epistemologiska uppfattningar har vi genom 

induktiv ansats genomfört en kvalitativ fallstudie inom en mindre kollektiv organisationsenhet 

i Försvarsmakten. Den centrala frågan, innehållet i problemställningen, var tidigt hur FM 

Ledarkriterier kunde jämföras mot ledarbeteenden inom Utvecklande ledarskap, den 

ledarskapsmodell efter vilka samtliga officerare i FM utbildas på Försvarshögskolan samt vid 

militärhögskolorna.  

Eftersom vår undersökning avhandlar uppfattningar hos underställd personal gentemot vilka 

krav som överordnade ställt på underställda ter det sig logiskt att det är den kvalitativa 

metoden som är den mest lämpliga. Inhämtade empiriska data från medarbetare och chefer på 

lägre nivå om deras uppfattning om överordnade chefer, skapar ett perspektiv från 

medarbetarna som påvisar organisationens nutidsuppfattning. Detta utgjorde därmed en viktig 

utgångspunkt för valet av metod.  

 

Med kvalitativ metod kommer vi gå in i en naturlig relation med respondenten eller dokument 

som undersöks (Jacobsen, 2017) vilket ställer krav på öppenhet mellan forskare och 

respondent, något som vi måste hantera i intervjusituationen. För att ytterligare öka 

öppenheten valde vi att induktivt möta problemställningen inspirerade av ”Grounded Theory”. 

Där utgick vi från förutsättningslösa observationer och uppfattningar om bland annat nutiden, 

vilket passar vår studie väl då det är dagens förväntningar på ledarskap som skall undersökas 

ställt mot en fastställd kravprofil.  

Vi eftersträvade en problemställning som skulle vara spännande, enkel och fruktbar 

(Jacobsen, 2017). Inledningsvis hade vi vissa förutfattade meningar om vad vi trodde (ville) 

skulle bli utkomsten, men allteftersom arbetet fortskred upptäckte vi att vi fick lägga dessa 

förutfattade meningar åt sidan för att låta empirin tala för sig själv. Vår undersökning bygger 

till del på tidigare forskning inom traitteori och genom Utvecklande ledarskap även 

transformational leadership. Därmed tillgodoses kravet om att problemställningen skall bygga 

på tidigare forskning. (Jacobsen, 2017). 

Ingen undersökningsdesign är heltäckande, så heller inte vår valda metod med fallstudie. 

Nackdelen med studier av enskilda fall är att det som möjligen framkommer bara förekommer 

på just den enhet som varit föremål för undersökningen och det kan vara svårt att applicera 

utfallet på andra områden. Eftersom uppsatsen inte har någon strävan att med hjälp av 

fallstudien komma fram till teoretiskt generaliserbara resultat, kommer den inte att 

kompletteras av ytterligare fallstudier. Dock strävar vi efter att resultatet skall vara fruktbart 

enligt ovan på fler arbetsplatser än det enskilda förbandet genom att lyfta diskussionen en 

nivå. 
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3.2.3. Intervjuer  

Generaliserbarhet är direkt beroende av det representativa urvalet. (Bjereld et al., 2002) Trots 

att vi inte hade för avsikt att generalisera strävade vi efter att skapa en representativ spridning 

och bredd i vårt urval med respondenter i form av officerare med varierande grad, bakgrund 

och arbetslivserfarenhet. Vi bedömer att den kollektiva enheten är representativ för det som 

ska undersökas vilket främjar resultatets eventuella generaliserbarhet. (Wallén, 1996) 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de med adekvat erfarenhet kan relatera till 

chefer på mellanchefsnivå. Respondenterna kan alla anses ha gedigna arbetslivserfarenheter. 

Den kollektiva enheten bestod av nio respondenter i åldersspannet 32-54 år och en 

genomsnittsålder på drygt 42 år. Samtliga respondenter hade tjänstegraden kapten eller major 

med fast anställning vid regementet. Bakom urvalet av intervjuobjekt fanns även vår egen 

subjektiva uppfattning att de officerare vi valt ut ansågs vara både öppna, frispråkiga och 

dessutom utgjordes av intressanta personligheter. Urvalet baserades även på vår uppfattning 

att yngre officerare med lägre tjänstegrad än kapten troligen har svårare att relatera till chefer 

på mellannivå.  Således ansåg vi att deras förväntningar på chefers ledarskap på denna nivå 

inte är relevanta för denna undersökning.  

I ett första steg genomförde vi sex intervjuer (utgångskriterium). Redan efter den första 

intervjun påbörjade vi kodning och strukturering av epitet. Detta i syfte att i direkt anslutning 

till genomförd intervju ta tillvara på de intryck som kom ut av intervjun, se kapitel 4.5. 

Därefter genomförde vi de återstående fem intervjuerna i utgångskriteriet och parallellt med 

dessa genomfördes fortsatt kodning. För att bekräfta de fynd vi gjorde under de sex inledande 

intervjuerna följde vi i nästa steg upp dessa med ytterligare tre intervjuer (stoppkriteriet). 

Efter dessa intervjuer upplevde vi inte att intervjuerna tillförde undersökningen någon ny och 

för undersökningen relevant data vilket vi tolkade som mättnad i insamling av empirisk data.  

Intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte med öppna frågor syftande till att kunna 

etablera tillit och öppenhet. Intervjuerna genomfördes med låg grad av strukturering 

influerade av Grounded Theory. En intervjuguide (bilaga 2) skapades bestående av ett tema 

om respondentens syn på ledarskap, en fast ordningsföljd på frågorna och enbart möjligheter 

för öppna svar. Beroende på hur respondenterna valde att svara ställdes uppföljande frågor där 

respondenten gavs möjlighet att utveckla och närmare förklara de svar som lämnades.  

Temat var inte känt hos respondenterna innan intervjuerna påbörjades, allt för att undvika att 

respondenterna kunde förbereda välformulerade svar. Respondenterna informerades om att de 

efter intervjun kommer få ta del av syftet med vår undersökning.  

Intervjuerna genomfördes på platser där respondenterna kände sig bekväma. Det var därför 

respondenten själv som valde plats för intervjun vilket ofta innebar deras egna kontor. 

Samtliga intervjuer spelades in för att senare kunna transkriberas och tolkas. Huvuddelen av 

intervjuerna genomfördes med närvaro av båda författarna.  
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Vi återkom upprepade gånger under sammanställningen av intervjuunderlaget och i 

analysfasen till de inspelade intervjuerna för att säkerställa att vi uppfattat respondenterna 

korrekt. En återkomst till intervjun var därför nödvändig för att se dessa sammanhang. 

3.2.4. Analysmetoder 

För att kunna jämföra FM Ledarkriterier med å ena sidan studien (Judge et al., 2002) och å 

andra sidan intervjudata behövde vi strukturera informationen på ett sätt som gjorde detta 

möjligt.  

Inledningsvis genomförde vi därför en textanalys genom nedbrytning av FM ledarkriterier till 

krav på ledarskap för nivå OF4 vilken är den första mellanchefsnivån. (För grundläggande 

förståelse om FM Ledarkriterier, se kap 5 samt bilaga 1) I FM Ledarkriterier anges sex 

övergripande ledarkriterier. Innebörden uttrycks i text om ca 2-4 meningar/kriterie. Dessa 

meningar innehåller ett antal beteenden eller egenskaper vilka i denna uppsats kallas krav. 

Exempel: Ledarkriteriet Påverkan-Influens beskrivs bl.a. med ”Det innebär att vi tar tydlig 

ställning i frågor och tar en central roll i olika gruppsammanhang.” Här fann vi två krav på 

ledarskapet: (1) Tar tydlig ställning, (2) Tar en central roll i grupp. 

Övergripande ledarkriterier och krav illustreras i figur 5.  

Därefter genomförde vi en textanalys av studiens (Judge et al., 2002) slutsatser om hur de fem 

egenskapsdimensionerna är kopplade till framgångsrikt ledarskap. Slutsatserna bröts ned i 

enskilda personliga egenskaper.  

Exempel: Egenskapsdimensionen Neuroticism anger att gott självförtroende och god 

självkänsla är viktiga för ett bra ledarskap, och att neurotiska individer i mindre utsträckning 

bedöms som goda ledare. Här fann vi tre egenskaper som främjar ledarskapet: (1) Gott 

självförtroende, (2) God självkänsla, (3) Ej vara neurotisk. 

För samtliga återfunna egenskaper i slutsatserna i studien, se bilaga 3.  

Analys av ställda krav från FM gentemot de egenskaper som framhålls i studien redovisas 

närmare i Analyskapitlet. 

Slutligen genomförde vi tolkning av intervjudata med motsvarande metod men något 

modifierad. Inspirerade av Grounded Theory genomförde vi i direkt anslutning till första 

intervjun en initial kodning där varje ledarbeteende, ledaregenskap, ledarförmåga eller 

ledarfärdighet - benämningar på känslor och uppfattningar som officerare på arbetsledarnivå 

helst ser hos sina framtida chefer på mellannivå. Dessa benämningar gavs en kod, exempelvis 

”Visar omsorg” eller ”Fattar obekväma beslut”. Koderna strukturerades i ett antal olika 

grupperingar där liknande koder sattes tillsammans. Dessa grupperingar tolkades utifrån 

inbördes förhållande och kallas Epitet.  
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Figur 1 Osorterade epitet som utfall av genomförda intervjuer 

I efterföljande intervjuer försökte vi identifiera nya epitet. Vi flyttade koder mellan epiteten 

allteftersom vi upplevde att de hamnat fel. Om vi upplevde att en annan benämning var bättre 

på epitetet så fick det ett nytt namn. Vi gjorde ett aktivt val att inte etikettera epiteten med 

vedertagna och vanligt förekommande begrepp inom ledarskapsvetenskap. Allt för att inte 

färgas av tidigare forskning tvingade vi oss att sätta egna ord på det som respondenterna 

uttryckte i intervjuerna. Sorteringen av koder baserades på vår subjektiva tolkning av vad 

respondenterna uttryckte.  

Efter intervjuerna strukturerades epiteten i olika grupper kallade Kategorier utifrån deras 

inbördes relation. De olika kategorierna kom att omfatta avsevärt skilda mängder data, koder, 

men ingen data sorterades bort under processen. Kategorier och epitet beskrivs i kapitel 6. 
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Figur 2 Resultat av den strukturerande relationsanalysen, inom cirklar =kategorier, under cirklar = epitet 

För att förenkla den komplexa paletten av epitet på respondenternas uppfattningar 

genomfördes i nästa steg en relationsanalys mellan kategorierna. Vi använde oss av 

minnesanteckningar från intervjuerna för att klargöra vilka samband vi ansåg fanns mellan 

olika epitet och kategorier och på vilket sätt de har inflytande på varandra.  

3.2.5. Forskningsetiska aspekter 

Att förutsättningslöst inhämta empirisk data ställer stora krav på forskarens objektivitet 

(Lysek, 2018) något som ytterligare försvåras av att vi genomför undersökningen inom 

samma arbetsplats som vi själva är verksamma. Vi som genomför intervjuerna är själva 

föremål för nivåhöjande utbildning och kommande befattningar på mellannivå. Individerna vi 

intervjuade var alla väl medvetna om detta och det finns en risk att respondenterna framhåller 

det ledarskap som vi har, för att omedvetet ställa sig in hos sina potentiella chefer. Vi 

upplevde dock inte några sådana tendenser. Under tiden för intervjuerna har vi som författare 

inte haft någon yrkesmässig relation till någon av respondenterna. 

Trots en ambition att inte påverka respondenterna under pågående intervjuer inser vi att vi i 

vissa fall har ställt ledande frågor ofta för att säkerställa att vi uppfattat svaren på rätt sätt. 

Detta kan till del bero på den förförståelse vi har inom den organisation som vi undersökt. 

Eftersom vi tidigt identifierat detta upplever vi inte att det nämnvärt har påverkat tolkningen 

och sammanställningen av det empiriska underlaget på ett sådant sätt att det kan uppfattas 

som missvisande.  

Vi bedömer att det ledarskap som respondenterna gav uttryck för i intervjuerna till del kan 

relateras till det ledarskap som de upplever hos dagens chefer. Därmed har det en koppling till 

specifika individer på ett mer personligt plan än bara det yrkesmässiga. Respondenterna 

tenderar möjligen att framhålla det de saknat hos de senaste cheferna snarare än de 

ledarskapsfärdigheter de efterfrågar. Vi anser att det breda urvalet av respondenter ändå 
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borgar för att de sammanvägda uppfattningarna kan ses som mer generella och inte endast 

knutna till ett fåtal individer på en särskild arbetsplats. 

Eftersom fallstudien är genomförd på Luftvärnsregementet i Halmstad har det varit viktigt för 

oss att bevara respondenternas anonymitet. Urvalet av respondenter presenteras därför endast 

med enklare sammanställning av den kollektiva enheten. 

Ett annat etiskt övervägande som vi tvingats hantera är utmaningen i ovanstående arbete att 

översätta engelska ord med rätt svensk översättning. Till del har vi använt oss Thesaurus.com 

för att förstå innebörden av ett engelskt ord. Vi anser också att det finns en risk med att 

översätta engelska uttryck till svenska då författarens avsedda innebörd med ett begrepp då 

kan gå förlorat om det översätts felaktigt. För att undvika denna forma av förvanskning har vi 

i jämförelser, analys och resultat valt att fortsätta använda engelska benämningar som vi anser 

som mer vedertagna än svenska sådana. Vidare anser vi att undersökningens transparens och 

tillförlitlighet gynnas av detta ställningstagande. 

Vi har aktivt valt att inte intervjua personerna bakom FM Ledarkriterier för att få deras syn på 

hur skrivelsen har tagits fram eller hur den skall användas. Bristen på tydliga anvisningar på 

hur styrdokumentet ska användas utgör delar av vår problemdiskussion. 

Försvarsmaktledningens syn på dokumentet är inte tillgängligt vid urvalsprocesserna. Om vi 

hade tagit reda på Försvarsmaktsledningens syn på hur kriterierna ska tolkas och användas i 

organisationen hade detta inverkat på vår undersökning.  

 

För att inte föregå analysen av intervjuresultaten väljer vi att först i slutet av empirikapitlet att 

koppla intervjuresultaten till referensramen. Om vi redan i tolkningen av intervjuerna vävde in 

hur vi ser på dess koppling till tidigare teori anser vi att intervjuresultatet inte får tala för sig 

själv. Det etiska ställningstagandet ligger i att inte föregå analysprocessen. 
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4. Referensram  

I referensramen beskriver vi två olika perspektiv på ett framgångsrikt ledarskap med dess 

teoretiska bakgrunder. Den ena delen beskriver teorin bakom femfaktormodellen till vilken 

skrivelsen FM Ledarkriterier hänvisar. Den andra delen utgörs av FM fastställda 

ledarskapsmodell, Utvecklande ledarskap, i vilken respondenternas ledarskapsteoretiska 

bakgrund återfinns.  

