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Ledarskap i samband med #Metoo 

 

En intervjustudie om Försvarsmakten och Polismyndigheten 
 

Forskningsområdet hur myndigheter utövar ledarskap i relation till deras #metoo-

inspirerade upprop är mycket begränsat. Studiens syfte har varit att undersöka hur två av 

Sveriges största myndigheter, Försvarsmakten och Polismyndigheten, har utövat ledarskap i 

samband med upprop sprungna ur egen organisation och anställda kvinnors uppfattning 

härom. 

 

Denna induktiva studies teoretiska utgångspunkter utgörs av ledarskapsteorier utvecklade 

vid Försvarshögskolan, däribland ledarskapsmodellen, indirekt ledarskap samt studier om 

militära chefers containerfunktion och ”smittostudien”. Givet analys av empiriskt utfall har 

teoretiska utgångspunkter kompletterats med ytterligare perspektiv som tidigare studier om 

etiskt ledarskap och test av en ”trickle down modell” och Försvarsmaktens ledningsfilosofi. 

Inom ramen för studien har sjutton (17) personer deltagit från Försvarsmakten och åtta (8) 

från Polismyndigheten.  

 

Studiens resultat visar att respektive myndighet har utövat ett indirekt ledarskap. I fallet 

Försvarsmakten erhåller myndighetsledningen fortsatt högt förtroende för ledarskapet och 

dess hantering i samband med upprop. Inom Polisen hyses lågt förtroende för sin 

myndighets ledarskap och hantering av upprop. Inom båda myndigheter är trenden att 

förtroendet sjunker på lägre organisatorisk nivå. I relation till teoretiska utgångspunkter 

visar studiens resultat på att chefers bristande förmåga till containering dvs 

meningskapande och meningsgivande leder till negativ smitta med följden att anställda 

kvinnor alltjämt hyser lågt förtroende för sin arbetsgivare att åstadkomma varaktig 

förändring.   

 

Studiens bidrag till samhällsvetenskapen innefattar ny empiri, ett vidgat perspektiv för 

studier om ledarskap, indirekt ledarskap och identifiering av vilka krafter som inverkar vid 

chefers förmedling av budskap. Process, begrepp och relaterade krafter redovisas i 

genererad modell; budskapsmodellen. 
 

Nyckelord: Ledarskap, ledarskapsmodellen, indirekt ledarskap, smitta, containerfunktion, 

#metoo, #givaktochbitihop, #nödvärn, budskapsmodellen 
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Förord 

 

Vi har haft det unika privilegiet att fördjupa oss i studier om ledarskap under Högskolan 

Halmstads vägledning. Inför ämnesvalet till denna kandidatuppsats önskade vi ge oss i kast 

med något nutida, aktuellt och med koppling till ledarskap. Studien riktar sig till de som 

intresserar sig för ledarskap men även arbetsmiljö och jämställdhetsfrågor.  

Vi vill uttrycka vår uppskattning till alla de som medverkat i studien, alla som prioriterat att 

bistå oss med sin tid för intervjuer och vägledning eller annars med rådgivning till fortsatt 

arbete. Ett särskilt tack riktas till Professor Gerry Larsson vid Försvarshögskolan som tagit sig 

tid för oss att utveckla våra tankar och idéer kring några av hans verk. Avslutningsvis vill vi 

framföra vårt varmaste tack till professor-kadern vid Halmstad Högskola vilka förberett och 

väglett oss inför och under denna kandidatuppsats. Stort tack! 

 

 

 

Stockholm, maj 2018 

Oscar Ljungmark 

Robert Palmer 
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1 Inledning 
 

I oktober 2017 publicerar några av USA:s största dagstidningar redogörelser från kvinnor i 

filmindustrin. Redogörelserna vittnar om övergrepp och sexuella trakasserier begångna av då 

ansedde filmproducenten Harvey Weinstein. De påstådda övergreppen ska ha pågått i tre 

decennier. Efter publiceringen framträder ytterligare vittnesmål som inspirerar andra 

branscher och organisationer att via sociala medier kalla till upprop. Genom främst sociala 

men också traditionella medier sprids uppropet globalt under #metoo. I Sverige tar uppropet 

fart genom Lulu Carters avslöjanden om Martin Timell och dennes påstådda sexuella 

trakasserier i samband med produktionen av TV4:s program Äntligen Hemma. Flertalet 

branscher och organisationer kliver nu fram och rapporterar om missförhållanden under 

#metoo-knytna epitet.1  

Inom kort mottar Försvarsmakten och Polismyndigheten uppropen #givaktochbitihop 

respektive #nödvärn. Under hashtagen #givaktochbitihop samlas över 1700 kvinnor från 

Försvarsmakten, alla med erfarenhet från, eller fortfarande verksamma inom myndigheten. 

Redogörelserna avhandlar allt från kränkande kommentarer, kränkande särbehandling och 

diskriminering till våldtäkter.2 Inom Polismyndigheten samlades uppropet under #nödvärn där 

över 5000 kvinnor aktiva eller tidigare anställda vittnat om ovan motsvarande övergrepp som 

inom Försvarsmakten.3  

Talespersonerna för bägge hashtags menar att det trots proklamerade värdegrunder och 

satsningar på jämställdhet och likabehandling råder alltjämt en tystnadskultur inom 

organisationerna där missförhållandena inte tas på allvar. Mot bakgrund av ovan kan 

uppropen beskrivas som ett uttryck för den förtroendekris medarbetarna hyser mot sin 

arbetsgivare och dess oförmåga att hantera problemet. Försvarsmaktens myndighetschef, 

Överbefälhavaren Micael Bydén respektive dåvarande Rikspolischefen Dan Eliasson 

figurerade kort efter i media och båda har uttryckt sin besvikelse och sitt fördömande av det 

förkastliga beteendet.4 5 

Under våren 2018 framförde samordningsgruppen för de då totalt 65 #metoo-uppropen en 

lista med sju åtgärdsförslag till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Åtgärdsförslagen syftar till 

att bidra till ett samhälle fritt från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp.6  

 

1.1 Problemformulering  

 

Vi som åtar oss denna studie är båda aktiva officerare med över 30 års erfarenhet inom 

Försvarsmakten. Båda är till vardags verksamma vid krigsförband på kompani och 

bataljonsnivå och faller således in i vad som vi fortsättningsvis benämner som låg 

organisatorisk nivå hos myndigheten. Inom ramen för vårt ordinarie arbete har vi på nära håll 

upplevt Försvarsmaktens rapportering och kommunikation i relation till #givaktochbitihop, 

                                                           
1 P3 NYHETER (2017). #Metoo – P3 Nyheter Dokumentär (Radioprogram). Sveriges Radio, P3, 27 oktober 
2 Talesperson #givaktochbitihop,  intervju den 14 mars 2018. 
3 Talesperson #nödvärn,  intervju den 27 mars 2018. 
4 ÖB Michael Bydéns hälsning till personal som kränker – Nyhetsmorgon (TV4)  (2017) (Video). Stockholm: 

TV4. https://www.youtube.com/watch?v=QM36fVPKay0 (2017-11-29) 
5 Polisledningen om sexuella trakasserier inom polisen (2017) (Video). Stockholm, Polismyndigheten 

https://www.youtube.com/watch?v=os7haIb_mzs (2017-12-14) 
6 Dagens Nyheter (2018). DN Debatt ”Här är vallöftena som vi i metoo-uppropen vill se”, 6 mars, s.5 

https://www.youtube.com/watch?v=QM36fVPKay0
https://www.youtube.com/watch?v=os7haIb_mzs
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vår observation gör gällande att den inledningsvis så frekventa rapporteringen och 

kommunikationen nu tystnat.   

I den militära professionen är ledarskap centralt och frekvent förekommande vid utbildning. 

Det militära ledarskapet beskrivs i militärstrategisk doktrin som ytterst syftande till att förmå 

personalen att lösa tilldelade uppdrag och uppnå fastställda målsättningar vid varje givet 

tillfälle. Chefer och medarbetare som direkt eller indirekt, formellt eller informellt utövar 

ledarskap, ska agera för att lösa uppgifter med bästa möjliga effekt. Vidare menas att stor 

omsorg måste läggas vid urval av chefer på alla nivåer inom Försvarsmakten och att 

ömsesidig tillit och förtroende mellan chefer och medarbetare uppnås genom ett gott 

ledarskap. Tillit och förtroende byggs upp över tid och utgör en förutsättning för lojalitet och 

engagemang. Ledarskap utövas både direkt och indirekt och här menas att Försvarsmaktens 

chefer därför måste förstå konsekvenserna av sitt ledarskap.7  

Genom att åta oss en studie med ambitionen att fördjupa oss i ledarskap, här i ljuset av ett 

samhälleligt fenomen, skapas synergier mellan forskningsområden. Givet vår bakgrund som 

officerare vore det naturligt att vi genomförde studie på temat krigsvetenskap vid 

Försvarshögskolan.  Med anledning av Försvarsmaktens upphandling av tjänst genomförs 

istället denna studie vid den samhällsvetenskapliga institutionen Halmstad högskola. Då 

institutionen ej examinerar i krigsvetenskap söker vi fördjupa oss inom ledarskap vilket anses 

som ett tvärvetenskapligt ämne. Ledarskap hör således hemma i alla typer av organisationer, 

militära som civila.  

Ledarskap i allmänhet är väl utforskat och det finns en uppsjö av tidigare forskning härom, 

särskilt av arten som benämns som direkt ledarskap. Att komma till rätta med de 

missförhållanden som respektive hashtag representerar ligger ej enkom i högsta chefens 

händer, ansvaret kan dock aldrig delegeras. Försvarsmakten respektive Polismyndigheten är 

båda omfattande organisationer och dess ledarskap och ledning utövas genom flera 

organisatoriska nivåer, härav inbegrips även teori om indirekt ledarskap till studien.  

Huvudproblemet och varför vi intresserar oss för denna kontext är att det saknas forskning på 

vårt tema. Här avses hur dessa myndigheter utövat ledarskap i samband med det nya 

fenomenet, #metoo. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

 

Denna studie syftar till att undersöka hur högre organisatorisk nivå utövat ledarskap i 

samband med upprop. Hur når ledarskapet ut i organisationen? Vilka interna krafter inverkar? 

Hur relaterar de till förtroendet för arbetsgivaren i denna fråga?  

Studien avgränsas till tiden då respektive upprop kom myndigheten tillhanda som i bägge fall 

inträffade sen höst 2017. Bortre avgränsning utgörs av tiden då inhämtning av empiri utförs; 

mars och april 2018. Vår förhoppning är att resultatet från vår studie bidrar till fortsatt 

utveckling av ämnet ledarskap men framförallt att utfall häri omhändertas till gagn för 

Försvarsmaktens och Polismyndighetens fortsatta jämställdhets- och ledarskapsutveckling.  

a) Hur utövade Försvarsmakten respektive Polismyndigheten ledarskap i samband med 

#givaktochbitihop och #nödvärn? 

                                                           
7 Försvarsmakten, Bilaga 1 till FM2016-7616:1 MSD 16 Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar 

(FÖRSVARSMAKTEN, 2016).             
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b) Vilka interna krafter inverkar vid ledning och hur relaterar dessa till låg 

organisatorisk nivås förtroende för arbetsgivaren? 
 

1.3 Disposition 

 

Denna studie inleds med att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter och dess tillämpning 

i studien. Därefter redovisas metod för hur studien genomförts och därigenom hur empiri 

inhämtats och bearbetats. Därnäst presenteras studiens resultat och analys i vilket vi redogör 

för vad studien kommit fram till. Sedan återkopplas till våra på förhand identifierade 

teoretiska utgångspunkter. Mot bakgrund av empiriskt utfall introduceras här för studien 

ytterligare underlag som vidare kompletterar eller annars utvecklar studien i sin helhet. 

Slutligen, i studiens sista kapitel redovisas huvudsakliga slutsatser och rekommendationer 

såväl som egen kritik och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teoretiska utgångspunkter  
 

I detta kapitel ges en beskrivning av våra på förhand identifierade teoretiska utgångspunkter. 

Inom ramen för vår studie och vår sökning av forskningsproblem har nedan identifierats som 

relevanta.  

Vi inleder med att återge en vidare beskrivning av det tvärvetenskapliga ämnet ledarskap, 

vilket är centralt för att ge en god grund. Vår första utgångspunkt är Ledarskapsmodellen8 och 

vi kompletterar därefter med andra studier som givet vårt område hjälper oss att förstå och 

förklara vårt forskningsproblem. Ledarskapsmodellen är aktuell såtillvida att den är nyligen 

utgiven och syftar till att ge en god akademisk grund som tar hänsyn till både person- och 

sammanhangsfaktorer i samma modell. Denna modell målar de stora penseldragen för vad 

som inbegrips inom begreppet ledarskap ur framförallt det militära perspektivet, om än att 

boken också riktar sig till andra än officerare eller kadetter. Övriga utgångspunkter ska ses 

som kompletteringar som är särskilt relevanta för vår studie som genomförs på två av 

varandra särskilda organisatoriska nivåer.  

Samtliga utgångspunkter har en tydlig bäring mot vår egen yrkeskategori vilket vi anser vara 

relevant och viktigt att ta avstamp i då dessa ska vara vägledande samt utgöra basen för 

ledarskapsstudier inom officersutbildningen. 

Vi har medvetet valt att bygga vår teoretiska basplatta av litteratur tydligt relaterad till 

Försvarsmakten vilket kan tyckas ensidigt men vi anser att nyttan är större då vår studies 

kontext är just Försvarsmakten och den närbesläktade Polismyndigheten. Vi menar att dessa 

utgångspunkter bidrar till förståelse genom att fusionera verkligheten och dessa perspektiv på 

ledarskap längre fram i studien.   

 

                                                           
8 Gerry Larsson, Josi Lundin & Ann Zander, Ledarskapsmodellen, Konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, 1 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2017). 
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2.1 Ledarskapsmodellen 

 

 

Figur 1. En bild av Ledarskapsmodellen.9 

Inledningsvis är det värdefullt att reflektera kring vad ledarskap är och hur det bör definieras. 

I boken Ledarskapsmodellen menar författarna att ledarskap bäst förklaras och förstås som ett 

samspel mellan en ledare och dennes yttre sammanhang. Begreppet ledare menar de är 

synonymt med begreppet chef om än att man ofta tillsätts att bli det sistnämnda och det 

förstnämnda är något man blir genom sitt sätt att vara. Författarna hänvisar till tre 

huvudsakliga definitioner av ledarskap som de vilat på när de skapat Ledarskapsmodellen, 

nämligen Burns,10 Bass och Bass11 samt Yukl.12 Författarna skriver som följande; 

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.13   

En annan för boken viktig definition av ledarskap är den som togs fram i forskningsprojektet 

GLOBE och översatt till följande;  

                                                           
9 Ibid., s.39. 
10 Burns, Leadership (New York: Harper & Row, 1978), se Larsson, Lundin & Zander 2017. 
11 Bass och Bass, The Bass handbook of leadership: Theory, research & managerial applications (New York. 

The Free Press, 2008), se Larsson, Lundin & Zander 2017. 
12 Yukl, Leadership in organizations, 5 uppl. (Upper Saddle River NJ: Prentice-Hal, 2002), se Larsson, Lundin 

& Zander 2017. 
13 Ibid., se Larsson, Lundin & Zander 2017, s.10. 
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Ledarskap är en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till 

effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör.14 

Ledarskapsmodellen finner sin bakgrund och inspiration i den mest internationellt vedertagna 

modellen av ledarskap, Transformational Leadership,15 som hämtats från USA och anpassats 

för att bättre möta svenska förutsättningar. Enligt författarna påverkas ledarens beteende av 

dennes karaktär och omgivningens beskaffenhet. Det återfinns tre huvudsakliga beståndsdelar 

i Ledarskapsmodellen; 

• Ledarkaraktäristiska  

• Omgivningskaraktäristiska  

• Ledarstilar 

Ledarkarakteristiska, består av grundläggande förutsättningar och önskvärda kompetenser. De 

grundläggande förutsättningarna består in sin tur av tre olika delar nämligen; individens 

fysiska och psykiska förutsättningar samt dennes livsåskådning. De önskvärda kompetenserna 

vilar på fyra ben; fackkompetens, chefskompetens, social kompetens och förmåga att hantera 

stress.  

Kortfattat menar författarna att de grundläggande förutsättningarna påverkar de önskvärda 

kompetenserna genom att ju bättre förutsättningar en individ har desto större möjlighet finns 

att utveckla kompetenser. Detta skapar gynnsammare förutsättningar för ett lyckosamt 

ledarskap.  

Omgivningskarakteristiska, är indelat i tre underkategorier; omvärld, organisation, gruppen. 

Dessa tre relaterar till varandra på olika sätt. En organisation grupperar oftast sina medlemmar 

in i en struktur och en grupp bildar ofta en egen kultur men är samtidigt beroende av 

organisationen. Omvärldens inflytande är beroende av vilken organisation den möter och 

vilken typ av verksamhet som organisationen ägnar sig åt.  

Ledarstilar ska enligt författarna inte ses som en indelning av ledare i olika fack utan snarare 

som beteenden som mer eller mindre tillämpas av chefer i olika situationer. Härvid omfamnar 

modellen tre olika ledarstilar; utvecklande ledarskap, konventionellt ledarskap, destruktivt 

ledarskap. Utvecklande ledarskap kännetecknas av föredömligt handlande, den personliga 

omtanken samt inspiration. Det konventionella ledarskapets byggstenar är krav, belöning och 

kontroll. Författarna menar att detta är nödvändighet men i en situation människor emellan så 

kan det få negativa konsekvenser om det uppfattas att en chef är överkontrollerande. Det 

destruktiva ledarskapet beskriver författarna som när chefens dåliga dag är systematiskt 

återkommande. De presenterar fem olika typer av destruktivt ledarskap som antingen är 

passiva eller aktivt utövade.  

Modellen försöker fånga komplexiteten i att teoretiskt beskriva ledarskap. En ledare och 

dennes arbetskamrater har olika karaktärer och individuella förutsättningar. Som grupp 

utvecklar de egenskaper och ingår i en organisation som är en del i ett större sammanhang 

med samhälleliga och kulturella betingelser. Att ledarskap handlar om samspel underlättar 

inte beskrivningen. Modellens skapare menar att samspelet sker mellan ledarens 

                                                           
14 Ibid., s.10. 
15 Bass, Transformational leadership: industry, military and educational impact (London: Lawrence Erlbaum 

Associated 1998), se Larsson, Lundin & Zander 2017. 
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situationsuppfattning och dennes vilja, ledarens faktiska beteende, arbetskamraternas tolkning 

av detta och deras vilja samt medarbetarnas faktiska handlande.  

 

2.2 Indirekt ledarskap  

 

Ledarskapets former definieras av Larsson som antingen direkt eller indirekt.16 Det 

förstnämnda är ofta synonymt med ”se varandra i ögonen” men kanske beskrivs bäst som 

direktkontakt mellan chef och underställd. Det indirekta ledarskapet sker genom underställda 

chefer i en eller flera nivåer eller genom budskap. Nivåerna varierar i olika organisationer. 

Generellt finns det fyra olika nivåer definierade av Larsson;  

1. lägsta arbetsledarnivå  

2. en eller flera mellannivåer  

3. högsta lednings- eller exekutivnivå  

4. styrelsenivå, strategisk nivå 

Det indirekta ledarskapet kan kortfattat och generellt presenteras i den modell som Larsson 

tagit fram.  

 

 

Figur 2. En bild av Indirekt ledarskapsmodell.17 

 

Modellen visar en tvåspårig process som utgår från visioner hos chefer på den högre 

organisationsnivån. Den ena vägen för implementering är via ”länk” som ofta utgörs av en 

person eller grupp underställd visionären. Länken har att förmedla budskapet nedåt i 

organisationen. Det andra spåret benämns som ”förebild” i modellen, när högre chefer 

                                                           
16 Gerry Larsson, Ledarskap under stress, 2 uppl. (Stockholm: Liber, 2012). 
17 Ibid. 
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påverkar de lägre nivåerna genom att vara förebilder. Oavsett väg så passeras filter som kan 

påverka informationen. I bästa fall så finns det förtroende för både länk och högre chef, om 

inte så föreligger risk att information förvrängs och att osunda belöningssystem tillämpas för 

att uppnå lydnad.  

Modellen består av tre hierarkiska nivåer men kan tillämpas på organisationer med flera; 

högre organisatoriska nivå, mellanliggande organisatoriska nivå samt lägre organisatoriska 

nivå. Processen startar alltid i den högre organisatoriska nivån och slutar på den lägre 

organisatoriska nivån men vägen genom modellen kan variera. Vi kommer nedan att beskriva 

beståndsdelarna i modellen för att tydliggöra processen.  

