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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur fartygschefer i flottan ser på ledarskapet till sjöss. 

Studien har en induktiv ansats och vi har genom individuella djupintervjuer med fem stycken 

fartygschefer fått ta del av deras syn på ledarskapet och dess utmaningar. Detta beskriver vi 

för läsaren samt att vi skildrar hur det ledarskap de beskriver som lämpligt för att leda 

verksamhet till sjöss på flottans fartyg förhåller sig till det utvecklande ledarskapet och 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell. Resultatet visar på att det i stor utsträckning är så att det 

ledarskap de beskriver strävar efter att vara ett utvecklande ledarskap. Dock finns det olika 

faktorer som fartygscheferna skildrar som påverkar deras ledarskap.  

Avslutningsvis ger vi två förslag till flottan för att hjälpa fartygschefer att utvecklas som 

ledare och stötta de som är nyare i sin befattning som fartygschef. 

 

Nyckelord: fartygschef, flottan, Försvarsmaktens ledarskapsmodell, utvecklande ledarskap, 

konventionellt ledarskap, induktiv. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi som genomfört den här studien och skriver uppsatsen har tillsammans lite mer än 30 års 

erfarenhet som officerare i Försvarsmakten och flottan. Större delen av den här tiden har vi 

tjänstgjort i olika befattningar till sjöss på flottans fartyg. Under ett par år har vi båda haft 

förmånen att inneha befattningar som fartygschefer. Uppgiften att vara fartygschefen är en 

stor utmaning men samtidigt också något roligt och det är med ett visst mått av stolthet man 

tar sig an en sådan uppgift. Vi har själva precis som alla andra fartygschefer i flottan studerat 

och övats i ledarskap som elever på olika skolor. Vi har även utövat ledarskap i olika 

situationer till sjöss.  

Försvarsmaktens Militärstrategiska Doktrin 2016 är det dokument som ska vägleda 

Försvarsmakten och dess personal. Här framgår det att Försvarsmakten anser att chefer ska 

utgå ifrån Försvarsmaktens ledarskapsmodell när de leder personal. Det framgår också att de 

även ska anpassa ledarskapet utifrån rådande förhållanden och egen förmåga.  

Försvarsmakten skriver i sin Militärstrategiska Doktrin från 2016: 

”Försvarsmaktens ledning utgår från uppdragstaktik och således ska ledarskapet 

främja genomförandet av detta. Uppdragstaktik bygger på att uppdragets avsikt förstås 

så att underställd personal kan agera i chefens anda. Därmed blir förmågan att kunna 

analysera och formulera uppdrag med tydlig avsikt en viktig del av ledarskapet. Chefer 

måste även ha en god förståelse för vilka konsekvenser som kan uppstå för de som 

genomför verksamheten. Försvarsmaktens ledarskapsmodell, Utvecklande Ledarskap 

(UL), ska ses som det förhållningssätt från vilket det militära ledarskapet utgår. 

Framgångsfaktorn vid tillämpning av modellen är förmågan att använda de metoder i 

modellen som passar bäst vid rådande förhållanden samt efter egen förmåga.”1 

Vi har under våra karriärer sett exempel på fartygschefer i vår närhet, egna eller andras, som 

lett sin besättning på olika vis. Hur fartygschefer använt olika metoder och stilar samt haft 

olika sätt att vara på och sätt att utöva fartygschefskapet på. Vi anser att ledarskapet som 

fartygschefer använder sig av är intressant att studera och vill i denna studie beskriva 

ledarskapet utifrån fartygschefens perspektiv. 

  

                                                           
1 Militärstrategisk doktrin: MSD 16, Försvarsmakten, Stockholm, 2016, s. 71 
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1.2 Problemformulering 

Flottans fartyg är både arbetsplats och hem för besättningen när fartyget befinner sig till sjöss. 

Besättningen arbetar, äter, sover och delar vardagens utmaningar tjugofyra timmar om dygnet 

under dessa tillfällen. Perioderna till sjöss kan ibland vara flera veckor i sträck och då flottans 

fartyg är till sjöss är alltid en del av besättningen vaken och arbetar. Resterande delar av 

besättningen har möjlighet att äta, sova, idrotta, läsa, se på tv eller företa sig vad de nu anser 

sig behöva för att återhämta sig inför nästa arbetspass.  

Då fartygen främst är designade för att lösa stridsuppgifter utgör endast delar av fartygens 

utrymmen plats för återhämtning för besättningen i form av hytter, sällskapsdelar (mässar) 

etcetera. Detta innebär att när besättningsmedlemmarna är lediga måste de samsas med 

varandra på en begränsad yta. I stort sett alla i besättningen delar hytt och därmed bostad med 

någon annan. 

Även när besättningen arbetar gör de det tillsammans med andra och inte heller här har de 

möjlighet att vara ensamma under några längre stunder. Besättningen jobbar, äter, bor och 

sover ihop. Den enda plats man kan vara säker på att få vara ifred är på toaletten. 

Besättningsmedlemmarna har därmed mycket liten möjlighet att dra sig undan för att få vara 

ensamma en stund. 

Under de perioder fartyget är till sjöss har besättningen oftast ingen möjlighet att 

kommunicera med omvärlden och sina anhöriga med mobiltelefon, email eller liknande. Detta 

med anledning av att all kommunikation från fartyget, både privat och fartygets egna, går att 

använda för att positionsbestämma fartyget samt att den är möjlig att avlyssna. För att 

försvåra för andra nationer att positionera fartygen eller att besättningen av misstag ska röja 

information om vad fartyget gör eller befinner sig är därför sådan kommunikation oftast inte 

tillåten när fartyget är till sjöss. Detta bidrar till att det kan uppfattas som väldigt isolerat att 

arbeta ombord på flottans fartyg. 

Besättningarna i flottan lever dessutom under vetskapen om att det när som helst kan inträffa 

händelser i fartygets omgivning eller ombord fartyget som gör att de snabbt måste släppa allt 

annat. Händelser som kan innebära att alla, både de som är i tjänst för tillfället och de som är 

lediga ombord, genast måste avsluta allt de för tillfället gör och genast bege sig till olika 

förbestämda platser, så kallade drabbningsplatser. På drabbningsplatserna ska de sen snabbt 

och precist kunna lösa specifika uppgifter som i värsta fall kan innebära skillnaden mellan liv 

och död för dem och deras kamrater. Exempel på händelser där hela fartyget snabbt måste ta 

sig till sina drabbningsplatser kan vara kontakt med annan nations fartyg eller haverier 

ombord vilket gör att all personal måste samlas för att lösa situationen. 