4.1. Framgångsrikt ledarskap enligt Traitteorin 

4.1.1. Traitteorin 

Vi har alla en benägenhet att skaffa oss en åsikt om de människor vi möter. Mötet behöver 

inte vara ett fysiskt sådant, vi gör även detsamma med människor vi betraktar via exempelvis 

tv eller internet. Relativt omgående har vi en uppfattning och kan med ord beskriva 

personerna genom att förklara deras olika personlighetsdrag (traits). (Larsson and Kallenberg, 

2006) Detta agerande har renderat i ett drygt sekel av omfattande forskning inom 

personlighetspsykologi. En av de mest framstående inriktningarna inom detta område är 

forskning avseende människors personlighetsdrag och hur dessa formar individen. Traitteori 

är egentligen ingen renodlad teori i sig utan snarare ett samlingsbegrepp för flera olika teorier 

inom personlighetsforskning med något varierande perspektiv. Teorierna syftar inte till att 

identifiera likheter mellan olika individer. Tvärtom är de metoder för att kunna särskilja 

individer från varandra. Forskning inom ledarskapsegenskaper har historiskt sett byggts på 

kvalitativ forskning och ansågs av många som alltför subjektiv. Traitteorins mer kvantitativa 

metoder hade ambitionen att skapa förutsättningar för att på ett mer strukturerat och objektivt 

sätt påvisa skillnader i människors uppsättningar av personliga egenskaper. (Northouse, 2010) 

Samtidigt är det just våra personlighetsdrag som gör oss till unika individer och det finns inte 

två människor som har identiskt lika uppsättningar egenskaper. (Larsson and Kallenberg, 

2006)  

Det finns hos många en föreställning att framgångsrika ledare skiljer sig från mängden i den 

meningen att de har förmågan att uppnå saker utöver det vanliga och att det är framstående 

personliga drag som gör detta möjligt. Traitteorin bekräftar till stor del denna föreställning 

eftersom teorin i större utsträckning fokuserar på ledaren som individ än på de som ska ledas 

och den omgivande miljön. En uppfattning som delas av flera forskare är att individens 

personliga egenskaper till sin karaktär är stabila och kan förutspå hur individen kommer att 

agera i viss situation. (Yukl, 2013) Vetenskapen har dock misslyckats med att bestyrka tesen 

att det finns egenskaper som är avgörande hos ledare för att bli framgångsrika. Anledningen 

till detta är att olika ledaregenskaper lämpar sig olika bra beroende på i vilken kontext som 

ledarskapet utövas. (Yukl, 2013) Egenskaperna handlar ytterst om individens beteenden dvs. 

hur benägen personen är att agera på ett visst sätt i en given situation. (Cervone and Pervin, 

2013) Det är strävan efter att enkelt kunna förklara varför en ledare agerar på ett visst sätt och 

möjligen även kunna förutspå vilka som har bäst förutsättningar att lyckas som ledare som 

gjort att forskning inom egenskapsteori efter snart ett helt sekel alltjämt pågår. Syftet med trait 

är att på ett vetenskapligt sätt klassificera individer utifrån deras karaktär. Det finns också en 
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ansats att med stöd i personliga egenskaper kunna bedöma och rangordna individer och även 

kunna förutse vilka individer som har bäst förutsättningar att bli framgångsrika ledare. 

(Cervone and Pervin, 2013) Northouse menar att personlighetsforskning har resulterat i 

oändligt många personlighetsdrag som en individ kan ha eller kan utveckla. Dessa 

personlighetsdrag kan utgöra ett sorts analysverktyg vid självskattning och utvärdering av 

ledare (Northouse, 2010).  

En intressant koppling till Traitteorin har vi funnit i att personliga egenskaper är av intresse 

vid rekrytering. Med ett positivistiskt förhållningssätt vill forskare påvisa skillnader genom 

mätbara undersökningar/tester. (Cervone and Pervin, 2013) Det finns ett antal olika tester som 

används vid rekrytering för att exempelvis ta reda på om individen har ledarpotential, ex. 

CTI
2
, ett instrument som används vid uttagningsprocessen till officersutbildning, se kap 2.2.  

Rekrytering handlar ytterst om att finna rätt person på rätt plats, vilket kan göras genom en 

matchningsmodell som utöver viktiga kvalifikationer kompletteras med exempelvis 

personliga egenskaper. (Alvesson and Sveningsson, 2012) 

4.1.2. Femfaktormodellen  

Femfaktormodellen är en ur traitteorin framtagen hierarkisk modell som beskriver människors 

personligheter utifrån den lexikala metoden. Det innebär att skillnader mellan individer kan 

göras med hjälp av ord. Femfaktormodellen är framtagen av de amerikanska psykologerna 

Paul T. Costa Jr (f 1942) och Robert R. McCrae (f 1949) och baseras på forskning som 

tidigare genomförts av traitteoretikerna Raymond B. Cattell (1905-1998) m.fl. Modellen 

består av 4504 ord som alla beskriver en individs personlighetsdrag och dessa ord har sedan 

kategoriserats i fem övergripande personlighetsdimensioner. De fem dimensionerna är: 

Neuroticism, Extraversion, Öppenhet, Vänlighet, Samvetsgrannhet. (Larsson and Kallenberg, 

2006) Dimensionerna innehåller personlighetsdrag som beskrivs i positiva ordalag 

(undantaget dimensionen Neuroticism) och påverkas av både arv och miljö. Varje 

personlighetsdrag har även sin egen motpol som beskriver icke önskvärda egenskaper. 

Snarare handlar det om olika grader av personlighetsdragens förekomst hos individen än om 

direkta motpoler till desamma. (Northouse, 2010) 

De övergripande dimensionerna i femfaktormodellen är så allmänna och vida i sina 

beskrivningar att de ensamma inte kan beskriva ledarskap. Först när man använder de 

personlighetsdrag som anses vara stabila över tid och som beskriver respektive dimension, 

kan slutsatser dras mellan ledarskap och personlighetsdrag.  (Larsson et al., 2017) 

  

                                                 
2
 Commanders trait inventory 
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Utåtriktning Känslomässig 
instabilitet 

Målmedvetenhet Vänlighet Öppenhet 

Socialt öppen Orolig/ängslig Effektiv Tilltro Initiativrik 

Sällskaplig Humörinstabil Grundlig Ärlig Kreativ 

Vill stå i centrum Bekymmersam Noggrann Osjälvisk Konstnärlig 

Livlig Osäker Målmedveten Söker sämja Vetgirig 

Söker spänning Impulsiv Disciplinerad Ödmjuk Reflekterande 

Optimistisk Stresskänslig Planerande Varm Självständig 

Tabell 1 Reproduktion av G Larssons tabell "Big five-modellen med facetter” 

Extraversion (utåtriktning)  

Extroverta personer uppfattas som lättsamma, sociala och aktiva. Ofta utstrålar dessa 

individer stor optimism och beslutsamhet. De är i behov av stimulans och söker gärna nya 

utmaningar som behagar deras goda självförtroende. (Larsson and Kallenberg, 2006) De sätter 

stort värde på interaktion med andra människor och uppskattar sammanhang som präglas av 

glädje. (Zakrisson, 2010) 

 

Motsatsen till extraversion är introversion. Introverta personer anses vara mer 

uppgiftsinriktade än personorienterade. De kan uppfattas som lågmälda och aningen 

reserverade (Zakrisson, 2010) men att vara tillbakadragen är ett aktivt val och innebär inte att 

de känner sig ensamma eller för den delen olyckliga (Larsson and Kallenberg, 2006). 

Personer som är lugna, sansade och tystlåtna beskrivs också som introverta (Cervone and 

Pervin, 2013). 

 

Neuroticism (känslomässig instabilitet) 

Dimensionen Neuroticism definieras som känslomässig instabilitet och personlighetsdragen i 

denna dimension har en negativ laddning. Därför eftersträvas en så låg grad som möjligt av 

personlighetsdragens närvaro. En hög grad av känslomässig instabilitet kan ge sig uttryck i 

osäkerhet, nervositet och oro (Zakrisson, 2010).  

 

De emotionella parallellerna kan framkalla känslor som rädsla, ångest och vrede (Cervone and 

Pervin, 2013). Stresståligheten hos känslomässigt instabila individer är relativt låg och de har 

svårt att hantera sin impulskontroll. Individer som istället uppfattas som känslomässigt stabila 

inger en känsla av lugn och självbelåtenhet (Cervone and Pervin, 2013). De har även förmåga 

att på ett kontrollerat sätt hantera situationer som allmänt kan uppfattas som stressiga (Larsson 

and Kallenberg, 2006). 

 

Conscientiousness (samvetsgrann/målmedveten) 

Ett av de mest framträdande personlighetsdragen hos målmedvetna personer är att de har god 

organisationsförmåga, uthållighet och hög grad av självdisciplin (Zakrisson, 2010). En hög 
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arbetsmoral, noggrannhet och ett korrekt uppträdande bidrar till att denna typ av individer 

upplevs som pålitliga (Cervone and Pervin, 2013). Det finns dock en risk att en hög grad av 

samvetsgrannhet övergår till perfektionism och arbetsnarkomani vilket kan ha en negativ 

inverkan på möjligheterna att nå uppsatta mål (Larsson and Kallenberg, 2006).  

 

En låg grad av samvetsgrannhet bidrar till oaktsamhet och ett slarvigt agerande. Även lathet 

och nonchalans förknippas med bristande samvetsgrannhet och därmed en känsla av 

opålitlighet (Zakrisson, 2010). 

 

Agreeableness (vänlighet) 

Vänliga personer har en i grunden positiv människosyn och uppskattar precis som utåtriktade 

personer samspel mellan människor (Larsson and Kallenberg, 2006). Det handlar om att visa 

empati och förmåga att kunna förmedla denna genom sitt handlande (Zakrisson, 2010) 

Personlighetsdrag som hjälpsam och förlåtande blir viktiga för att skapa tillit och förtroende i 

relation med andra (Cervone and Pervin, 2013). 

 

Ovänliga individer kan beskrivas som osympatiska, manipulativa och lättirriterade (Zakrisson, 

2010). Oförskämdhet, misstänksamhet och en cynisk inställning är också egenskaper som 

inordnas under låg grad av vänlighet (Cervone and Pervin, 2013). 

 

Openness (öppenhet) 

En individ som beskrivs som öppen har en livlig fantasi och präglas av nyfikenhet. 

Emotionellt har personer med hög grad av öppenhet ett intensivt förhållande till negativa och 

positiva känsloyttringar (Larsson and Kallenberg, 2006). Med ett originellt, okonventionellt 

uppträdande skapas förutsättningar för kreativitet och intellektuell stimulans (Zakrisson, 

2010).  

 

Slutna personer är mindre mottagliga för nya idéer och färgas ofta av konservativa 

uppfattningar (Larsson and Kallenberg, 2006). Samtidigt kan denna typ av individer uppfattas 

som trygga och stabila om än något inskränkta och med en begränsad analytisk förmåga 

(Zakrisson, 2010). 

 

4.1.3. Personality and leadership 

 

2002 genomförde Judge, Bono, Ilies och Gerhardt en vetenskaplig studie, ”Personality and 

leadership” (Judge et al., 2002), vilken omfattade 78 olika undersökningar publicerade mellan 

1967 och 1998. Samtliga undersökningar avhandlade relationen mellan ledarskap och 

ledarens personliga egenskaper. Studien anger att tidigare forskning varit tvetydig i sina 

slutsatser om vilka egenskaper som är kopplade till framgångsrikt ledarskap och att en av 

anledningarna till tvetydigheten är att forskarna saknat en gemensam taxonomisk struktur för 

att organisera egenskaperna. Författarna till artikeln använder sig av femfaktormodellen som 

taxonomisk struktur och organiserar in tidigare forskning om ledaregenskaper i denna modell. 
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Studien är framtagen utifrån en syn på ledarskap bestående av två olika ledarskapskriterier, 

leader emergence och leadership effectiveness. Leader emergence är egenskaper en individ 

besitter som gynnar att individen blir utvald till ledare i en grupp där ledaren inte är utsedd 

från början utan blir utsedd ur/av gruppen. Leadership effectiveness är det ledarskap med 

vilket en utpekad ledare påverkar, influerar, sina underställda. För att mäta leader emergence 

skall alltså individen som synas inte vara utsedd ledare från början, emedan för att mäta 

leader effectiveness behövs en utpekad ledare. Studien omfattar forskning på tre olika 

typgrupper, studenter, företag och militära organisationer. Författarna till studien anger själva 

att forskningsresultatet kan vara missvisande då man slår ihop forskning från så olika 

yrkesgrupper. (Judge et al., 2002) 

Utfallet av studien gav vid handen att det finns tydliga kopplingar mellan femfaktormodellens 

dimensioner och det som framhålls som ett effektivt ledarskap. Studien påvisade att den mest 

framstående dimensionen för ett framgångsrikt ledarskap var Extraversion och minst 

utmärkande var egenskaper som återfanns inom Agreeableness. (Northouse, 2010) 

Studien sammanfattar följande om femfaktormodellens koppling till framgångsrikt ledarskap. 

Neuroticism 

Enligt studien bedöms en hög grad av Neuroticism påverka ledarskapet negativt, såväl leader 

emergence som leadership effectiveness. De egenskaper som lyfts fram för ett gott ledarskap 

inom neuroticismdimensionen är högt självförtroende och hög självkänsla, emedan neurotiska 

individer ej lämpar sig för ledarroller.  

Extraversion 

Studien sammanfattar dimensionen Extraversion med att denna borde kunna relateras positivt 

till båda ledarkriterierna men något starkare till leader emergence än till leadership 

effectiveness. Extraversion tar sig uttryck genom att individen är energisk, livfull, aktiv, 

rastlös, uthållig, bestämd, utåtriktad, ej tystlåten.  

Openness 

Studien anger att individer med hög grad i dimensionen Openness är mer troliga att bli 

utsedda till ledare, leader emergence, samt ha ett effektivt ledarskap, leadership effectiveness. 

Openness är enligt studien öppenhet för oliktänkande och kreativitet, där kreativitet framhålls 

som särskilt viktigt.  

Agreeableness 

Enligt studien är dimensionen Agreeableness tvetydlig när det kommer till om den inverkar 

positivt eller negativt på ledarskap. Viss forskning tyder på att för hög grad av Agreeableness 

är negativt för ett framgångsrikt ledarskap, emedan annan visar på motsatsen. Dimensionen 

visar sig i individen som adjektiven känslig, välvillig, taktfull, anspråkslös samt ha en 

förmåga att arbeta självständigt på så sätt att inte ha behov av att vara en del i en gemenskap.  
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Conscientiousness 

Författarna till studien skriver att de antar att målmedvetna individer kommer vara mer 

effektiva ledare då de är mer envisa och uthålliga. Studien lyfter fram målinriktad, 

initiativtagande, uthållig och slutförande som positiva egenskaper för ett effektivt ledarskap. 

Studien anger inget rörande leader emergence, men framhåller att dimensionen 

Conscientiousness har med hur en individ presterar på jobbet, vilket i sig innebär att det är 

leadership effectiveness det handlar om.   

Sammanfattningsvis anger författarna att det finns goda skäl att anta att dimensionerna 

Neuroticism, Extraversion och Openness kan kopplas till såväl leader emergence som 

leadership effectiveness. De utelämnar sammanfattande slutsatser angående dimensionerna 

Agreeablenness och Conscientiousness. Vår bedömning av detta är att den ena är tvetydig, 

och den andra enbart kan kopplas till leadership effectiveness.  

4.2. Framgångsrikt ledarskap enligt ”Utvecklande ledarskap” 

4.2.1. Transformational leadership 

Under 1990-talets andra hälft influerades stor del av internationell forskning inom  ledarskaps 

av Professor Bernard M. Bass (f 1925) och den amerikanska ledarskapsmodellen 

Transformational leadership. Det transformativa ledarskapet fokuserar på att ledaren påverkar 

underställda att förmå dessa att prestera bortom deras egna personliga intressen. Ledarskapet 

präglas till stora delar av inspiration, stimulans och chefens egna engagemang. (Bass, 1998) 

Det transformativa ledarskapet har sina rötter i forskning som påbörjades redan under 1980-

talet inom myndigheter och företag i USA och inte minst inom den amerikanska militären. 