 

Högre organisatorisk nivå  

 

Chefen uttrycker sina idéer och sin vilja genom mål eller visioner för verksamheten. Chefen 

kan sedan från sin nivå implementera detta genom antingen handlingsinriktad påverkan eller 

image-orienterad påverkan (förebild). Vid handlingsinriktad påverkan sker implementeringen 

genom länk mellan chefen och de lägre organisatoriska nivåerna. Länken kan som tidigare 

nämnts vara en person eller en grupp som förmedlar chefens vilja genom organisationen. För 

att detta ska vara framgångsrikt framhålls två aspekter i modellen, för det första vem chefen 

utser som länk och för det andra hur väl de interagerar. Chefen bör eftersträva ett stödjande 

förhållningssätt till länken och att länken känner att denne har chefens förtroende. 

Vid image-orienterad påverkan implementeras chefens vilja genom att han eller andra är 

förebilder för medarbetarna. Chefen kan påverka lägre organisatorisk nivå direkt eller att 

dennes länk utgör en förebild för underställda. Larsson presenterar att detta sätt att leda 

bygger på fyra beståndsdelar som beskriver förebildens sätt att vara och agera;  

1. Grundläggande förhållningssätt 

2. Motivation/drivkraft 

3. Inspiration 

4. Kommunikation 

 

Filter 

 

Enligt Larssons modell finns filter mellan varje hierarkisk nivå. Filtret kommer endast 

beskrivas mellan dessa nivåer men är giltigt mellan andra eller flera nivåer. Modellen 

beskriver filtret som medvetet eller omedvetet utelämnande och/ eller förvrängande av 

information. Modellen skiljer på individbaserade orsaker, organisationsbaserade orsaker och 

omgivningsbaserade orsaker. Exempel på individbaserade orsaker är kognitiv kapacitet hos 

chefer eller underställda, personlig omognad och motivationsbrist. Exempel på 

organisationsbaserade orsaker är otydlig vision, otydlig struktur och osund 

organisationskultur. Exempel på omgivningsbaserade orsaker är sekretess, medial 

uppmärksamhet och akuta händelser. Modellen är en så kallad top-down modell men filtrets 

funktion gäller i båda riktningar. Det vill säga att orsaken till filtreringen kan knytas till såväl 

chefen som till underställd. Filtrets funktion gäller oavsett om chefens vilja implementeras 

genom handlingsinriktad påverkan eller image-orienterad påverkan. 
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Mellanliggande organisatorisk nivå– länk 

 

Består av en eller flera underställda chefer som oavsett påverkansalternativ skall förmedla och 

verkställa chefens vilja. 

 

Lägre organisatorisk nivå  

 

Nivån där det huvudsakliga arbetet utförs av medarbetarna så kallad ”gräsrotsnivå”. Strävan 

är att uppnå tillit hos medarbetarna för att på så sätt göra dem engagerade. Naturligtvis helst 

tillit till hela organisationen men minst till överordnad nivå krävs för att uppnå engagemang. 

Om tilliten uteblir krävs lydnad hos medarbetarna för att säkerställa att efterfrågat arbete 

utförs. Tilliten skapas genom antingen handlingsinriktad påverkan eller image-orienterad 

påverkan.  

Larssons modell kan kompletteras med ett förenklat flödesschema;  

1. Chef på hög nivå reflekterar över vad som bör göras. 

2. Chef på hög nivå agerar. 

3. Chef på mellannivå uppfattar högre chefs handling eller image. 

4. Mellanchef bryter ner chefens vilja genom att reflektera.  

5. Mellanchef agerar. 

6. Medarbetare på lägre nivå uppfattar överordnad chefs vilja och image samt högre 

chefs image.  

7. Medarbetaren reflekterar över vad som bör göras.  

8. Medarbetaren agerar 

 

2.3 Containerfunktionen  

 

Hösten 2017 genomförde Larsson, Berglund, Alvinius och Bandlitz Johansen en 

undersökning som omfattade elever vid Försvarshögskolan i Stockholm samt Forsvarets 

högskole i Oslo. Studien gjordes under Försvarshögskolans ledning på uppdrag av 

Försvarsmakten. Studien undersökte deltagarnas förmåga till meningsskapande och 

meningsgivande. Det förstnämnda innebär chefers förmåga att förstå högre chefs vilja och 

fatta välavvägda beslut, det andra innebär förmågan att förmedla informationen till 

underställda på ett begripligt sätt utan att göra avkall på högre chefs vilja.18 

Syftet med studien var att studera militära chefers ”containerförmåga”, vilket innebär hur 

chefer klarar av att varsebli, tolka och härbärgera budskap från chefsnivån över dem innan de 

förmedlas vidare ned i organisationen. Att härbärgera förstås här som förmågan att bearbeta 

högre chefs budskap så att den uppfattas som meningsfull hos underställda. Även i omvänd 

riktning är enligt studien gällande, det vill säga att chefer kan förmedla den lägre nivåns 

signaler till högre chef på ett konstruktivt sätt.  

Studiens resultat belyser vikten av chefers förmåga till meningsskapande. Denna 

ledarförmåga hos chefer kunde genom studien påvisa positiva effekter på 

arbetstillfredsställelsen i en organisation. Författarna menar att detta indikerar en underskattad 

                                                           
18 Gerry Larsson, Anna Karin Berglund, Aida Alvinius, Rino Bandlitz Johansen, Militära chefers 

containerfunktion och ledarskap - En nyckel till organisationers resultat, Serie I:108 (Försvarshögskolan, 

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapscentrum, 2017) 
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aspekt i ledarskapet som kan påverka medarbetarnas arbetsglädje. De hänvisar till att tidigare 

forskning visar på att högre organisatoriska chefer identifierar sig mer med organisationens 

mål och visioner medan chefer på lägre organisatorisk nivå snarare identifierar sig med sin 

närmaste arbetsgrupp. Vidare menas att detta skulle kunna innebära att ett budskap från högre 

chef snarare leder till funderingar på konsekvenser för arbetsgruppen på lägre nivå än till hur 

detta budskap gagnar organisationen. Genom att chefer klarar att motivera sina underställda i 

enlighet med högre chefs vilja så ökar möjligheterna att medarbetarna känner organisatoriskt 

tillit. Om chefer inte klarar att motivera högre chefs vilja så riskerar organisationen en 

splittring mellan nivåerna. 

 

2.4 ”Smittostudien” 

 

Under 2016 genomförde Larsson, Berglund och Alvinius vid Försvarshögskolan en 

undersökning på uppdrag av Försvarsmakten, s.k. ”smittostudien”. Syftet med 

undersökningen var att öka förståelsen om hur engagemang på en arbetsplats ”smittar” mellan 

hierarkiska nivåer. Deltagare i undersökningen utgjordes av personal i Försvarsmakten på 

hög, mellan och låg organisatorisk nivå.19 

Studien redovisar två resultat. För det första, att det finns viss smittoeffekt uppifrån och ned. 

Från hög organisatorisk nivå kunde påverkan urskiljas på nivån under, vidare kunde ”smittan” 

härledas ned till lägsta nivån om än något avklingande. Studien kopplar detta till det som den 

indirekta ledarskapsmodellen benämns som image-inriktad påverkan (se punkt 2.1). För det 

andra så menar författarna att studien kan påvisa stark smittoeffekt gentemot närmast lägre 

nivå. Vilket, enligt studien, innebär att oengagerade chefer på högre nivåer inte nödvändigtvis 

”smittar” av sig flera nivåer ner under förutsättning att anställda har engagerade chefer 

närmast över sig. Vidare menar de att icke engagerade chefer på lägsta nivå kan motverka 

effekten av ett starkt engagemang från hög organisatorisk nivå. Undersökningen belyser 

vikten av att ge chefer på lägsta organisatoriska nivå, där huvuddelen av anställd personal ofta 

återfinns, förutsättningar för att optimera sitt engagemang. 

 

2.5 Teoriers tillämpning i studien  

 

Ledarskapsmodellen har givit oss en akademisk grund att stå på. I Försvarsmakten utgör 

modellen en basplatta vid utbildning av officerare och kadetter. På motsvarande sätt har 

Ledarskapsmodellen tjänat oss i vårt forskningsproblem. Modellen har ej tjänat som ett 

verktyg för analys utan snarare som ett underlag för diskussion relaterat våra resultat. 

Författarna samlar en mängd aspekter av ledarskapet i en modell bestående av tre 

huvudkomponenter som vi beskriver i våra utgångspunkter.  

Larssons modell över Indirekt ledarskap har ej använts som ett analysverktyg utan snarare 

som ett hjälpmedel för att förstå och sortera fenomen, begrepp och händelser som vi 

identifierat på de olika organisatoriska nivåerna. Modellen är vetenskapligt framtagen och 

vedertagen i Försvarsmakten vilket gör den relevant för vårt ändamål. Modellen har även 

möjliggjort för oss att diskutera flöden mellan olika nivåer även om Försvarsmakten och 

Polismyndigheten inte är organiserade på samma sätt. Bägge myndigheter är hierarkiska och 

bestående av flera organisatoriska nivåer.  

                                                           
19 Gerry Larsson, Anna Karin Berglund, Aida Alvinius, Om höga chefer trivs/inte trivs på jobbet – ”smittar det 

av sig” ända ned till soldater och sjömän? Rapport Serie I:103 (Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, 

strategi och ledarskap, Ledarskapscentrum, 2016). 
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”Containerfunktionen” har bistått oss att förstå fenomenet när budskap eller ambitioner inte 

når ut i en organisations kapillärer och förklarar omvänt varför något på ett så framgångsrikt 

sätt genomsyrat hela organisationen. Studien beskriver något som vi kan uppfatta som ett 

avbrott i eller som ett fungerande relä i en ledningskedja. Studien är vetenskapligt genomförd 

och bör även därför anses relevant för våra ändamål.  

”Smittostudien” har hjälpt oss att förstå att chefers engagemang kan påverka omgivningen 

positivt eller negativt vilket i sin tur påverkar om högre chefs vilja når ut i en organisation 

eller inte. Studien belyser också varför förtroende för chefer på olika nivåer varierar i en 

organisation. Studien är vetenskapligt genomförd och bör även därför anses relevant för våra 

ändamål.  
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3 Metod   

 
I detta kapitel avhandlar vi våra överväganden och beslut för genomförandet av studien. 

Nedan tydliggör vi vad olika metodbegrepp innebär för oss då vi uppfattar att det finns ”olika 

skolor” och att det därmed finns tolkningsutrymme för vad begreppen innebär eller hur de bör 

tillämpas. Kapitlet inleds med att tydliggöra vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt samt 

forskningsmässiga ansats. Sedan beskrivs undersökningsdesign och studiens genomförande. 

Därefter redogör vi för hur vi resonerat kring urval och vilka som ingår i studien. Därnäst 

redovisas vilka kvalitativa inhämtningsmetoder som använts. Ytterligare därefter förklarar vi 

hur vi resonerat kring kvalitetsbedömning vad avser undersökningens resultat. Nästa 

underkapitel tar upp våra etiska överväganden och reflektioner. Slutligen tydliggör vi för hur 

data har bearbetats och analyserats.    

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och forskningsmässig ansats  

 

Det optimala sättet att förstå verkligheten, hur kunskap tillägnas och sättet att samla in empiri 

kan sammanfattas i två olika perspektiv; positivistiskt och tolkningsbaserat (hermeneutiskt) 

perspektiv. Vi uppfattar dessa som motpoler. Det förstnämnda står för objektivitet och att 

kunna pröva verkligheten (sant/falskt). Synsättet representeras av naturvetenskapen och dess 

teorier.  Det sistnämnda menar att verkligheten inte kan förutses. Verkligheten finns i 

betraktarens ögon, dvs ett subjektivt synsätt. Perspektivet representeras av 

samhällsvetenskapen och dess aspekter samt hypoteser.20 

Respektive perspektiv har en uppfattning av vad som verkligen finns och hur man tillgodogör 

sig kunskap, varför vi påstår att i vårt arbete finns det epistemologiska samt ontologiska 

antaganden ur en hermeneutikers synsätt. Inom hermeneutiken menar man att den sociala 

verkligheten inte är stabil utan snarare under ständig förändring. Detta talar emot den 

lagbundenhet som positivismen menar styr människan och detta talar istället för att kunskap 

är unik. Vidare menar detta tolkningsbaserade perspektiv att man inom samhällsvetenskapen 

inte kan tala om objektiv verklighet, lämpligare är att tala om att verkligheten förstås olika. 

Man tillägnar sig kunskap genom att ta del av människors subjektiva uppfattning av 

verkligheten och själv tolka den empirin. Det närmaste man kan komma en gemensam 

uppfattning om verkligheten är när flera människor gör liknande tolkningar.21 

I vår studies kontext så menar vi att #metoo är ett fenomen som belyser att den sociala 

verkligheten inte är stabil, det kunde inte förutses och vi vet inte vilka slutgiltiga 

konsekvenser som uppropet bidrar till. Studien är särskilt intressant då den berör två 

myndigheter där vi delges företrädare för respektive organisations subjektiva bedömning av 

#givaktochbitihop respektive #nödvärn (verkligheten). Genom semi-strukturerade intervjuer22 

delges vi människors uppfattning om ledarskap vid hanteringen av respektive upprop.  

Vår ambition är inte att falsifiera eller bekräfta en teori utan snarare genom undersökning 

beskriva och förstå myndigheternas verklighet i samband med #givaktochbithop respektive 

#nödvärn. Förståelse är att hitta betydelse eller mening. Genom att läsa en text så uppnår man 

nödvändigtvis inte förståelse för man tolkar texten olika. Likaså är det med sociala fenomen, 

såsom #metoo, då de inte kan anses vara objektiva. Att välja ett tillvägagångssätt att objektivt 

                                                           
20 Dag Ingvar Jacobsen, Hur genomför man undersökningar?, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2017). 
21 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1996). 
22 Martin Denscombe, Forskningshandboken, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2009). 
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mäta myndigheternas utövande av ledarskap vore dömt att misslyckas, istället uppnår vi 

förståelse genom att fråga människan. Subjektiviteten i vår studie förstärks ytterligare genom 

vår tolkning av den data som intervjuerna bidrar med.23 

Vi har funderat mycket kring induktiv samt deduktiv ansats och vår uppfattning har förändrats 

efter hand som vi studerat och diskuterat. Förenklat sammanfattas att den förstnämnda går 

från verklighet till teori, vilket ställer krav på att vara så öppen som bara möjligt i inhämtning 

av data. Den sistnämnda går från teori till empiri, härvid styrs inhämtningen av teoretiska 

antaganden vilket kräver att forskaren utgår från en tydlig teori.24 Ur den förenklingen så 

finner vi vår identitet i den induktiva ansatsen då vi utgått från en observation i verkligheten, 

vilken vi problematiserat och försöker finna förståelse för i tidigare forskning.  

 

Vi har skapat en teoretisk basplatta innan vi inhämtat vår empiri. Härmed har vi ej varit helt 

förutsättningslösa, vilket kan argumenteras för att vara ett deduktivt inslag. Vår datainsamling 

har i viss mån präglats av den teori vi konsumerat inför inhämtningen genom att vi valt 

forskningsområde och definierat vårt problem innan vi inhämtat vår empiri. Vi har sedan 

studerat för oss lämpliga teoretiska utgångspunkter men undvikit att låta dem styra vår 

inhämtning om än att våra frågor riktar sig mot ett specifikt forskningsområde. Genom vår 

ambition att vara så öppna som bara möjligt i vår inhämtning så stärker vi vår induktiva 

ansats. Vidare förstärks detta av att vår studie inte följt ett linjärt schema. Vi har tillåtit oss att 

backa tillbaka för att vår inhämtade data kräver det. Dessutom kunde vi inte förutse att våra 

resultat krävde att vi presenterade ytterligare forskning efter vår analys. Att på detta sätt låta 

verkligheten styra oss är något som ytterligare understryker vårt induktiva förhållningssätt. 

Vår forskningsprocess kan beskrivas som iterativ, dynamisk och mottaglig för vad vår empiri 

kräver. Vi menar därför att studien är induktiv med deduktiva inslag. Det deduktiva får 

representeras av våra teoretiska utgångspunkter som i slutet av studien diskuteras relaterat 

våra resultat. De två ansatserna kan beskrivas som ytterpunkter på en skala där det alltid är 

möjligt att argumentera för att det finns inslag av både induktion och deduktion i en studie. 

 

 

3.2 Studiens design och genomförande  

 

Vi vill i vår studie förstå människors upplevelser och uppfattningar om verkligheten. Enligt 

oss görs det lämpligast genom att fråga dem. Vi intar en induktiv ansats genom att låta våra 

forskningsresultat guida oss mot lämpligt teoretiskt fält.25 Vår studies genomförande kan 

beskrivas som en dynamisk och iterativ process snarare än något linjärt. Detta kan förstås som 

att vår process accepterat att kunskaper vi inte kunde förutspå kan behöva presenteras längre 

fram i studien för att vår data kräver det för att uppnå förståelse. Vidare så medger processen 

att vi kan gå tillbaka i faserna för att sedan fortsätta driva processen från där vi var. Till 

exempel att göra kompletterande inhämtning för att vi inte förstår data eller att vi anser den 

vara otillräcklig. Som vi tidigare nämnt så är inte vår undersökning av testande karaktär utan 

kan snarare beskrivas som explorativ vilket medger att fånga många nyanser genom kvalitativ 

inhämtning från ett fåtal enheter.26 Kvalitativa metoder förknippas ofta som det huvudsakliga 

inhämtningsalternativet av data där forskaren finner sin vetenskapliga hemvist i 

                                                           
23 Sten Andersson, Om positivism och hermeneutik, 1 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2014). 
24 Jacobsen 2017. 
25 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl. (Oxford: Oxford University Press, 2011).                  
26 Jacobsen 2017. 
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hermeneutiken och tar avstamp i verkligheten med ambitionen att generera ny kunskap, dvs 

induktion.27  

Genom att tydliggöra vårt val av att inhämta vår empiri genom kvalitativ metod så bidrar det 

med den sista pusselbiten för att påvisa till vilket paradigm vi sållar oss. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet består av ett antal metoder för insamling av data; intervjuer, 

fokusgruppsintervjuer, observationer och dokumentundersökning.28 Vår undersökning 

omfattar de två förstnämnda vilket utvecklas under punkt 3.4. I vårt metodval har vi utgått 

från vårt forskningsproblem. Vi anser att kvalitativa metoder möter vårt behov då det medger 

mer öppenhet samt att vi inte är hypotesdrivna utan snarare ser hypotesen som en produkt av 

vår studie. 29  

I vår studie har vi inspirerats av Grounded Theory, framförallt när det kommer till analys av 

data vilket tydliggörs ytterligare i 3.7. Grounded Theory är ett kvalitativt forskningsperspektiv 

som förenklat kan beskrivas som att forskaren skapar begrepp och teoretiska modeller utifrån 

egna praktiska erfarenheter som omformuleras och revideras allteftersom ny kunskap växer 

fram. Vidare beskrivs Grounded Theory som en teknik för att generera hypoteser på empirisk 

grund för att skapa ordning i vår uppfattning om verkligheter och på så sätt bättre förstå den.30  

 

 

 

Figur 3. En bild utvisande studiens genomförande.31 

 

  

                                                           
27 Bryman 2011. 
28 Jacobsen 2017. 
29 Bryman 2011.  
30 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, 1 uppl. 

(Stockholm: Liber, 2003). 
31 Kommentar: Egen figur. 
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3.3 Urval  

 

Försvarsmakten och Polismyndigheten är båda till sin storlek omfattande, lika men ändå olika 

varandra till sin struktur. Mot bakgrund av vår frågeställning och urval för vår huvudempiri 

krävdes representanter från två organisatoriska nivåer. Den ena benämner vi som Hög 

Organisatorisk Nivå och representerar myndighetsledningsnivån. Den andra är från lägre 

organisatorisk nivå som kunde tänkas representera anställda som jobbar ”längst ut på linan” 

eller annars befinner sig ”i verksamheten”. Denna benämns fortsättningsvis Låg 

Organisatorisk Nivå. Förenkling till hög som låg nivå förenklar och möjliggör ett resonemang 

de två emellan. Som komplement till empiri från Låg Organisatorisk Nivå användes även 

talespersoner för #givaktochbitihop respektive #nödvärn. Urvalet har varit 

ändamålsorienterat, dvs vi har valt de personer som vi bedömt har tillgång till informationen 

vi önskat.  

 

Datainsamlingsmetod  Urval  Vårt urval 

Individuell intervju Enskilda individer utifrån den 

information vi vill ha.  
• Representant ur 

Försvarsmaktsledningen 

• Personaldirektör 

Försvarsmakten 

• HR-chef 

Polismyndigheten 

• HR-strateger 

• Talespersoner #metoo 

Fokusgruppintervju Människor i grupp som utifrån 

sammansättningen kan ge den 

önskade informationen.  