Besättningsmedlemmarnas uppgifter kan till exempel vara att ansvara för fartygets 

navigering, övervaka och styra fartygets maskiner, lösa uppkomna skador på fartyget, ta hand 

om skadade besättningskamrater och självklart att om så är nödvändigt spana efter och insätta 

vapen mot andra fartyg. 
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Besättningarna på flottans fartyg är begränsade till sin numerär och alla behövs. Om någon 

inte kommer till sin drabbningsplats eller inte kan lösa sin uppgift så tappar fartyget förmågor 

som besättningen är beroende av. Då besättningarna på fartygen i flottan alltid ska vara 

beredda på att agera mot fientliga fartyg eller hantera egna eller andra fartygs skador så 

genomför de dessutom ofta egna förberedda men framför allt oförberedda övningar. Detta för 

att säkerställa att fartygets besättning alltid har hög beredskap och är väl förtrogna med vilka 

uppgifter de har och hur de ska lösa dem på bästa vis. 

Som vi nämnde inledningsvis kan fartygen vara ute till sjöss flera veckor i sträck. Vädret kan 

under långa perioder vara extremt med hård vind och grov sjö. Att under en längre tid leva 

och arbeta tätt inpå andra människor, utan möjlighet att kommunicera med sina anhöriga, med 

hög beredskap att kunna agera på oförutsedda händelser, utan möjlighet till längre 

återhämtning i form av vila och då även under stunder vara utsatt för dåligt väder och grov sjö 

innebär för de flesta en hög psykisk och fysisk anspänning. Det är under dessa betingelser 

flottans fartygsbesättningar arbetar när de befinner sig till sjöss. 

Ansvarig för fartyget och dess personal är chefen ombord, fartygschefen. Fartygschefen är 

ytterst ansvarig för att fartyget och dess besättning löser de uppgifter de är satta att lösa. 

Fartygschefen ska då även se till att besättningen klarar av att göra det på ett så säkert vis som 

möjligt och under så långt tid som behövs. Fartygschefen måste balansera att både hålla 

besättningen fokuserad och beredd med att samtidigt se till att personalen får avkoppling. 

Detta så att besättningen kan vila för att kunna återhämta sig inför kommande uppgifter men 

ändå vara beredd att möta det oväntade. En svår balansgång mellan vardag och extrema 

situationer. 

Som fartygschef i flottan har man dessutom i uppgift att med fartyget utgöra det som brukar 

benämnas som diplomatins förlängda arm. Med det kommer också att det fartyget gör kan få 

stor påverkan på internationella relationer. Chefskapet till sjöss är dessutom ett mycket 

isolerat arbete. Även om fartyget har en besättning vars uppgift bland annat är att ta fram 

underlag för fartygschefens beslutsfattande så är det fartygschefen som fattar de avgörande 

besluten. Det är även fartygschefen som ytterst får stå till svars för konsekvenserna av ett 

felaktigt beslut. Inom många andra yrken kan man som chef vända sig till sin chef eller andra 

kollegor för att få stöd och råd inför svåra beslut. Detta är ofta inte en möjlighet för en 

fartygschef i flottan då faktorer som tidsförhållanden, avstånd och risken för avlyssning eller 

positionering som beskrevs tidigare kraftigt begränsar eller till och med omöjliggör en sådan 

kommunikation.  

Sammanfattningsvis så innebär fartygschefskapet att chefen måste kunna fatta snabba beslut 

under hård psykisk och fysisk press. Beslut som kan innebära att ge order om att fartyget ska 

insätta vapen och där resultatet kan innebär att människor dör. Vidare så är det fartygschefen 

som har det yttersta ansvaret för att lösa de uppgifter fartyget har fått men dessutom har 

chefen ansvaret för besättningen. Ansvaret för besättningen omfattar så väl besättningens 

säkerhet som utveckling och utbildning. Efter denna beskrivning av miljön ombord på flottans 

fartyg vill vi med en induktiv studie undersöka fartygschefernas syn på ledarskapet till sjöss. 

Vi hoppas på detta sätt fånga chefernas beskrivning av ledarskapet. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

I den här studien har vi valt att undersöka fartygschefers ledarskap inom kontexten flottan och 

lösandet av uppgifter till sjöss samt att vi har valt att göra studien utifrån fartygschefens 

perspektiv. 

Syftet med vår studie är att beskriva hur fartygschefer i flottan ser på ledarskapet till sjöss. 

Vi söker i studien svar på följande frågeställningar: 

 Vilket ledarskap anser fartygschefer är viktigt för att kunna leda militär verksamhet 

till sjöss? 

 På vilket sätt förhåller sig ledarskapet som fartygscheferna beskriver gentemot 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell? 
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2 Metod 

2.1 Metodologisk ansats 

Vi som genomför studien anser att det i och med att det är människor, deras inbördes 

förhållande och påverkan av varandra som studeras lämpar sig bäst med ett tolkningsbaserat 

hermeneutiskt perspektiv för vår studie. Vi anser att detta perspektiv passar sig bättre för att vi 

ska få möjlighet att uppfatta, tolka och beskriva de handlingar och upplevelser av ledarskapet 

som cheferna beskriver för oss vid intervjuerna. 

Vidare har vi i studien utgått ifrån en induktiv ansats. Valet av ansats gjordes med anledning 

av att vi ville få fram fartygschefers beskrivningar av och perspektiv på ledarskapet till sjöss. 

Vi anser att en induktiv ansats gav oss en bättre förutsättning till detta jämfört med om vi hade 

utgått ifrån befintliga teorier vid intervjuerna eller analysen av de transkriberade intervjuerna. 

Vi bedömde att om vi utgått från befintliga ledarskapsteorier så hade dessa i så fall styrt både 

oss och fartygscheferna. Vi tror att studien då inte innehållit lika mycket av fartygschefernas 

egna beskrivningar av ledarskapet. Med en induktiv ansats fick vi istället möjlighet att lyssna 

till och följa intervjuerna med fartygscheferna åt det håll och djup som de ledde oss till. 

Dessutom gav det oss möjlighet att fritt analysera deras beskrivningar av ledarskapet utan att 

färgas och påverkas av andras teorier. Vi valde dock att efter analysen av det transkriberade 

intervjuunderlaget använda oss av en befintlig teori när vi beskrev de olika chefsbeteenden vi 

funnit i empirin. Denna beskrivning gör vi i kapitel 5. Teorin vi där använder oss av för att 

beskriva empirin utgörs av Försvarsmaktens ledarskapsmodell. Modellen beskrivs i kapitel 4. 

Valet av denna teori grundar sig på att det i Militärstrategisk Doktrin från 2016 framgår att:  

”Försvarsmaktens ledarskapsmodell, Utvecklande Ledarskap (UL), ska ses som det 

förhållningssätt från vilket det militära ledarskapet utgår.”2 

Som vi även tar upp i inledningen av kapitel 4 visade det sig att Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell och de bakomliggande teorierna om transformativt ledarskap lämpade sig 

väl för att beskriva empirin. Detta var något vi upptäckte först då vi efter det att vi analyserat 

det transkriberade underlaget från intervjuerna började sätta oss in i olika ledarskapsteorier. 