Drivande var de förändringar som den amerikanska militären upplevde i samhället och som 

resulterat i en ny typ av soldater och officerare som i större utsträckning påvisade ett behov av 

att känna engagemang och tillfredställelse i sitt arbete. (Bass, 1998) Ledarskapsmodellen har 

fått ett högt internationellt och vetenskapligt erkännande och beskriver ledarskapet utifrån 

fyra beståndsdelar. Idealistiskt inflytande handlar om karisma - att som chef vara en förebild 

för sina underställda. Respekt och tillit erhålls genom att chefen är konsekvent och uppvisar 

en bra värdegrund. Hand i hand med idealistiskt inflytande går inspirerande motivation. Det 

bygger på att chefen motiverar och inspirerar medarbetare med sin optimism och entusiasm. 

Medarbetarna uppmuntras till att leverera bra resultat och chefens förväntningar på 

medarbetarna kommuniceras. Med intellektuell stimulans kan den transformative ledaren 

uppmuntra medarbetarnas kreativitet och innovativa inställning. Det handlar om att som chef 

vara lyhörd och tillvarata organisationens kompetens och idéer vilket skapar delaktighet. Alla 

grupper består av människor och det individuella hänsynstagandet påvisar acceptansen för 

individuella olikheter. Individuella behov tillgodoses bäst genom mentorskap och ett 

ledarskap som bygger på att chefen är närvarande. (Bass, 1998) Det vore naturligt att 

eftersträva ett mer transformativt ledarskap framför ett konventionellt dito men forskning 

visar att det konventionella ledarskapet alltjämt är väldigt framgångsrikt i flera sammanhang. 

Denna form av ledarskap är faktiskt efterfrågat av medarbetare inom vissa 

verksamhetsområden där personalen inte uttrycker samma behov av bekräftelse. (Alvesson, 

2013) 



27 

 

4.2.2. Den svenska ledarskapsmodellen 

Vid framtagandet av den nya svenska ledarskapsmodellen valde FHS
3
 att beskriva 

Transformational leadership med begreppet Utvecklande ledarskap. Anledningen var att det 

ansågs att denna förklaring av ordet transformativt var mer allomfattande än ord som 

omvandling eller förvandling, och bättre skildrar modellens egentliga innebörd. (Larsson and 

Kallenberg, 2006) Den stora skillnaden på den svenska kontra den amerikanska modellen är 

den kulturanpassning som den svenska modellen genomgått. Bland annat har vikten av 

ledarens karisma tonats ner.  

 

Utvecklande ledarskap (UL) utgör sedan 2003 Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell och 

sedan 2004 tillämpas den även inom såväl statlig som kommunala sektorer. Även inom delar 

av det privata näringslivet utbildas det på 

UL. (Försvarshögskolan, 2012) Modellen 

har från 2003 vidareutvecklats flertalet 

gånger och har från 2017 även en 

utvecklad ledarstil som benämns det 

destruktiva ledarskapet. (Larsson et al., 

2017)  

 

Den svenska ledarskapsmodellen består 

av tre huvudkomponenter 

Ledarkaraktäristika, Omgivnings-

karaktäristika och Ledarstilar och 

beskrivs bl.a. i boken 

Ledarskapsmodellen (Larsson et al., 

2017).  

 

Ledarkaraktäristika omfattar delarna 

grundläggande förutsättningar och 

önskvärda kompetenser. Ju bättre 

grundläggande förutsättningar en person 

har desto större möjligheter finns det att 

utveckla de önskvärda kompetenserna. En 

bra kombination av grundläggande 

förutsättningar och önskvärda 

kompetenser är nödvändigt för ett bra 

ledarskap, men de är ingen garanti för 

detsamma.  

 

Omgivningskaraktäristika illustrerar den omgivning i vilket ledarskapet utövas. De tre delarna 

omvärlden, organisationen och gruppen påverkar varandra ömsesidigt och påverkar utövandet 

av ledarskapet.  

                                                 
3
 Försvarshögskolan 
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Ledarstilar indelas i tre huvudgrupper, Utvecklande ledarskap, Konventionellt ledarskap och 

Destruktivt ledarskap. Ledarstilen Utvecklande ledarskap utvecklas nedan och en kortare 

redogörelse avseende det Konventionella ledarskapet beskriv i bakgrundskapitlet. Åsikterna 

går isär huruvida det är avsikten med ett beteende som avgör om ledarskapet kan anses som 

destruktivt eller om det istället är resultatet som beteendet medför som gör detta. (Fors 

Brandebo et al., 2018) Det destruktiva ledarskapet innefattar både aktiva och passiva former. 

Till de aktiva destruktiva beteendena hör arrogans, orättvishet, falskhet och hot om 

bestraffningar. Till de mer passiva formerna hör osäkerhet, otydlighet, feghet och den ledarstil 

som benämns ”låt-gå-ledarskap”. (Larsson et al., 2017) De olika stilarna är placerade på två 

axlar, Organisatoriskt resultat och Individuell utveckling. En ledare använder ledarstilarna i 

olika stor utsträckning men det är det utvecklande ledarskapet som eftersträvas.  

Något som modellen framhåller som vitalt är förmågan social kompetens. Social kompetens 

förklaras med färdigheten att hantera kulturella, strukturella och känslomässiga utmaningar i 

interaktion med andra i syfte att i denna relation skapa förtroende. Det innebär att en ledare 

kan anpassa sig efter situation och omgivning och agera följsamt. Vidare ställs krav på 

förmåga att hantera strukturella perspektiv som makt och hierarkier. Sist men inte minst måste 

ledaren kunna hantera individers inneboende olikheter med stor flexibilitet. (Larsson et al., 

2017) 

 

Under officersutbildningen får officeren och specialistofficeren utbildning i den svenska 

modellen och Utvecklande ledarskap i olika mängd. Även vid de efterföljande 

vidareutbildningarna återfinns utbildning inom konceptet Utvecklande ledarskap. 

(Försvarshögskolan, 2015) 

Försvarsmakten utvecklar kontinuerligt sina medarbetare och chefer genom medarbetarsamtal 

och individuella utvecklingsplaner. Det finns en viss spårbarhet mellan utvecklande ledarskap 

och den mall som militära chefer använder när de genomför medarbetarsamtal med sina 

medarbetare. Här sker bedömning utifrån fyra kriterier; Öppenhet, Resultat, Ansvar i 

verksamheten och Ansvar i bemötande. Dessa kriterier kan kompletteras med ytterligare 

kriterier baserat på person ex förmåga att vara ihärdig, självgående, flexibel, serviceinriktad, 

kreativ, strategisk etc. Även ledaregenskaper förekommer som ett eget kriterie och beskrivs 

med ord som engagemang, delaktighet och motivation. (Lindelöw Danielsson, 2003) 

Den svenska ledarskapsmodellen inkluderar ett mätverktyg för ledarbeteenden benämnt 

Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning (ULL). Ledarbedömningen görs av såväl individen 

själv som medarbetare. Bedömningen kallas även 360-gradersbedömning då den utgår från 

fler än individens egen självskattning. (Gerry et al., 2003) 

4.2.3. Ledarstilen Utvecklande ledarskap  

Att som ledare vara ett föredöme handlar om att vara en förebild som vågar ta ansvar och 

agerar enligt värdegrunden. Den som agerar på ett föredömligt sätt skapar trovärdighet som 

bygger lojalitet, tillit och respekt. Beteendet är beroende av att ledaren har god självkännedom 

och rätt mental inställning. Ett chefskap inkluderar ofta formella skyldigheter och det är 
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ledarens uppgift att fullt ut axla detta ansvar. Det innefattar att ha djärvheten att ta det 

kollektiva ansvaret vid motgång men även att dela med sig av framgångens behag. (Larsson et 

al., 2017) 

Som ledare är rollen som handledare och mentor en mycket viktig del, inte minst i 

utvecklingen av yngre kollegor. Den personliga omtanken innebär att ledaren ser individen 

och är medveten om medarbetarnas personliga behov såväl i tjänsten som privat.  

Återkoppling framhålls som en av de viktigaste beståndsdelarna där uppföljning och feedback 

delges i utvecklande syfte. Här förespråkas en rak och tydlig kommunikation från en ledare 

som aktivt lyssnar till vad medarbetarna ger uttryck för. (Larsson et al., 2017) 

Medarbetare som finner egen drivkraft i det arbete som genomförs ökar organisationens 

produktivitet. UL framhåller att inspiration och motivation är nödvändiga för att stimulera till 

både delaktighet och kreativitet. Delaktighet nås genom att som ledare tillsammans med sina 

medarbetare utveckla eller kommunicera de gemensamma mål som ska uppnås men även hur 

detta ska göras. Med öppenhet och lyhördhet uppmuntras medarbetare att komma med nya 

tankar och idéer. Under inspiration och motivation inryms även sättet på vilket ledaren 

förmedlar sitt budskap ut i organisationen. Känslor, ordval, tonfall och kroppsspråk kommer 

inverka på hur ett budskap tas emot av andra. (Larsson et al., 2017) 
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5. Empiri 

Empirin består dels av skrivelsen FM Ledarkriterier och dels av resultat av genomförda 

intervjuer. FM Ledarkriterier visar de krav som Försvarsmaktens ledning ställer på en chef 

på mellannivå, emedan intervjuerna påvisar vilka ledaregenskaper underställda anser 

önskvärda hos framtida chefer.  

5.1. Försvarsmaktens ledarkriterier 

När officerare skall utvecklas mot befattningar på mellannivå sker bedömning av deras 

potential utifrån sex önskvärda kriterier vilka framgår av skrivelsen ”FM2016:4712:1 FM 

ledarprofiler/ledarkriterier avseende OF/CF 4, 5 samt 6” (I uppsatsen förkortat till FM 

Ledarkriterier, bilaga 1). (Försvarsmakten, 2016) I skrivelsen används ett flertal olika begrepp 

för att klargöra vilka krav som ställs på en blivande chef i FM på högre ledningsnivå. 

Ledarkriterierna är framtagna av den högsta militära ledningsnivån.  

Kriterierna är beskrivna utifrån personliga beteenden med tydliga kopplingar till individens 

egen personlighet. Önskvärda kompetenser avseende chefers ledarskap i Försvarsmakten kan 

enligt skrivelsen koncentreras till i sex olika kategorier där hälften anses omfatta beteenden 

som kan relateras till uppgiftsorienterat ledarskap och den andra hälften till relationsorienterat 

ledarskap;  

(1) Helhetssyn och Problemlösning (Uppgiftsorienterat beteende), (2) Resultatorientering 

(Uppgiftsorienterat beteende), (3) Mod och Stabilitet (Uppgiftsorienterat beteende), (4) 

Påverkan-Influens (Relationsorienterat beteende), (5) Kommunikation (Relationsorienterat 

beteende), (6) Samarbete (Relationsorienterat beteende). 

Även om FM ledarkriterier främst är avsedda att användas vid urval av framtidens militära 

chefer samt vid nominering av officerare mot högre officersutbildningar så kommer de ändå 

att påverka officerare på lägre nivåer i FM. Därmed kan kriterierna med fördel användas av 

chefer på alla nivåer i FM vid utveckling av yngre officerare genom exempelvis coaching och 

mentorskap. Med fastställda bedömningskriterier vill FM också frambringa initiativkraft och 

ökad motivation hos medarbetarna eftersom de medvetandegör om vad som faktiskt förväntas 

av medarbetarna. (Försvarsmakten, 2016).  

Föredömligt har FM byggt sina kriterier på vetenskaplig grund i och med bakgrund i 

Traitteorin och femfaktormodellens koppling till framgångsrikt ledarskap. Som fotnot i FM 

Ledarkriterier anges att “Samtliga nämnda kompetenser och egenskaper kan dock på ett 

positivt vis relateras till femfaktormodellen samt dess koppling till framgång i ledarskap. 

Femfaktormodellen utgör ett empiriskt ramverk baserat på traitteori och är den mest 

beprövade modellen för personlighetsmätning inom urval och rekrytering.” Vidare kan vi 

läsa att ledarkriterierna i hög grad anses vara objektivt mätbara med hjälp av ”urvalsverktyg 

som bygger på Femfaktormodellen”. (Försvarsmakten, 2016, s.1). Egenskaper är viktiga för 

att utröna ledarpotential och detta kan göras mätbart med olika egenskapstest. Det anges dock 

inte i dokumentet vilket mätverktyg som skall användas. 
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5.2. Intervjuresultat 

5.2.1. Personliga förutsättningar 

De personliga förutsättningarna utgör ingen egen kategori utan ska ses som individuella 

kvalifikationer hos en ledare som skapar goda förutsättningar för ett mer framgångsrikt 

ledarskap. Enligt respondenterna behöver chefen inneha ett antal essentiella personliga 

förutsättningar som direkt kommer att påverka hur ledarskapet utövas. De personliga 

förutsättningarna är individuella men samtidigt fundamentala för ledare på alla nivåer.  

 

Kunskap 

 

En chef har lättare att driva igenom sitt ledarskap om de som leds uppfattar att chefen är 

kunnig inom det område som ledarskapet utövas. Med det inte sagt att chefen ska eller kan ha 

detaljkunskap om hur all verksamhet ska bedrivas. Det handlar snarare om hur kunskaper som 

underbygger chefs- och ledarrollen skapar förtroende i de beslut som chefen fattar.  

 

”Du behöver vara kunnig men det innebär inte att du som chef måste vara 

bäst.” (Respondent 7) 

 

Respondenter gav uttryck för att även om chefen har en inneboende vilja att kunna mycket om 

ett specifikt område så är detta inte alltid eftersträvansvärt. 

 

”Chefen kunde inte hålla en detaljnivå inom alla områden. Han var tvungen att 

släppa kontrollen, annars hade vi inte kommit framåt.” (Respondent 5) 

 

Erfarenhet 

 

Kunskap kan även vara ett resultat av erfarenhet, en annan personlig egenskap som flera 

respondenter lyfte fram som önskvärd hos en chef. Någon gav uttryck för att breda och 

balanserade erfarenheter väger tyngre än smala och ensidiga dito.  

 

”Fysisk ålder hos en chef är inte viktigt för mig. […] Det handlar snarare om 

mental utveckling och mognad” (Respondent 7) 

 

Erfarenheter är individuella och kan grunda sig i såväl positiva som negativa upplevelser. Hur 

dessa sedan omhändertas och bearbetas kommer att forma individens personliga 

ledarskapsutveckling och dennes sätt att ta sig an nya utmaningar.  

”Man kan inte ställa krav hur som helst, vi är alla olika som individer och har 

varierande förutsättningar och erfarenhet.” (Respondent 9) 

 

Begåvning 

 
Begåvning är ett mångfacetterat begrepp som vi tycker sammanfattar respondenternas 

uppfattningar avseende chefens skicklighet inom vissa områden. Det handlar exempelvis om 
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eftersträvansvärda förmågor hos en chef, t.ex. att skapa sig ett helhetsperspektiv genom att 

uppskatta oliktänkande, uppvisa intellektuell och god analytisk förmåga. 

 

”Chefen skall kunna gå in i det komplexa rummet och hantera icke-linjära 

problem” (Respondent 3) 

 

Empirin visar vidare att begåvning handlar om att visa gott omdöme och en förmåga att agera 

eftertänksamt. En respondent underströk vikten av chefens begåvning och risken med 

bristande begåvning hos en chef.  

 

”Med för många personliga tillkortakommanden blir man mindre trovärdig som 

chef.” (Respondent 1) 

 

5.2.2. Resultat 

Inom ledarskapsområdet får ofta chefer frågan om de anser sig vara resultat- eller 

personalinriktade. Våra respondenter uttryckte tydligt att chefens fokus skall vara målet och 

syfte med verksamheten dvs. resultatinriktat. Verksamheten ska sedan genomdrivas med 

beslutsamt och följas upp.    