• Nätverk för kvinnor i 

båda myndigheterna  

 

Tabell 1. Urvalstabell.32 

 

3.3.1 Urval Hög Organisatorisk Nivå 

 

Som grund för urval av informanter till denna studie eftersträvades att informanter vid Hög 

Organisatorisk Nivå var väl insatta i myndighetsledningens hantering av uppropet. Härvid 

eftersträvades således ett s.k målinriktat urval. Den typen av samplingsteknik är i grunden av 

strategiskt slag och inbegriper ett försök att skapa överenstämmelse mellan forskningsfrågor 

och urval. Forskaren gör med andra ord sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer 

som är relevanta för forskningsfrågorna (problemformuleringen).33  

I vår ansats till ett målinriktat urval började vi med egen organisation och kontakt med 

Överbefälhavarens adjutant etablerades via telefon och mail. I dialog om studiens bakgrund, 

syfte och frågeställningar hänvisades vi till myndighetens ställföreträdande personaldirektör 

och HR-strateg vid ledningsstabens personalavdelning.   

När väl urvalet av informanter på Hög Organisatorisk Nivå vid Försvarsmakten identifierats 

var ambitionen att spegla dessa hos Polismyndigheten. Genom mail och telefonsamtal 

etablerades dialog med Polismyndighetens HR-chef och på motsvarande sätt som i fallet 

                                                           
32 Jacobsen 2017. 
33 Bryman 2011. 
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Försvarsmakten redovisades studiens omfattning och intervjuer bokades. Ambitionen att 

spegla Försvarsmakten möjliggjordes genom intervjuer med Polismyndighetens HR-chef och 

med av dem utsedd HR-strateg. Under studiens gång erbjöds vi intervjua representant ur 

Försvarsmaktsledningen, härvid var övrig data redan bearbetad varför vi nyttjade detta tillfälle 

till att komplettera redan analyserad data.  

 

3.3.2 Urval Låg Organisatorisk Nivå 

 

Vid urval av personal representerandes Låg Organisatorisk Nivå gjordes en särskild 

avgränsning. Givet att kvinnor är i klar majoritet bakom uppropen var vår ambition att 

fokusgrupp skulle utgöras av enbart kvinnor. Valet att enbart inkludera kvinnor i 

referensgrupp på låg nivå motiveras av uppropens uttryck för egen organisations oförmåga 

eller ovilja att hantera de frågor som respektive hashtag sätter fokus på. I Försvarsmakten 

finns redan etablerade nätverk för kvinnor såsom Nätverk Officer Anställd Kvinna (NOAK). 

Med stöd av personliga kontakter vid egen organisationsenhet etablerades kontakt med 

NOAK Livgardet (Kungsängen) vilket i sin tur förmedlade kontakter till 4.Sjöstridsflottiljen 

och Amf1 (Berga) vilkas nätverk förkortas GRYM (gemenskap, rekrytering, yrkesvägledning, 

mentorskap). Studiens bakgrund, frågeställningar och syfte förmedlades i respektive nätverk 

och de var oss behjälpliga att konstituera en fokusgrupp på Låg Organisatorisk Nivå inom 

Försvarsmakten, nedan kallad fokusgrupp ”Låg Organisatorisk Nivå Försvarsmakten”. 

I fallet med att skapa fokusgrupp inom Polismyndigheten likt ovan inom Försvarsmakten 

hade vi ej någon personlig kontakt etablerad i förhand, ej heller finns där någon direkt 

motsvarighet till Försvarsmaktens organiserade nätverk NOAK. Genom kontakt med en av 

talespersonerna och grundarna för #nödvärn var denne oss behjälplig att konstituera 

fokusgrupp Låg Organisatorisk Nivå Polisen, nedan kallad fokusgrupp Låg Organisatorisk 

Nivå Polisen.  

Som ytterligare komplement till fokusgrupper identifierades respektive upprops talespersoner. 

Dessa ansågs särskilt intressanta då de i egenskap av sin roll bedömdes ha ett brett kontaktnät 

och därigenom en god uppfattning från flertalet arbetsplatser inom egen myndighet. Empiri 

med talespersoner bedömdes således kunna tjäna till att bredda bilden om Låg Organisatorisk 

Nivås uppfattning om myndighetens ledarskap i samband med upprop.  

 

3.4 Datainsamling  

 

I vår kvalitativa studie inhämtades s.k. primärdata genom olika typer av intervjuer. Intervjuer 

genomfördes av typen enskilda öppna, semi-strukturerade intervjuer och 

fokusgruppintervjuer.34  

 

Myndighet Antal intervjuer 

Försvarsmakten 6 

Polismyndigheten 4 

Total: 10 
 

Tabell 2. Datainsamling, översikt intervjuer.35 

                                                           
34 Jacobsen 2017. 
35 Kommentar: Egen tabell. 



S i d  22 | 61 

 

Vid intervju som metodik har vi alltjämt beaktat på vilket sätt vi genomfört dessa och hur det 

kan ha påverkat undersökningens trovärdighet.36 Kritik mot metod för datainsamling men 

även mot studien i sin helhet behandlas i ett senare avsnitt (se punkt 6.3).  

 

3.4.1 Individuella intervjuer 

 

Vid kvalitativa studier med inhämtning av kvalitativa data är öppna individuella intervjuer 

vanligt förekommande. Datainsamlingsmetoden präglas av insamling av data i form av ord 

som inom ramen för vår studie bearbetas enligt metod för s.k. Grounded Theory – inspirerad 

(se punkt 3.7). Öppna intervjuer är mycket lämpliga för att få fram enskilda individers 

tolkning av ett fenomen. Genom personlig intervju får vi klarhet i individens förståelse och 

vilken slags mening individen tillskriver olika förhållanden.37 Givet detta har vi i urval inför 

individuella intervjuer varit särskilt måna om att intervjuad besuttit den kunskap eller access 

som krävs för vår problemställning. De enskilda intervjuerna föregicks av att intervjuad 

person i förväg delgavs övergripande frågor. Intervjuer genomfördes sedan semi-strukturerat 

genom att träffas ”ansikte-mot-ansikte” och under intervju nyttjades en på förhand upprättad 

intervjuguide. Vid behov kompletterades med för intervjun anpassade uppföljande frågor. 

Under samtliga intervjuer har vi strävat efter att ge de intervjuade personerna så stor 

svarsfrihet som möjligt.38  

Inom Försvarsmakten genomfördes tre enskilda intervjuer med företrädare för Hög 

Organisatorisk Nivå. Intervjuerna varierade mellan 60-90 minuter och genomfördes vid 

respondentens ordinarie arbetsplats vid Högkvarteret. Som komplement till gruppintervjuer 

vid Låg Organisatorisk Nivå genomfördes även en individuell intervju med talesperson för 

#givaktochbitihop. Intervjun genomfördes under 90 min vid Kavallerikasern.  

Intervjuer vid Hög Organisatorisk Nivå Polismyndigheten genomfördes vid två tillfällen och 

som i fallet Försvarsmakten genomfördes de vid respondenternas ordinarie arbetsplats, 

Polishuset i Stockholm. Intervjuerna genomfördes enskilt och pågick under 60 respektive 80 

minuter. Som komplement till fokusgruppintervjuer vid Låg Organisatorisk Nivå 

genomfördes även en individuell intervju med talesperson för #nödvärn. Intervjun 

genomfördes under 90 min vid Kavallerikasern. 

 

Myndighet Nivå Antal individuella intervjuer 

Försvarsmakten Hög Organisatorisk Nivå 3 

Låg Organisatorisk Nivå 1 

Polismyndigheten Hög Organisatorisk Nivå 2 

Låg Organisatorisk Nivå 1 

Totalt:                                                      7 

 

Tabell 3. Datainsamling, översikt individuella intervjuer.39 

 

                                                           
36 Jacobsen 2017. 
37 Ibid. 
38 Bryman 2011. 
39 Kommentar: Egen tabell. 
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3.4.2 Fokusgruppintervjuer 

 

Den andra metoden vi använt är fokusgruppsintervjuer.40 Här skapades likt de enskilda 

intervjuerna en intervjuguide som stöd för att leda samtalen. Dessa blev mer av diskuterande 

karaktär mellan deltagarna. Vår roll var delvis aktiv och delvis passiv. Vi inledde med en 

presentation av vårt arbete och sedan började vi att med stöd av intervjuguiden ställa öppna 

frågor där gruppen tilläts diskutera. Vid vissa tillfällen ingrep vi under diskussionerna för att 

få alla delaktiga eller för att tona ned någon vid något tillfälle också på grund av att 

diskussionerna lämnade området. 

Gruppintervjuerna inom Låg Organisatorisk Nivå Försvarsmakten genomfördes vid två 

separata tillfällen och platser. Mot bakgrund av svårigheter att koordinera olika lokala nätverk 

till en plats och tid tvingades vi till denna spridda lösning. Den ena gruppintervjun 

genomfördes på Livgardet, Kungsängen och gruppen bestod av fem vid Livgardet anställda 

kvinnor. Gruppen bestod av yrkesofficerare, specialistofficerare samt en civilanställd. 

Gruppintervju nummer två genomfördes vid Berga och bestod av åtta kvinnor av 

yrkesofficerare som specialistofficerare med anställning vid 4.Sjösstridsflottiljen respektive 

Amfibieregementet (Amf1). 

Inom Låg Organisatorisk Nivå Polisen genomfördes en gruppintervju med fem kvinnor 

verksamma inom Polismyndigheten. Alla fem kvinnorna i denna respondentgrupp är 

verksamma vid olika geografiska platser och enheter över riket. Mot bakgrund av svårigheter 

att koordinera respondenter till tid och rum valdes intervju av modellen telefonkonferens. 

Intervjun genomfördes under vår ledning från Kavallerikasern och pågick under 70 minuter.  

 

 

Tabell 4. Datainsamling, översikt fokusgruppintervjuer.41 

 

3.5 Kvalitetsbedömning    

 

Vetenskapsrådet belyser hur kvalitetskrav inom forskning inte kan anses vara entydiga. De 

menar att olika krav tolkas och tillämpas på olika sätt beroende på forskningsområde men att 

det inte finns någon principiell motsättning mellan olika kvalitetskrav.42 När det gäller att 

värdera våra resultat så utgår vi från klassisk Grounded Theory begrepp (Glaser, 1978) som 

återredovisas i boken; grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, som menar 

att två perspektiv bör prövas.43 Först har vi bedömt studiens kvalitet och sedan har vi prövat 

                                                           
40 Jacobsen 2017 
41 Kommentar: Egen tabell. 
42 Vetenskapsrådet, God forskningssed, organisatoriska förutsättningar (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017). 
43 Guvå & Hylander 2003. 

Myndighet Nivå Antal gruppintervjuer Antal 

deltagare 

Försvarsmakten Låg Organisatorisk Nivå  2 5+8 

Polismyndigheten Låg Organisatorisk Nivå 1 5 

Totalt: 3 18 
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hur väl vi tillämpat forskningsstrategin. I det första steget har vi utgått från fyra kategorier för 

att göra bedömningen; 

 

Kategori Benämning/innebörd Studien i relation till kategori och innebörd 

1.  ”Fit” 

 

Överensstämmelse 

mellan teori och data 

Vi finner stöd för vår teoretiska modell i vår data. 

Den är sprungen ur empiri inhämtad genom 

kvalitativa intervjuer. Vi har låtit vår data tala om för 

oss hur modellen skall se ut, inte tvärtom.  

2.  ”Relevance” 

 

Korrelation mellan 

framtagna begrepp 

och data 

Begreppen är i detta sammanhang att anse som unika. 

Vi har utifrån vår data funnit lämpliga begrepp för att 

beskriva vad empirin säger oss. Varje begrepp kan 

tydligt spåras i vår data.  

3.  ”Work” 

 

Resultaten har ett 

förklaringsvärde som 

möjliggör prediktion 

Vi menar att det finns ett tydligt värde i våra resultat. 

Våra resultat kan hjälpa chefer och ledare genom att 

ge dem ett perspektiv på deras roll i en organisation 

och vilka inverkande krafter som kan förekomma i 

organisationens olika nivåer. Genom vår genererade 

modell kan framgången i implementering av ett 

meddelande bättre förutses. 

4.  ” Modifiability” 

 

Resultaten är 

anpassningsbara för 

andra studier och 

miljöer. 

Vår teoretiska modell är flexibel och anpassningsbar 

till annan kontext. Den kan byggas om, kompletteras 

eller reduceras för att bättre representera data i annan 

forskning.  

 

 

Tabell 5. Kvalitetsbedömning Steg 1.44 

 

I det andra steget prövas tillämpningen av forskningsstrategin mot sex frågor; 

1-6 Fråga Ja/Nej Motiv 

1.  Har studien 

producerat begrepp?  

 

Ja Fyra begrepp utgör kärnan av vår modell. 

Begreppen är unika för vår studie och 

sprungna ur vår inhämtade data. Studiens 

genererade begrepp är; utformning, 

transmission, mottagning och övervägning.  

2.  Är begreppen 

relaterade på ett 

systematiskt sätt? 

Ja Vår modell sorterar begreppen i en 

systematisk ordning. Begreppens relation 

beskrivs i kapitel fyra.  

3.  Finns det mer än en 

begreppsmässig 

relation? 

Ja Våra resultat påvisar att begreppen relateras 

till varandra på olika sätt i de två 

organisationerna vi undersökt.  

4.  Innehåller teorin 

utvecklade kategorier? 

 

Ja Inom varje begrepp förekommer krafter som 

inverkar på begreppet. Vi menar att dessa 

krafter är att anse som kategorier 

                                                           
44 Kommentar: Egen tabell. 
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inverkande på det överordnade begreppet.    

5.  Erbjuder teorin stor 

varians? 

 

Ja Vår modell erbjuder varians genom 

övergripande begrepp som med inverkande 

krafter ger olika konsekvenser. Modellen 

påvisar att olika steg kan påverka ett 

meddelande utifrån en mängd parametrar.  

6.  Är studien 

processorienterad? 

 

Ja Processen har varken varit enkel eller tydlig, 

framförallt vid analysskedet då vårt arbete 

kännetecknades av mycket frustration och 

stora whiteboardtavlor. Som oerfarna 

forskare så har vi tagit stöd i metodlitteratur 

och under analysskedet så har vi fått fint 

stöd av mer erfarna forskare för att inte 

fastna i arbetet. Vi anser att vår studie är 

processorienterad vilket vi tydliggjort i detta 

metodkapitel. 
 

Tabell 6. Kvalitetsbedömning Steg 2.45 

 

3.6 Forskningsetik  

 

Vetenskapsrådets publikation, God forskningssed definierar etik som en medveten, reflekterad 

och motiverad moral. Detta knyter samman de två begreppen etik och moral men 

vetenskapsrådet argumenterar för dess skillnad. Etik utgör en teori för praktiken, dvs moralen. 

Etiken kan systematiseras för att argumentera och rättfärdiga vår ståndpunkt. Om praktiken 

utgörs av en människas moral så åskådliggörs den i personens val och handlingar.46 

Studiens övergripande etiska dilemma som också kan påverka dess trovärdighet är det faktum 

att vi är två män som gör en undersökning i kontexten av ett fenomen sprunget ur 

kvinnorörelser. #metoo är upprop mot ojämna maktförhållanden mellan män och kvinnor. 

Man kan tänka sig att problemen är strukturella och att vi därmed är en del av problemet. Den 

utbredda tystnadskultur som #metoo beskriver har vi uppenbarligen varit delaktiga i då ingen 

av oss regerat på det. Men att vi vore uteslutna att forska om detta skulle enligt oss utgöra ett 

större motstånd mot att förändra det som måste förändras.  

Att vi studerar vår egen organisation där vi båda arbetat under många år utgör oss till s.k. 

”insider”, vilket kan diskuteras. Med detta ser vi många positiva effekter, inte minst vår 

förstahandskunskap.47 Vi känner till organisationens historia och vi kan lättare förstå 

informella vägar. En ”insider” måste dock vara uppmärksam då det finns nackdelar, 

framförallt svårigheterna att hålla en kritisk distans till den egna organisationen och att man 

håller sig neutral.  

Forskningsetiskt tar vi också hänsyn till att vi har en historisk yrkesmässig relation till vissa 

av deltagarna. Varför en neutral plats eftersträvats vid till exempel intervjuer. Vi är medvetna 

om att vår tidigare relation och närvaro kan påverka svaren men detta har motverkats genom 

nyttjandet av semi-strukturerade intervjuer för att minimera svarspåverkan.    

                                                           
45 Kommentar: Egen tabell. 
46 Vetenskapsrådet 2017. 
47 Jacobsen 2017. 
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Vetenskapsrådet uppmärksammar oss på etiska kodex och hur de växte fram efter andra 

världskriget, dessa kodex syftade till att samla regler kring hur forskaren bör förhålla sig till 

försökspersonerna.48 Vår undersökning möter följande grundläggande etiska principer vilka i 

stort är desamma som de kodex veteskapsrådet beskriver från efterkrigstiden; 49 

 

Etiska principer Efterlevnad i studien 

Informationskravet Samtliga personer som ingått i vår undersökning har informerats 

om syftet med undersökningen. De har ställt upp frivilligt och 

vetat att de kan avstå att delta i undersökningen när som helst de 

önskar. De har innan deltagandet erhållit en beskrivning av vad 

som ingår i genomförandet.  

Samtyckeskravet Alla medverkande har själva bestämt över sitt deltagande. Inga 

minderåriga har deltagit i studien. 

Konfidentialitetskravet Uppgifter om personer som deltagit i studien har hanterats 

konfidentiellt. De som representerar respektive myndighet 

hanteras som offentliga personer när de deltagit å myndighetens 

vägnar.  

Nyttjandekravet Inhämtad information har endast använts i forskningssyfte. 

 

Tabell 7. Etiska principer och dess tillämpning i studien.50 

 

3.7 Databearbetning och analys  

 

Vi har i vår analys och bearbetning av data inspirerats av Grounded Theory. Samtliga 

intervjuer och gruppintervjuer spelades in på diktafon och transkriberades så snart som 

möjligt. Allt inhämtat underlag har bearbetats av oss själva enligt hur Grounded Theory 

rekommenderar att data omhändertas.51  

I vår inspirerade metod av Grounded Theory utgår vi från våra frågeställningar när data 

bearbetas. Från det att vi transkriberat intervjuerna så har vi gjort noteringar om våra intryck 

eller annat värt att minnas under analysen, s.k. memoing. Efter transkribering tog kodning av 

data vid genom att skriva ut alla intervjuer och koda med papper och penna. Vi tillämpade 

selektiv kodning eller fokuserad som det också benämns men vi uppfattar att innebörden är 

densamma, dvs vi utgick från vad som kan tänkas vara intressant för vår undersökning. 

Det vi fann ointressant selekterades bort för att fokusera på för oss relevant data. Kodningen 

var ett sätt för oss att beskriva och tolka inhämtade data. När data från en intervju kodats så 

visualiserade vi detta på en tavla för att enklare få en överblick och kunna jämföra koder och 

på så sätt finna relationer mellan dem. Koder och memos från intervjuer i respektive urval 

fördes ihop och analyserades tillsammans. Som praktiskt exempel kan nämnas att data från de 

olika intervjuerna transkriberades, kodades och fördes sedan samman med övrig inhämtad 

data från den organisationens nivå. På så sätt hade vi tidigt fyra olika grupperingar av data 

uttryckta i koder eller kategorier. Dessa relaterades med pilar och kommentarer. Analysen av 

                                                           
48 Vetenskapsrådet 2017. 
49 Bryman 2011. 
50 Kommentar: Egen tabell. 
51 Guvå & Hylander 2003. 
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de olika organisationerna skedde parallellt då vi hade svårt att slutföra en för sedan slutföra 

nästa.  

Efterhand som vår analys fortgick genom att jämföra och finna relationer så kunde vi urskilja 

ett antal kategorier som mer övergripande. Kategorierna kunde återfinnas i flera av de fyra 

analysgrupperna men då mer eller mindre framträdande. Vi hade svårt att finna det naturliga 

sambandet mellan dem vilket vi upplevde starkt frustrerande men tack vare fint stöd från 

erfarna forskare så kunde vi ta steg framåt. Vi kunde konstatera att dessa kategorier var 

krafter som påverkade en process eller så var de konsekvenser av en process. Vi sorterade var 

i processen dessa krafter eller konsekvenser uppenbarade sig. På så sätt kunde vi tydliggöra 

processen och se att den bestod av flera steg där dessa krafter påverkade den och att 

konsekvenserna var frukter från den. När vi väl kunnat sortera var de hörde hemma så kunde 

vi enklare finna kärnan i processen som bestod av fyra steg uttryckt i begrepp.  

Denna kärnprocess om fyra begrepp var gällande för både Försvarsmakten och 

Polismyndigheten då de beskriver en process som återfinns i både organisationerna. Krafterna 

som vi benämner våra tidigare kategorier är också gällande för bägge myndigheter men har 

olika innehåll och påverkan på respektive process.  

Vi har genererat egen modell över processen i bägge myndigheter men olikheterna ligger i hur 

krafterna påverkar processen. Vi menar att vår inspirerade metod fångat de centrala begreppen 

inom Grounded Theory;  

 

Fas Innebörd 

Urval Här är forskningsproblemet och att uppnå mättnad i fokus. 