Vi har dock som vi även tar upp i delkapitel 2.4 inte utgått ifrån några teorier innan 

intervjuerna. Vi har inte heller låtit några teorier styra vår analys och kodning av det 

fartygscheferna beskrev för oss i intervjuerna. Mer om hur vi genomfört analysen återfinns i 

sista delen av detta underkapitel. 

Vidare valde vi att använda oss av en kvalitativ metod i studien. Valet av metod grundade sig 

på att vi tror att en kvalitativ metod bättre tillåter fartygscheferna som vi intervjuar att 

formulera sina beskrivningar av ledarskapet. Ytterligare en anledning till valet av metod var 

att vi med hjälp av en kvalitativ metod bedömde oss ha en större förutsättning att uppfatta de 

beskrivningar vi fick samt sätta dem in dem i rätt sammanhang. En kvantitativ metod tror vi 

inte gett oss lika beskrivande svar då våra frågeställningar troligtvis inte kunnat vara lika 

öppna. 

                                                           
2 Militärstrategisk doktrin: MSD 16, Försvarsmakten, Stockholm, 2016, s. 71 
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Dessutom tror vi att en kvantitativ metod inte gett oss samma möjlighet att uppfatta nyanser 

och djup i svaren och beskrivningarna. Vi tycker att följande stycke från Ahrnes och 

Svenssons bok Handbok i kvalitativa metoder väl beskriver fördelarna med att välja en 

kvalitativ metod: 

”De största begränsningarna i de kvantitativa metoderna ligger i att stora delar av 

samhällslivet helt enkelt inte går att komma åt med kvantitativa metoder och genom att 

mäta med siffror. Det är svårt att beskriva social interaktion med hjälp av kvantitativa 

data: hur makt utövas, hur beslut fattas, varför människor protesterar, hur kreativa 

miljöer uppkommer, hur människor lär känna och lär sig förstå varandra eller hur 

konflikter uppstår. Med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga in nyanser och 

sätta in normer och värderingar i ett sammanhang på ett helt annat sätt än med 

kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder behövs för att upptäcka samhällslivets 

mekanismer.”3 

Den kvalitativa metod vi valde är individuella intervjuer. Valet av intervjuer som metod 

grundade sig på att vi ville uppnå det som Göran Wallén beskriver i Vetenskapsteori och 

forskningsmetodik. Det vill säga att vi ville ha en möjlighet att kunna anpassa våra intervjuer 

till den riktning och djup som de vi intervjuar visade tendens att vilja gå emot. 

”En grundläggande metod att ta reda på människors upplevelser är helt enkelt att fråga 

dem. Det finns inget sätt att ”mäta”. Utfrågning med standardiserad intervju eller 

enkät fungerar i allmänhet inte så bra, man måste kunna anpassa frågorna efter varje 

individ, kunna följa en fråga med fördjupningsfrågor. Kvalitativt inriktade intervjuer av 

denna senare art brukar kallas djupintervjuer.”4 

Vidare valde vi att genomföra individuella intervjuer eftersom vi bedömde att vi därmed 

skulle komma närmare inpå de vi intervjuar och att det ledde till mer förtroliga svar än om vi 

till exempel genomfört gruppintervjuer. Anledningarna till valet av individuella intervjuer 

stämmer även det väl överens med vad Jacobsen skriver: 

 När relativt få enheter undersöks 

 När vi är intresserade av vad den enskilda individen säger 

 När vi är intresserade av hur den enskilde tolkar och meningsbestämmer ett speciellt 

fenomen5 

  

                                                           
3 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, Upplaga 2:1, Liber, Stockholm, 2015, s. 12 
4 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Upplaga 2, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 76 
5 Jacobsen, Dag Ingvar, Hur genomför man undersökningar? - introduktion till samhällsvetenskapliga metoder, 

Upplaga 2:1, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 99 
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Här är det dock främst de två senare punkterna som motiverade vårt val att använda oss av 

individuella intervjuer. Den första punkten, ”när relativt få enheter undersök” blev snarare ett 

resultat av att vi valde att använda oss av individuella intervjuer som metod. Att genomföra 

individuella intervjuer med ett större antal fartygschefer hade säkert varit intressant och kunde 

eventuellt gett oss ytterligare perspektiv. Vi bedömer dock att vi troligtvis hade haft svårt att 

överskåda och analysera en så stor mängd insamlad materiel som många intervjuer skulle 

inneburit. 

De individuella intervjuerna spelades in med samtycke av fartygscheferna. Efter 

transkriberingen av samtliga individuella intervjuer påbörjade vi analys av det transkriberade 

underlaget. Vi valde att angripa de transkriberade intervjuerna med en analysmetod inspirerad 

av Grounded Theory. Valet av analysmetod gjordes av motsvarande anledning som valet av 

ansats. Det vill säga för att vi ville få fram fartygschefernas perspektiv på och beskrivningar 

av ledarskapet. Detta tror vi att vi hade bäst förutsättning att fånga då vi genomförde analysen 

med inspiration av Grounded Theory och en öppen kodning. 

Första steget i analysen var att vi skrev ut allt transkriberade intervjuunderlag och läste det 

enskilt var och en för sig. Under tiden som vi läste igenom dem så markerade vi de stycken vi 

tyckte var intressanta och gav dem en kodning som vi tyckte beskrev dem med ett eller ett par 

förklarande ord. Denna kodning gjorde vi på alla intervjuer. Nästa steg i analysen var att vi 

gemensamt diskuterade och tittade på vilka kodningar vi båda gjort. Samtidigt noterade vi 

under vilka omständigheter och sammanhang de kommit fram i intervjun. Detta 

sammanställde vi sen i ett gemensamt dokument där vi också identifierade de kodningar som 

vi såg ett samband emellan. På så vis kom vi fram till våra olika kategorier som presenteras i 

kapitel 3. 

2.2 Urvalet av fartygschefer 

”Ett väl valt, men relativt litet urval är långt mer användbart än en större, men illa vald 

grupp av undersökningspersoner.”6 

I studien valde vi att intervjua officerare i flottan som är eller har varit fartygschefer. 

Anledning till att vi avgränsade oss till att intervjua fartygschefer var att vi ville få ett 

chefsperspektiv på ledarskapet till sjöss. Vi ansåg att fartygschefensperspektiv var intressant 

för att vi tror att fartygschefer både måste ta hänsyn till lösandet av uppgifter men även 

tvingas väga det mot olika faktorer som till exempel risker, besättningsmedlemmars 

personliga behov, ekonomi, arbetstid etcetera. Faktorer som inte alltid alla andra i 

besättningen har möjlighet att veta något om. Genom att vi valde att intervjua fartygschefer 

hoppades vi kunna få fram deras perspektiv på ledarskapet. 