Beslutsamhet 

I kategorin Beslutsamhet inordnas koder som handlar om chefens förmåga till beslutsfattande. 

Samtliga respondenter tog vid flera tillfällen upp att ett bra ledarskap bygger på att chefen kan 

fatta beslut. Flera respondenter talar om den stress som uppstår vid uteblivna eller försenade 

beslut från chefen. Respondenterna beskriver att beslutsfattandet inte skall vara ensidigt, utan 

snarare adaptivt och situationsanpassat. Flera respondenter nämnde förmågan att fatta 

obekväma beslut, beslut som går emot en underställds vilja eller beslut som påverkar en 

underställds enhets egna målsättningar negativt. 

”Den bäste chefen är den som är beslutsam när så krävs men även när så är 

möjligt ger plats för de mjuka värdena.” (Respondent 1) 

Beslutet kanske fattas bättre på en annan nivå och om det är på underställd nivå skall chefen 

ge mandat och handlingsfrihet till den underställde chefen att fatta beslutet. Beslutsfattandet 

handlar också om vilka beslut som fattas.  

”Mod är att våga ta beslut och våga göra något annorlunda. Att ha modet att 

våga vara chef helt enkelt” (Respondent 5) 

 

Chefen måste kunna motivera sitt beslut, stå för det och inte lämna de obekväma besluten åt 

underställd chef för att göra det lätt för sig. Fattade beslut, såväl positiva som negativa för 

underställd personal, måste chefen kunna kommunicera på ett sätt för underställda så att dessa 

förstår beslutet och att inga otydligheter råder om chefens beslut.  
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”Jag upplevde att han var ärlig och såg till de underställdas bästa utan att 

stryka oss medhårs. […] Jag upplevde att de beslut han fattade var det bästa beslut han 

kunde fatta.” (Respondent 7) 

Flera respondenter talade om vikten av att chefen måste vara tydlig i sina prioriteringar. Det 

som stressade flera respondenter var när chefen inte kunde prioritera mellan givna uppgifter 

utan istället framhåller att allt är lika viktigt. Något som uttrycktes på flera olika sätt var 

önskemålet om att chefen skall vara tydlig med ”sin vilja” och förmågan att driva 

verksamheten i enlighet med denna. Även chefens förmåga att driva verksamheten i enlighet 

med sin vilja, chefens drivkraft, är central för flera respondenter. 

”Om man inte driver igenom beslut så är man inte ansvarsfull som chef.” 

(Respondent 4) 

 

Uppföljning 

Under epitetet Uppföljning fanns förhållandevis många koder där respondenterna uttryckt vad 

de inte vill se i chefens ledarskap. Dessa koder handlade nästan uteslutande om att de inte 

uppskattade en chef som kontrollerade dem.  

”Väldigt kontrollerande personer är inga bra ledare. […] Det leder till att folk 

inte gör mer än vad som förväntas.” (Respondent 4) 

 

Respondenterna uttryckte ändå att kontroll var viktigt, men de vill inte känna sig 

kontrollerade. Ett av chefens verktyg för att veta om verksamheten går i den riktning chefen 

pekat ut, är just att kontrollera underställdas genomförande, men det bör enligt flera av 

respondenterna ske på annat sätt än genom ”ren kontroll”.  

”Jag vill att chefen kontrollerar mig men det ska inte vara påtvingat. 

Underställda ska hellre föda chefen med information.” (Respondent 5) 

 

Chefen kan följa upp verksamheten genom att fråga den underställda vilket stöd denna vill ha 

för att kunna genomföra sin verksamhet. Chefen skall följa upp verksamheten genom att 

aktivt intressera sig för hur det går på den underställdes enhet och uppmuntra till att den 

underställde aktivt rapporterar sin verksamhet. På så sätt kontrollerar chefen sina medarbetare 

utan att dessa känner sig kontrollerade. Syftet med uppföljningen är det viktiga, att den leder 

till att målbilden uppnås på bästa sätt. 

”Det är viktigt att chefen följer upp sina underställda men det handlar om att 

som chef prioritera och göra avvägningar.” (Respondent 1) 

 

Tydlighet 

Epitetet Tydlighet är svårt att placera in under en specifik kategori då den spänner över 

samtliga kategorier. I kategorin Resultat handlar behovet av tydlighet om att det är viktigt att 

chefen är tydlig med sin vilja så att de underställda kan handla i chefens anda. En av 



34 

 

respondenterna eftersökte tydlighet i olika beslut så att underställda förstår besluten och att 

besluten på så sätt lättare kan efterföljas: 

”Det är inte viktigt att chefen är rättvis men det är viktigt att chefen kan 

motivera varför han inte är rättvis.” (Respondent 5) 

Speciellt viktigt är med tydlighet är det när brist på beslut finns eller att underställda inte har 

möjlighet att kommunicera med sin chef. Chefen måste ha en tydlig målbild och 

kommunicera den tydligt med sina underställda. Tydligheten kan ta sig uttryck i enkelhet. 

”Chefen kan förankra genom att förenkla”. (Respondent 1) 

I negativa termer uttryckte respondenterna att de inte vill ha ett ledarskap där chefen inte är 

konsekvent i sin kommunikation. De vill inte att chefen lindar in saker utan är rak och tydlig 

även om beslutet eller det som skall förmedlas är av den otrevliga typen. Otydliga beslut eller 

”icke-beslut” i sig upplevdes negativt hos respondenterna. 

”En miljö där det inte fattas några beslut, som präglas av otydlighet, skapar 

stress hos mig.[…] När en chef inte kan förklara och motivera sina beslut. […] Han 

eftersträvade alltid konsensusbeslut vilket i sin tur ledde till att vi aldrig kom vidare.” 

(Respondent 7) 

 

Chefens förmåga att skapa struktur omkring sig tar sig uttryck i att underställda ser att det 

finns en tydlig strukturerad organisation, strukturerade och lättbegripliga orderverk och 

styrdokument vilket gör att underställda har möjlighet att arbeta effektivt.  

”Chefen måste se till att folk har förutsättningar att lösa sina uppgifter.” 

(Respondent 4)  

Delaktighet 

Genom delegering av uppgifter och tydliga mandat skapar chefen delaktighet hos 

underställda. Delaktigheten var viktig för motivationen hos respondenterna: 

”En chef som systematiskt sätter ner foten uppmuntrar inte till delaktighet och 

kollektivets gemensamma högre intellekt ...” (Respondent 1) 

Att delegera uppgifter innebär att chefen använder tillgängliga resurser på bästa sätt. Flera 

respondenter talade om vikten av att som chef ta in underlag från de som har rätt kompetens 

inom området. En negativ egenskap hos en chef var att bestämma saker över huvudet på 

underställda. 

”Ett dåligt ledarskap är att inte ta in funktionsspeciallister eller 

stödfunktioner[…]deras inputs. De sitter ju där förhoppningsvis för att de kan och är experter 

på det de skall göra.” (Respondent 2) 

Tar chefen in underlag från de som har rätt kompetens skapas en känsla av delaktighet i 

arbetet mot målbilden vilket skapar motivation hos de underställda. 
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”Om man ser att de underställda har kloka synpunkter och att de omhändertas 

skapas delaktighet i organisationen.” (Respondent 1) 

 

5.2.3. Bekräftelse 

En chef som ger personlig feedback ser den underställde och intresserar sig för honom eller 

henne. Detta ger bekräftelse till den underställde och det utvecklar den underställde i sin 

profession. Genom att på olika sätt engagera samtliga underställda skapar chefen en känsla av 

delaktighet hos de underställda och deras underställda vilket i sin tur kan skapa en känsla av 

bekräftelse.  

Utveckla underställda 

För flertalet av respondenterna var det viktigt att chefen säkerställer sina underställdas 

kompetens och att de kontinuerligt fick fortsätta utvecklas. I planeringen för individens 

utveckling var det viktigt för flera respondenter att de fick vara med och påverka sin egen 

utveckling. Att fortsätta utveckla sina underställda inte enbart mot vad chefen tycker är 

viktigt, utan även vad den underställde själv är intresserad av är en viktig del i utvecklingen.  

Även arbetsuppgifterna i sig var viktiga för respondenterna. De ska vara stimulerande och 

varierande. Om detta inte längre upplevs vill respondenterna att chefen är lyhörd och i 

möjligaste mån tillser att den underställde kan byta befattning eller få förändrade 

arbetsuppgifter. En chef som bjuder in till dialog är önskvärt och om den underställde inte 

själv har klart för sig vad den vill ses det positivt på att chefen coachar sina medarbetare.  

”För mig är det viktigt att chefen har långsiktighet så att jag kan ha 

långsiktighet på min nivå […]långsiktighet i utveckling av underställd personal […] så att vi i 

medarbetarsamtalet kan skapa en bra resurs för Försvarsmakten, för bataljonschefen.   

(Respondent 6) 

 

Återkoppling 

Feedback var inte särskilt vanligt förekommande och vi misstänker att det beror på att det är 

en så pass självklar del i officerarens vardag att detta tas för givet. Respondenterna uttryckte 

dock att chefen bör ge feedback mer i förbifarten, den spontana uppskattningen chefen kan 

visa genom en klapp på axeln är viktig. Några respondenter talade om konsekvenserna som 

kan uppstå när chefen inte visar uppskattning - när chefen istället förminskar medarbetare.  

”Feedback underifrån är viktigare för mig personligen men kommer inte rätt 

feedback uppifrån är det stopp i karriären[…]och det påverkar sådant som RALS
4
” 

Respondent 2 

 

Samtidigt som respondenterna framhöll en vilja att få feedback från chefen uttryckte de inget 

behov av att få ge chefen personlig feedback vilket vi upplevde som anmärkningsvärt. 

                                                 
4
 Ramavtal om löner med mera inom det statliga avtalsområdet 
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”Personligen har jag behov av att få både positiv och negativ bekräftelse. […] 

Allt för att kunna utvecklas. […] Ensidig feedback skapar en känsla av misstänksamhet hos 

mig.” (Respondent 7) 

 

Ansvar 

Chefen kan skapa en känsla av bekräftelse genom att visa tillit till medarbetarna. Om chefen 

tilldelar underställda eget ansvar i hur denne vill genomföra det arbete man är ålagd att 

genomföra, kommer den underställde känna chefens tillit. Om chefen visar tillit till 

medarbetarna visar det också att chefen värdesätter personalens kapacitet och den underställde 

känner sig bekräftad i sin yrkesroll.  

”Att leda experter kräver ett annat ledarskap. Det kräver en förståelse. […] 

måste som chef låta individer vara i sina egna arbetsfält.” (Respondent 9) 

 

Flera respondenter nämner ”frihet under ansvar” och båda orden är viktiga. Dels handlar det 

om att själv ha frihet att bestämma över hur något skall göras dels att individen får 

möjligheten att ta det ansvar detta kräver.  

”Jag styrde helt min egen arbetstid. Man hade några få fastställda möten bara. 

[…] I övrigt styrde jag själv min arbetstid.” (Respondent 5) 

Påverkan 

Påverkan handlar för flera av respondenterna om möjligheten att få påverka beslut och känna 

att de är en del av beslutsprocessen. Det handlar även om att chefen inte själv kan vara 

experten i alla områden – chefen skall ta tillvara på den expertis som finns i arbetslaget. 

Expertisen kan finnas bland underställda chefer eller i staben och respondenterna uttrycker 

enigt att en bra chef tar stöd av de som kan området bäst. Att som chef visa att man inte alltid 

vet bäst utan rådfrågar organisationen är ett uppskattat beteende. Olika sätt som chefen kan 

skapa påverkansmöjligheter och känsla av delaktighet hos sina underställda är tex. att 

involvera de underställda i planeringen av en uppgift.  

”Jag har flera gånger ångrat att jag inte valde civilingenjörsutbildningen 

[…]beror mest på hur jag blivit behandlad bitvis[…]inte som person utan mer om man tittar 

på kompetens, och inte nyttjat min kompetens[…]Jag har ändå tyckt att vissa saker här är 

viktigare[…]fritt jobb[…]möjlighet att påverka min egen tid, mina egna arbetsuppgifter och 

styra jättemycket min egen tid och det har jag sett som väldigt viktigt.” (Respondent 2) 

 

Tillgänglighet 

Chefen bör i samtal med underställda vara mentalt närvarande och fokuserad. Det handlar 

dock inte enbart om närvaron i det enskilda mötet, utan även att chefen finns tillgänglig vid 

andra tillfällen när personalen behöver det. En chef som upplevs som icke-närvarande av de 

underställda får svårare att visa att hon eller han har tid för dem.  
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”Här har jag inte samma kontakt med chefen. Det är väldigt sällan vi ses 

faktiskt. Förut jobbade jag närmare min chef. […] Idag är distansen mellan mig och min 

högre chef ljusår längre.” (Respondent 5) 

 

En chef där ”dörren alltid står öppen” för sina underställda skapar en känsla av att chefen tar 

sig tid för de underställda när behovet uppstår, och den underställde känner sig sedd av chefen 

och därmed bekräftad. Detta gäller i såväl yrkesrelaterade som mer personliga spörsmål.  

”[…]har man underställd personal får man ta den tiden det tar”(Respondent 8) 

5.2.4. Samhörighet 

I kategorin samhörighet inordnade vi begrepp som relateras till känslan av att tillhöra en 

grupp. En av respondenterna beskrev samhörighet på följande vis; 

”Kraften att arbeta mot målet kommer från att göra det tillsammans. Kraften ur 

samhörighet är större än enskilda individers sammanslagna effekt.”(Respondent 6) 

Ett begrepp som ofta förekommer i militära sammanhang är ”Förbandsanda”. 

”Förbandsanda är att när någon hälsar på mig på kaserngården och jag känner 

en samhörighet även om jag inte vet vem det är.[…] När man pratar om två individer som 

inte känner varandra men vi kan ändå säga vi. Förbandsanda är allt vi gör för att hamna 

där.” (Respondent 5) 

 

Lagkänsla 

När respondenterna beskrev lagkänsla framkom ett behov hos medarbetarna att känna att de 

var en del av något större, en kugge i ett maskineri.  

”Att få en individ att förstå att jag är en liten kugge i det stora och jag har en 

stor del i att vi skall lyckas tillsammans[…]man kan dra paralleller till lagidrott[…]laget är 

inte bättre än den sämste spelaren, det kan användas även i Försvarsmakten, i gruppen, i 

stridsparet, i plutonen, i kompaniet.” (Respondent 2) 

Flera beskrev att de fann större tillfredställelse i att uppnå resultat tillsammans med andra 

framför att själv åstadkomma något på egen hand. Att ha en lagkänsla kommer från att ha en 

samhörighet, att höra ihop med och interagera med andra människor. Samtidigt poängterades 

att sammanhållning inte är något som kan krävas eller för den skulle beordras av en chef.  

”Det märkligaste jag varit med om var när en chef beordrade oss att ha en 

lagkänsla.-Vi är ett team!” (Respondent 1) 

Förbandsanda är ett fenomen som växer fram i ett arbetslag och som är beroende av flera 

olika parametrar som till del ligger utanför chefens kontroll och möjlighet att påverka direkt. 

En kollektivt förankrad inställning att uppnå ett specifikt mål kan skapa en känsla gemenskap. 

Samtidigt kan en stark gemenskap leda till att gemensamma mål uppfylls både snabbare och 

med bättre resultat och med större tillfredställelse än att nå resultatet själv.   
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”Det är bittert att förlora själv, men ännu mer bittert att förlora tillsammans. 

Det är glädjande att vinna själv, men ännu mer glädjande att vinna tillsammans”. 