Kodning Kan beskrivas som tolkning eller beskrivning av data. 

Dessa tolkningar utvecklas efter hand till att omfatta 

genererade kategorier, begrepp och relationer mellan 

begrepp. 

Komparation Är en ständigt jämförande process jämsides med kodning. 

Genom detta kan koder jämföras, föras samman och bilda 

kategorier och huvudkategorier som sedermera utvecklas 

till mer abstrakta begrepp. 

Konceptualisering Bidrar till syftet med Grounded Theory; att skapa en 

modell över data. 

Memoing 

 

Hjälper forskaren från transkribering till utvecklad modell 

att skapa koncept, genom att vara en röd tråd genom 

materialet. Likt övriga begrepp så ändrar memos karaktär 

under processens gång för att bidra till att beskriva den 

slutliga kärnprocessen. 

 

Tabell 8. Centrala begrepp Grounded Theory.52 

 

  

                                                           
52 Guvå & Hylander 2003. 
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4 Resultat och analys  

 
I detta kapitel redovisas resultatet av vår kvalitativa intervjustudie. Utifrån tidigare beskrivna 

metod för inhämtning, bearbetning och analys presenteras nedan resultat från analys av 

empiri. Genom tillvägagångssätt för analys har studien genererat begrepp. Begreppens 

innebörd skall förstås som produkten av vår bearbetning och tolkning för vad företrädare på 

Hög respektive Låg Organisatorisk Nivå återgett för hur myndigheten utövat ledarskap i 

samband med upprop.   

Inledningsvis redogör vi för genererade begrepp, dess allmänna kontenta och tillhörande 

krafter. Därnäst presenteras den modell inom vilken begrepp och krafter sorterar in. Här 

visualiseras begreppen såväl som krafter och dess relation till varandra. Ytterligare därefter 

men i separata underkapitel, redogörs mer utförligt för begrepp och krafter som ytterligare 

förklarar vår modell. Avslutningsvis presenteras utfall av intervjuer vid respektive myndighet 

och då specifikt i relation till modellen. Begreppen bistår häri förklaringen till hur Hög som 

Låg Organisatorisk Nivå utövat ledarskap i samband med respektive upprop. Genom 

utveckling av hur begreppen inverkar på respektive myndighets ledarskap besvaras studiens 

forskningsfrågor:  

a) Hur utövade Försvarsmakten respektive Polismyndigheten ledarskap i samband 

med #givaktochbitihop och #nödvärn? 

 

b) Vilka interna krafter inverkar vid ledning och hur relaterar dessa till Låg 

Organisatorisk Nivås förtroende för arbetsgivaren? 
  

4.1 Begreppsförklaring  

 

Innan vi presenterar resultatet från de två myndigheterna så beskrivs begreppen som utgör 

modellens ryggrad. Begreppen förklaras här utan att kopplas till någon av myndigheterna. De 

fyra begreppen skapar tillsammans en kärnprocess som kan beskrivas som steg, där varje steg 

är unikt och påverkas av olika krafter, vilket får konsekvenser för meddelandets fortsatta väg 

och genomslagskraft i en organisation.  
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Begrepp Innebörd Krafter 

Utformning Vad bör meddelandet innehålla?  

Transmission Hur sända?  

Medel & Metod 
• Organisatoriska 

förutsättningar 

• Personliga förutsättningar 

Mottagning Hur tas det emot? 

Förstå och förvalta 
• Förtroende 

• Receptivitet 

• Engagemang 

Övervägande Hur göra nu?  • Environg 

• Karaktär 

• Lojalitet 
 

Tabell 9. Begreppsförklaring.53 

 

4.2 Budskapsmodellen Allmän 

 

Nedan redogörs för den konceptualisering eller modell som vår empiri och observation härav 

genererat. Vi kallar den budskapsmodellen. Modellen kan förstås som en process som börjar 

med att en chef har att förmedla ett budskap eller en uppgift genom en organisation. 

Budskapet kan rikta sig till en eller flera olika mottagare. I respektive steg verkar olika krafter 

vilka beroende på dess laddning inverkar positivt eller negativt för budskapets eller uppgiftens 

hantering. Modellen är repetitiv och är tillämplig i organisationer med flera nivåer eller 

mellanhänder.  

 

Figur 4. En bild utvisande budskapsmodellen.54 

                                                           
53 Kommentar: Egen tabell. 
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4.2.1 Utformning 

 

Det första steget i budskapsmodellen utgörs av själva budskapets utformning. Här menas hur 

meddelandet paketeras från en organisatoriskt högre nivå innan det sänds nedåt i 

organisationen. Steget är viktigt, det sätter an tonen för hur prioriterad frågan är, vilket 

påverkar resan genom organisationen.  

Om det inte är högsta chefen som utformar meddelandet så kan det påverka relevansen på ett 

negativt sätt. Här eftersträvas att budskapet är tydligt utformat och anpassat till mottagaren. 

Är budskapet avsett att vandra genom flera led och nivåer är det av vikt att det anpassas då det 

utsätts för krafter vars inverkan kan påverka dess mål eller avsikt. Tydligheten i dess 

utformning är viktig så till vida att det påvisar organisationens ställningstagande i en aktuell 

fråga. Otydlighet kring var man står i frågan påverkar nivån under genom att det skapas 

tolkningsmån för vad som är organisationens uppfattning. Dessutom kan underställda chefers 

engagemang påverkas genom att dennes högre chef svajar i vart denne står i frågan. Tar inte 

en högre chef tydlig ställning så har inte dennes underställda något att luta sig mot när de 

själva ska utforma sitt meddelande ner i organisationen. Tydligheten i meddelandet från 

högsta nivå påverkar dess resa genom hela organisationen oavsett hur det sänds.  

Meddelandets substans, innehåll, är relaterad till dess tydlighet då det förväntas innehålla 

underbyggda argument. Varför tar organisationen denna inriktning? Varför är detta bra för 

oss? Detta är frågor som en högre chef bör besvara för att vinna acceptans för sitt 

meddelande. Det är också viktigt för att chefsnivån under skall förstå varför detta nu ska 

prioriteras eller förändras. Syftet bör blottläggas för att på ett framgångsrikt sätt kunna 

penetrera en organisation. För att kunna skapa väl underbyggda argument eller fylla ett 

budskap med relevant innehåll krävs kompetens hos sändaren. Det enkla kan vara att hänvisa 

till funktionsansvariga i organisationen. I detta fall en HR-avdelning eller motsvarande 

personalfunktion. Att flytta en fråga från chefsbordet till en funktion i en organisation sänder 

också signaler om frågans relevans och chefsskiktets engagemang i frågan. När steget 

utformning är genomfört är budskapet redo att sändas.  

 

4.2.2  Transmission 

Steg två, transmission. Här menas hur budskap ska levereras eller annars förmedlas, i vilket 

forum det sänds och på vilket sätt som det skickas. I valet av hur genomföra transmission 

finns olika möjligheter och begränsas av två krafter som utgörs av organisationens 

förutsättningar men även sändarens personliga egenskaper. Som exempel på organisatoriska 

förutsättningar menas exempelvis tekniska förutsättningar som infrastruktur och 

organisationens struktur i övrigt såväl som dess geografiska spridning eller struktur 

(hierarkisk utformad eller ej).  

I dagens samhälle möjliggörs att nå ut på bredd på väldigt kort tid genom till exempel IT-

system eller sociala medier. Det är inte möjligt att samla alla anställda i varken 

Försvarsmakten eller Polismyndigheten för att leverera ett budskap personligen. Till 

organisatoriska förutsättningar inräknas även mjukare aspekter som organisationskultur och 

ledningsfilosofi. Två huvudsakliga vägar som återfinns i de båda undersökta myndigheterna 

är att chefen antingen väljer att hierarkiskt försöka nå ut till sina anställda. Meddelandet går 

då från chef till underställd chef som ansvarar för att föra det vidare ut i kapillärerna. Annars 

                                                                                                                                                                                     
54 Kommentar: Egen figur. 



S i d  31 | 61 

 

kan, som nämnt, dagens IT-samhälle möjliggöra för en chef på högsta organisatoriska nivå att 

nå ut till sina anställda längst ut på linan. Val av metod kan signalera hur relevant frågan är 

för högste chefen, ett personligt meddelande direkt från högsta chef påverkar frågans fortsatta 

relevans och chefens förtroende i organisationen. 

Framgången i energiöverföring påverkas också av sändarens personliga egenskaper, dennes 

karisma. Till personliga egenskaper hör sändarens förmåga och färdighet att uttrycka sig i 

relation till val av medel, även mottagares uppfattning, förtroende och tilltro till såväl 

sändaren som till budskapet inverkar (se punkt 4.2.3).  

Hur väl sändaren lyckas utstråla energi påverkar dennes möjlighet att nå ut i organisationen. 

Budskapet bör entusiasmera mottagarna för att nå önskvärd effekt. Härvid spelar kroppsspråk, 

ordval och samtalston in på hur budskapet uppfattas. Chefens retoriska förmåga visar sig 

viktig för att dennes budskap ska förvaltas på bästa sätt genom organisationen. En person som 

besitter egenskaper att förstå situationen och förmedla ett personligt meddelande ut i 

organisationen uppvisar engagemang. Detta ger underställda chefer möjlighet att följa i den 

högre chefens fotspår och på sin nivå visa engagemang genom att med egna ord omsätta 

budskapet så det passar deras förutsättningar, utmaningar eller kontext. Vidare så visar 

chefens personliga engagemang att detta är en fråga på dagordningen, den är viktig och att 

anställda kan förvänta sig att detta kommer leda till förändring.  

Om sändaren inte besitter egenskaper att kunna entusiasmera genom sin retorik och 

kroppsspråk så påverkas mottagarnas uppfattning om frågans relevans oavsett innehåll i 

budskapet. Organisationen upplever det som ”tomma ord” vilket också kan påverka 

underställda chefers engagemang i frågan och i en verksamhet med många viktiga frågor så 

prioriteras annat. En sändande instans måste härav aktivt överväga val av medel för 

transmission och beakta att val av medel och metod kan påverka mottagning av budskapet. 

Val av medel och metod/-er bör väljas så att det optimerar leverans till mottagaren och om 

möjligt väljas så att det förstärker budskapet. Val inverkar på mottagarens uppfattning om 

sändarens engagemang och vidare dennes tolkning om budskapets relevans och prioritet.  

 

4.2.3   Mottagning 

I steg tre mottagning avses där mottagande instans eller person möter budskapet. Steget skall 

här förstås som personen i andra änden av meddelandet och dennes förmåga att förstå och 

förvalta det. En chef på mellannivå, dvs har både underställda och överordnade chefer, måste 

kunna förstå budskapets innehåll, prioritet och betydelse. Detta för att sedan kunna omsätta 

det till egen nivå och nivån under. Att lyckas med detta ställer krav på individen och dennes 

kompetens och egenskaper. Således påverkar både den sändande enhetens personliga 

förutsättningar som den mottagandes dito. Vi menar att samma resonemang gäller för den 

gemensamma organisationens förutsättningar. Det påverkar inte bara den som sänder 

meddelandet utan givetvis anpassar sig mottagaren också efter rådande omständigheter. En 

organisation som genomgått stora organisatoriska förändringar påverkas av detta. Man kan 

tänka sig att det inte finns lika mycket utrymme för olika frågor eller dialoger kring hur 

utveckling bör ske inom andra områden än just organisatoriska. Därför kan chefer tvingas att 

prioritera det som ofta kallas ”kärnverksamheten” till förmån för att känna efter hur 

organisationen mår och aktivt jobba med frågor som rör till exempel arbetsmiljö.  
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Likväl påverkar de organisatoriska förutsättningarna även när man inte är uppe i förändringen 

eller just avslutat dem. En organisation med starkt centraliserad ledning har andra 

förutsättningar än den som är decentraliserad. En tydlig skillnad i dessa två olika 

förutsättningar är vart chefer finner stöd i frågor som är svårhanterliga. Oavsett 

utbildningsnivå, kompentens och erfarenhet så behöver chefer funktionsstöd i vissa frågor. 

Hur lättillgänglig det stödet är påverkar också mottagarens möjligheter att agera i den anda 

som högre chef önskar.  

En kraft som påverkar mottagningen är huruvida det finns ett ömsesidigt förtroende mellan 

sändare och mottagare. Det behöver nödvändigtvis inte vara förtroende för en högre eller 

lägre chefs förmåga att klara av just en specifik typ av fråga utan snarare att man i allmänhet 

inte har förtroende för den andre. Saknar man förtroende så kan en viss skepsis infinna sig. 

Man tvivlar på att om detta är bästa sättet att hantera den här typen fråga eller om det ens är 

viktigt att göra det just nu. Att på detta sätt ifrågasätta högre chefs inriktningar tyder på att 

man anser sig själv veta bäst för att man känner till sina förutsättningar och vad som fungerar 

där. En anledning att ifrågasätta ett beslut eller ett budskap från högre ort är att man inte 

känner att tiden eller att resurserna räcker till. All tid bör återigen läggas på 

”kärnverksamheten”, för att leverera effekt. Man frågar sig varför lägga tid på frågor som inte 

bidrar till det man finns till för när man inte ens hinner med sina huvudsakliga uppgifter, 

förtroendet för att högre instans har gjort rätt prioriteringar saknas. Dessutom kan ett rent 

chefsförakt utvecklas, man ser ner på tillsatta chefer som man inte anser ha tillräcklig 

kompetens inom ”kärnverksamheten”.  

En annan påverkande kraft i mottagandet är det som vi kallar receptivitet, hur väl man 

tillgodogör sig intryck eller idéer. Man kan tycka att det är nära besläktat med det som vi 

beskriver som förtroende ovan, en vilja till förändring. Här inverkar mottagarens receptivitet 

för ett meddelande i stort men hit hör också förtroendet för vem som säger vad. Här menar vi 

mer att det är i form att försvarsmekanismer som tar vid. Inte nödvändigtvis med vilja eller att 

man ens är medveten om det. Man ser inte behovet eller problemet och om man gör det så 

fanns det förr eller inte här. Härvid spelar organisationens historia och dess koncernkultur in, 

om det skett stora förbättringar inom ett område så tenderar man att känna sig nöjd vilket kan 

hindra utveckling. Genom att konstatera att det var sämre förr och att det minsann är 

annorlunda nu så accepterar man rådande situation. I historiskt patriarkala organisationer kan 

personalen bli institutionaliserade, stöps i samma form och tycker ganska lika. Det finns 

många fördelar med en homogen arbetsgrupp men att tillgodogöra sig förslag på förändringar 

i motsats till det gängse tillvägagångssättet är i detta fall inte en av dem. Inte heller förenklar 

det att se saker och ting ur olika perspektiv för att få en mer objektiv bild. En otäck 

konsekvens av detta är att oliktänkande känner sig exkluderade i arbetsgruppen. Om en 

person inte lever upp till idealet som kan skapas i en starkt homogen arbetsgrupp så kan denne 

uppleva sig bli förskjuten från gemenskapen. Vi menar att det krävs god receptiv förmåga för 

att ta emot och härbärgera ett budskap eller uppgift.  

Utöver mottagarens syn på, eller uppfattning om sändaren, inverkar mottagares receptivitet 

för budskapets innehåll. Uppfattningen om sändaren, budskapet i sig, dess utformning och hur 

transmission genomförts inverkar med kraften eller annars motorn engagemang. Grad av 

engagemang kopplas till vilken grad av entusiasm mottagningen resulterat i och utgör 

grunden till nästa fas som vi benämner som övervägandet.  

Kraften engagemang kan också ses som viljan. Vi menar då viljan till att bidra i den fråga 

som är aktuell påverkar hur väl den kommer förankras i organisationen.  Även denna har 

beröringsytor mot de tidigare krafter vi nämnt under mottagning. En viktig faktor vi sett här är 
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den allmänna inställningen till frågan. Föreligger vilja till förändring? Vidare visar 

engagemanget hos ledare och chefer på olika nivåer att frågan är viktig och aktuell. Chefer 

måste ta sitt ansvar och fånga högre chefs engagemang och spegla det vidare nedåt i 

organisationen. Att förstå hur jag på min nivå bidrar till engagemanget är viktigt.  En chef på 

högsta organisatorisk nivå kan visa engagemang genom budskap, men någonstans bör ord bli 

handling för att anställda skall uppfatta ett starkt engagemang. Motsatsen till att visa 

engagemang är att förminska frågan och inte ge den uppmärksamhet, osynliggöra ämnet och 

därmed också dem som driver den. Att visa engagemang och ta sitt ansvar i för organisationen 

viktiga frågor eller för andra medarbetare viktiga frågor är inte alltid i linje med en chefs egna 

intressen. Det kan innebära att åsidosätta det jag som chef tror är viktigt för min karriär eller 

att jag tvingas äventyra relationer till människor som jag uppskattar eller, ännu värre, på något 

sätt är beroende av.   

Det är inte bara den enskilde chefens eller medarbetarens engagemang som påverkar 

mottagandet i en organisation. De organisatoriska förutsättningarna har vi tidigare nämnt och 

de gör sig påminda även här såtillvida att organisationens rutiner för olika ärenden ger ett 

visst avtryck nedåt. Till exempel om systemets hantering av icke-önskvärda beteenden 

upplevs som uddlöst så kan det uppfattas av anställda som att man inte tar frågan på allvar. 

Man uttrycker sig hårt men konsekvenserna upplevs otillräckliga. En organisation har inte 

alltid möjligheterna att verkställa det man uttrycker. Exempelvis om man meddelar att de som 

inte delar organisationens värdegrund inte är välkomna men man har ingen laglig rätt att säga 

upp dem, detta kan uppfattas motsägelsefullt. Det organisatoriska engagemanget påverkas 

också av hur personalförflyttningar sker. En medarbetare som uppvisar upprepat dåligt 

ledarskap eller icke-önskvärda beteenden omplaceras för att slippa problemet där och då men 

signalen kan bli en annan till övriga anställda om den nya befattningen uppfattas vara en knuff 

uppåt i karriären.  

 

4.2.4   Övervägande 

 

Steg fyra, övervägande, representerar den process som vidtar efter mottagning. Här åsyftas 

mottagarens eftertanke och begrundande över hur detta budskap bör behandlas eller bakas till 

innan det går vidare, om det ens ska gå vidare, eller vilken uppmärksamhet som detta 

meddelande bör få.  

Övervägandet behöver inte vara en medveten del av processen utan sker kanske impulsivt för 

att man anser sig ha god rutin och tidigare erfarenhet av liknande frågor. Å andra sidan kan 

det mycket väl vara något som man är fullt medveten om och ägnar mycket tid till för att man 

anser det vara viktigt eller känner sig osäker över. Man kanske tar stöd av mer erfarna 

kollegor eller funktioner som finns tillgängliga att stödja i organisationen. Detta är en del av 

de krafter som vi menar påverkar övervägandet nämligen environg. Med environg menas 

omgivningen kring en chef som har att göra ett övervägande. Kraften environg inverkar på 

detta steg och med det menas mottagarens miljö i vilken uppgiften eller budskapet ska 

förmedlas och dennes inställning. Är det ett klimat där man hjälper varandra med frågor där 

man har olika kompetens och erfarenhet? Finns det stöd i ens närmaste omgivning att kunna 

diskutera och resonera i sitt övervägande eller vågar man inte be om hjälp för att tex inte visa 

svaghet eller att det finns problem i sin personalgrupp? Att utelämna sig och visa egna brister 

är svårt för dem flesta men kan försvåras ytterligare om omgivningen dömer dig och man tror 

sig tappa status inom organisationen. Om omgivningen är ny för en chef kan det vara svårt att 

veta vart man finner stöd för vissa frågor. Att vara ny på jobbet eller att det kanske skett 

omorganiseringar kan göra att man är osäker vart man kan fråga om hjälp. Att vara chef är 
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inte alltid enkelt, ofta sker påtryckningar från flera håll. Uppifrån kommer ofta uppgifter, 

prioriteringar och ekonomiska riktlinjer. Uppgifterna tenderar att hopa sig och det kan vara 

svårt att säga ifrån eller be om att få plocka bort uppgifter som är en ålagd. Det är lätt att tiden 

inte räcker till. Man håller sig till det som man tror är viktigast vilket kan innebära att vissa 

frågor inte får den uppmärksamhet som den behöver för att organisationen ska må bra. Därför 

är arbetsbelastningen en del i omgivningen som påverkar en chefs övervägande. Environgen 

kan också påverka övervägandet såtillvida att ett beslut eller en inriktning kan få 

konsekvenser på annan verksamhet som ens omgivning prioriterar högre. I sådana fall kan det 

bli svårt att stå emot påtryckningar om än att de inte är uttalade.  