  

                                                           
6 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 1. Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2016, 

s. 33 
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Då vi ville genomföra intervjuer ansikte mot ansikte och inte via telefon konstaterade vi att 

geografin måste vara en faktor som styrde vårt urval av fartygschefer. Vi valde därför av 

praktiska skäl att koncentrera oss på fartygschefer som bor eller arbetar i närheten av den stad 

som vi bor i. Vidare valde vi att begränsa vårt urval till fartygschefer för större fartyg i flottan. 

Anledningen till detta var att vi trodde att det kunde vara ett annat ledarskapsperspektiv om 

besättningen är större till antal än om det är ett mindre fartyg med färre i besättningen. 

Därefter fortsatte vi med att definiera att vi ville intervjua chefer med minst 18 månaders 

erfarenhet som fartygschef. Därmed trodde vi att de haft en större möjlighet att praktisera och 

reflektera över ledarskapet. Vi valde även att ta med före detta fartygschefer som stämde in på 

våra urvalskriterier. Vi valde dock att exkludera fartygschefer som avslutat sin tjänstgöring 

längre tillbaks i tiden. Därefter kontaktade vi fartygschefer som stämde in på våra 

urvalskriterier och bokade in dem för intervjuer.  

2.3 Beskrivning av de individuella intervjuerna 

Inför de individuella intervjuerna med fartygscheferna tog vi fram ett en förenklad 

intervjuguide med ett par intervjuteman i likhet med Jacobsens beskrivning nedan. 

”En kvalitativ intervju kan ha olika grader av öppenhet. I vissa fall försiggår intervjun 

som ett helt vanligt samtal, det vill säga utan någon form av begränsningar eller 

styrningar från intervjuarens sida. Vanligtvis är den öppna intervjun strukturerad till en 

viss grad, exempelvis med hjälp av en lista över de teman som ska tas upp.”7 

Vi menar på att intervjuguiden och dess intervjuteman inte påverkade graden av öppenhet i 

våra intervjuer negativt. Förstruktureringen av intervjuerna syftade endast till att hjälpa oss att 

få med det vi minst ville få fram ur intervjun. Vi tycker även att Jacobsen beskriver detta på 

ett bra vis med följande citat: 

”Förstrukturering betyder inte nödvändigtvis att datainsamlingen blir sluten, snarare 

att enskilda aspekter hos intervjun eller observationssituationen sätts i fokus. Det är 

fortfarande möjligt att upprätthålla en hög grad av öppenhet.”8 

Förutom ett antal teman så innehöll intervjuguiden ett manus för oss att utgå ifrån för att 

kunna beskriva bakgrund och syfte med vår studie samt hur vi skulle hantera fartygschefernas 

deltagande med avseende på etiska aspekter. Detta gick vi igenom med fartygscheferna vid 

inledningen av intervjuerna. De etiska aspekterna redogör vi för längre ner i ett eget stycke.  

  

                                                           
7 Jacobsen, Dag Ingvar, Hur genomför man undersökningar? - introduktion till samhällsvetenskapliga metoder, 

Upplaga 2:1, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 100 
8 Jacobsen, Dag Ingvar, Hur genomför man undersökningar? - introduktion till samhällsvetenskapliga metoder, 

Upplaga 2:1, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 101 
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Då vår ansats i studien är induktiv tog vi fram våra intervjuteman med en ambition att inte 

utgå ifrån eller inspireras av olika ledarskapsmodeller och teorier. Detta i syfte att inte 

begränsa våra intervjuer till att utgå från tidigare forskning av ledarskap. Vårt sista tema kan 

dock te sig deduktivt men vi valde att ha med detta för att vi var nyfikna på chefernas 

kunskaper om modellen. Vi valde att ha detta tema sist för att det inte skulle påverka våra 

övriga frågor eller chefernas svar under huvuddelen av intervjun. Våra intervjuteman återfinns 

nedan. 

 Allmänna frågor 

 Chefsegenskaper 

 Ledarskap under olika betingelser 

 Situation, händelse, utbildning som förändrat dig som ledare 

 Källa till ledarskap 

 Hur stödjer Försvarsmaktens ledarskapsmodell chefer till sjöss 

Dessa teman var något som vi utgick ifrån vid varje intervju men då vår ansats är induktiv lät 

vi fartygschefens beskrivningar och det vederbörande tog upp under dessa olika teman vara 

vägledande för vilka frågor vi ställde under intervjuerna och hur vi utformade dem. Vi menar 

på att vi därför lyckats fånga respektive fartygschefs beskrivning av ledarskapet utan att vi 

styrt dem med vare sig våra tankar om ledarskapet eller befintliga teorier. 

Vid bokning av intervjun lät vi fartygscheferna själva få välja plats för intervjun. Vi framhöll 

dock att vi behövde ha möjlighet att intervjua dem på en plats där de kunde känna sig 

bekväma och tala fritt med oss utan att någon annan lyssnade. Vi poängterade också att det 

var bra om de inte hade mycket annat planerat just den dagen och att de avsatte två timmar för 

intervjun så att inte kände sig stressade under samtalets gång. 

Intervjuerna genomfördes på följande platser: 

 Fartygschefens hem 

 Hemma hos en av oss 

 Fartygschefens arbetsplats i två fall 

 Grupparbetsrum på ett bibliotek 

Under intervjun lät vi fartygscheferna tala så fritt som möjligt och vi försökte endast i 

undantagsfall styra samtalet. Vi spelade in alla intervjuer efter godkännande från 

fartygscheferna. Intervjuerna tog 35-70 minuter att genomföra. Efter det att vi intervjuat fem 

stycken fartygschefer upplevde vi att vi hade fått fram många bra beskrivningar av 

ledarskapet och nöjde oss därför. Samtliga intervjuvinspelningar transkriberades och därefter 

påbörjade vi analys av det transkriberade underlaget. 
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2.4 Synen på vår närhet till fartygscheferna 

Att vi som genomfört studien är före detta fartygschefer och anställda i Försvarsmakten samt 

att de vi har intervjuat är kollegor till oss skulle kunna ses som problematiskt. Har studien 

färgats av våra egna tankar, värderingar och erfarenheter? Fick vi ärliga svar av de vi 

intervjuat? Finns det risk för att vår och deras relation har påverka sanningshalten i de svar vi 

fått och därmed studiens riktighet och trovärdighet? 

Vi tror att vår närhet till fartygscheferna har haft övervägande positiv inverkan på studien. 