(Respondent 2) 

Lojalitet 

Lojalitet tar enligt respondenterna sitt ursprung i medarbetarnas uppfattning av chefens 

ärlighet. Är chefen lojal mot medlemmarna i gruppen, mot sin högre chef samt den uppgift 

som gruppen är satt att genomföra så skapas i gruppen en känsla av samhörighet. Lojalitet 

baseras till stor del på chefens uppriktighet. En chef som står vid sitt ord och ställer sig bakom 

och stöttar sina underställda kommer sannolikt att kunna omge sig med lojala medarbetare.  

”Jag finns till för min chef, för att kunna effektuera chefens vilja. […] Min 

uppgift var att göra chefens liv lätt.” (Respondent 7) 

 

Närvaro 

Chefen är mer än bara förvaltningschef. Med det menade vissa respondenter att det är viktigt 

att se individen och visa intresse för deras behov och den situation som de befinner sig i. Det 

finns också en signaleffekt i att uppmärksamma enskilda och synliggöra dessa för övriga 

medarbetare som ingår i samma arbetslag. 

”Ett bra ledarskap är att även se den lilla individen i det stora[…]en sådan 

enkel sak som att kunna namn på enskilda längst ner i kedjan[…]när chefen tilltalar mig med 

namn ger det en känsla av att ”chefen ser mig” (Respondent 2) 

Genom att vara närvarande i verksamheten och synas i den arbetsmiljö där kärnverksamheten 

bedrivs skapas relationer mellan chef och underställda som annars är svåra att åstadkomma.  

”Närvaro i verksamheten är viktigt […] Ibland behövs den direkta 

kommunikationen. […] Om man är genuint intresserad får man ut mer av samtalet.” 

(Respondent 1) 

Intresset för de underställda måste uppfattas som genuint och ärligt. Om individen inte 

upplever intresset som genuint riskerar chefens närvaro att leda till det motsatta.  

”Det är viktigt att chefen är intresserad på riktigt om de är ute i 

verksamheten[…]hycklar de intresse märks det och de är bara i vägen, då är det bättre att de 

inte kommer alls.” (Respondent 6) 

Närvaro behöver inte nödvändigtvis vara den fysiska närvaron. Lika viktigt är det att chefen 

är mentalt närvarande i mötet med människor. Det ställer i sin tur krav på att chefen avsätter 

tid för sina medarbetare och aktivt lyssnar till de signaler som personalen kommunicerar. 

”Man behöver inte alltid ha ett motiv med att visa närvaro. […] viktigt att vara i 

verksamheten och ha samtalet” (Respondent 9) 
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Kontexten i vilken chefen visar närvaro är enligt respondenterna underordnat 

närvarofrekvensen, dvs. hur ofta besöken genomförs. Det kan dock finnas tillfällen där 

chefens närvaro är viktigare än vid andra, om inte annat för att få medarbetarna att känna sig 

viktiga och betydelsefulla. 

”Vill man att något skall göras är det viktigt att man är där själv, som chef” 

(Respondent 2) 

Social kompetens 

Social kompetens är en eftertraktad förmåga inte bara hos chefer och ledare. Fallenheten att 

kunna hantera olika typer av individer och interagera med dessa är en förmåga som egentligen 

handlar om att kunna spegla motparten. Det innebär att man lyssnar på och känner av vilken 

sinnesstämning motparten befinner sig i. Ju större organisation desto fler olika typer av 

individer har chefen att hantera. Att vara socialt anpassningsbar skapar förutsättningar för att 

som chef uppfattas som empatisk. Det handlar om att kunna ”tala med bönder på bönder 

språk och med de lärda på latin”. 

Det empiriska underlaget visar att social kompetens innebär att som chef kunna vara socialt 

anpassningsbar och följsam. En viktig aspekt hos chefen är att känna av motpartens 

sinnesstämning och kunna spegla motparten. Det ställer krav på att chefen är närvarande i 

mötet med andra och aktivt lyssnar på det som sägs, inte bara verbalt. En chef som har social 

kompetens kommer inte behöva anstränga sig lika mycket i sitt ledarskap som en chef som 

har bristande social kompetens. 

”Jag tycker att social kompetens är viktigt. Har man det så kommer man att få 

med sig folk.” (Respondent 4) 

 

 ”Ska man nå resultat måste man ha personalen med sig. […] Då får man 

personalen att göra det där lilla extra.” (Respondent 4) 

 

5.2.5. Förtroende 

Kategorin Förtroende omfamnar empiri som beskriver förväntningar på hur en chef och ledare 

förväntas agera. Det handlar om värdering av chefens pålitlighet och trovärdighet i att leda 

verksamhet och personal. Utmärkande epitet som hamnade i denna kategori är tillit, 

föredömligt agerande, lyhördhet, ödmjukhet och mänsklighet.  

Kategorin Förtroende har flera dimensioner i sig. Respondenternas svar handlade om såväl 

chefens förmåga att visa förtroende för de underställda, som de underställdas förtroende för 

chefen. Förtroende kan skapas genom någon av de andra kategorierna eller genom egna 

underliggande epitet inom kategorin förtroende.  

Tillit 

Tillit är något som respondenterna ansåg att chefen förtjänar och inte kan utkräva. Det kräver 

emellertid att chefen tydligt visar tilltro till sina underställda.  
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”Stabschefen som var en svensk, gav mig sitt förtroende. Han sa till mig att jag 

skulle fortsätta med det jag gjorde. […] -Jag täcker din rygg. […] Jag kände mig skyddad.” 

(Respondent 7) 

 

Ärlighet och kommunikation bygger på en ömsesidig öppenhet och en förmåga hos chefen att 

bjuda in till frispråkiga diskussioner. Ett sådant handlande framkallar en känsla av trygghet 

och säkerhet hos individen vilket skapar mod att agera självständigt. Känslor som misstro och 

en chef med stort kontrollbehov har en negativ inverkan på tilliten mellan chef och 

medarbetare. Tillit var även kopplat till beslutsfattande, att våga fatta beslut.  

”En chef som kan och vågar fatta bra beslut skapar förtroende hos mig.” 

(Respondent 7) 

 

Föredömligt agerande 

Ett föredömligt agerande kan ta sig väldigt olika uttryck. I rollen som militär chef finns även 

arbetsgivaransvar och helt i linje med Försvarsmaktens värdegrund så ansåg flera av 

respondenterna att en chef måste agera samvetsgrant gentemot sin personal. 

”Att leva enligt sina egna värderingar är föregångsmannaskap för mig.” 

(Respondent 7) 

Det gäller att chefen inte distanserar sig från personalen utan visar att samma regler och 

förutsättningar gäller oavsett var i organisationen vederbörande befinner sig. Signaleffekterna 

som chefen medvetet eller omedvetet skickar ut i organisationen är oerhört viktiga och fångas 

upp och tolkas av personalen. Det fanns även en uppfattning att en principfast och beslutsam 

chef upplevs som ett föredöme. Genom att visa ”rätt väg” kan chefen skapa förtroende 

samtidigt som respondenterna inte vill ha en paragrafryttare som inte vågar vara sig själva. 

”Det är omöjligt att som chef alltid vara föregångsman men det kan vara en 

strävan. […] Chefer är också mänskliga det går inte att vara ett föredöme hela tiden. En chef 

som inte visar sig mänsklig uppvisar en fasad och döljer något.” (Respondent 1) 

Lyhördhet 

Förmågan att lyssna och vara mottaglig för organisationens behov är oerhört viktigt.  

”Man följer hellre någon som lyssnar. […] Annars gör inte folk mer än vad som 

man är tillsagd att göra.” (Respondent 4) 

 

Inte sällan vill en nytillträdd chef sätta sin egen prägel på verksamheten och genomför därför 

förändringar utan att ha satt sig in i processer och strukturer. Försvarsmakten är en myndighet 

som till stora delar består av sakkunniga specialister emedan militära chefer regelbundet byter 

befattningar. Lyhördhet handlar om att lyssna på personalen och värdera deras synpunkter 

innan beslut fattas.  

”Lyhördhet gör att vi blir smartare tillsammans.” (Respondent 1) 
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Med det inte sagt att en lyhörd chef alltid eftersträvar demokratiska beslut. Att vara lyhörd är 

en kontinuerligt pågående process som ställer krav på chefen att vara mottaglig för nya 

intryck och förmågan att känna av stämningen i leden. Kontrollbehov och utebliven lyhördhet 

minskar förtroendet för chefen. Det finns även risker med att vara allt för lyhörd då beslut 

kanske tar längre tid. 

”I ett försök att vara lyhörd finns det en risk att chefer kringgås av sin högre 

chef.” (Respondent 1) 

 

Ödmjukhet 

En sympatisk ledare behöver inte anstränga sig lika mycket för att få medarbetarna med sig. 

Prestigelöshet var det ord som var vanligast förekommande när respondenterna beskrev den 

faktor som vi valt att beskriva med ordet Ödmjukhet. Respondenterna i våra intervjuer 

beskrev en prestigelös chef som någon som inte har behov av att framhäva sig själv och sina 

gärningar på bekostnad av andra. Den bottnar i en osjälviskhet hos chefen och skapar ofta en 

känsla av respekt och tillit.  

”En mänsklig chef är inte rädd för att blotta sina okunskaper. Jag respekterar 

den personen mer eftersom han har reflekterat över sina egna brister.” (Respondent 1) 

Att vara följsam och kunna anpassa sitt ledarskap efter rådande förhållanden framhölls också 

som viktigt inte minst när chefen ställs inför komplexa utmaningar, exempelvis när en chef är 

ny på sin arbetsplats. Att då vara ödmjuk inför den nya uppgiften upplevs viktigt.  

”Det är viktigt att som ny chef inte göra alltför revolutionerande saker.” 

(Respondent 5) 

 

Empatisk förmåga 

En chef som ser bortom tjänsten, som är personlig och lyssnar på sina anställda och väger in 

deras individuella behov skapar förtroende. Det handlar om chefens förmåga att lyssna på de 

mer mjuka värden och inte bara det yrkesmässiga. Ett sådant agerande kommer att smitta av 

sig på chefer på lägre nivåer och kommer därmed att utveckla arbetsplatsen. En chef som 

uppfattas som mänsklig är hjälpsam och stöttar sin personal när så behövs för att driva 

verksamheten i rätt riktning.  

”Att själv visa att man har känslor är minst lika viktigt som att någon annan 

(underställd) visar känslor […]att man då är öppen, har empati[…]det skapar förtroende. 

(Respondent 6) 

Om chefen visar medarbetarna att individen är viktig och att chefen bryr sig, skapas 

motivation hos medarbetarna och förtroende för chefen. De underställda vill att chefen då och 

då sätter individen i fokus och visar acceptans för det den underställde säger. Med det sagt 

handlar det mer om att visa förståelse för vad den underställde uttrycker än att chefen skall 

hålla med. 
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”En bra chef är omtänksam[…]har man underställd personal får man ta den 

tiden det tar”(Respondent 8) 

Underställda vill att chefen skall ta hänsyn till medarbetarens personliga förutsättningar, deras 

familjesituation eller andra personliga förhållanden. Detta skapar en känsla av personlig 

omtanke om den underställde och att den underställdes välmående är viktigt för chefen. På 

detta sätt känner sig den underställde erkänd och bekräftad. En chef som inte uppvisar någon 

empati skapar känslor hos den underställde att det den känner inte är viktigt. Därmed uteblir 

bekräftelsen och den underställde riskerar tappa motivationen. 

”Allt behöver inte kretsa kring uppgifter och order. Ibland kan man som chef 

även ställa mjuka frågor. Det visar på personlig omtanke. […] Chefens förståelse för 

underställdas situation uppskattas.” (Respondent 5) 

Att vara tålmodig och ha en förmåga till överseende med personliga tillkortakommanden är 

också sådant som respondenterna gett uttryck för hos en empatisk chef. Känslor som kan 

relateras till att förminska den enskilde och dennes behov indikerar snarare ett känslolöst 

ledarskap. 

5.2.6. Slutsatser 

Nedanstående sammanställning visar grundläggande de kopplingar som kan göras mellan 

intervjuresultaten och referensramen.  

Kategorin Personliga egenskaper anser vi tydligt kan kopplas till Utvecklande ledarskap och 

de önskvärda kompetenser som återfinns i Ledarkaraktäristika. Epitetet Begåvning upplever 

vi är svårare att spåra till ledarskapsteorin. (Inom Traitterorin går åsikterna isär huruvida 

intelligens över huvud taget kan ses som en personlig egenskap eller ej.)  

 

I UL är Resultat och förmågan att fatta beslut en del av chefskompetens och mandaten att 

fatta beslut finner vi i omgivningskaraktäristika. Även ledarstilarna innefattar på olika sätt 

beteenden rörande beslutsfattande och uppföljning. Enligt UL uppnås delaktighet genom att 

ledare tillsammans med sina medarbetare utvecklar gemensamma mål, något som 

respondenterna tydligt förespråkar. 

Epitet som inordnas i kategorin Bekräftelse anser vi har en stark relation till UL. Samtliga 

epitet i denna kategori avhandlar tydliga ledarbeteenden och inte egenskaper. I UL framhålls 

den personliga omtanken som synnerligen viktig och till stor del efterfrågar respondenterna 

ett ledarskap som inkluderar detta. 

Kategorin Samhörighet handlar i huvudsak om chefens förmåga att skapa gemenskap. Social 

kompetens återfinns också i UL som en av de önskvärda kompetenserna och kan direkt 

översättas till vårt epitet ”Social kompetens”. Vi ser även kopplingar till beteenden inom UL 

som skapar inspiration och motivation. 
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Vår kategori Förtroende kopplas tydligt till ledarstilen Utvecklande ledarskap och de delar 

som handlar om att som chef vara ett föredöme. Här är chefens värdegrund en av 

grundbultarna men även beteenden som att visa empati och vara lyhörd. 

 

 

Figur 3 Visuell modell utvisande respondenternas uppfattning avseende önskvärda ledaregenskaper hos chefer på 

mellanchefsnivå. 

Även om det centrala i intervjuerna påvisat vikten av produktivitet och förmågan att leverera 

en efterfrågad effekt upplever vi att empirin pekar på att det som chef ytterst handlar om att 

genomdriva ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos medarbetarna. Med en 

känsla av samhörighet och bekräftelse kommer förtroendet för ledarskapet att påverkas 

positivt vilket i sin tur kommer att resultera i att effektiviteten i organisationen ökar. 
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6. Analys 

I detta kapitel jämför vi inledningsvis FM Ledarkriterier med FFM och den studie som 

hänvisar till framgångsrikt ledarskap syftande till att finna vilken grad av relevans studien 

har för FM Ledarkriterier. Därefter jämför vi FM Ledarkriterier med intervjuresultaten 

syftande till att förstå huruvida högre chefs krav på ledarskapet överensstämmer med det 

ledarskap som underställda medarbetare förväntar sig av chefer på samma hierarkiska nivå.  

6.1. Jämförelse av FM Ledarkriterier och FFM  

Femfaktormodellen och studien (Judge et al., 2002) är beskrivna i referensramen. I detta 

underkapitel kommer vi fokusera på hur studiens slutsatser återspeglas i FM Ledarkriterier. 

Analysen genomfördes genom att kraven i FM ledarkriterier jämfördes med egenskaper ur 

studiens slutsatser. Om krav och egenskap var samstämmiga fick kravet en ”träff” i kolumnen 

för den dimension i vilken egenskapen var inordnad (se bilaga 3). 

 

Figur 4 Exempel utvisande jämförelsemetod ur bilaga 3 

Vi upplevde en brist i den begränsade mängden egenskaper som återfunnits i slutsatserna i 

studien. Dessa var relativt få, 2-8 st. i vardera dimension, emedan det i basen för 

femfaktormodellen  innefattar 4504 egenskaper samlade under de fem dimensionerna.  