Environg samverkar här med den andra kraften som vi identifierat under övervägandet, 

karaktär. Kraften karaktär kan ses utgöra motorn som beroende på dess kraft och relation till 

lojalitet och environg påverkar i vilken grad övervägandet sker. Att kunna stå emot gruppens 

starka viljor och följa högre chefs inriktning eller det som man innerst inne känner vore 

riktigt. Risken att få gruppen emot sig kan på sikt innebära att karriären stannar upp något 

eller att den psykosociala arbetsmiljön försämras. Det kan finnas personer i ens omgivning 

som tror sig veta hur saker och ting skall hanteras för de har varit med förr och så gjorde man 

då vilket borde vara giltigt fortfarande. Här måste chefen besitta egenskaperna och 

kompetensen att fatta egna grundade beslut för att säkerställa att man inte är utsatt för en 

påtryckningskampanj, vilket tydliggör relationen mellan krafterna environg och karaktär.  

Inom steget övervägande inverkar mottagarens lojalitet till uppgiften eller budskapet givet 

andra förekommande uppgifter. Kraften lojalitet innebär härvid huruvida man uppfyller sina 

förpliktelser vilka kan stå i konflikt med varandra. Om jag är lojal mot den ena så sviker jag 

den andre. Under en karriär så bygger alla upp en mängd relationer av olika slag. Om det är 

släktband, vilket kan förekomma, så kan man anta att lojaliteten är starkare än annars. 

Svågerpolitik förekommer enligt vår empiri i båda organisationerna. Denna nepotism bidrar 

inte till att man sätter organisationens bästa i främsta rummet vilket arbetsgivarna förutsätter 

när de kräver lojalitet från sina anställda. Detta påverkar chefens övervägande då det finns 

personer som blir besvikna på hur jag väljer att hantera vissa frågor. Kanske tycker man att 

konsekvenserna är för stora för min vän, kursare eller svåger om jag driver igenom ett visst 

beslut. För att själv undvika svek så innefattar även vårt lojalitetsbegrepp att man omger sig 

med likasinnade och personer som man litar på. Detta förstärker givetvis kraftens påverkan på 

en chefs övervägande. 

 

4.3 Försvarsmakten  

 

4.3.1 Utformning 

 

I samband med att #givaktochbitihop nådde Försvarsmakten utformade Överbefälhavaren ett 

meddelande där han personligen adresserade personalen. Meddelandet spreds inom egen 

organisation, såväl i traditionella som sociala medier.  

 

Jag heter Michael Bydén och jag är Sveriges Överbefälhavare. Jag har precis tagit del av 

skakande berättelser om kränkningar i Försvarsmakten. Vi jobbar hårt med den här typen 

av frågor, vi har gjort det under längre tid men jag inser att vi har inte lyckats komma till 

rätta med det. Det gör mig ledsen. Det gör mig förbannad. Men framförallt blir jag väldigt 

besviken. Den här typen av uppträdanden och ageranden det måste upphöra och det måste 

upphöra nu! Till dig som har blivit kränkt vill jag säga, det här är inte ditt fel. Till dig som 
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kränker vill jag vara extremt tydlig. Ageranden som de här är helt oacceptabla. Den som 

inte kan leva efter Försvarsmaktens värdegrund har ingenting i Försvarsmakten att göra.55 

 

 

I intervjuer med företrädare i myndigheten uppgav alla tillfrågade att de nåtts av 

myndighetschefens uttalande. Det framhölls enhetligt som centralt och uppskattat att 

överbefälhavaren tydligt tagit ställning i frågan och att innehållet i meddelandet ej lämnade 

utrymme för tolkning.  

 

Jag kan uppleva att det är lätt att få förtroende för hög nivå när Överbefälhavaren uttalar 

sig, för han kan tala så brett, det här är viktigt, väldigt förtroendegivande. Sen har jag 

upplevt att ju längre ner man kommer i organisationen desto svårare blir det för då 

måste man omsätta det på ett annat sätt. Och det är där problemen kommer.56 

 

Meddelandets tydlighet i kombination med enkelt och rakt språk menades inrymma omtanke 

och stöd till redan utsatta men också en tydlig markering om allas lika inför Försvarsmaktens 

värdegrund och att avvikelse från denna inte accepteras av myndighetens högsta chef. Ur 

intervjuer med företrädare på Hög som Låg Organisatorisk Nivå menades det senare förstås 

som Överbefälhavarens budskap till alla och envar om deras ansvar att värna om 

värdegrunden.  

Ur fokusgruppintervjuer med Låg Organisatorisk Nivå förstås att meddelandets innehåll 

uppfattats som ett tecken på föregångsmannaskap och en signal om handlingskraft inför 

fortsatt hantering av frågor som dessa. Sammantaget ansågs meddelandet med bred enighet 

förtroendeingivande och stärkte myndighetschefens redan höga förtroende. Det höga 

förtroendet påtalas såväl av personal i Försvarsmakten som vid Polismyndigheten där detta 

exemplifierades som föredömligt ifråga om tydlighet och ställningstagande. Vid tillfrågande 

om chefer på Låg Organisatorisk Nivås förmåga att omhänderta myndighetschefens budskap 

tycks detta variera. Bland deltagande i studien förekommer goda exempel där chefers 

ställningstagande i frågan understryks och uppskattas. Trots enskilda goda exempel tycks 

trenden göra gällande att ju längre ner i organisationen desto mer tycks detta budskap suddas 

ut till den grad att intervjuade ifrågasätter chefers kompetens och kunskaper att hantera dessa 

frågor.  

Vad som fortsatt framhålls som efterfrågat men fortsatt eftersatt är chefers tydlighet att 

kommunicera och då särskilt deras personliga ställningstagande i fördömandet av kränkande 

särbehandling och alla typer av trakasserier, detta såväl i ord som i handling. Ur intervjuer 

identifieras en önskan om det goda exemplet och att chefer på Låg Organisatorisk Nivå ytterst 

påverkar förtroendet om dennas som organisationens i stort förmåga att komma till rätta med 

missförhållanden av denna art.  

 

  

                                                           
55 Överbefälhavaren, 2017. 
56 Respondent, 2018. 

 



S i d  36 | 61 

 

4.3.2 Transmission 

Ur intervjuer framhävs myndighetschefens film, tonläget och det personliga sättet i hur han 

förmedlat sitt budskap men också särskilt tillvägagångssättet i form av hur. Att 

Överbefälhavaren på det här sättet svarat på #givaktochbitihop genom att sända genom 

sociala medier förstås som ett sätt att snabbt nå ut med ett budskap till all personal i 

myndigheten, chefer som medarbetare. I filmen förmedlas ej någon specifik uppgift eller vem 

som svarar för att motverka de missförhållanden som #givaktochbitihop representerar men 

samtliga intervjuade uppfattar att budskapet eller sändningsföljden riktats till alla för att likt 

med Försvarsmaktens ledningsfilosofi tydligt presentera chefens vilja så att all personal i 

organisationen kan handla i enlighet och med stöd av denna.  

Utöver filmens förekomst i sociala som traditionella medier brukades därnäst ordinarie 

linjeorganisation och då med klargörande i frågans prioritet och varför. På hög organisatorisk 

nivå samlade Försvarsmaktens Produktionschef, nedan kallad C PROD, de tre cheferna för 

respektive försvarsgren (Armén, Flygvapnet, Marinen). I detta fall genomfördes 

transmissionen till nästa nivå, från chef till underlydande chef och i enlighet med 

Försvarsmaktens ledningsfilosofi lämnades frihet i hur genomföra eller annars bära kraften 

vidare för mottagaren att besluta. Detta sätt följer organisationens ordinarie logik och är 

därför bekant för organisationen. I ett senare skede, återigen under ledning av C PROD men i 

samband med en chefskonferens redovisade förbandscheferna vilka åtgärder som genomförts 

inom ramen för jämställdhetsarbetet under 2017 samt vilka åtgärder som planeras i 2018 

vilket sedermera följdes upp under första kvartalet.  

Exemplet från mötet med förbandscheferna belyser här ett sätt för myndigheten att följa upp 

tidigare transmission och dess vidare fortlevnad och genomslagskraft. Då myndigheten ser 

arbetet med frågan som ett långsiktigt arbete med hög prioritet och samtidigt erkänner olika 

förbands unika förutsättningar och utmaningar accepteras att olika förband har olika sätt att 

hantera frågan men ur budskapets utformning och kärna förstås nolltolerans. Att C PROD här 

själv närvarar och tar emot rapporter om genomförda som planerade åtgärder kan här ses som 

myndighetens sätt att behålla kraft i tidigare transmission.  

Mot bakgrund av ovan förstås att olika förband har olika förutsättningar att genomföra 

transmission likväl som dess underliggande avdelningar har sina motsvarande utmaningar. Ur 

vår undersökning identifieras härvid att olika chefer valt varierande sätt att genomföra 

transmission neråt i organisationen. På Låg Organisatorisk Nivå framhålls dock chefers 

personliga egenskaper och förmåga att uttrycka sig verbalt men också i handling som en 

naturlig del i denna transmission. Val av tillfälle, forum, ordval och inte minst av vem 

transmissionen sker och till vilka inverkar på transmission.  

Ur intervjuer med företrädare på Låg Organisatorisk Nivå skiftar redogörelser för hur 

lyckosamt detta genomförts. Gemensamt för vad som uppfattas som goda exempel är när det 

har skett i det personliga mötet mellan chef och medarbetare men också som särskilt viktigt 

att transmissionen fortsatt bibehålls genom på vilket sätt chefer agerar i det vardagliga. 

Engagemang tillsammans med chefers föregångsmannaskap i ord såväl som i handling 

uppfattas här som en centralt bärande eller stjälpande kraft för transmissionen och dess 

inverkan i nästa fas.  
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4.3.3 Mottagning 

Ur vår undersökning framgår att chefer på Låg Organisatorisk Nivå i varierande grad omsatt 

eller annars förmedlat varför eller hur detta budskap är av reell relevans i sin verksamhet. Här 

avses i vilken grad chefer med eget personligt engagemang och därigenom med egna ord och 

handling förmedlat budskap och dess nytta vid egen enhet. Vid Låg Organisatorisk Nivå gör 

vår undersökning gällande att det tycks vanligt förekommande att det inte skett någon egen 

bearbetning där chefer sätter egna ord på, bryter ner eller annars tar ställning inför egen 

personal. I de fall då detta uteblivit eller upplevs ha brustit ses detta som ett uttryck för att 

fasen mottagning påverkats negativt i processen.  

Inom ramen för mottagning bland Låg Organisatorisk Nivå ges uttryck för att chefer härvid 

brister i erfarenhet och kompetens i hur hantera denna typ av frågor. En framhållen faktor är 

att Försvarsmaktens chefer på Låg Organisatorisk Nivå i många avseenden utgörs av unga och 

oerfarna individer som saknar kompetens i den här typen av frågor och att detta till del 

förklarar varför mottagningen och sedermera efterföljande fas påverkas negativt.  

Inom mottagning framhålls betydelsen av förtroende inverka starkt på hur väl mottagningen 

sker. Kraften förtroende relaterar här med kraften receptivitet men också och engagemang. Ur 

intervjuer påtalas återkommande betydelsen av överbefälhavarens film och det höga 

förtroendet till myndighetsledningen i allmänhet men inom ramen för studien framhålls även 

vikten av förtroende till förbandschefers agerande i samband med upprop. Signifikativt för 

studien är att i de lägre nivåerna så sviktar förtroendet i denna fråga och som förklaring härtill 

förstås att man på lägre nivåer ej hyser samma förtroende till hantering då man här efterlyser 

mer konkreta åtgärder mot de som felat såväl som mer handlingskraft hos sina chefer. I 

kraften förtroende innehålls även, utöver tron på budskapet i sig, det allmänna förtroendet för 

sändande person som organisationen i stort. I Låg Organisatorisk Nivån ges uttryck för krafter 

som påverkar förtroendet negativt. Om än ej otvetydigt så förekommer uppfattningar om 

uddlös hantering av icke önskvärt beteende, likaså förekommer uppfattningar om chefers 

ömsesidiga beroende i relation till fortsatt karriär. Tillsammans utgör uppfattningar som dessa 

negativt tilltro till budskapet implementering och budskapets förmedling riskerar att uppfattas 

som tomma ord. 

I fallet Försvarsmakten representeras kraften receptivitet av positiva som negativa exempel. I 

de fall där receptiviteten är låg eller inverkar negativt ges uttryck för förekomsten av 

skyddsmekanismer eller barriärer som visar sig i förminskade av budskap, förnekelse eller 

annars som projicering som orsaker till varför mottagning påverkas negativt. 

Mot bakgrund av intervjuer i denna studie urskiljs att graden av engagemang varierar från 

obefintligt till högt engagemang. Inom mottagning förefaller kraften engagemang starkt 

påverkas av krafterna receptivitet och förtroende. I fallet Försvarsmakten ges också uttryck 

för ett visst uppgiftsfokus där graden av engagemang kan te sig väl påtvingat och sluta i en 

punkt på arbetsmiljömötet. De intervjuade efterlyser det personliga engagemanget att faktiskt 

ta ställning, värna om frågan, verka förebyggande och i de fall där så krävs vidta åtgärder. 

 

4.3.4 Övervägande 

 

Myndigheten beskrivs alltjämt som en hieratisk, patriarkal miljö där kraften environg är 

väsentligt påtaglig och den återfinns alltjämt i alla myndighetens nivåer. Givet frågan och den 
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environga kraftens laddning kan den inverka positivt eller negativt i övervägandet. I det 

minsta återfinns den i relationen mellan enskilda medarbetare men också som en del i något 

större som i det klimat som finns på arbetsplatsen.  

Jag uppfattar att det tar stopp. Det kommer tydliga budskap sen händer inget. Det är bara 

någon som säger något som är jättebra sagt men sen vet det inte hur de ska hantera det 

och här känner jag att det är jag som kvinna som måste ligga på och säga till. Det skämtas 

lite i fikarummet sen försvinner det. Det glöms bort. Det står still.57 

Organisationens acceptans eller annars mottaglighet utgör här alltjämt en faktor i kraften och 

påverkar således övervägandet. På Låg Organisatorisk Nivå exemplifieras detta bland annat 

genom grupptryck och föreställningar om hur en soldat ska vara. Negativa beteenden framförs 

även komma utifrån, införda av organisationens yngsta och då inte sällan i form av 

vanföreställningar om soldatkultur som baseras på intryck från Hollywoodfilmer eller annars 

ärvda myter om vad som utgör normen i beteende. För de yngre och oerfarna cheferna utgör 

detta exempel på en environg kraft som inverkar på deras övervägande.  

Environg kraft återfinns också i den jargong som finns mellan medarbetare och begränsar sig 

inte enkom till de som utgör organisationens yngsta. Ur intervjuer menas att klimat och 

acceptansen för jämlikhetsfrågors utrymme varierar. I de fall kraften verkar positivt i 

övervägandet menas att det finns en acceptans och stöd i saken från chefer och medarbetare. I 

de fall kraften verkar hämmande eller negativt beskrivs detta vara kopplat både till chefers 

som underställdas attityd i frågan och exemplifieras som tystnadskultur där problem sopas 

under mattan, förminskas eller negligeras.  

Det är därför jag har lågt förtroende för låg nivå för inte ens när det kommer en order – 

läs upp det här! Inte ens det gör chefen och det är bara så jävla dåligt alltså. Det tycker jag 

är IG.58 

Kraften karaktär samverkar med environg som givet dess laddning ställer olika krav på 

individens karaktär. I Försvarsmakten ges uttryck för att chefer på Låg Organisatorisk Nivå 

lämnas till sin karaktär. Här påtalas att det på det lämnas mycket ansvar till unga och oerfarna 

chefer. Vidare understryks att dessa unga chefer är i särskilt behov av förebilder så för att 

försmidiga eller annars coacha de till att motverka eller annars förebygga negativa krafter. 

Studien visar att det här ges uttryck för att stöd i form förebilder i denna fråga varierar från 

arbetsplats till arbetsplats eller mellan enheter.  

Kraften lojalitet ger sig i uttryck på olika former och kraften har många dimensioner. Våra 

observationer gör gällande att det förekommer personella lojalitetsband och beroendeställning 

mellan chefer vilket har bäring mot befordringssystem och därmed fortsatt karriär. Lojalitet 

mellan chefer har framförts i negativ mening som en hämmande kraft och bidragande till 

tystnadskultur och svågerpolitik. Av rädsla för negativa konsekvenser för egen eller annans 

karriär fungerar lojalitet besvärande i denna process och detta representeras i förnekande eller 

ett locket-på-förfarande vilket bidrar till passivt agerande och tolkas som bristande 

engagemang.  

 

 

                                                           
57 Respondent, 2018. 
58 Respondent, 2018. 



S i d  39 | 61 

 

4.4 Polismyndigheten  

 

4.4.1 Utformning 

När #nödvärn briserade i famnen på Polismyndigheten så var myndigheten delvis förberedd 

på vad som komma skulle. Myndigheten hade inarbetade rutiner och strukturer för hur den här 

typen av frågor skulle hanteras. Myndigheten menar att vissa riktade åtgärder skett i proaktivt 

syfte, såsom en film som heter ”kära pappa” och även metodstöd för chefer att använda vid 

behov. Ändå upplever myndigheten kraften i uppropet som en väckarklocka. Man kunde inte 

föreställa sig omfattningen av uppropet och berättelserna som samlats i bokform och 

överlämnats tillsammans med ett symboliskt pärlband bidrar till ”väckarklockaeffekten”. 

Myndigheten intar ett förhållningssätt gentemot talespersonerna för #nödvärn och indirekt 

mot alla anställda som de vill ska uppfattas som respektfullt och ödmjukt. Myndigheten ser 

detta som ett tillfälle som möjliggör utveckling och dialog med ett fokus på mer mjuka frågor 

då omfattande omorganiseringar de senaste åren tvingat fokuset att ligga på andra frågor.  

Den övergripande strategin för myndigheten i den här situationen är att förlita sig på rådande 

strukturer, det finns rutiner och dessa skall man följa. Det skall hanteras i linjen, befintliga 

chefer ska ta sitt ansvar och HR-funktionen skall stödja vid behov. Polismyndigheten vill 

också i detta läge skapa sig en bättre lägesbild över hur omfattande problemet är i de olika 

polisregionerna som riket är indelat i. Man ställer en uppgift som man menar penetrerar hela 

organisationen som innebär att föra samtal på alla nivåer som man sedan återrapporterar 

uppåt. Detta underlag ligger sedan till grund för vad som ska prioriteras i det fortsatta arbetet 

som sammanfattningsvis innebär att befintliga processer ska intensifieras, inga nya processer 

startas som en reaktion på uppropet. Som tidigare nämnts så ser myndigheten detta som ett 

tillfälle att möjliggöra samtal kring hur man behandlar varandra inom myndigheten. Högsta 

organisatoriska nivå ställer en uppgift som innebär att man ska reflektera tillsammans i sin 

arbetsgrupp. Chefer på myndighetsledningsnivå menar att denna uppgift fått genomslag samt 

att samtal och reflektion om hur man behandlar varandra har skett i största möjliga mån.  

Personerna som vi intervjuat på Låg Organisatorisk Nivå ger inte samma bild av vad som 

skett inom myndigheten efter #nödvärn. Man menar att man överlag känner lågt förtroende 

för chefer på olika nivåer i den här frågan. De anser inte att chefer tar ställning tillräckligt 

tydligt. Man menar att det finns andra goda exempel utanför myndigheten där chefer påvisat 

tydligt ställningstagande, där det inte ges utrymme för tolkning men man saknar det inom 

egen organisation. Man uttrycker en avsaknad av syfte där man förklarar vikten av att få till 

en förändring. Om budskapet från högre instanser saknar syfte så blir det svårt att få saker och 

ting att hänga ihop. De menar att innehållet i uppgiften, budskapet, måste motiveras för att få 

bättre genomslagskraft. Om än att myndigheten ansträngt sig för att utforma budskap och 

relevanta uppgifter på ett tydligt sätt så menar de intervjuade personerna på Låg 

Organisatorisk Nivå att det varit otillräckligt både avseende tydlighet och substans. De har 

samma uppfattning om chefer på alla nivåer med undantag för någon som sticker ut och bryter 

mönstret på ett positivt sätt enligt dem. 
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4.4.2 Transmission 

Transmissionen har skett genom att sända hierarkiskt uppifrån och ner genom organisationens 

chefer eller genom att direkt rikta sig till organisationens anställda på intranät eller sociala 

medier.  

Likt Försvarsmakten så spelade myndighetschefen in en film tillsammans med chefer i linjen. 

Trots att budskapet är snarlikt Överbefälhavarens så uppfattar inte de intervjuade på Låg 

Organisatorisk Nivå ett genuint engagemang. De uttrycker en känsla av att det enbart är 

tomma ord, utan det personliga engagemanget.  

De intervjuade representanterna för myndigheten menar att vikten av att chefer är 

föregångspersoner, pionjärer, inte framhålls på samma sätt som de upplever i andra 

organisationer. Vi menar att det är just detta som de intervjuade från Låg Organisatorisk Nivå 

uttrycker att man saknar. Man önskar att chefer på flera nivåer ställer sig upp i vardagen och 

visar engagemang som kan inspirera mottagarna att följa efter.    