Exempel på detta är att vi lättare har förstått den kontext cheferna utgått ifrån i sina 

beskrivningar. Detta då vi känner till miljön och strukturerna. Vår goda relation till dem och 

att de känner förtroende för oss tror vi har inneburit att de varit ärliga i sina svar och 

beskrivningar. Då vi även tydligt poängterat att vi inte bedömer dem och deras ledarskap i vår 

studie utan att vi snarare ville få deras syn på ledarskapet till sjöss tror vi gjorde att de kom att 

vara mer öppna och berättade mer fritt. Vi anser inte att det fanns något syfte för dem att 

försköna det de berättat och det diskuterade vi med dem innan intervjuerna. Vi upplever inte 

heller att de gjort det utan vi anser att intervjuerna varit väldigt öppna och att fartygscheferna 

inte hållit inne med detaljer. Vi ser alltså inte vår närhet till fartygscheferna som en svaghet i 

vår studie utan vi tror snarare att det har hjälpt oss i vårt arbete. 

2.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet ger i ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning”9 direktiv för hur forskning inom dessa ämnen bör bedrivas för att uppnå det de 

kallar för individskyddskravet.  

”Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot 

otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk 

eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som här kallas 

individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden.”10 

Vetenskapsrådet beskriver där fyra krav att beakta för att skydda individen. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har i 

arbetet med vår studie beaktat alla fyra kraven och här nedan följer en redovisning på vilket 

sätt vi gjort det. 

  

                                                           
9 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 

2002, http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (hämtad 2018-05-11) 
10 Ibid, s. 5,  
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2.5.1 Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.”11 

När vi kontaktade fartygscheferna inför intervjuerna samt vid uppstart av respektive intervju 

så informerades de om bakgrunden och syftet med vår studie. Vi poängterade särskilt att vi 

inte var ute efter att granska deras specifika ledarskap och bedöma huruvida det var bra eller 

mindre bra. Vidare förklarade vi att vi inte heller avsåg fråga någon annan om hur de såg på 

just deras ledarskap. 

2.5.2 Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.”12 

Vi informerade fartygscheferna om att det självklart var frivilligt för dem att delta i vår studie. 

Vi förklarade för dem att om de inte vill delta så hade vi full förståelse för deras beslut. Vi 

informerade dem även om att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande i undersökningen 

om de av någon anledning kom fram till att de inte ville medverka längre och att detta i så fall 

var möjligt både under och efter intervjuerna. 

2.5.3 Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem.”13 

Vid bokning av intervjuer och vid uppstart av intervjuerna så berättade vi för fartygscheferna 

att vi skulle låta dem vara anonyma i studien. Vi förklarade även för fartygscheferna att en 

förutsättning för att uppnå att de blev anonyma i studien var att vi inte återgav eventuella 

individer, tidpunkter, fartyg, specifika händelser etcetera för detaljerat i uppsatsen. Vi bad 

dem också uppmärksamma oss på om det var något som framkom i intervjuerna som de inte 

ville att vi skulle ta med eller som de ansåg vara extra känsligt och som vi därför skulle 

hantera extra försiktigt då vi eventuellt återgav det. 

Vår strävan efter att uppnå anonymitet för fartygscheferna är också anledningen till att vi 

medvetet har valt att inte utveckla urvalskriterierna i delkapitel 2.2 Urvalet av fartygschefer 

mer än vad vi gjort. Två exempel på detta är att vi där inte går in i detalj på hur vi definierat 

större fartyg i flottan samt att vi där inte beskriver hur vi definierat ” längre tillbaks i tiden”. 

Vidare så förklarade vi för fartygscheferna att den empiri vi inhämtat i form av inspelning och 

transkribering av intervjun endast kommer att återfinnas i våra arbetsdatorer och att vi 

kommer att radera materialet efter det att studien är färdigställd.  

                                                           
11 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 

2002, http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (hämtad 2018-05-11, 

s. 7 
12 Ibid, s. 9 
13 Ibid, s. 12 
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2.5.4 Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.”14 

Avslutningsvis så förklarade vi för fartygscheferna att det underlag vi fått från dem vid 

intervjuerna endast kommer användas för denna studie och inte överlämnas till andras 

eventuella studier eller forskning. Vidare förklarade vi att vi inte kommer använda underlaget 

på något annat vis än det vi beskrivit för dem, varken vid studien eller vid deras och vår 

fortsatta yrkesrelation. 

2.6 Vår syn på studiens giltighet 

Under studien har vår induktiva ansats och vårt val att genomföra öppna individuella 

intervjuer gjort det möjligt för oss ta del av fartygschefernas beskrivningar av ledarskapet. Vi 

anser att vi inte har styrt cheferna med frågeställningar eller teoretiska begrepp utan de har 

själva fått dela med sig av sina erfarenheter och hur de ser på ledarskapet. Vidare har vår 

analysmetod som varit inspirerad av Grounded Theory gjort att även vår kodning av 

intervjuerna varit öppna för chefernas beskrivningar av ledarskapet och vad som påverkar det. 

Vi hävdar att vi tack vare detta lyckats få fram ärliga beskrivningar av det ledarskap som 

fartygscheferna anser som viktigt för att kunna leda militär verksamhet. Vi vill dock 

uppmärksamma läsaren på att det vi frågat efter och det vi beskriver i studien inte 

nödvändigtvis är det ledarskap som dessa chefer använder sig av. Det vi frågat efter och det vi 

har beskrivit är vilka beteende de anser är viktiga. Det kan tyckas som en liten skillnad men vi 

vill vara noggranna med att poängtera denna skillnad. Om vi velat beskriva det ledarskap de 

med säkerhet använder sig av hade studien behövt genomföras på ett annat vis. Vilket 

ledarskap en chef i verkligen använder sig av är mycket svårt att fånga och beror på vems 

perspektiv man utgår ifrån. Vi menar på att chefen kan ha en avsikt med sitt beteende men att 

hur det i själva verket tar sig uttryck och uppfattas är en annan del som vi inte har undersökt. 

Då hade vi som sagt varit tvungna att genomföra en annan typ av studie. 

Vi tror att det vi fått fram i studien och här presenterar i uppsatsen kommer vara intressant att 

läsa och reflektera över för andra. Vi tror att det kan ge läsaren en intressant beskrivning av 

hur fem fartygschefer ser på ledarskapet i flottan. Vi vill dock inte att man som läsare ska 

generalisera och utgå ifrån att detta är överensstämmande med vad alla fartygschefer i flottan 

anser. Det här är fem chefers beskrivningar av ledarskapet. Om vi hade genomfört samma 

studie fast med andra chefer är det möjligt men inte säkert att vi hade kommit fram till 

motsvarande resultat. Det är därför som ledarskapet är så spännande att undersöka och att läsa 

om. 