(Larsson and Kallenberg, 2006) I strävan att hitta mer djup i de egenskaper som anges i 

slutsatserna, för att inte själva ”bestämma” vad som är samstämmigt eller ej använde vi därför 

även egenskaper från en annan vetenskapligt framtagen artikel, ”An introduction to the five-

factor model and its application” av McCrae och John. (McCrae and John, 1992) Denna 

artikel tillförde ett antal adjektiv till jämförelsen. Med dessa adjektiv genomfördes samma 

arbete som med adjektiven ur studien enligt ovan. Trots detta upplevde vi att det saknades 

tillräckligt djup i egenskapsdimensionerna, varför vi slutligen använde ytterligare en artikel 

”Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers” 

(McCrae and Costa, 1987) Med dessa ytterligare adjektiv genomfördes samma arbete som 

med adjektiven ur studien enligt ovan, se bilaga 3. 
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I studien framgår att en individ ”inte skall vara neurotisk” för att ha ett framgångsrikt 

ledarskap. Inte helt oväntat står det ingenstans i FM Ledarkriteriers krav att man ”inte skall 

vara neurotisk” (egenskap), men det står å andra sidan att man skall ”bibehålla vårt lugn, vår 

inre stabilitet” (krav) vilket vi uppfattar som samstämmiga. Jämförelsen gjordes så kliniskt 

som möjligt, vi försökte inte hitta samstämmighet om den uppenbarligen inte fanns där.  

För att kunna bedöma vilken grad av relevans som finns mellan FM ledarkriterier och 

genomförd jämförelse om framgångsrikt ledarskap, valde vi att se hur stor del av kraven som 

återfanns i studien och artiklarna. För att bedöma denna grad behövs en skala. Vi valde att 

använda skalan ur Försvarsmaktens Underrättelsereglemente (Försvarsmakten, 2010) med 

konfidensgraderna Tveksam, Möjlig, Trolig, Sannolik och Bekräftad.  

Bekräftad koppling Mer än 95% av kraven i FM Ledarkriterier återfinns i  

  studien och artiklarna. 

Sannolik koppling Mellan 75-95% av kraven i FM Ledarkriterier återfinns i 

  studien och artiklarna. 

Trolig koppling 40-75% av kraven i FM Ledarkriterier återfinns i  

  studien och artiklarna. 

Möjlig koppling 5-40% av kraven i FM Ledarkriterier återfinns i  

  studien och artiklarna. 

Tveksam koppling 0-5% av kraven i FM Ledarkriterier återfinns i  

  studien och artiklarna. 

Genom textanalys av FM Ledarkriterier identifierande vi sammanlagt 45 olika krav och av 

dessa kan vi hitta samstämmighet med 22 egenskaper från studien. Vissa krav har 

samstämmighet med fler än en egenskap. Totalt sett visar detta på en trolig koppling mellan 

krav och studien om femfaktormodellens koppling till framgångsrikt ledarskap.  

Använder vi samtliga egenskaper hämtade ur studien och artiklarna för att få fördjupning i 

egenskapsdimensionerna, finner vi en sannolik koppling mellan krav i FM ledarkriterier och 

egenskaper (enligt bilaga 3).  

 

Åtta krav framkommer som inte har fått någon samstämmighet med egenskaper. Dessa är: Ser 

helheter, Ser saker i ett större perspektiv, Har hög integritet, Inspirerande, Motiverande, 

Skapar engagemang, Närvarande, Tar feedback. Anledningen till detta kan vara att dessa krav 

kan ses mer som beteenden än egenskaper. Det finns fler krav som i FM Ledarkriterier 

uttrycks som beteenden, men som på ett tydligt sätt kan knytas till en egenskap, ex. kravet 

”Visar omtanke” är ett beteende men kan tydligt kopplas till egenskapen ”Omtänksam” varför 

detta krav fått samstämmighet, emedan de åtta uppräknade kraven har vi inte kunnat finna 

någon samstämmighet för. I studien har författarna angett att de medvetet inte tagit med 

adjektiv kopplade till motivation, kunskap och intelligens då dessa inte anses vara egenskaper. 

(Judge et al., 2002) Senare forskning, efter 2002 då studien är skriven, framhåller dock att 

intelligens är en egenskap: 
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”In the next chapter[…]intelligence is identified as a trait that significantly 

contributes to a leader’s acquisition of complex problem-solving skills and social-judgement 

skills”. (Northouse, 2016, s.20) 

 

Samma källa anger att integritet, vilket vi inte funnit samstämmighet med någon egenskap i 

studien, är just en egenskap, och till och med en viktig sådan: 

 

 ”Integrity is another of the important leadership traits”. (Northouse, 2016, s.21) 

 

Studien anger att egenskapsdimensionerna Extraversion, Conscienstiousness, Openness och 

Low neuroticism i fallande ordning är de dimensioner som innehåller de viktigaste 

egenskaperna för ett framgångsrikt ledarskap. I FM Ledarkriterier ser vi att kraven mest har 

samstämmighet med Conscienstiousness, Extraversion och Openness i fallande ordning.  

 

6.1.1. Slutsatser  

FM Ledarkriterier hävdar att ”Samtliga nämnda kompetenser och egenskaper kan dock på ett 

positivt vis relateras till femfaktormodellen samt dess koppling till framgångsrikt ledarskap” 

enligt studien ”Personality and leadership”. (Försvarsmakten, 2016, s.1) Vi menar att detta 

inte stämmer till fullo utan att det endast finns en sannolik relation mellan angivna 

”kompetenser och egenskaper” och studien (Judge et al., 2002). De ”kompetenser och 

egenskaper” som saknar samstämmighet med studien kan förklaras med att de är uttryck för 

en ledares beteende snarare än egenskaper alternativt att kravet inte räknas som en egenskap 

utan som något annat, ex. intelligens.  

 

6.2. Jämförelse av FM ledarkriterier och intervjuresultat  

I detta kapitel kommer vi ställa FM Ledarkriterier mot intervjuresultatet syftande till att se om 

det är samstämmighet mellan vad ledningen ställer för krav på en mellanchef och vad 

underställda har för önskemål på sina chefer. Att använda intervjuer som empiriskt underlag 

ger undersökningen en djupare dimension från ett samtidsperspektiv, än om vi enbart 

genomfört textanalys av utbildning inom Utvecklande ledarskap. Det viktiga är, upplever vi, 

vad underställda verkligen förväntar sig, inte vad böckerna och ledarskapsteoretisk utbildning 

säger att man bör förvänta sig.  

Eftersom FM ledarkriterier utgör det centrala i undersökningen kommer jämförelsen att 

struktureras utifrån benämningen av de sex övergripande ledarkriterierna. 
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Figur 5 FM Ledarkriterier med identifierade krav 

Vi började med att gå igenom intervjuresultaten och vad respondenterna uttryckt om det första 

kravet i FM ledarkriterier ”Ser helheter” och betonade de mest framträdande delarna som 

respondenterna uttryckt. Därefter tittade vi på nästa krav inom samma kriterie och 

genomförde samma analys intill dess att alla krav hade belysts.   

Slutligen sammanställde vi de slutsatser vi dragit ur analysarbetet. Fokus låg på att identifiera 

vilka delar av FM ledarkriterier och krav som inte kunde återspeglas i intervjuerna samt vilka 

delar av det intervjuresultatet som inte gick att finna i FM Ledarkriterier. 

Helhetssyn och problemformulering 

I FM ledarkriterier beskrivs det övergripande kriteriet Helhetssyn och problemformulering 

med att:  

”Det innebär att lyfta blicken och att se helheter och inbördes beroenden. Att 

sätta in skeenden i ett större perspektiv, vara öppen för olikheter och att hantera nya 

situationer och komplexitet effektivt, såväl själv som i samverkan med andra. Vi utvecklas 

genom att dra lärdom av våra resultat och vårt handlande.” (Försvarsmakten, 2016, s.3) 

Flera respondenter uttrycker ett önskemål hos sin chef om att ha helhetssyn eller ha en 

breddad helhetssyn, eller att ha förmåga till ”ett bredare perspektiv – mindre fokus på 

detaljer”. Respondenterna uttrycker på olika sätt att de vill att chefen är lyhörd för deras 

åsikter även om de inte är överensstämmande, de vill att chefen skapar ”förutsättning för 

frispråkighet, det ger förtroende” och att chefen är ödmjuk inför underställdas uppfattningar 

och att ”nyttja expertisen runt omkring sig”. Detta ser vi som synonymt med ”Öppen för 

olikheter”. Angående att ”hantera nya situationer och komplexitet” ser vi en tydlig koppling 

till respondenternas svar med uttalanden rörande att chefen kan förankra beslut genom att 

förenkla. Detta var i intervjuresultatet kopplat till epitetet tydlighet och kopplas till förmågan 

att tydliggöra komplexa saker för underställda. En respondent uttryckte det som att chefen bör 
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vara ”ödmjuk inför nya uppgifter” och även önskemålet att nyttja expertisen omkring sig går 

att koppla till hanteringen av komplexa uppgifter.  

Att reflektera eller ”Dra lärdom av våra resultat och vårt handlande” återfinns inte i 

intervjuresultatet. En anledning till detta kan vara att det för en överordnad ses som viktigt att 

den underställde utvecklas och drar lärdom av handlande, men för den underställde upplevs 

det inte lika viktigt att den överordnade gör det. En chef har ansvar att utveckla sina 

underställda, men inte sina överordnade.  

Resultatorientering 

I FM ledarkriterier beskrivs det övergripande kriteriet Resultatorientering med att:  

”Det innebär att vårt agerande präglas av pålitlighet och en stark vilja till 

handling och utveckling. Vi agerar med uthållighet, självdisciplin samt beaktar riskerna i 

vår verksamhet och hushåller med våra resurser. Vi levererar efterfrågat resultat i rätt tid 

och till förväntad kvalitet.”  (Försvarsmakten, 2016, s.4) 

Respondenterna efterfrågar lojalitet från chefen. Lojalitet för uppgiften, underställda och sig 

själv. En respondent uttryckte att ”lojalitet föds ur ärlighet”. Vår tolkning av lojalitet är att det 

är samstämmigt med kravet Pålitlig. Kravet Handlingskraftig återfinns starkt i 

intervjuresultatet i form av uttalanden om beslutsamhet, ”våga fatta beslut”, agera och 

prioritera. Vi kan se uthållighet som en förmåga att ha överseende med underställdas 

tillkortakommanden och att ha tålamod med underställda. Det kan även kopplas till 

beslutsamhet och att vara handlingskraftig, att vilja driva igenom saker och hela tiden arbeta 

mot målet. I intervjuresultatet återspeglas detta starkt under kriteriet resultat och epitetet 

verksamhetsfokus varför vi ser att tydlig koppling finns. Riskmedvetenheten uttrycks av 

respondenterna som en förmåga att kunna ”avväga beslut mot varandra”. Intervjuresultatet 

visar inte att chefens självdisciplin är viktig, dock har respondenterna uttryckt stark vilja att 

chefen skall vara ”ett föredöme”, vara ”samvetsgrann” och ha ”god värdegrund” vilket vi 

tolkar som god självdisciplin. Chefens förmåga att leverera ”efterfrågat resultat i rätt tid och 

till förväntad kvalitet” är förkortat till kravet ”Effekt i rätt tid”. Respondenterna uttrycker 

detta genom att det är viktigt att chefen är resultatorienterad samt i negativ bemärkelse att det 

är icke önskvärt med en chef som ”avvaktar med beslut”, ”ej fattar beslut” eller ”har svårt för 

att fatta beslut”. Detta tolkar vi som att ”leverera effekt i rätt tid”. 

”Hushålla med resurser” återfinns inte i intervjuresultatet. En anledning till detta kan vara att 

det är överordnad som är ansvarig för underordnads resurser och budget, inte tvärtom. Därav 

kan det vara mindre intressant för en underställd att uttala sig om överordnads förmåga att 

hushålla med resurser. Som chef är jag snarare intresserad av att mina underordnade hushåller 

med resurserna, det är mitt ansvar. 
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Stabilitet och mod 

I FM ledarkriterier beskrivs det övergripande kriteriet Stabilitet och mod med att:  

”Det innebär att vi är lojala vår uppgift och bibehåller vårt lugn, vår inre 

stabilitet och professionalism även i svåra situationer. För detta krävs att vi har mod och kan 

hantera att bli ifrågasatta samt har en god stresstolerans och hög integritet.” 

(Försvarsmakten, 2016, s.4) 

Att vara lojal mot uppgiften återfinns i intervjuresultatet under epitet som beslutsamhet och 

verksamhetsfokus men även när det kommer till uppföljning, ”följa upp beslut”. Chefen 

förväntas styra upp verksamheten genom att ”delge tydliga målbilder” och ”skapa struktur” 

avseende vad som ska uppnås. Professionalismen inryms i respondenternas uppfattning att 

chefen ska agera föredömligt, vara ”föregångsman”. Respondenterna ser gärna att chefen ska 

vara förmögen att ”fatta beslut” som även genomdrivs men de ger samtidigt även uttryck för 

en ”lyhördhet” hos chefen innan beslut fattas, vilket kan kopplas till kraven ”Lojal mot 

uppgiften” samt ”Professionalism”. Några respondenter uttrycker att det är viktigt att chefen 

kan ”fatta obekväma beslut” och ”driva igenom obekväma beslut” vilket tyder på kravet Mod.  

Att chefen ska ha en hög grad av integritet har inte framkommit under intervjuerna. FM 

framhåller integritet som viktigt men integritet är ett svårtolkat ord som kan uppfattas på olika 

sätt. Vi tolkar innebörden av ordet som ett bevis på beslutsamhet, att kunna agera enligt sin 

egen övertygelse och stå emot påtryckningar (Nationalencyklopedien, 2018), och då ser vi 

tydliga kopplingar i respondenternas svar om att ”kunna fatta beslut” och ”vara tydlig med sin 

vilja”. FM krav på att hantera ifrågasättande har inte heller direkt uttryckts av respondenterna. 

Vi anser dock att denna förmåga hänger ihop med kravet integritet, att kunna stå upp för sina 

åsikter. Att hantera ifrågasättande kan även kopplas ihop med chefens förmåga att vara 

”lyhörd gentemot sina underställda”, och ändra sig om den underställde har ett bättre 

argument. Respondenterna uttrycker inte ett behov av att chefen ska besitta ett lugn och en 

inre stabilitet, men det anses som implicit hos alla militära chefer, likaså förmågan att hantera 

stress vilket tydligt framgår av FM ledarkriterier. 

Påverkan - Influens 

I FM ledarkriterier beskrivs det övergripande kriteriet Påverkan – Influens med att:  

”Det innebär att vi tar tydligt ställning i frågor och tar en central roll i olika 

gruppsammanhang. Som ledare är vi socialt säkra och raka. Vi tydliggör mål och vägar 

genom att vara inspirerande, motiverande och därmed skapar vi engagemang.” 

(Försvarsmakten, 2016, s.5) 

Att tydlig ta ställning i viktiga frågor, tydliggöra verksamhetsmål och vara rak i sin 

kommunikation med andra är krav som har tydliga kopplingar till intervjuresultatets 

”verksamhetsfokus”, ”beslutsamhet”, ”tydlighet” och att ”chefens skall vara ärlig”. 