En sak som vi saknar inom polisen är begreppet föregångsman, det snackar vi inte alls 

om.59 

Genom att myndigheten väljer att rådande strukturer och rutiner ska vara gällande under den 

fortsatta hanteringen så bidrar det till att man inte känner fullt förtroende då man anser att 

problemet sitter i rådande strukturer och om man inte bryter mönstret så kvarstår problemen.  

Intervjupersonerna på Låg Organisatorisk Nivå bekräftar det som personerna på Hög 

Organisatorisk Nivå menade vara problematiskt, nämligen att omfattande omorganisationer 

har tagit så mycket energi att det inte funnits utrymme att titta inåt på hur man mår. 

Omorganisering av myndigheten har inneburit förändringar i arbetssätt vilket i sin tur 

inneburit att vissa har mer eller mindre enkelt att få funktionsstöd på grund av till exempel 

stora geografiska avstånd. Ytterligare en organisatorisk faktor är att myndigheten har bytt chef 

i samma period som denna undersökning avser. 

Det blir öar och solitärer och har ingen samverkan med andra avdelningar där vi kan 

diskutera #metoo eller något annat. Vi kontaktas endast när ett jobb måste utföras i vårt 

område. Tidigare var man med på ett helt annat sätt. Nu får vi klara oss själva. Men vi har 

ingen HR-personal hos oss som är knuten till oss för de sitter i …. 30 mil bort. Det är som 

en kioskverksamhet. Det centraliserades funktioner när vi införde regioner.60 

 

4.4.3 Mottagning 

När det kommer till mottagning inom Polismyndigheten så menar vi att så väl de 

organisatoriska som de personliga förutsättningarna påverkar likt hur det påverkar sändaren. 

Kännetecknande här är att intervjupersonerna återger att arbetslastningen är hög inte minst på 

chefspersoner vilket kräver prioriteringar.  

Intervjupersonerna på Låg Organisatorisk Nivå menar att operativ effekt prioriteras före 

annat. Kännetecknade för de personliga förutsättningarna hos en polisiär chef är att denne ofta 

                                                           
59 Respondent, 2018. 
60 Respondent, 2018. 
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är duglig, erfaren och har god kompetens att hantera de polisära frågorna på ett 

tillfredställande sätt. När det kommer till mer mjuka frågor som hur man behandlar varandra 

eller samtal kring #nödvärn och hur vägen framåt bör se ut i deras arbetsgrupp så får vi 

uppfattningen, utifrån intervjuerna, att den gemene polischefen inte har samma 

förutsättningar.  

Man kan jämföra det med att vi sitter i grupper och pratar om hur vi ska gå till väga i en 

terrorsituation. Det ska finnas handlingsplan och så. Där är man jättesnabb att tillsätta den 

sortens rutiner. Men varför kan vi inte ha samma samtal om #nödvärn och det som 

kommit fram där.61 

Intervjupersonerna menar att detta leder till att chefer inte riktigt tar i frågor som skulle 

behöva komma upp på bordet vilket i sin tur leder till att kvinnor i detta fall känner sig 

osynliggjorda och att förtroendet för organisationens förmåga till att hantera den här typen av 

frågor påverkas negativt.   

Som vi tidigare nämnt så är förtroende en kraft som vi ser påverkar mottagandet av ett 

budskap, meddelande eller kanske en uppgift. Högre myndighetsnivå menar att det finns en 

osund skepsis mot chefer i allmänhet men mot chefer högt upp i organisationen i synnerhet 

vilket gör organisationen svårstyrd.  

…. så det finns ett tydligt chefsförakt mellan medarbetare och chef, kanske inte närmaste 

chef men mot nästa chef finns det tydligt såhär – de fattar icke vad de snackar om.62 

Det finns en ”vet bäst själv” mentalitet vilket försvårar att implementera förändringar från 

myndighetsledningsnivå då man på Låg Organisatorisk Nivå inte alltid har förtroende att det 

leder till något gott för dem.   

Myndighetsledningens representanter menar att organisationen har accepterat att frågor som 

väckts i samband med #nödvärn är viktiga. Man säger också att man är medveten om att det 

finns brister att ta om hand men att arbetet måste ske långsiktigt i befintliga rutiner och 

strukturer. Å andra sidan säger man att poliskåren i allmänhet är skeptisk till förändring. Att 

den här typen av frågor ifrågasätter det patriarkala systemet inom myndigheten vilket kan 

innebära att man känner sig utpekad eller anklagad som i sin tur har en motverkande effekt på 

att få till stånd förändring.  

På Låg Organisatorisk Nivån menar man att det finns goda exempel på receptiva chefer och 

individer som är mottagliga för att bidra till förändring även i den här typen av frågor. Men 

det finns också dem som skyddar sig mot detta genom projicering, man vet att det existerar 

men inte i sin egen arbetsgrupp. Myndighetens patriarkala historia motverkar också 

receptivitet hos anställda i myndigheten när det kommer till att ifrågasätta den. Man bidrar 

fortsatt till ett patriarkalt system genom att försöka skapa så homogena arbetsgrupper som 

möjligt. Män formas till att möta det som finns oskrivet som den ”ideala polisen”. Som kvinna 

så bör man efterlikna manligt beteende för att närma sig bilden av den ”ideala polisen” så 

mycket som möjligt. Vi menar att receptiviteten påverkas om man har att förlora på rådande 

läge. Vad man har att vinna och förlora på en förändring kan också speglas i min mottaglighet 

för den.  

                                                           
61 Respondent, 2018. 
62 Respondent, 2018. 
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Engagemanget hos högsta ledningen tycks ha varit otillräckligt. Inte heller tycks chefer i 

strukturen under lyckats leva upp till förväntningarna avseende att visa ett genuint intresse för 

att agera i frågan. Undantag har nämnts men i det stora hela så uppfattas inte engagemang i 

tillräckligt stor utsträckning på någon nivå. De intervjuade på Låg Organisatorisk Nivå 

förklarar detta som en konsekvens av att högsta ledning inte lyckats med utformningen och 

transmissionen nedåt i organisationen vilket har försvårat för underställda chefer att ta sitt 

ansvar och påvisa engagemang.   

Andra faktorer kan vara att andra intressen avstyr en chefs engagemang. 

Myndighetsrepresentanterna menar att poliskåren är skeptisk av naturen och att man till och 

med föraktar chefer på högre nivå. Vidare så kan risken för att påverka en relation negativt 

påverka engagemanget. Ur intervjuerna tyder vi att man gärna omger sig med vänner och inte 

sällan heller släktingar vilket kan påverka en persons objektiva ställning. Att visa engagemang 

kan också påvisa på att man vill ta tag i problem som finns i arbetsgruppen, men att erkänna 

att det finns problem under ens egna ledning kan vara att visa på svaghet. Dessutom uttrycks 

att det kan vara ogynnsamt för den fortsatta karriären att påvisa egna brister varför man inte 

engagerar sig i problem relaterade till #nödvärn.  

4.4.4 Övervägande  

I vår studie om Polismyndigheten så kännetecknas de environga krafterna av att man omger 

sig med likasinnade, gärna personer som man känner sedan tidigare eller rentav är 

släktmässigt relaterad till. Ens övervägande påverkas av att man önskar acceptans från sin 

omgivning för att undvika konflikter eller är osäker på vad konsekvenserna är om man får 

omgivningen emot sig. Den polisiära omgivningen kännetecknas dessutom av en historia av 

omorganisationer. Anställda menar att det har försvårat att få stöd och att kunna föra 

nödvändiga diskussioner för att man har stödfunktionen eller delar av sin arbetsgrupp på långt 

avstånd. De intervjuade beskriver omorganisationens effekter som att det skapats öar med 

solitärer som har svårt att samverka med andra öar eller fastlandet. Vidare så påverkar den 

höga arbetsbelastningen som råder inom myndigheten övervägningen. Tyvärr kan man inte 

skapa mer tid och prioriteringen är fortsatt på att leverera effekt i form av förundersökningar 

till åklagare. Arbetet med att motverka och förebygga osund arbetsmiljö bör inte vara på 

bekostnad av att leverera effekt om än att det kan bli konsekvensen på lång sikt om inte alla 

personalkategorier känner sig inkluderade inom myndigheten.  

Hur vår inre kompass är kalibrerad påverkar inte minst förhållningssätt till andra människor. 

Inom polisen så vittnar de intervjuade om att man tyr sig till likasinnade som motsvarar kravet 

på den ”ideala polisen”. På ett sätt förenklar ju det övervägandet men det kan också förklara 

varför man uppfattar att vissa frågor inte få fäste i organisationen, som till exempel denna. 

Utifrån våra intervjuer så uppfattar vi att poliser i allmänhet och polischefer i synnerhet som 

karaktärsstarka individer. De tar sitt ansvar att leverera trots att det är tungrott på grund av 

hårt arbetstryck, personalbrist och återkommande organisatoriska förändringar. Deras karaktär 

verkar förstärkas av gedigen erfarenhet och kunskap inom polisyrket. När det däremot 

kommer till det som de kallar för de mjuka frågorna och hur man behandlar varandra så 

verkar det vara svårare för dem. För att få ett chefsjobb inom Polismyndigheten så görs urval 

där det som vi kallar karaktär prövas mot det som mer praktiskt rör polisyrket. Mindre fokus 

vid urval och utbildning läggs på att kunna hantera frågor likt #nödvärn.  

Kraften lojalitet kommunicerar som tidigare sagts med övriga krafter. Inom Polismyndigheten 

verkar lojaliteten vara stark när man lever upp till idealet som är skapat ur environgen med en 
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historiskt patriarkal organisation. Man sluter upp kring att göra det yttersta för medborgarna. 

Invändigt förkommer det däremot lojalitetskamper. De intervjuade talar om att slitas mellan 

olika intressen, organisationens, ens egna, kollegans eller kanske arbetsgruppens. I samband 

med #nödvärn så upplever inte de vi intervjuat att de fått varken medarbetares eller chefers 

lojalitet. De menar att andra lojaliteter varit starkare. Konsekvensen är att de känner sig 

exkluderade, otrygga och osynliggjorda.  
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5 Diskussion  
 

I detta kapitel återkopplar vi till våra teoretiska utgångspunkter. Givet empirisk grund i 

studien kompletterar vi med nya teorier eller annars perspektiv som ytterligare bidrar till vårt 

forskningsproblem. Där aktuellt föregås dessa av förklaring. Inledningsvis knyter vi an till 

Ledarskapsmodellen.63 Därefter till modell för indirekt ledarskap 64 samt studien om 

containerfunktionen 65 och ”smittostudien”.66 Därnäst presenteras ytterligare perspektiv som 

uppdragstaktik 67 och tidigare studie om etiskt ledarskap och ”trickle down”.68 Baserat på 

samlade perspektiv visualiseras avslutningsvis en utvecklad men tentativ version av 

budskapsmodellen. 

 

5.1 Ledarskapsmodellen 

 

Ledarskapsmodellen presenterar en översiktlig bild över hur tre komponenter kan tänkas 

relatera till varandra, där ledarens och omgivningens karakteristik påverkar ledarstil eller 

beteende hos en ledare. Övergripande så finner vi kopplingar i alla tre komponenter relaterat 

vår modell. Vi hävdar att budskapsmodellen beskriver en process, utövande av ledarskap i en 

viss situation och kan endast förstås när minst två personer interagerar. Kärnprocessen i vår 

modell påverkas av ett antal krafter som kan sorteras in under kärnbegreppen. Krafterna 

finner olika koppling till de tre byggstenarna i Ledarskapsmodellen.  

Utformning anser vi har bäring mot såväl ledarstil som ledarkarakteristika. Det sistnämnda 

lägger stor vikt vid chefers olika kompetenser där vi anser att chefskompetens och 

fackkompetens tydligt kan kopplas till förmågan att fylla ett budskap med relevant innehåll. 

För att kunna argumentera för substansen i ett beslut eller uppdrag krävs yrkeskunskap eller 

fackkompetens. Chefskompetensen innebär att kunna tillämpa regelverk, prioritera, fatta 

beslut samt kunna förstå betydelsefulla skeende i omvärlden och omsätta detta till den egna 

organisationen. Vi menar att detta både skjuter mot att kunna fylla ett budskap med ett 

substantiellt innehåll som att vara tydlig i sitt ställningstagande i olika skeenden eller 

situationer.  

Vi anser att när en chef utformar sitt budskap så uttrycker det även dennes ledarstil. 

Författarna till Ledarskapsmodellen menar att alla ledare mer eller mindre vandrar mellan 

olika ledarstilar, vilken man uppfattas utöva i just den här situationen återspeglas i 

utformningen menar vi. Således så har alla tre tidigare presenterade ledarstilar bäring mot 

utformningen. Det utvecklande ledarskapet förefaller vara lyckosamt på Hög Organisatorisk 

Nivå medan vi tror att konventionellt ledarskap kan vara lyckosamt på Låg Organisatorisk 

Nivå då man bör gå från ord till handling. Tyvärr finner vi kopplingar till destruktivt 

ledarskap i vår undersökning. Det har härvid kännetecknats av passivitet, att chefer är 

otydliga, osäkra eller inte tar tag i frågan.  

                                                           
63 Larsson, Lundin & Zander 2017.  
64 Larsson 2012. 
65 Larsson, Berglund, Alvinius & Bandlitz Johansen, 2017. 
66 Larsson, Berglund & Alvinius 2016. 
67 Försvarsmakten 2016. 
68 David M Mayer m.fl., How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-down model, Volume 108 

(Orlando, Elsevier, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2009), s. 1-13. 
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Transmission anser vi har en relation till alla delarna i Ledarskapsmodellen. Metoden för hur 

man sänder sitt budskap beror på strukturen i en organisation, exempelvis det författarna 

kallar spatial differentiering (geografisk utspriddhet) och vertikal differentiering (antal 

hierarkiska nivåer). Den tydligaste kopplingen som vi vill framhålla i transmission relaterat 

ledarkarakteristika är det som benämns som psykiska förutsättningar hos en ledare. 

Författarna presenterar en önskelista på personlighetsdrag där vi menar att framförallt tre är 

eftersträvansvärda för en lyckosam transmission; karisma, pålitlighet och ansvarskännande. 

Kopplingen till ledarstil är snarlikt processteget ovan och behöver inte ytterligare förklaring.  

Mottagning finner sin naturliga koppling till ledar- och omgivningskarakteristika. Inom det 

förstnämnda så framhålls den kognitiva aspekten. Att kunna varsebli, tolka och omhänderta 

budskap innan man sänder det vidare. De mellanmänskliga förhållningssätten beskriver 

relationen mellan sändare och mottagare som det vi kallar förtroende kan relateras.  

Precis som vi beskrivit mottagning i tidigare kapitel så är mottagarens egenskaper en 

påverkande kraft. I Ledarskapsmodellen så finner det sin tydliga koppling i det som 

författarna kallar grundläggande förutsättningar. Författarna av Ledarskapsmodellen 

framhåller en persons livsåskådning som en del i de grundläggande förutsättningarna som 

vilar på tre byggstenar; föreställningen om sig själv, egna värderingar och vilken 

grundhållning man intar. Intressant anser vi, då vi ser att krafterna receptivitet och 

engagemang kan kopplas samman med detta. I det sistnämnda vill vi framhålla att 

gruppaspekterna nu göra sig påminda i vår process. Förtroendet kan kantas av olika konflikter 

likt de som beskrivs i Ledarskapsmodellen. Vidare kan begreppet groupthink (se citat nedan) 

relateras till såväl detta steg som nästa. Härvid genom att man som ledare för en grupp blir 

misstänksam mot sin omgivning och sluter sig.  

 

Ett sätt att tänka som människor använder när de är djupt inblandade i en grupp med hög 

sammanhållning, när medlemmarnas strävan efter att vara enhälliga tar överhanden över 

deras motivation att realistiskt värdera alternativa handlingssätt.69 

 

Övervägning och dess inneboende krafter; environg, lojalitet och karaktär kan främst 

sammankopplas med det författarna beskriver som omgivningskarakteristik men också till 

ledarkarakteristikans koppling till kraften karaktär. Ett tydligt exempel är det som 

Ledarskapsmodellen beskriver som lojalitetskonflikter vilket talar sitt tydliga språk om dess 

relation till kraften lojalitet i vår modell, budskapsmodellen. Kanske har fenomenet 

groupthink sin främsta bäring mot just vårt övervägande. Kampen att vara lojal mot sin 

närmaste grupp eller ha karaktären att följa högre chefs vilja med risk för att ens environg 

påverkas negativt. Environgens innebörd i vår modell finner likhet med kulturbegreppet i 

Ledarskapsmodellen, vikten av att det finns acceptans att visa känslor, att vara omtänksam. 

Om arbetsplatsen är för ensidigt inriktad på en viss norm så kan det få negativa konsekvenser 

framhåller författarna. Likaså förknippar vi det Ledarskapsmodellen beskriver som anda och 

klimat till kraften environg.  

Vi menar sammanfattningsvis att ledar- och omgivningskarakteristika utgör påverkansfaktorer 

likt krafterna i budskapsmodellen. Dessa påverkar hur väl ett ledarskap utövas. Ledarstilen 

återspeglas i de två första stegen i budskapsmodellens kärnprocess, utformning och 

transmission, uppdragets innehåll och hur ledaren väljer att sända det. Ledarskapsmodellen 

relaterat våra resultat tillskriver Försvarsmaktens högsta ledning ett utvecklande ledarskap 

men att det varierar hos chefer längre ned i organisationen. Polismyndigheten får utifrån vår 

                                                           
69 Larsson, Lundin & Zander 2017. 
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data anses ha tillämpat ett destruktivt ledarskap som av Låg Organisatorisk Nivå uppfattats 

som passivt.   

 

5.2 Indirekt ledarskap 

 

Larsson hänvisar till Yammarinos forskning om indirekt ledarskap där han pekar på två 

principiella sätt att utöva indirekt ledarskap.70 Det första sättet kallar Yammarino 

kaskadmodellen vilket kortfattat innebär att filtrera ledarskapet genom organisationen via 

underställda chefer. Detta kallar Larsson för handlingsinriktad påverkan genom en länk. Det 

andra principiella sättet kallar Yammarino ”By-pass”, när en chef tar direktkontakt med de 

aktuella medarbetarna två eller fler nivåer ner. Yammarino skiljer dessutom på att använda 

media för att nå ut i organisationen mot att gå genom människor. Larsson kallar detta 

tillvägagångssätt för image-orienterad påverkan genom att vara en förebild.  

Båda dessa tillvägagångssätt omfattas i vår modell och benämns som utformning och 

transmission. Utformningen är vad budskapet ska innehålla medan transmissionen rör hur det 

sänds. Larsson framhåller högre nivås ansvar att tydliggöra visioner och mål vilket har en 

tydlig koppling till det vi i vår modell kallar utformning. Relativt våra resultat så förfaller 

Försvarsmakten lyckats bättre i detta steg i jämförelse med Polismyndigheten. I båda 

organisationerna tyder våra resultat på att chefer på Låg Organisatorisk Nivå i allmänhet inte 

lyckats med en tydlig utformning.  

Vidare menar Larsson att högre organisatorisk nivå väljer metod för implementering, hur man 

skall få någonting genomfört. Detta kan liknas med vår modells transmission, där man väljer 

hur man ska nå ut i organisationen. Tydligt i vår empiri är att Försvarsmaktens ledning, 

genom Överbefälhavarens film, lyckats väl att med att forma budskapet samt att metoden för 

sändning är ändamålsenlig och vältajmad vilket leder till ett högt förtroende för ledningen 

från Låg Organisatoriska Nivå. Vår modell skiljer inte på olika metoder att sända utan samlar 

dem under transmission vilket vi ser som en styrka då ofta de två ovan beskrivna 

tillvägagångssätten kombineras. Våra krafter är giltiga oavsett metodval men mer eller mindre 

tillämpliga beroende på sätt som en chef väljer att sända ett budskap. Till exempel så är inte 

chefens karisma lika avgörande om ett dokument reglerar hur en uppgift ska lösas eller 

hanteras i organisationen mot att chefen väljer att samla sina underställda och förmedla det. 

Polismyndighetens sändning från högsta nivå tycks inte genererat lika högt förtroende med 

förklaringen att det uppfattas otydligt.  

 

Han var så jävla luddig. Var tydlig med vad du menar. Prata ordentligt, sitt inte och 

mumla och titta ner i bordet. Ställ dig upp för fan och var tydlig. Lämna inget utrymme 

för tolkning.71 

 

Larsson skriver om olika förhållningssätt som kan påverka hur väl en chef lyckas, vi kallar 

dem krafter. Vi ser tydliga kopplingar mellan Larssons förhållningssätt och vår studies 

krafter. Till exempel så framhåller Larsson vikten att som chef ta ansvar genom att ta ställning 

och fatta nödvändiga beslut. Larsson menar att det personliga uppträdandet också kan vara 

avgörande, vilket vi ser som en del i transmissionen.  