  

                                                           
14 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 

2002, http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (hämtad 2018-05-11, 

s. 14 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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3 Fartygschefers beskrivning av ledarskapet 

I detta kapitel presenteras studiens empiri baserat på intervjuerna med fartygscheferna. I vår 

analys av det transkriberade materialet identifierade vi två stycken huvudkategorier som vi 

fann intressanta ur ett ledarskapsperspektiv. Dessa två kategorier delas upp i chefsbeteenden 

och chefsansvar samt underkategorier enligt bild 3. Kategorierna presenteras och beskrivs i 

detta kapitel med hjälp av citat från cheferna. Vi kommer först att redogöra kategorin 

chefsbeteende med underkategorier och sen chefsansvar 

med underkategorier. Varje underkategori kommer att 

redovisas var för sig och presenteras tillsammans med 

citat från cheferna. Ordningen som underkategorierna 

presenteras i är helt slumpvis utan inbördes ordning. 

Dessa underkategorier kommer sen att ligga till grund 

för analysen i kapitel 5 men kategorin chefsansvar 

kommer då att där det är tillämpligt användas för att 

beskriva hur kategorin chefsbeteende påverkas.  

                Bild 3 

3.1 Chefsbeteenden 

Chefsbeteenden som fartygscheferna har beskrivit har vi 

delat in i följande åtta underkategorier: lyhörd,  

inkännande, föredöme, prestigelös, tydlig, ge förtroende, våga fatta beslut och förtänksamhet. 

Detta är de beteenden som fartygscheferna i intervjuerna på olika vis beskrivit som viktiga för 

ledarskapet och för att kunna leda militär verksamhet till sjöss. 

3.1.1 Lyhörd 

Fartygscheferna i vår studie beskriver att de på olika vis involverar andra i besättningen vid 

beslutsfattande. Vi har använt oss av kodningen lyhörd som vi tycker beskriver den positiva 

aspekten av att underbygga beslut genom dialog. En chef beskriver hur de bästa besluten 

oftast fattas efter dialog. 

”Lyhördhet kanske jag nämnde men det jag menar med det är att de bästa besluten tas 

oftast efter att det har skett någon form av dialog eller diskussion innan. Förankring, 

alla behöver inte vara nöjda med det beslut som fattas tillslut men om bara folk får yttra 

sig så accepterar man ofta och jag fungerar lika dant själv, då accepterar man att det 

inte blir som man ville just den här gången.” 

Citatet ovan lyfter fram att det troligtvis fattas bättre beslut genom dialog men påvisar även 

andra positiva effekter med beteendet, nämligen förankring. Här framgår att förankring inte 

nödvändigtvis måste innebära att alla blir nöjda med fattade beslut men om man bara får 

möjligheten att yttra sig så är man i större utsträckning beredd att acceptera fattade beslut. 
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En annan chef beskriver hur vederbörande anser att dialog är viktigt för att besättningen ska 

känna sig delaktig i fattade beslut. 

”Dialog tror jag är otroligt viktigt, att folk får uttrycka sig och tala om var dem själva 

tycker och tänker.” 

Att som chef använda sig av beteendet lyhörd är som vi tidigare nämnt i regel positivt för hur 

beslut som fattas efterlevs. Cheferna beskriver hur de försöker att så långt som möjligt 

använda sig av beteendet.  

”Jag tror att känner personalen att dom är med och bestämmer och deltar i den 

processen då tror jag att budskapen är bättre förankrade för det kommer ändå finnas 

stunder då jag som chef kommer att ta beslut själv där jag inte frågar någon annan utan 

jag eftersträvar att i så många fall, i dom fall jag kan att inkludera min personal i 

beslutsprocessen.” 

Att låta alla i besättningen få möjlighet att påverka alla beslut som fattas är varken 

eftersträvansvärt eller möjligt att genomföra i alla lägen. Vissa gånger upplevs detta beteende 

snarare syfta till att skapa harmoni i besättningen. 

Ett annat sätt för cheferna att nyttja beteendet lyhörd är att använda sig av fartygsledningen 

ombord för att med deras hjälp diskutera och väga olika alternativ mot varandra innan beslut 

fattas. 

”Men de flesta besluten brukar vi egentligen diskutera och komma fram till en bra 

lösning i fartygsledningen ombord.” 

Fartygsledningen ser lite olika ut beroende på storleken på fartyget. Oftast består den av 

fartygschefen, fartygets två vaktchefer samt maskintjänstchefen (MtjC). I dagligt tal ombord 

brukar befattningen MtjC även benämnas chiefen. Vaktcheferna brukar vara sekonden (S, 

fartygschefens ställföreträdare) samt stridsledningsofficeren (SLO). Då fartyget arbetar i skift 

har vaktcheferna till uppgift att utifrån fartygschefens inriktningar leda varsin del av 

besättningen. MtjC har till uppgift att vara sammanhållande för fartygets tekniska system och 

personalen som arbetar med drift och övervakning samt underhåll av dessa. 

Hur fartygschefen tar hjälp av fartygsledningen men även av andra när det fattas beslut 

beskrivs av en annan fartygschef på följande vis. 

”Nej men jag kände att jag fick alltid, jag blev inte ifrågasatt så men å andra sidan så 

tyckte jag inte heller om att bara fatta beslut utan jag ville gärna pejla åtminstone med 

sekonden och chiefen och kanske andra också innan något viktigare beslut skulle fattas. 

Lite typiskt svenskt, inte att alla ska va med men ändå pejla är det här bra eller dåligt, 

vad har vi för alternativ.” 
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Ytterligare ett exempel på lyhörd som framkommer under intervjuerna är att cheferna med 

hjälp av delar av besättningen ta fram beslutsunderlag, planer etcetera. En chef uttrycker det 

såhär: 

”Till exempel om jag ska lägga ut en plan för förband eller ett antal fartyg, då brukar 

jag låta ansvarig dimensionschef15 och vaktchef ta fram ett antal olika planer och 

presentera för mig och sen diskuterar vi dom och så väljer vi ut dom som vi anser är 

bäst. /…/ Sen finns det tider då det inte finns tid att fråga någon annan och då frågar 

jag ingen annan heller. Och då ligger beslutet hos mig.” 

Här kan man se exempel på att chefen genom beteendet lyhörd vill, då det är möjligt, prata 

om och ta hjälp av besättningen för att ta fram planer och fatta beslut. Fartygschefen beskriver 

också att detta inte alltid är möjligt. Detta stämmer in på en annan underkategori till 

chefsbeteende som vi kommer återge senare i detta kapitel. Detta beteende är våga fatta 

beslut. 

3.1.2 Inkännande 

Begreppet inkännande använder vi för att beskriva fartygschefernas arbete med att fånga upp 

influenser från besättningen och stämningen ombord. Våra fartygschefer beskriver samtliga 

vikten av att lära känna sin besättning under sina intervjuer. En chef exemplifierar hur 

vederbörande flitigt rör sig i fartyget för att uppfatta stämningen ombord. 