Respondenterna framhöll att just dessa delar är starkt bidragande till att skapa engagemang 

bland medarbetarna. FM ledarkriterier ställer krav på att chefer ska vara inspirerande och 
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motiverande för att därigenom skapa engagemang. Respondenternas uppfattning är att det 

främst är den underställdes känsla av att bli inspirerad som avgör huruvida chefen är 

inspirerande eller ej. Det samma gäller motivation och engagemang. Motivation, engagemang 

och inspiration är därmed något som respondenterna framhåller som ett resultat av chefens 

ledarskap, essensen av ledarskapet. Dessa är därmed inga egenskaper hos chefen utan snarare 

ett resultat av vissa ageranden, beteenden. För detta resonemang finner vi stöd i dr Jack 

Zenger och dr Joe Folkmans artikel ”What inspiring leaders do”. (Zenger and Falkman, 2013)  

Att som chef ”inta en central roll” i varierande forum framkom inte som viktigt under 

intervjuerna. Respondenterna vill istället ha en chef som ”lyssnar av” och ”väger in vad 

expertisen runt omkring chefen anser”.  Anledningen till att det saknas kan vara att FM i sina 

ledarkriterier föreställer sig en mellanchef på högre ledningsnivå, medan respondenternas syn 

på mellanchefen mer är knutet till befattningar på det egna förbandet. 

 Kommunikation 

I FM ledarkriterier beskrivs det övergripande kriteriet Påverkan – Influens med att:  

”Det innebär att vi är aktiva, tydliga och uppriktiga i vårt sätt att kommunicera. 

Vi lyssnar och är närvarande i mötet med människan och att vi säger som det är utan att 

försköna eller dölja verkligheten. Vi ger och är öppna för att ta emot ärlig och tydlig 

feedback. Vi kommunicerar rätt budskap, i rätt tid och anpassat till målgrupp.” 

(Försvarsmakten, 2016, s.5) 

Respondenterna önskar att chefen ska vara ”tydlig med sin egen vilja” och att denna 

kommuniceras med de som ska genomdriva verksamheten. Detta innefattar förmåga att på ett 

enkelt sätt ”skapa tydliga målbilder” som uppfattas som realistiska av organisationen på alla 

nivåer. Sättet på vilket detta kommuniceras är minst lika viktigt som innebörden och att 

budskapet uppfattas som uppriktigt. Att kommunikationen ska föras aktivt tolkar vi som att 

den bygger på dialog snarare än monolog. I intervjuresultatet finner vi kopplingar till att 

”chefen skall vara lyhörd” gentemot organisationens och underställdas behov och 

möjligheterna att lösa uppgiften. Att vara lyhörd framhölls som väldigt viktigt även under 

intervjuerna och här ser vi tydliga kopplingar till FM ledarkriterier.  När det kommer till att 

som chef vara närvarande överensstämmer även detta väl med de uppfattningar som 

respondenterna redogjorde för, så pass mycket att det utgör ett eget epitet under kategorin 

bekräftelse. Här uppskattas chefens närvaro såväl mentalt som fysiskt och att den senare gärna 

sker ”nära verksamheten”. Detta kommunicerar indirekt en känsla av intresse och 

”uppskattning från chefens sida” vilket i sin tur engagerar.  

Begreppet feedback var mindre vanligt förekommande i intervjuresultatet. Oaktat ansåg 

respondenterna att feedback är ett viktigt verktyg i den personliga utvecklingen, men det 

uttrycktes mer i begrepp som ”uppföljning” och ”återkoppling”. Flera respondenter talade om 

den negativa upplevelsen av ”kontroll” och ville att chefen skulle kontrollera men att det inte 

skulle upplevas som kontroll utan snarare genom att ”visa intresse genom uppföljning”. En 

respondent uttryckte en önskan om ”omtänksam kontroll”.   
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Samarbete 
 

I FM ledarkriterier beskrivs det övergripande kriteriet Samarbete med att:  

”Det innebär att vi är inkluderande och uppriktiga chefer som interagerar med 

andra aktörer inom och utom Försvarsmakten på alla nivåer. Genom delaktighet, förtroende, 

tillit och omtanke stimulerar vi våra medarbetare att lösa uppdrag och uppgifter i chefens 

anda.” (Försvarsmakten, 2016, s.6) 

Flera av kraven i ledarkriteriet Samarbete upplever vi hänger ihop dvs. det ena leder till det 

andra. Exempelvis kan kravet ”ge förtroende” skapa ”handlingsfrihet” vilket underställda 

önskar, vilket skapar en känsla av ”delaktighet”. Samtliga respondenter uttryckte att chefen 

skall göra underställda delaktiga i arbetet. Detta kan chefen göra genom att ”delegera 

uppgifter”, ”ge relevanta mandat”, ”skapa handlingsfrihet”, visa tillit, ge förtroende samt 

”lyssna in vad de underställda anser innan chefen fattar beslut”. Andra sätt chefen kan skapa 

delaktighet är att främja aktiviteter som skapar lagkänsla, chefen kan visa närvaro hos den 

underställdes enhet samt vara lyhörd för de underställdas enheters behov. Samtliga 

respondenter uppskattar ”ärlighet” och uppriktighet och uttrycker ofta detta i samband med 

att chefen skall vara rak och tydlig i sin kommunikation. Chefens omtanke om underställda 

var ett mycket starkt önskemål hos många av respondenterna, omtanke för individen i sig 

genom feedback och personlig utveckling var önskvärt. Omtanke kan även yttra sig som 

intresse för hur det går för den underställdes enhet, att kunna ge stöttning i uppgiftslösandet 

och ”prioritera” åt den underställde. 

Ingen respondent uttryckte att det är viktigt att chefen interagerar med andra aktörer. Likväl 

beskrev respondenterna chefens roll som en mer politisk position. Att ”interagera med andra 

aktörer inom och utom FM på alla nivåer” som det uttrycks i FM Ledarkriterier ser vi som en 

naturlig del i kravet på en mellanchef på högre organisatorisk nivå snarare än ett önskemål 

från underställda. 

6.2.1. Slutsatser  

Vi finner samstämmighet mellan de krav som återges i FM Ledarkriterier och vad underställd 

personal förväntar sig av en chefs ledarskap på mellannivå. Krav och förväntningar uttrycks 

på olika sätt och i olika kontext.  

I FM Ledarkriterier finns dock ett antal krav som saknar samstämmighet med 

intervjuresultatet. Gemensamt för dessa är att det är något som främst en överordnad förväntar 

sig av en underställd, snarare än vad en underställd förväntar sig av sin chef.  

Det som återfinns i intervjuresultatet men som saknas i FM ledarkriterier är respondenternas 

uttalade önskemål om mer empatiskt laddade krav. Hit hör förmågor som social kompetens, 

uppskattning, empatisk förmåga och lojalitet. När det kommer till mjuka värden blir det 

naturligt att behoven hos chef och medarbetare skiljer sig. Intervjuresultatet visar att 

underställda har ett tydligt behov av att chefen ger uttryck för denna del av ledarskapet 
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emedan överordnade har ett mindre behov av att se dessa delar hos underställda i deras 

relation med medarbetarna.  

Epitetet empatisk förmåga handlar i grunden om att kunna sätta sig in i hur andra känner och 

förstå varför de agerar som de gör. Respondenterna nämnde även att den som är empatisk är 

hjälpsam och förlåtande och uppfattas som mänsklig. Dessa egenskaper hos chefer återfinner 

vi inte bland de ledarkriterierna som FM tagit fram. I kriterierna nämns att förtroende, tillit 

och omtanke stimulerar medarbetare emedan intervjuresultatet visar att detta till stor del 

bygger på chefens sätt att bemöta medarbetarna. 

6.3. Resultat  

Den första jämförelsen identifierande skillnader mellan FM ledarkriterier och den studie som 

med hjälp av FFM påvisar vilka personlighetsdrag som är viktiga för ett framgångsrikt 

ledarskap. Enligt jämförelsen framkommer det att Conscienstiousness är den dimension som 

är mest frekvent förekommande i FM ledarkriterier medan den studie som FM hänvisar till 

istället framhåller personlighetsdrag som inordnas i dimensionen Extraversion som 

dimensionerande. Utifrån ovanstående samt att vi inte återfunnit samtliga krav i studien (och 

de två artiklarna) anser vi att styrdokumentets teoretiska relevans försvagas. 

Studien som FM baserat sina kriterier på omfattar två olika ledarskapsperspektiv, leader 

emergence och leadership effectiveness. FM ledarkriterier är tänkta att användas på officerare 

med tidigare ledarskapserfarenhet från olika chefspositioner. Därför berör FM ledarkriterier i 

mindre grad leader emergence och fokuserar snarare på egenskaper som enkom kan relateras 

till leadership effectiveness.  

Eftersom studien är genomförd på tre olika typgrupper (studenter, företag och militära 

organisationer) anser vi att det finns slutsatser och resultat där användbarheten i en militär 

kontext kan ifrågasättas vilket även författarna bakom studien bekräftar. Studien betonar att 

det är näst intill omöjligt att finna enighet i vilka personlighetsdrag som anses viktigast och 

olika dimensioner framträder olika starkt inom respektive typgrupp. Studien baseras dessutom 

på forskning som är genomförd i en kontext med kulturella föreställningar och krav som till 

del divergerar med det som Larsson beskriver som det skandinaviska synsättet. Vidare kan 

studiens aktualitet och relevans ifrågasättas eftersom dagens medarbetare möjligen har en 

annan syn på framgångsrikt ledarskap än under mitten av 1900-talet. (Larsson et al., 2017) 

När det kommer till jämförelsen mellan FM ledarkriterier och intervjuresultatet bedömer vi att 

vi kan hävda samstämmighet. Likväl finns det uppfattningar från medarbetarna som vi 

svårligen finner stöd för i ledarkriterierna. En av anledningar till detta fenomen kan vara en 

förhållandevis åtskild syn på vad en chef på den nivå vi valt att fokusera på de facto gör. FM 

ledarkriterier syftar till att hitta framtida chefer och stabsofficerare på exekutiv och strategisk 

nivå i FM. På dessa nivåer menar Larsson att behovet av indirekt ledarskap är större än det är 

på mellanchefsnivå. De medarbetare vi intervjuat har av olika anledningar begränsad insyn i 

de högre organisatoriska nivåerna i FM. Därför har respondenterna utifrån sitt perspektiv 

föreställt sig en chef på mellannivå som utövar såväl direkt som indirekt ledarskap på ett 
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förband med många underställda. Därmed kan vi se att kraven uppifrån inte alltid korrelerar 

med de önskemål och uppfattningar som kommer underifrån.  

Mjuka värden, som empatisk förmåga, framhålls som viktigt av respondenterna. Vi finner det 

intressant att respondenterna påtalar vikten av beteenden som återfinns i FFM dimension 

Vänlighet (Agreeableness), en dimension som studien (Judge et al., 2002) inte framhåller som 

viktig för ett framgångsrikt ledarskap. Vänlighet återspeglas inte heller i FM ledarkriterier. I 

motsats till studiens slutsatser finns det mer aktuell forskning som stödjer respondenternas 

uppfattning att Vänlighet är centralt där exempelvis empatisk förmåga inte nog kan 

understrykas. (Romanowska et al., 2012) 

En utmaning i att jämföra FM ledarkriterier med intervjuresultatet är förekomsten av olika 

begrepp så som egenskaper, kompetenser, förmågor, beteenden, profiler, faktorer och 

kriterier. Vi uppfattar att dessa blandas om vartannat i FM Ledarkriterier. Begreppen åtföljs 

heller inte av närmare förklaringar varför det finns en uppenbar risk att de tolkas olika 

beroende vem som använder dem. Det gör det svårt för mottagaren att skapa klarhet i vad som 

gäller dels för den enskilde men även för chefer i beslutande position. 
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7. Diskussion 

Syftet med detta kapitel är att sammanfatta de aspekter som kan göra att FM ledarkriterier 

kan få större effekt vid urval till mellanchefsnivån. I kapitlet kommer vi även diskutera 

slutsatsernas relevans i ett vidare perspektiv utanför FM. 

Trovärdighet 

FM Ledarkriterier uttrycker krav på ledarfärdigheter som skall utövas, dvs. leadership 

effectiveness. Studien (Judge et al., 2002) har mätt två sidor av ledarskapet, emedan FM 

Ledarkriterier endast fokuserar på en av dem. Vi har dessutom ej funnit alla krav från FM 

ledarkriterier i studien. I studien anger författarna att det finns delar som inte kan omsättas på 

alla yrkesgrupper. Studiens aktualitet och relevans i en svensk militär kontext kan därför 

ifrågasättas. Sammantaget minskar detta FM Ledarkriteriers trovärdighet avseende 

vetenskaplig grund. En skrivelse som ej har tillräcklig trovärdighet i organisationen riskerar 

att inte användas på rätt sätt. Vill FM ändå använda studien som vetenskaplig grund anser vi 

att det bör finnas beskrivet hur studiens resultat använts, vilka för- och nackdelar som finns 

med just denna studie, samt vilka avvägningar som gjorts längs vägen.  

Om de som verkar i en ledarskapsprocess har en uppfattning om vad framgångsrikt ledarskap 

är, och teorin bakom FM Ledarkriterier säger något annat, dementeras trovärdigheten i 

styrdokumentet enligt ovan. Vår uppfattning är att detta i sin tur kan skapa en känsla av 

osäkerhet och stress hos de medarbetare som är föremål för urvalet, men även hos de som 

genomför urvalet. Om uppfattningarna och teorin däremot överensstämmer ökar teorins 

trovärdighet. Larsson menar att ”inom ett område som ledarskap skulle det vara problematiskt 

om de vetenskapliga perspektiven kolliderade med flertalets erfarenhet och uppfattning”. 

(Larsson and Kallenberg, 2006) I vårt arbete figurerar två olika teoretiska perspektiv till vad 

bra ledarskap är. Den ena teorin framhåller individens egenskaper emedan den andra teorin 

framhåller en kombination av ledarens beteende och den omgivande miljön som 

grundläggande byggstenar för det goda ledarskapet. Lämpligt vore om ledarskapsutbildning, 

individutveckling och urval av ledare sker utifrån samma vetenskapsteoretiska grund, och vi 

ser att Utvecklande ledarskap bäst uppfyller dessa förutsättningar. 

Divergerande syn på ledarskap 

I vår undersökning har vi dels funnit krav på ledarskap som endast uttrycks från överordnad, 

samt förväntningar på ledarskap som endast uttalas från underställda. Janusansiktet handlar 

om mellanchefens upplevelser om att inom ramen för sitt ledarskap behöva ha två olika 

ansikten, ett uppåt i organisationen och ett annat neråt. Med fastställda och tydligt 

kommunicerade samt väl förankrade ledarkriterier som omhändertar både underställdas 

förväntningar och ledningens krav på ledarskap, kan de negativa effekter som ett 

Janusperspektiv kan ha på ledarskapet undvikas. De ledarskapsfärdigheter som de 

underställda ger uttryck för i empirin och som saknas i FM ledarkriterier anser vi därför måste 

omhändertas. 
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Både intervjuresultatet och aktuell forskning visar på vikten av att en chef och ledare bör ha 

empatisk förmåga. Utvecklande ledarskap framhåller också vikten av detta eftersom ledarskap 

omfattar såväl ledaren, de ledda som den interaktion som sker mellan människorna. Därför 

hävdar vi att chefer och ledare med denna förmåga har bättre förutsättningar för att uppnå ett 

framgångsrikt ledarskap. Då vi i vår undersökning kommit fram till att FM ledarkriterier i för 

liten omfattning framhåller denna egenskap är det av högsta vikt att dokumentet inkluderar 

även denna dimension av ledarskap.  