                                                           
70 Larsson 2012. 
71 Respondent, 2018. 
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Den andra kopplingen till Larssons förhållningssätt och våra krafter är kommunikation 

gentemot utformning och transmission. Larsson belyser vikten av tydlighet och att välja rätt 

kanal för varje meddelande inom ramen för lyckad kommunikation. Vår modell bekräftar 

detta men skiljer på meddelandets utformning och hur det sänds. Vi framhåller dessutom 

vikten av att budskapet inte bara är tydligt utan också substantiellt. Vi menar också att 

organisatoriska förutsättningar påverkar vilken kanal en chef sänder ett meddelande - det står 

dock inte alltid flera olika alternativ till buds. Dessutom har chefer olika förutsättningar att 

entusiasmera och skapa engagemang, vilket gör personens förutsättningar till en kraft vilket 

även Larsson beskriver under det indirekta ledarskapet genom en länk.  

Vår studie och modell kan bekräfta Larssons filterbegrepp. I vår modell uppstår filtreringen 

mellan transmission och mottagning och krafterna invid dessa avgör om filtrering blir 

”lagom” genom organisationen. Med ”lagom” filtrering menas att det är nödvändigt att 

information omvandlas mellan olika nivåer för att undvika till exempel ”information 

overload” eller dubbelarbete. Larsson lyfter fram tre orsaker till filtrering som också kan 

relateras till de krafter som vi identifierat i vår studie. Det vi beskriver som chefen och 

mottagarens personliga egenskaper kan liknas vid Larssons individbaserade orsaker. Samband 

kan också finnas mellan kraften engagemang och det Larsson skriver om motivation under 

individbaserade orsaker. Larsson framhåller relationen mellan chef och underställd som en 

avgörande faktor för att filtrering skall vara lyckosamt. Detta menar vi är en del i kraften 

förtroende, ett ömsesidigt förtroende är viktigt för att kunna förstå sin uppgift och hur den bör 

föras vidare ner i organisationen och vilket stöd som behövs. Givet våra resultat så uppfattar 

vi förekomsten av filtrering i bägge organisationerna. Inom Polismyndigheten uttrycks ett 

skeptiskt förhållningssätt till högre chefers prioriteringar vilket vi förstår som en orsak till 

filtrering. I resultat relaterade Försvarsmakten så tycks mottagligheten hos chefer utgöra ett 

filter. Härvid kan bristen på erfarenhet eller bristande engagemang i frågan utgöra filtret. 

 

Jag tror också det är därför vi inte kommer någonstans. För en del på den lägre nivån 

lever i någon slags förnekelsefas.72 

 

De organisatoriska orsakerna som Larsson menar påverkar filtreringen finner sin koppling till 

vår modell i dels utformningen där vi båda framhåller vikten av tydlighet för att undvika att 

godtycklig tolkning av innebörden görs av underställd. Under samma orsak så menar Larsson 

att chefens image är en påverkansfaktor. Vi kallar detta för karisma och att det yttrar sig i 

transmissionen mellan chef och underställd.  

Den tredje orsaken till filtrering menar Larsson är omgivningen. Härom finner vi koppling till 

olika delar i vår modell. I vår modell skiljer vi på mottagandet och övervägandet. Det blir 

tydligt i modellen men framstår inte lika tydligt i dess verkliga kontext. Vi menar dock att 

vissa krafter tydligare påverkar mottagandet snarare än personens övervägande som naturligt 

följer efter man tagit emot en uppgift. Det Larsson skriver om lojalitet anser vi påverka 

chefens övervägande. I övrigt kan flera delar i Larssons definition av omgivningsorsaken 

liknas vid våra organisatoriska förutsättningar. Inom Polismyndigheten så kan organisatoriska 

förändringar möjligen relateras till att filtrering uppstår mellan nivåer. Likaså tycks det 

förekomma lojalitetskamper som kan förstås som eventuell orsak till filtrering. I 

Försvarsmakten tyder våra resultat på förekomsten av lojalitetsband, till vänner och närmaste 

chefer. Rädslan för negativa konsekvenser för egen eller annans karriär med gällande 

                                                           
72 Respondent, 2018. 
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befordringssystem bidrar till tystnadskultur och att frågor filtreras i mottagning och 

övervägande. 

Larsson summerar modellen för indirekt ledarskap med att konstatera att det viktigaste 

bidraget ur den är de två tidigare nämnda processerna, handlingsinriktad respektive image-

orienterad påverkan. Dessa återfinns även i budskapsmodellen som utformning och 

transmission. 

  

5.3 ”Smittostudien” och containerfunktionen  

 

Från våra teoretiska utgångspunkter och Larssons ”smittostudie” ges från tidigare forskning 

fördjupad förståelse för hur militära chefers engagemang smittar mellan olika hierarkiska 

nivåer. Studien om smitta framhåller två resultat, det ena visar på att det föreligger en 

smittoeffekt ovanifrån och ner och därmed att vad som görs vid högre nivå som Högkvarteret 

påverkar lägre nivåer som förbandsledningsnivå vilket vidare påverkar underliggande nivåer 

som kompanier, plutoner etc.73  

I studien menas att det är av betydelse för smittoeffekt och fortsatt god spridning hur nära 

spridaren som nästa befinner sig. Larsson relaterar här att avtagande grad av smitta kan liknas 

vid det som benämns filter i modell för indirekt ledarskap. 

Det andra resultatet som anses som det viktigaste resultatet är om smittan kan spridas uppåt 

som nedåt i organisationen men mot bakgrund av studien tycks dess kraft vara som starkast 

uppifrån och ner. Inom studien för smitta menas också att officerare som specialistofficerare, 

deras engagemang gentemot underställda vid organisationens lägsta nivå utgör de yttersta 

smittobärarna. Engagemang på denna nivå kan trots högre nivås brister häri övervinnas och 

bidra till fortsatt positiv smitta. Omvänt menar studien att högre nivåers stora engagemang i 

en fråga kan omkullkastas av lägsta nivås bristande engagemang i densamma. 

Tidigare forskning och dess resonemang om ”smitta” men även container-funktionen 

påminner om det vi inom ramen för vår studie redovisar i vår modell, budskapsmodellen. Vi 

ser likheter i vårt forskningsresultat om att chefer i sitt agerande, verbalt som i handling, 

påverkar eller annars engagerar sin nästa underlydande eller medarbetare. Graden av 

engagemang hänger ihop med förtroendet till arbetsgivaren i denna fråga.  

Budskapsmodellen visar på de steg vi identifierat och vilka krafter som inverkar i dessa. 

Utöver vad som utformas inverkar, menar vi, hur det uttrycks och de signaler som här skickas 

till mottagarna. Krafterna i respektive steg, dess laddning, påverkan och resultat gynnar 

alternativt hindrar fortsatt spridning av smitta.  

I Försvarsmakten torde utgångsläget för att försöka imitera Överbefälhavarens engagemang i 

frågan vara gynnsamt men utifrån våra resultat tycks detta inte tillvarataget av chefer på Låg 

Organisatorisk Nivå. Härom inverkar budskapsmodellens krafter för att så inte är fallet. Vi 

menar att engagemanget bör yttras på olika sätt beroende på vilken organisatorisk nivå en 

chef utövar ledning. Att likt Överbefälhavaren visa starkt personligt engagemang genom till 

exempel en film är inte möjligt på lägre nivå, ord bör gå från ord till handling menar våra 

respondenter. I Polismyndigheten uttrycks inte lika starkt förtroende för den högre ledningens 

genuina engagemang varför vi menar att det kan innebära förekomsten av negativ ”smitta” i 

organisationen utifrån våra resultat. 

                                                           
73 Larsson, Berglund & Alvinius, 2016. 
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Det som studien om containerfunktionen studerat var chefers förmåga till meningsskapande 

av högre chefs budskap och deras senare meningsgivande till sin nästa.74 Baserat på vår studie 

och genererad modell anser vi att funktionen om containering är relevant och förekommande i 

båda myndigheterna. Modellen som vi presenterar kan väl användas till att beskriva vad som 

inverkar i vid containering. Meningsskapandet relaterar till och kan ses som det som vi 

beskriver önskas ske i steget mottagning medan det är i stegen övervägande och utformning 

till transmission som meningsgivande sker. Sett till trenden inom vår studie, Låg 

Organisatorisk Nivås låga förtroende till egen nivås förmåga att hantera eller komma till bukt 

med de missförhållanden som upprop representerar så finns det anledning att ifrågasätta dessa 

chefers containerförmåga som av resultat att döma tycks verka som ett filter där innehållet 

gradvis filtreras ur eller fastnar längs vägen. 

 

5.4   Uppdragstaktik 

 

Försvarsmaktens ledningsfilosofi definieras som uppdragstaktik. Polismyndigheten definierar 

inte sin ledningsfilosofi på ett lika tydligt sätt men vi anser att det är väsentligt att utveckla 

begreppet och dess innebörd. Filosofin har varit återkommande i våra intervjuer, på såväl Hög 

som Låg Organisatorisk Nivå. Inledningsvis sammanfattar vi dess innebörd för att sedan 

förklara dess koppling till budskapsmodellen.   

Byggstenarna i uppdragstaktik är; välutbildade chefer och soldater/sjömän med god 

initiativkraft, beslutsamhet och vilja att ta ansvar. Kontinuerlig taktikutveckling, en god etik 

och ett stort engagemang med ömsesidig tillit i organisationen.  

Begreppet är sprunget ur erfarenheter om att i förväg fastställa en heltäckande plan för att 

uppnå målet inte är framgångsrikt eller ens möjligt. Försvarsmakten menar att uppdragstaktik 

är en kombination av militär disciplin och ansvarsfull frihet, att det sätter avsikt och 

handlingsutveckling i fokus, funktion före likformighet, att framgångs nås lokalt vilket ger 

bättre förutsättningar att nå framgång på högre nivå och att fatta tidskritiska beslut vilket 

ställer krav på en väl utvecklad moralisk kompass.  

Detta kokar ner i att låta välutbildade chefer få långtgående mandat i genomförandet av ett 

uppdrag. Chefens fokus ska vara avsikten (syftet) med uppdraget snarare än följa en plan eller 

en order. Ett uppdrag kan jämföras med en överenskommelse mellan chef och mottagare där 

syftet är i fokus och där varje uppdrag ska tilldelas resurser och tydliggöra handlingsregler. En 

förutsättning för att kunna tillämpa uppdragstaktik och därmed också vara framgångsrik vid 

ett uppdrag är ett ömsesidigt förtroende mellan chefer och underställda, härvid framhålls 

engagemang och ansvarstagande som de viktigaste egenskaperna hos en chef. Detta ska 

uppnås genom omvårdnad av underställda, närhet till personalen, delaktighet och 

upprätthållande av disciplin genom att bland annat vara ett gott föredöme. 

Vi anser det intressant att resonera kring uppdragstaktikens tillämpning i den här typen av 

kontext då den är sprungen ur ett rent militärt sammanhang med militära friktioner som ett 

gissel och ett ständigt hot från en fiende. En viktig beståndsdel i uppdragstaktiken är att chefer 

är välutbildade för att kunna ta det ansvar som uppdragstaktik kräver av dem. Militära chefer 

skolas ofta under lång tid och vid flera tillfällen under deras karriär men frågan är om de vid 

dessa tillfällen ges relevanta verktyg och kunskaper för att utöva en relevant och effektiv 

ledning i den kontext som denna studie beskriver. Vi menar att det kan ifrågasättas om det 

                                                           
74 Larsson, Berglund, Alvinius & Bandlitz Johansen, 2017. 
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militära utbildningssystemet omhändertar de utbildningsbehov som torde föreligga för 

officerare att ta det ansvar som uppdragstaktiken kräver av en chef.  

Uppdragstaktiken framhåller vikten av ett starkt engagemang och ömsesidig tillit. Utifrån våra 

resultat så förefaller tilliten att utebli för Polismyndighetens chefer i denna kontext medan 

Försvarsmaktens högsta ledning åtnjuter stark tillit men att den avtar ner i organisationen. Om 

den här typen av frågor ska hanteras i ordinarie struktur av befintliga chefer så behöver 

uppdragstaktiken kompletteras för att stödja underställda chefer. Kanske måste ett mer 

coachande förhållningssätt intas för att säkerställa att engagemang efterlevs i organisationen. I 

Försvarsmakten är föredöme ett efterlevnadsvärt begrepp som inom ramen för vår 

undersökning inte tycks genomsyra någon av organisationerna mer än just Överbefälhavaren 

och några goda exempel på lägre nivå. I Polismyndigheten förefaller begreppet inte vara lika 

eftersträvansvärt. Vi menar att utifrån våra resultat så är föregångsmannaskap i just den här 

typen frågor något som de anställda i organisationen verkligen uppskattar och sätter sin tro till 

för att i framtiden åstadkomma förbättring.   

 

5.5 Relaterad forskning om etiskt ledarskap och dess spridning mellan nivåer 

 

Efterhand vår studie genererat resultat har vi sökt ytterligare perspektiv som givet vårt 

forskningsproblem breddar vår studie. Vår studie fokuserar på ledarskap men då i kontexten 

av myndigheternas hantering i samband med upprop. Uppropets natur och myndigheternas 

hantering och budskap härmed hör samman med frågor om moral och etik eller annars 

värdegrundsfrågor. Mot bakgrund av detta identifierades en tidigare studie om hur djupt det 

etiska ledarskapet når – ett test av en trickle down-modell.75 Studien omfattade 904 anställda 

och 195 chefer från 195 avdelningar och undersökte hur långt ner i organisationen det etiska 

ledarskapet når eller annars rinner ner från organisationens högsta till lägsta nivå.  

Studiens syfte var att testa en indirekt ledarskapsmodell som de benämner som ”trickle-

down”.76 Närmare bestämt undersökte studien förhållandet mellan organisationers högsta 

ledning, dess etiska ledarskap, direkta chefers dito och dess effekt på lägsta-/gruppnivå eller 

hur det etiska ledarskapet vandrar mellan dessa olika nivåer. Studien lutar sig på Brown m.fl. 

definition av etiskt ledarskap:  

 

The demonstration of normatively appropriate conduct through personal actions and 

interpersonal relationships, and the promotion of such conduct to followers through 

two-waycommunication, reinforcement, and decision-making.77 

 

Studien menar att ovan beskrivning av etiskt ledarskap skiljer sig från andra erkända 

ledarskapsteorier som Transformational Leadership,78 Authentic79 eller Spiritual.80 I ovan 

definition är det etiska i explicit fokus medan i andra fall utgör denna del endast en 

komponent i en större del. Vidare menas att denna definition av etiskt ledarskap hämtar 

influenser från s.k. Social Learning Theory, nedan SLT, vilket är teori som framhäver att 

                                                           
75 David M Mayer m.fl., How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-down model, Volume 108 

(Orlando, Elsevier, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2009), s. 1-13. 
76 Bass, m.fl. 1987, se David M Mayer m.fl. 2009. 
77 Brown, m.fl. 2005, se David M Mayer m.fl. 2009. 
78 Burns, 1978, se David M Mayer m.fl. 2009. 
79 Lufthans & Avolio, 2003, se David M Mayer m.fl. 2009. 
80 Fry, 2003, se David M Mayer m.fl. 2009. 
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människor lär sig från belöning och straff samt genom observation och imitering av beteende 

från trovärdiga förebilder.81 Här menas att inom organisationer är det ofta chefer som utgör 

förebilder gentemot underställda. I denna egenskap ses deras uppträdande som normgivande 

för vad som gäller för dess anställda.  

Studiens huvudsakliga frågeställningar var huruvida chefers etiska ledarskap relaterar till 

eftersträvat beteende hos anställda. Här menas om det etiska ledarskapet relaterar till önskvärt 

såväl som icke-önskvärt beteende. Vidare undersöktes hur olika nivåers ledarskap förhöll sig i 

relation till underställdas avvikande eller positiva beteende. 

Mot bakgrund till studien menas att det i huvudsak förelåg två olika synsätt. Ett synsätt är att 

”tone at the top” är avgörande och menar att högsta nivå har störst inflytande på lägsta nivås 

beteende.82 Som motiv härtill menas att förespråkare för detta synsätt menar att högsta 

ledning bestämmer och förmedlar organisationers etiska värderingar och inspirerar därmed 

anställda till att uppträda i enlighet med dessa.83 Det andra perspektivet menar att på grund av 

dess närhet till anställda så är det lägre chefer eller annars direkta chefer som sannolikt har 

störst påverkan då dessa kan tjäna som etiska förebilder eller goda exempel. Vidare menas att 

dessa direkta chefer i sin nära kontakt med underställda har möjligheten att bestraffa eller 

belöna vilket menas ha stark inflytelse på underställdas beteende.84 

Studien menar att i linje med SLT påverkar etiska chefer dess underställda då de i egenskap 

av befattning utgör ett rättesnöre, i positiv som negativ mening. Hur chefer uppträder eller 

annars uppvisar etiskt eller oetiskt beteende observeras av anställda och tolkas som norm. 

Beroende på vilken grad som chefer uppmuntrar till o-/etiskt beteende eller bestraffar sådant 

kommer detta influera underställda till fortsatt utvecklat beteende (o-/etiskt).85 

Vidare menas att, enligt s.k. Social Exchange Theory, nedan SET, kan etiskt ledarskap 

påverka underställda genom interaktion.86 Social interaktion baseras på normen om socialt 

utbyte som menar att om en part gör något som är av godo för den andre så genererar det en 

positiv beteendekedja tillbaka87. Etiskt ledarskap förväntas påverka underställdas beteende 

genom att etiska chefer bedöms förkroppsliga god moral och etik.88 Underställdas vetskap 

härom, tilliten det ger, stimulerar sannolikt underställda att uppträda på ett sätt som gillas av 

chefen och således sker ett utbyte – social exchange. I relation till etiskt ledarskap menas att 

etiska chefer kan förväntas använda ett traditionellt ledarskap och att detta kännetecknas av att 

dessa chefer är kommunicerande, tillämpar belöning och straff samt att de betonar vikten av 

upprätthållen god etisk standard och härigenom påverkar de sina underordnade att anamma ett 

etiskt beteende.89 Enligt SLT utgörs grunden av att högsta lednings etiska beteende 

reproduceras vidare av underliggande nivåer, direkt underställd som hela vägen ner.90 Härav 

menas, i kontexten av att lägre chefer lyder under denna högsta nivå så verkar den s.k. 

”kaskad-effekten”91. Vidare så menas att underställda imiterar eller anammar beteende från 

                                                           
81 Bandura, 1977, 1986, se David M Mayer m.fl. 2009. 
82 Barney,2005; Weaver, Treviño, & Agle, 2005, se David M Mayer m.fl. 2009. 
83 Grojeanet, 2004, se David M Mayer m.fl. 2009. 
84 Davis & Rothstein,2006; Falkenberg & Herremans, 1995; Posner & Schmidt, 1984). 
85 Brown, 2005; Treviño, 2000, se David M Mayer m.fl. 2009. 
86 Blau, 1964, se David M Mayer m.fl. 2009. 
87 Cropanzano & Mitchell, 2005, se David M Mayer m.fl. 2009. 
88 Brown & Treviño, 2006, se David M Mayer m.fl. 2009. 
89 Brown & Treviño, 2006, se David M Mayer m.fl. 2009. 
90 Bandura 1977, 1986, se David M Mayer m.fl. 2009. 
91 Bass, 1987, se David M Mayer m.fl. 2009. 
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dess överordnade.92 Studien menar att SLT och SET ger båda en teoretiskt rationell förklaring 

varför etiskt ledarskap torde vara negativt relaterad till avvikelser från god norm såväl som att 

båda inverkar på nivås uppfattning om gällande norm inom gruppen.93
 

 

Studiens resultat menar att, i linje med modellen för ”trickle-down” så vandrar det etiska 

ledarskapet från en nivå till en annan och i linje med SLT94 och SET95 upptäcktes att direkta 

chefers etiska ledarskap förmedlar relationen mellan högsta lednings etiska (indirekta) 

ledarskap och avvikelser eller anammande av norm på lägre nivåer påverkas främst genom 

direkta chefers agerande. Studien avslutas med ett citat som de menar sammanfattar dess 

resultat:  

 

The ethical influence of top executives may not be so much through their formal 

pronouncements as through a ‘trickle-down’effect—provided, of course, that senior 

executives make the effort to see that what ‘trickles down’ is truly representative of their 

presumably good ethical intentions.96 

 

För att relatera till vår studie ser vi flera likheter. Studien om etiskt ledarskap, dess grund av 

SET, SLT och modellen om trickle-down relaterar till vad vi i vår modell beskriver i 

relationen mellan sändare och mottagare. Likheterna med stegen och utfallet från passager 

häri relaterar till studien om det etiska ledarskapet och dess spridning eller annars dess 

önskade eller oönskade implementering i underliggande nivåer. Studiens resultat om att 

direkta chefer, oavsett nivå, har mest påverkan på direkt underlydande stärker vårt resultat 

som modell och i relation till det etiska ledarskapet är det av vikt att stegen i modellen omsätts 

av enskild så att det påverkar dess nästa i önskad mening. Den repetitiva delen i vår 

budskapsmodell kan liknas vid det som studien menas som ”trickle down”.   