”Inte så många minuter, bara upp och säga, hej hur är läget? /…/ Det handlade mer 

om att känna av läget lite. chitchatta lite med dom i fem – tio minuter allihopa och sen 

säga god vakt /…/ Och det gjorde jag på alla drabbningsplatserna.” 

En fartygschef beskriver hur det är svårare att uppfatta vad som händer i besättningen numera 

än när man som yngre officer bodde och arbetade närmare större delen av personalen. 

”När man var yngre officer så bodde man ändå nere på trossdäck och nära sjömännen. 

Där hade man bättre koll på vad som hände och skedde. Men sen när man flyttar upp 

då och kommer längre från dem, kanske inte vistas lika mycket i samma utrymme….och 

dels visar de en annan sida när chefen är närvarande än när de är med sina jämlikar. 

Så kommer man ju lite längre ifrån dem och därför är det viktigt att ha öron och 

tentakler.” 

Här kan man även notera att chefen också uppfattar att besättningen inte är lika öppna med 

vad de tycker och tänker gentemot fartygschefen vilket gör det svårare för chefen att vara 

inkännande. Chefen menar på att detta kan lösas genom att ta stöd av andra ombord som 

besättningen är mer öppna gentemot.  

Vid kodningen av materialet från intervjuerna ser vi två anledningar till att vara inkännande. 

Den ena kan beskrivas som omtanke om individen och den andra som att anpassa fartygets 

uteffekt efter personalens förutsättningar. 

                                                           
15 På större fartyg i flottan brukar man ha så kallade dimensionschefer. Dessa är ansvariga för dimensionerna 

undervatten, yta respektive luft. 
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Under omtanke kan vi se vikten av att det är god stämning ombord och att besättningen mår 

bra. En fartygschef beskriver det på följande sätt: 

”/…/ jag tror att jag är ganska bra på att känna av stämningar och pejla in hur folk 

mår eller vad som är, lite så här, inte så att alla ska må bra men försöka skapa en god 

stämning. Ja, vet inte hur jag ska förklara men sätta mig in i liksom alla ombords 

situation.” 

Omtanke beskrivs också av fartygscheferna som personkännedom och vikten av att lära känna 

sin besättning.  

”Och att prata och lära känna folk tror jag är viktigt, då bygger man förtroende också. 

Att man är intresserad av människor.” 

Ytterligare en positiv effekt som här nämns är att det även kan bygga ett förtroende mellan 

besättningsmedlemmen och chefen. Ett sådant förtroende underlättar möjligheterna för chefen 

att vara inkännande. 

Att bygga detta förtroende är dock inte alltid lätt. En chef beskriver med citatet nedan hur en 

chef i dennes närhet genom att ha en god personalkännedom och tillåta en öppen dialog 

lyckats bygga ett förtroende som gör att besättningen känner att de kan lyfta problem med den 

chefen.  

”Det finns ju chefer som jag har haft som haft extrem personal kännedom vilket kan ha 

en fördel och vara bra när man har det och även en dialog eller liksom lätt 

kommunikation med sin personal. Personalen känner att det är lätt att gå till den chefen 

och säga, du det här funkar inte.” 

Personalkännedom och förtroende underlättar därmed möjligheterna för chefen att vara 

inkännande. 

Den andra aspekten på beteendet inkännande beskriver fartygscheferna som en känsla när det 

finns möjlighet att trycka på besättningen för att öka effekten kopplat till den verksamhet som 

bedrivs.  

”Omtanken är viktig, att man har någon form av känsla när man kan spela ut 

arbetsgivarkortet att nu gäller det här eller när man kanske måste göra lite 

anpassningar så att man inte dumkör eller samtidigt bara blir någon sorts vindflöjel.” 
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Det handlar också om att fartygschefen anpassar verksamheten efter yttre omständigheter och 

personalens förutsättningar samt efter vad som är viktigt här och nu. En fartygschef beskriver 

problemet i stycket nedanför: 

”Vi var ost Gotland, på väg upp Finskaviken. Och det har varit skitväder i två dagar. 

Folk var ganska slitna liksom. Det hade nog varit en del innan och så kom vädret och 

sen så skulle vi upp i finska viken. Och finska viken var nog nytt för de flesta. Men man 

behöver liksom inte driva på, man behöver inte pusha på med skyddstjänstövningar och 

man behöver liksom inte, då kan man stå över det. I 24 timmar. Man behöver inte hålla 

på med rökdykeri utan då kan vi bara rulla på med vakterna så folka kan få vila 

istället.” 

Att fartygscheferna brottas med att väga personalens behov mot uppgiften till sjöss framträder 

under intervjuerna. Att vara inkännande mot besättningen beskriver alltså som ett beteende 

som används för att man som chef ska kunna visa omtanke om besättningen men även för att 

få en känsla för hur man ska disponera besättningen och eventuellt göra anpassningar. 

3.1.3 Föredöme 

Vid intervjuerna med fartygscheferna blev det tydligt att alla ansåg att det var viktigt att man 

som fartygschef var ett föredöme. De beskrev alla hur de ansträngde sig att framstå som 

föredömen samt att de även eftersträvade att behandla personalen rättvist och med respekt. 

En chef beskriver vikten av att man som chef beaktar hur man som chef behandlar 

besättningen på följande vis. 

”Man kan ju inte säga att man bara kan behandla folk hur som helst och sen är man ju 

världens bästa chef som skjuter och trycker på knappen i rätt ögonblick och girar i rätt 

stund, för den chefen kommer förmodligen inte ha någon besättning när det gäller” 

Chefen beskriver att det spelar ingen roll hur duktig du är på övriga delar av yrket om du inte 

behandlar din personal på ett korrekt vis.  

Samma chef beskriver föredöme som föregångsmanaskap och menar på att det är så pass 

viktigt att det är grunden till allt. 

”Jag tror mycket på föregångsmanaskap, där lägger man grunden till allt. Kan du visa 

dig själv som ett föredöme och gå i täten för kravställning, framför allt så tror jag att 

mycket, mycket är vunnet.” 

Här beskriver chefen även att man som chef behöver vara ett föredöme och ”gå i täten för 

kravställningen”. 

Cheferna funderade även över vilken nivå de som chefer skulle lägga sig på vad gäller att vara 

ett föredöme. En av cheferna beskrev att det var viktigt att man som chef inte krävde mer av 

sina underställda än vad man själv klarade av. 

”/.../ men jag har ju alltid försökt också att, det här med att leda, leading by example 

att, ja, inte kräva av andra det jag inte klarar av själv.” 
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En annan beskrev att nivån inte behövde vara perfekt utan att man åtminstone skulle hålla sig 

på en acceptabel lägsta nivå. 