Tydlighet 

FM Ledarkriterier är utformade på ett för officeren nytt sätt. De flesta av kriterierna i FM 

Ledarkriterier kan återfinnas i Utvecklande ledarskap, men samtidigt saknas vissa 

grundläggande beteenden från den svenska modellen UL. Med en otydlig struktur och med 

ledarskapsbegrepp som sedan tidigare inte är kända i organisationen riskerar styrdokumentet 

att inte användas ändamålsenligt. Vi tror att ett bättre urval kan göras om FM använder redan 

etablerade definitioner hämtade ur den fastställda och kända ledarskapsteoretiska modellen 

UL. Med detta känner officeren igen sig och ser en röd tråd genom utbildning och 

karriärsutveckling. Vidare anser vi även att detta gynnar kraven på spårbarhet och transparens 

vid rekrytering och urval.  

För att en officer skall känna sig motiverad och inspirerad att söka högre befattningar krävs 

tydlighet och struktur. FM Ledarkriterier anger att kriterierna är även ”viktiga ingångsvärden 

inom andra områden som mentorskap, karriär- och successionsplanering, 

potentialbedömning, chefs- och ledarutveckling […] dessutom bidrar ett fastställande av 

ledarkriterier till att FM medarbetare känner till vad som krävs för de olika nivåerna […] 

vilket driver motivation och eget initiativ till utveckling.” (Försvarsmakten, 2016, s.1) För att 

detta skall uppfyllas behöver kriterierna kommuniceras och implementeras mer tydligt än vad 

som skett. Vill FM uppnå ovan citat är vårt förslag att det även ges ut anvisningar om hur FM 

Ledarkriterier skall användas samt att det genomförs utbildning för berörda medarbetare. Den 

del av medarbetarsamtalet som omfattar individens ledarförmåga bör därför korrelera med 

ledarkriterierna och någon form av mätning av individens ledarskap.  

Mätbarhet 

FM ledarkriterier ska fungera som ett stöd för chefer i Försvarsmakten vid urval av framtida 

chefer och ska även fungera som ett verktyg som gynnar individuell utveckling genom 

coaching och mentorskap. För att minska risken för bedömningar som inte är spårbara bygger 

kriterierna på vetenskaplig grund och uppges även vara mätbara. Vi upplever dock en 

avsaknad av ett mätverktyg (personlighetstest eller bedömningsmall) som på ett relevant sätt 

kan prognostisera chefspotential utifrån personliga ledarskapsegenskaper. Vi kan förvisso se 

fördelar med femfaktormodellen i och med att egenskaper bedöms mätbara med rätt 

mätverktyg. För att hitta rätt råmaterial till blivande officerare är egenskapsteorin ett adekvat 

verktyg för att sålla agnarna från vetet och hitta individer med ledarpotential vid urvalet till 

officersutbildningen (OP). Vill Försvarsmakten att FM Ledarkriterier skall vara mätbara vid 

urval till högre chefspositioner anser vi att dokumentet även behöver inkludera någon form av 

mätverktyg. Dock anser vi att genom att använda enbart egenskapstest tar organisationen inte 
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tillvara på all den kunskap om individen som finns i organisationen. Ett lämpligt mätverktyg 

finner vi i modellen UL med ULL 360-gradersbedömning. Genom att använda denna metod 

inför bedömningar mot mellanchefsnivå omhändertas den erfarenhet och utveckling som 

individen fått under sin karriär. 

Slutord 

Sammanfattningsvis anser vi att FM Ledarkriterier är relevanta men den ledarskapsteoretiska 

grunden saknar tillräcklig trovärdighet. För att öka denna bör Ledarkriterierna bygga på 

vetenskaplig grund i form av UL. Den empiri som inhämtats genom intervjuer korrelerar till 

största del med FM Ledarkriterier men det saknas viktiga delar främst kopplat till empatisk 

förmåga vilket bör tillföras dokumentet. Styrdokumentet FM Ledarkriterier bör struktureras 

om och etablerade ledarskapsbegrepp hämtade ur UL bör i större utsträckning användas. Om 

mätbarhet eftersträvas anser vi att detta till del kan åstadkommas genom att använda den 360-

gradersbedömning som finns i UL. Om Försvarsmakten utvecklar ledarkriterierna bedömer vi 

att tydligheten i dokumentet kommer öka vilket i sin tur kommer leda till ökat genomslag i 

Försvarsmakten. 

Även om fallstudien är genomförd inom Försvarsmakten anser vi att de slutsatser vi dragit 

även är applicerbara inom andra myndigheter och civila företag. Slutsatserna om vetenskaplig 

relevans, innehåll och tydlighet kan användas oavsett inom vilken verksamhet ett urval till 

mellanchefsnivån skall genomföras. Våra slutsatser och framtagna konsekvenser kan 

troligtvis uppfattas som ”sunt förnuft”, men med detta arbete menar vi att det sunda förnuftet 

även har en vetenskaplig grund. 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer ”ansikte-mot-ansikte” med öppna 

frågor. Intervjuerna genomfördes utifrån öppna diskussionsfrågor om respondentens syn på 

ledarskap. Beroende på hur respondenterna valde att svara ställdes uppföljande frågor där 

respondenten gavs möjlighet att utveckla och närmare förklara de svar so lämnades. 

Intresseområdet var inte känt innan intervjuerna påbörjades, allt för att undvika att 

respondenterna kunde förbereda välformulerade svar. Intervjuerna genomfördes på platser där 

respondenten känner sig bekväm. Det var därför respondenten själv som valde lokal för 

intervjun vilket ofta innebar deras egna kontor. Samtliga intervjuer spelades in för att senare 

kunna transkriberas och tolkas. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes med närvaro av 

båda författarna. Kroppsspråk och annan icke-verbal kommunikation tolkades in genom att vi 

under pågående intervjuer gjorde minnesanteckningar vilka senare inarbetades i den följande 

kodning av materialet. 

Inledning 

Följande information delgavs respondenterna i direkt anslutning till att intervjuerna 

påbörjades.  

o Intervjuerna kommer utgöra det empiriska bidraget i den undersökning vi genomför. 

o Dina svar kommer att sammanställas med övriga respondenters svar. 

o Svaren är inte kopplade till dig som individ utan till vad gruppen respondenter 

framhåller. 

o Dina svar kommer inte att vara möjliga att urskilja från gruppens. 

o Svaren kommer inte att presenteras enskilt i det slutliga arbetet. 

o Om vi önskar citera just dig kommer vi att kontakta dig i förväg. 

o Vi är intresserade av din syn på chefers ledarskap på mellannivå dvs. enhetschef OF4. 

o Det finns inga rätta svar. Vi vill veta vad du tycker och anser.  

o Använd egna ord framför vedertagna begrepp som du lärt dig under 

ledarskapsutbildningar. 

 

Introduktion 

 Beskriv dig själv och din sociala situation 

 Vilka fritidsintressen (idrott, friluftsliv etc) har du haft och vad gör du idag? 

 Beskriv din militära karriär?  

 Grundutbildning (gymnasium, högskola/universitet) 

 Militär skolning 

 Innehavda befattningar i FM 

 Internationell tjänstgöring, andra bemanningsuppdrag etc. 

 Vad var det som motiverade dig till att bli officer? Förebilder, lätt/svårt beslut 
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 Har du någon gång ångrat ditt yrkesval? Om du inte hade varit officer, vad hade du då 

jobbat med? 

 Hur trivdes du under dina första år? Vad var det som gjorde att du trivdes? 

 Vilken befattning har du just nu? Hur länge har du haft den? 

 

Öppna diskussionsfrågor om respondentens syn på ledarskap 

 Har dina förväntningar på officersyrket förändrats under åren?  

 Vad är ledarskap för dig? 

 Gör du skillnad på chefskap och ledarskap? Om ja: 

 Vad är viktigt för dig i chefskapet? 

 Vad är viktigt för dig i ledarskapet? 

 Vilka förväntningar har du på din högre chef? 

 Beskriv ett bra ledarskap 

 Beskriv ett mindre bra ledarskap. 

 Hur kan en överordnad påverka trivseln på arbetsplatsen? 

 Vad skapar en känsla av motivation hos dig? 

 Vilket agerande hos en överordnad skapar stress hos dig?  

 Värdera betydelsen av information. Vad tycker du är viktigt? Hur vill du ha det? 

 Har du något exempel på en chef som verkligen åstadkommit skillnad? 

 Vilka beteenden hos en chef som tilltalar dig som underställd? 

 Tänk på en chef som du ser/har sett som ett föredöme. Beskriv individen och dennes 

ledarskapsfärdigheter med egna ord. 

 Ska chefen alltid föregå med gott exempel, varför? 

 Tänk på en chef som du ser eller har sett som en dålig ledare. Beskriv chefen med 

egna ord. 

 Finns det egenskaper hos en chef som du anser vara viktigare än andra? 

 På vilket sätt ska chefen hjälpa dig nå dina mål? 

 Hur ofta reflekterar du över ditt eget ledarskap? 
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Bilaga 3 Koppling krav och egenskaper 

 

Ledarkriterier och ur dessa nedbrutna krav ur FM ledarprofiler/ledarkriterier 

(Försvarsmakten, 2016) 

 

Ledarkriterier Krav 
 

Helhetssyn och 
problemlösning 

Ser helheter Kan hantera nya situationer 

Ser saker i större perspektiv Kan hantera komplexitet 

Öppen för olikheter Självkritiskt lärande 

Resultatorientering 

Pålitlig Riskmedveten 

Handlingskraftig Hushåller med resurser 

Uthållig Levererar effekt i rätt tid 

God självdisciplin   

Stabilitet och mod 

Lojala mot uppgiften Bibehåller inre stabilitet 

Bibehåller professionalism Hantera ifrågasättande 

Mod God stresstolerans 

Bibehåller lugn Hög integritet 

Påverkan-Influens 

Tar tydlig ställning Tydliggör mål och vägar 

Tar central roll Inspirerande 

Socialt säker Motiverande 

Rak Skapar engagemang 

Kommunikation 

Aktiv kommunikation Ärlig 

Tydlig i kommunikation Ger tydlig feedback 

Uppriktig i kommunikation Tar feedback 

Lyssnar Kommunicerar rätt 

Närvarande   

Samarbete 

Inkluderande Ger förtroende 

Uppriktig Visar tillit 

Interagerar med andra aktörer Visar omtanke 

Skapar delaktighet   
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Egenskaper organiserade utifrån femfaktormodellen. (Notera skillnaden i textsnitt) 

 
Egenskaper kopplade till framgångsrikt ledarskap enligt studien ”Personality and leadership” till 

vilken FM Ledarkriterier hänvisar. (Judge et al., 2002) 

 

Egenskaper tillhörande respektive egenskapsdimension ur den vetenskapliga artikeln ”An 

introduction to the five-factor model and its applications” syftande till att fördjupa 

egenskaperna i dimensionerna. (McCrae and John, 1992) 

 

Egenskaper tillhörande respektive egenskapdimension ur den vetenskapliga artikeln ”Validation of 

the Five-Factor Model of Personality Across Instruments and Observers” syftande till att fördjupa 

egenskaperna i dimensionerna. (McCrae and Costa, 1987) 

 

Neuroticism Extraversion Openness Conscientiousness Agreeableness 

Lågt 
självförtroende Energisk Öppen för oliktänkande Målinriktad Känslig 

Låg självkänsla Livfull Kreativ Initiativrik Välvillig 

Ej neurotisk Aktiv Artistisk Uthållig Taktfull 

Orolig Uthållig Nyfiken Slutförande Anspråkslös 

Spänd Bestämd Insiktsfull Effektiv Självständig 

Ostabil Rastlös Ärlig Strukturerad Uppskattande 

Oroande Ej tystlåten Breda intressen Tillförlitlig Förlåtande 

Lättretlig Utåtriktad 
Intellektuella 
värderingar Ansvarstagande Generös 

Självmedlidande Energisk Estetisk Grundlig Vänlig 

Humörsvängningar Entusiastisk Nyskapande Pålitlig Sympatisk 

Låg integritet Pratsam Fantasifull Produktiv Förtroendeingivande 

Går i självförsvar Ha humor Klarar komplexitet Oegoistisk Ej ifrågasättande 

Nervös Sällskaplig Våghalsig Etisk Givmild 

Emotionell Social Gillar omväxling Strävande Omtänksam 

Temperamentsfull Kärleksfull Oberoende Hög självdisciplin Medkännande 

Osäker Vänlig Analytisk Samvetsgrann Lätt att tycka om 

Otålig Spontan Liberal Försiktig Snäll 

Avundsjuk Gruppmedlem Otraditionell Rättvis Ömsint 

Impulsstyrd Personorienterad   Välorganiserad Artig 

Sårbar Dominant   Ärlig Osjälvisk 

Subjektiv Modig   Proper Hjälpsam 

Egocentrisk     Punktlig Tillitsfull 

      Praktisk Medgörlig 

      Genomtänkt Överseende 

      Ambitiös Fördomsfri 

      Emotionellt stabil Trevlig 

      Självständig Flexibel 

      Professionell Ödmjuk 

      Energisk Naiv 

      Kunnig/bildad Rak 

      Intelligent Ärlig 
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Neuroticism  

Leader 
emergence &  

Leader 
effectiveness 
(Judge et al., 

2002) 

Extraversion 
Leader 

emergence &  
Leader 

effectiveness 
(Judge et al., 

2002) 

Openness 
Leader 

emergence 
&  

Leader 
effectiveness 
(Judge et al., 

2002) 

Conscientiousness 
Leader effectiveness 

(Judge et al., 2002) 

Agreeableness 
Oklar koppling 

(Judge et al., 2002) 

Total 
träff 

Helhetssyn och 
problemlösning 

Ser helheter           Nej 

Ser saker i större perspektiv           Nej 

Öppen för olikheter     A     Ja 

Kan hantera nya situationer     A     Ja 

Kan hantera komplexitet     C     Ja 

Reflekterande     
 

    Ja 

Resultatorientering 

Pålitlig       B C Ja 

Handlingskraftig   A   A   Ja 

Uthållig   A   A   Ja 

God självdisciplin       B   Ja 

Riskmedveten       C   Ja 

Hushåller med resurser       B   Ja 

Levererar effekt i rätt tid       A   Ja 

Stabilitet och mod 

Lojala mot uppgiften       A   Ja 

Bibehåller professionalism       C   Ja 

Mod   C       Ja 

Bibehåller lugn A         Ja 

Bibehåller inre stabilitet A         Ja 

Hantera ifrågasättande B         Ja 

God stresstolerans A         Ja 

Hög integritet           Nej 

Påverkan-Influens 
Tar tydlig ställning   A       Ja 

Tar central roll   A       Ja 

Koppling mellan Krav och Egenskaper ur de tre 

ovan studien/artiklarna.  

 

A: Studien ”Personality and leadership” 

B: Artikeln “Introduction to 5FM” 

C: Artikeln ”Validation of 5FM” 
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Socialt säker A C       Ja 

Rak   A       Ja 

Tydliggör mål och vägar   A   A   Ja 

Inspirerande           Nej 

Motiverande           Nej 

Skapar engagemang           Nej 

Kommunikation 

Aktiv kommunikation   A       Ja 

Tydlig i kommunikation   A       Ja 

Uppriktig i kommunikation     B C   Ja 

Lyssnar     A     Ja 

Närvarande           Nej 

Ärlig     B C   Ja 

Ger tydlig feedback   A       Ja 

Tar feedback           Nej 

Kommunicerar rätt       C A Ja 

Samarbete 

Inkluderande         C Ja 

Uppriktig     B C   Ja 

Interagerar med andra aktörer   C       Ja 

Skapar delaktighet         C Ja 

Ger förtroende         C Ja 

Visar tillit         C Ja 

Visar omtanke         C Ja 

 
Total träff bland adjektiv 5 12 8 14 7 46 

 

I rapporten om framgångsrikt 
ledarskap 4 9 3 5 1 22 
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