För att koppla detta till våra resultat och myndigheternas mer eller mindre lyckosamma 

hantering mätt i förtroendet hos anställda på Låg Organisatorisk Nivå så saknas 

förkroppsligandet av att vara en förebild som chef på låg nivå. Bägge myndigheterna har 

handlingskraftiga chefer när det kommer till den mer vardagliga verksamheten. I 

Försvarsmakten är föregångsmannaskap ett vedertaget och eftersträvansvärt men tycks 

begränsas till mer verksamhetsknutna åtgärder. I Polismyndigheten läggs ingen vikt till 

motsvarande begrepp men chefer tycks vara kompetenta och i stort utgöra förebilder i rent 

polisiära frågor men förefaller inte kunna utgöra föredömen i frågor av mer etisk karaktär.     

  

                                                           
92 Brown, m.fl. 2005, se David M Mayer m.fl. 2009. 
93 Cropanzano & Mitchell, 2005; Robinson& O’Leary-Kelly, 1998, se David M Mayer m.fl. 2009. 
94 Bandura, 1977, se David M Mayer m.fl. 2009. 
95 Blau, 1964, se David M Mayer m.fl. 2009. 
96 Weaver, 2005, s.324,, se David M Mayer m.fl. 2009, s.9. 
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5.6 Tentativ budskapsmodell 

 

 

Figur 5. En bild utvisande tentativ modell.97 

Efter att ha diskuterat våra resultat relativt våra teoretiska utgångspunkter och tillagda 

perspektiv finner vi det värdefullt att visualisera detta i en tentativ modell.  

Vi menar att de karakteristika som beskrivs i Ledarskapsmodellen kan likställas med 

budskapsmodellens krafter. Det är sorterade på olika sätt och budskapsmodellen är tydligare 

med var i processen en kraft har sin huvudsakliga påverkan på kärnprocessen. Inte bara kan 

krafterna i budskapsmodellen kopplas till antingen ledar- eller omgivningskarakteristika för 

dess innebörd utan även i dess syfte. De tjänar till att påverka en process eller ett beteende. I 

Ledarskapsmodellen är det ledarstilen som påverkas, hur en ledare utövar sitt ledarskap och 

hur denne uppfattas. I budskapsmodellen påverkar krafterna de fyra stegen som 

kärnbegreppen tillsammans bildar. Vi menar att ledarstilen är motsvarigheten till 

budskapsmodellens kärnprocess som formas av ledar- samt omgivningskarakteristik.  

Budskapsmodellen beskriver en repetitiv process som, vi menar, sker hos chefer på olika 

nivåer. Relativt det indirekta ledarskapet kan budkapsmodellen placeras in mellan nivåerna 

när två chefer kommunicerar. I den situationen förekommer filtrering, enligt Larsson.98 I 

budskapsmodellen kan filtreringsfenomenet förkomma i vår kärnprocess och krafterna kan 

härvid ses som förklaring till varför filtrering uppstår. Det vi benämner som mottagning görs 

hos en mottagare av ett budskap enligt vår modell. Denne kan likställas med Larssons länk 

                                                           
97 Kommentar: Egen figur. 
98 Larsson 2012. 
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under förutsättning att budskapet ska vidare i organisationen. Förekomsten av ”smitta” i 

budskapsmodellen återfinns mellan sändare och mottagare, dvs i stegen transmission och 

mottagning.  

Containerfunktionen menar vi uppstår hos mottagaren och krafterna påverkar dennes 

meningsskapande. När denne sedan överväger och repeterar processen i budskapsmodellen så 

påverkas personens meningsgivande, dvs hur väl budskapet ges mening hos näste mottagare.  

Etiskt ledarskap förknippar vi med det Ledarskapsmodellen beskriver som utvecklande 

ledarskap. Förebilden gestaltas i steget transmission.   

Uppdragstaktik ställer krav på chefer i en organisation. De måste förstå högre chefs intention 

för att kunna handla i dennes anda. De måste kunna omsätta sitt uppdrag till egna underställda 

chefer på ett tydligt och förståeligt sätt. Vi menar att uppdragstaktiken förstärker behovet av 

budskapsmodellen för att förstå processen och vilka krafter som kan tänkas inverka på ett 

uppdrag.    
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6 Reflektion och slutsatser  
 

6.1 Reflektion 

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att båda myndigheters högre organisatoriska nivå hanterat 

fenomenet snarlikt. För att återkoppla till Larssons Indirekta ledarskap har bägge 

organisationer tillämpat ett indirekt ledarskap med handlingsinriktad påverkan via länkar och 

imageinriktad påverkan. Studiens resultat vittnar dock om olikheter häri som till del förklarar 

varför förtroendet till ledarskapet skiljer, särskilt avseende högre organisatorisk nivå.  

Båda myndighetschefer har internt som externt deklarerat sitt fördömande av de 

missförhållanden som respektive upprop uttrycker. I fallet Försvarsmakten konstateras att 

Överbefälhavaren lyckats väl med sin film och det budskap som förmedlats häri men även 

högre organisatorisk nivås uppgiftsställningar och tryck mot förbandschefer har mottagits väl 

hos Låg Organisatorisk Nivå. Filmen är återkommande under våra intervjuer, även hos 

företrädare inom Polismyndigheten där detta ses som ett exempel på vad som saknas från 

egen ledning.  

Till skillnad mot Försvarsmaktens unisona uttryck för förtroende till högre ledning och dess 

ledarskap i hanteringen i samband med #givaktochbitihop anser företrädare ur 

Polismyndigheten att egen ledning ej tagit ställning i frågan. Trots initiativ av motsvarande 

typ som i Försvarsmakten har detta ej varit framgångsrikt i avseendet att få personalens 

förtroende. Likt Försvarsmaktens nyttjande av chefslinjen och uppdragstaktik uppger 

företrädare för hög organisatorisk nivå att Polismyndigheten tillämpat liknande förfarande.  

Studien har medvetet avgränsat bort mellanliggande organisatorisk nivå varför det är svårt att 

spåra eller identifiera vad som genomförts eller hänt på denna nivå. Ur empiri förstås dock att 

båda organisationers förtroende till egen, lägre organisatorisk nivås ledarskap i samband med 

uppropen stagnerar vartefter ju längre ner i organisationen de befinner sig. Gemensamt för det 

låga förtroendet är chefers och medarbetares oförmåga att ta ställning i frågan. Med 

ställningstagande förstås chefers tillkortakommanden i att uppmärksamma frågan och 

tydliggöra verbalt såväl som i handling att frågan är prioriterad, att motivera det och vilka 

krav de ställer på sin personal och sig själva. Vidare uttrycker företrädare för Låg 

Organisatorisk Nivå ur bägge organisationerna att det finns krafter som inverkar negativt på 

att göra verkstad av högre nivås budskap. Krafterna har påverkat ledarskapet och i 

förlängningen också anställdas uppfattning härom.  

I relation till tidigare forskning menar vi att ledarskapet i denna studies kontext på Hög 

Organisatorisk Nivå i Försvarsmakten bäst beskrivs som ett utvecklande ledarskap i hur det 

uppfattats av anställda. Då anställda uppfattar ett avtagande engagemang från chefer på Låg 

Organisatorisk Nivå kan det innebära oförmågan att härbärgera frågan på ett tillfredställande 

sätt. Inte heller tycks Överbefälhavarens engagemang inspirerat lejonparten av chefer på den 

nivån. 

Polismyndighetens ledarskap uppfattas snarare som ett destruktivt ledarskap genom hela 

organisationen med några positiva undantag. Anställda menar att ledarskapet kännetecknats 

av passivitet och otydlighet. Man saknar det genuina engagemanget från organisationens 

högsta nivå. Uppfattningen är densamma om chefsnivåer under varför perspektivet om att 

engagemang smittar i detta fall kan anses gällande.      

Försvarsmaktens definierade filosofi för ledning, uppdragstaktik, är sprungen ur erfarenheter 

ifrån militärhistorien. Den möter väl de utmaningar ett militärt uppdrag innebär men i en 
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kontext likt den vi beskriver i denna studie så förefaller den inte fullt så komplett. Det tyder 

på att delar av byggstenarna för ledningsfilosofin saknas, officerarna skolas för det militära 

uppdragets krav snarare än utmaningar likt denna i fredstid.  

 

6.2 Slutsatser och rekommendationer 

 

Mot bakgrund av vad som framkommit i studien, komparerat med teoretiska utgångspunkter 

som tillförts redovisas nedan våra tre viktigaste slutsatser med tillhörande rekommendation. 

Slutsats Rekommendation 

Myndigheternas högre nivåer bör 

kännetecknas av ett mer utvecklande ledarskap 

medan lägre nivåer i högre utsträckning bör 

präglas av ett mer konventionellt ledarskap 

som mer verkställer högre nivåers definierade 

vision. 

Hög Organisatorisk Nivå rekommenderas 

genom sitt utvecklande ledarskap tydliggöra 

organisationens ställningstagande samt 

säkerställa att organisationen tar sitt ansvar 

genom att skapa förutsättningar för 

underställda chefer. Styrmodell och 

förutsättningar ska härmed ge lägre chefer 

möjlighet att implementera högre chefs mål 

och vision – från ord till handling. 

I en hierarkisk organisation utgör momentet då 

ett budskap eller uppgift lämnar en nivå till 

nästa det mest kritiska. Chefer utgör här en 

central roll. Urval och utbildning av chefer bör 

säkerställa önskvärda förmågor och 

kompetenser.  

Mot bakgrund av studiens resultat 

rekommenderas att chefsutbildning utvecklas 

till att omfamna vidare frågor än rent militära 

eller polisiära. Utbildning bör tydliggöra 

chefers roller och ansvar givet dennes nivå i 

vilket hen utövar ledarskap. 

Att chefer uppfattas som föredömen/förebilder 

är nära kopplat till underställdas förtroende för 

organisationen i stort. 

Medvetandegöra samtliga chefer om dennes 

roll och ansvar att förmedla en 

förtroendegivande bild av organisationen. 

Härvid rekommenderas att reflektera över egen 

profession, om vikten av att uppvisa ett 

föredömligt beteende och att agera resolut. 
 

Tabell 10. Slutsatser och rekommendationer.99 

 

6.3 Kritik 

 

Generellt kan kvalitativa studier kritiseras för hur representativa våra respondenter är vilket vi 

utvecklar något nedan. Vidare kritiseras kvalitativa data för dess komplexitet. Den stora 

nyansrikedomen riskerar att omedvetet silas bort. Närheten till respondenterna ses ofta som en 

styrka men risk föreligger om forskaren blir för engagerad och att den kritiska reflektionen 

uteblir eller att forskaren skapar sina resultat på grund av att respondenterna känner sig 

tvungna att svara.100 Subjektiviteten kännetecknar kvalitativa studier och dess resultat 

kritiseras ofta för att vara forskarnas osystematiska uppfattning om vad som är viktigt.101   

                                                           
99 Kommentar: Egen tabell. 
100 Jacobsen 2017. 
101 Bryman 2011. 
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Som kritik mot studien kan framföras vilka som utgjort respondentgrupp. På Hög 

Organisatorisk Nivå har vi inte lyckats få till intervju med myndighetschefer varför detta är en 

faktor i vår undersökning. Detta bemöter vi med att vi från högsta myndighetsnivå blivit 

förmedlade dem vi senare genomfört intervjuer med. Således, då vi i kontakt med 

myndigheterna presenterat vår studies bakgrund, frågeställning och syfte har vi sedermera 

blivit hänvisade till våra respondenter och härav anser vi att myndigheten medvetet hänvisat 

till de som de bedömer har god insikt i frågan. Detta försvar till trots så har det ej givit oss 

möjligheten att fråga högsta chef om överväganden och personliga resonemang inför som 

efter hantering av upprop vilket för studien vore önskvärt. 

Kritik kan framföras till hur vi format respondentgrupper ur Låg Organisatorisk Nivå. Att de 

enbart utgörs av kvinnor kan ses utelämnande av det andra könets uppfattning. Svaret är att så 

är det. Valet att låta respondentgrupper enkom bestå av kvinnor motiveras med att denna 

grupp är i klar majoritet i uppropen. Deras utsagor relativt vårt forskningsproblem har för oss 

och givet tiden till studie varit en medveten och relevant avgränsning. Inom ramen för kritik 

mot respondentgrupper kan kritik rättmätigt riktas mot det faktum att vi inte fångat in 

representanter ur alla förband eller alla försvarsgrenar. Utformningen är ett resultat av vår 

access och det för inom studiens möjligas konst. I fallet Polismyndighetens fokusgrupp Låg 

Organisatorisk Nivå har vi haft stöd att formera denna via en talesperson ur #nödvärn och 

detta kan ha inverkat på resultat.  

Vidare kan kritik riktas mot det faktum att vi själva identifierat vad som utgör Hög – 

Mellanliggande och Låg Organisatorisk Nivå och sedermera avgränsat bort mellannivån. Det 

hade varit fruktfullt att inom ramen för studien följa nivåers och dess olika avdelningar från 

hög till låg men givet organisationers storlek och tid till förfogande har detta förenklats vilket 

möjliggjort att vi säkerställt datainsamling och bearbetning inom tilldelad tid.   

Våra teoretiska utgångspunkter kan anses vara för riktade mot den militära professionen och 

att det hade varit berikande med utgångspunkter utan den direkta kopplingen till 

Försvarsmakten. Så må det vara men vi anser att det är relevant att härvid ta avstamp i vår 

studie om Försvarsmakten och ledarskap. 

 

6.4 Bidrag till forskning med förslag om fortsatt forskning 

 

Vår forskning bidrar med insikt i hur två av Sveriges största myndigheter, ur ett 

myndighetsledningsperspektiv hanterat eller utövat ledarskap i samband med det av 

fenomenet #metoo inspirerade uppropen #givaktochbitihop respektive #nödvärn. Uppropen 

förstås som en minoritetsgrupp rop på hjälp att organisationen ska förstå och komma tillrätta 

med de missförhållanden som faktiskt råder inom myndigheten. Genom intervjuer med 

företrädare med god insikt i respektive lednings högsta organisatoriska nivås utövning av 

ledarskap har vi identifierat hur detta genomförts. Genom intervjuer med för uppropen 

representativa företrädare på Låg Organisatorisk Nivå, uppfattas deras inställning och 

förtroende till sin arbetsgivares hantering och ledarskap i kontexten av upprop. Ur empiri har 

modell grundats och vi anser att modellen är tillämplig på annan kontext än just den för vår 

studie men de krafter som identifierats vittnar om de utmaningar som alltjämt råder trots 

uppropens samhälleliga uppmärksammande. Då trenden gör gällande att man på Låg 

Organisatorisk Nivå hyser lågt förtroende till denna nivås hantering och ledarskap 

rekommenderas utfallet härom nyttjas till att begrunda hur förbättra denna ståndpunkt. Ur ett 

arbetsmiljöperspektiv är det oroande att resultatet vittnar om detta låga förtroende och tilltro i 

frågan. Mot bakgrund av att det uttryckts skepsis mot chefers förmåga och kompetens att 
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hantera frågan kan insikt härom utgöra ett startläge för hur bättre selektera men även utbilda 

dessa chefer och därigenom ytterligare verka för en god arbetsmiljö.  

Som förslag till vidare forskning föreslås att motsvarande studie genomförs i annan 

omfattning, då med alla nivåer inkluderade. Vi bedömer detta som värdefullt då det troligen 

utvecklar tidigare forskning, särskilt vad avser indirekt ledarskap, Ledarskapsmodellen i sin 

helhet men även vår budskapsmodell. 

  



S i d  59 | 61 

 

7 Källförteckning  
 

Referenser 

Andersson, S. Om positivism och hermeneutik, 1 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2014). 

 

Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl. (Oxford: Oxford University Press, 2011). 

 

DN Debatt, ”Här är vallöftena som vi i metoo-uppropen vill se” Dagens Nyheter (DN) 6 mars 

2018, s.5. 

 

Denscombe, M., Forskningshandboken, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2009). 

 

Försvarsmakten, Bilaga 1 till FM2016-7616:1 MSD 16 Militärstrategisk doktrin för Sveriges 

militära försvar (FÖRSVARSMAKTEN, 2016).             

 

Guvå, G. & Hylander, I. Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, 1 uppl. 

(Stockholm: Liber, 2003). 

Jacobsen, D. I. Hur genomför man undersökningar?, 2:1 uppl (Lund: Studentlitteratur, 2017). 

Larsson, G, Ledarskap under stress, 2 uppl. (Stockholm: Liber, 2012). 

Larsson, G., Berglund, A.K., Alvinius, A., Om höga chefer trivs/inte trivs på jobbet – ”smittar det 

av sig” ända ned till soldater och sjömän? Rapport Serie I:103 (Försvarshögskolan, Institutionen för 

säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapscentrum, 2016). 

Larsson, G., Berglund, A.K., Alvinius, A., Bandlitz Johansen, R., Militära chefers 

containerfunktion och ledarskap - En nyckel till organisationers resultat, Serie I:108 

(Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapscentrum, 

2017) 

 

Larsson, G. , Lundin, J. , & Zander, A. Ledarskapsmodellen, Konsten att matcha individuella 

och organisatoriska förutsättningar, 1 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2017). 

 

Mayer DM m.fl., How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-down model, 

Volume 108 (Orlando, Elsevier, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 

2009), s. 1-13. 

 

Vetenskapsrådet, God forskningssed, organisatoriska förutsättningar (Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2017). 

Wallén, G. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1996). 

 

 

Webbplatser 

 

Video, Polisledningen om sexuella trakasserier inom polisen (Stockholm, Polismyndigheten) 

https://www.youtube.com/watch?v=os7haIb_mzs (hämtad 2017-12-14) 

 

Video, ÖB Michael Bydéns hälsning till personal som kränker – Nyhetsmorgon TV4 

(Stockholm, TV4) https://www.youtube.com/watch?v=QM36fVPKay0 (hämtad 2017-11-29) 

https://www.youtube.com/watch?v=os7haIb_mzs
https://www.youtube.com/watch?v=QM36fVPKay0


S i d  60 | 61 

 

 

Radio 

 

P3 NYHETER (2017). #Metoo – P3 Nyheter Dokumentär (Radioprogram). Sveriges Radio, 

P3, 27 oktober 

 

 

Intervjuer 

 

Individuell intervju Talesperson #givaktochbitihop, Låg Organisatorisk Nivå Försvarsmakten, 

den 14 mars 2018. 

Fokusgruppintervju, Låg Organisatorisk Nivå Försvarsmakten, den 9 april 2018. 

Fokusgruppintervju, Låg Organisatorisk Nivå Försvarsmakten, den 27 mars 2018. 

Individuell intervju, Hög Organisatorisk Nivå Försvarsmakten, den 2 maj 2018. 

Individuell intervju, Hög Organisatorisk Nivå Försvarsmakten, den 7 mars 2018. 

Individuell intervju, Hög Organisatorisk Nivå Försvarsmakten, den 20 mars 2018. 

 

Individuell intervju Talesperson #nödvärn, Låg Organisatorisk Nivå Polisen, den 27 mars 

2018. 

Fokusgruppintervju, Låg Organisatorisk Nivå Polisen, den 13 april 2018. 

Individuell intervju, Hög Organisatorisk Nivå Polisen, den 23 mars 2018 

Individuell intervju, Hög Organisatorisk Nivå Polisen, den 23 mars 2018. 

 

Figurförteckning 

Figur 1. En bild av Ledarskapsmodellen  

Figur 2. En bild av indirekt ledarskapsmodell  

Figur 3. En bild utvisande studiens genomförande  

Figur 4. En bild utvisande budskapsmodellen  

Figur 5. En bild utvisande tentativ modell  

 

Tabellförteckning 

 

Tabell 1. Urvalstabell (källa: egen tabell). 

Tabell 2. Datainsamling, översikt intervjuer (källa: egen tabell). 

Tabell 3. Datainsamling, översikt individuella intervjuer (källa: egen tabell). 



S i d  61 | 61 

 

Tabell 4. Datainsamling, översikt fokusgruppintervjuer (källa: egen tabell). 

Tabell 5. Kvalitetsbedömning Steg 1 (källa: egen tabell). 

Tabell 6. Kvalitetsbedömning Steg 2 (källa: egen tabell). 

Tabell 7. Etiska principer och dess tillämpning i studien (källa: egen tabell). 

Tabell 8. Centrala begrepp Grounded Theory (källa: egen tabell). 

Tabell 9. Begreppsförklaring (källa: egen tabell). 

Tabell 10. Slutsatser och rekommendationer (källa: egen tabell). 

 

 

 