”/.../ jag tror att man nog behöver vara ett föredöme, man behöver i alla fall ha någon 

form av föredömligt uppträdande som inte behöver vara perfekt men om chefen är 

fullast eller om chefen är argast eller om chefen är tröttast eller om chefen är klenast 

eller vad som helst, det blir inte bra, det är inte optimalt. Man får försöka hålla någon 

form av lägstanivå som är acceptabel. Man kommer aldrig vara bäst på allt, det är 

omöjligt med ålder och annat och det är förmodligen inte speciellt nyttigt heller. Chefer 

som kan reglementena bäst är ganska jobbiga att ha som fartygschefer. Men man 

behöver vara lite påläst, lite tränad, lite pigg, lite mätt, lite rätt uniform.” 

Här kan man även notera att chefen också ansåg att det kan vara en nackdel om chefen alltid 

är bäst på något. Förutom att vederbörande tar upp att det kan vara omöjligt av olika 

anledningar så säger vederbörande att det även kan vara en nackdel om man som chef kan 

”reglementena bäst”. 

Precis som chefen ovan beskriver att det kan vara omöjligt att alltid vara perfekt och att 

chefen därför bör lägga sig på en acceptabel nivå så resonerar en annan chef om att det är 

svårt att vara ett föredöme under längre tid. Speciellt på ett fartyg, där man arbetar och bor 

ihop dygnet runt.  

”När man lever så som man gör på ett örlogsfartyg så kanske det i vissa avseenden 

vara svårt att vara ett föredöme 24h timmar om dygnet. Men jag försöker.” 

En chef förde även ett resonemang om huruvida man som chef skulle förändra sitt beteende 

när man blev utsedd till fartygschef eller om man skulle fortsätta som tidigare.  

”/.../ jag tyckte att det var väldigt viktigt att fortsätta vara som jag var. Att inte bli 

någon annan bara för att jag är fartygschef.” 

Då flottan är relativt liten och de flesta känner till varandra samt att man även kan ha jobbat 

ihop under längre tid sen tidigare blir frågan om man ska förändra sitt beteende extra 

intressant. Samma chef som vi hämtat citatet ovan från motiverade sitt beslut ”att fortsätta 

vara som jag var” med att det tidigare sättet att vara på hade fungerat och att det var det 

beteendet som lett till att vederbörande blivit utsedd till fartygschef. 

”Visst förändras man som person och utvecklas men det var en sådan sak som när jag 

skulle gå från XX (en annan befattning) till chef, då tänkte jag att men jag är XX (namn) 

och funkar det så funkar det. Funkar inte det, nej då funkar inte det. Och på något sätt 

tänkte jag ändå att de som har sagt att jag ska bli chef har ju ändå sett mig som XX (en 

annan befattning) och de tycker att det funkar, det ledarskapet som chef och då måste 

jag lita på att det funkar.” 
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En annan chef beskrev hur vetskapen om att ett fartygschefskap fanns planerat ett par år 

framåt hade påverkat hur den individen börjat förändra sitt beteende och förhållningssätt. 

Chefen beskriver hur vederbörande under tiden innan tillträdandet som fartygschef förbereder 

sig genom att fundera igenom sin värdegrund och hur individen tänkte agera i olika 

situationer. 

”När man vet att man ska bli chef då börjar man tänka i chefstermer och då är det bra 

att åka i fartygsledningsbefattning, det är då jag skulle säga, det är där man bygger 

upp, där finslipar man och tänker efter, liksom sin värdegrund som chef. Hur kommer 

jag att göra när det här drabbar mig, hur kommer jag att uttrycka mig? Vad kommer att 

vara viktigt för mig? Det var en bra skola.” 

Cheferna framhöll även att vikten att bete sig korrekt och att agera juste och vara ett föredöme 

inte enbart gällde fartygschefen utan att det behövdes på alla nivåer i besättningarna. En chef 

beskrev hur de jobbat med dessa frågor gemensamt i besättningen genom att diskutera och ta 

fram ett ”rättesnöre”. 

”Vi har jobbat väldigt mycket med värderingar och hur vi ska ha det och hur vi 

förhåller oss till varandra, hur vi förhåller oss till andra fartyg, andra divisioner och så 

vidare... Alla har varit med i de här diskussionerna. Vi har ett rättesnöre som vi själva 

har tagit fram ombord på HMS XX (fartygets namn), vad som är ok och inte ok. Hur 

man uppträder med och mot varandra och hur man tar hand om varandra om det 

händer något också vidare.” 

Just att ha ett gemensamt ”rättesnöre” eller en gemensam värdegrund och att alla i 

besättningen utgår ifrån den beskrevs av fler chefer. Chefen som i citatet ovan talade om 

”rättesnöret” beskriver att anledningen till att de tog fram det var att de bedrivit mycket 

verksamhet till sjöss under en längre tid. Delar av besättningen hade bland annat med 

anledning av detta börjat må dåligt. Det hade lett till att det hade blivit dålig stämning 

ombord. Chefen beskriver nedan hur att några som ger utlopp för sitt dåliga humör påverkar 

övriga. 

”/.../ och om det är ett par, tre stycken som mår dåligt och också ger utlopp för det 

genom gnäll då slår det ganska snabbt röta i båten och börjar smitta av ganska mycket. 

Dåligt humör och gnäll smittar ju mycket mer än gott humör och skratt.” 
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En av cheferna tar upp att det inte bara är viktigt att chefen beter sig föredömligt och korrekt 

utan att det finns andra centrala befattningar ombord som även de måste föregå med gott 

exempel. Chefen menade på att om dessa individer ger utlopp för sin frustration så får det 

extra stora konsekvenser på övriga i besättningen. Chefen exemplifierade det med en situation 

där fartyget i slutet på en längre period till sjöss erhöll order om att inte avbryta som planerat 

utan att de istället behövde fortsätta vara till sjöss. Konsekvenserna av detta var dessutom att 

det påverkade besättningens möjligheter att komma hem i tid till en större högtid. De flesta i 

besättningen reagerade därför negativt och två av de som reagerade starkt var dessutom i 

ledande befattningar ombord. Chefen tvingades därför ta dem avsides och prata med dem om 

hur de skulle försöka dölja sin frustration för övriga i besättningen. 

”Man kände liksom hur luften gick ur hela båten. Jag fick ta ett snack med XX och YY, 

för de var ju några som reagerade. Nu får ni liksom skärpa er! Jag vet, jag är lika 

förbannad som ni, men nu får vi liksom hålla masken. Vi får hålla ut i 36 timmar till och 

om ni börjar negga ut då kommer liksom hela kollektivet att negga ur. Så ni måste, ni 

får bita ihop och visa gott föredöme här.” 

Cheferna vi intervjuat framhåller att ett föredömligt och korrekt beteende är centralt för en 

chefs ledarskap. Ett par av chefer beskriver att de ständigt värderar sig själva och reflekterar 

över hur de kan uppfattas. En av cheferna beskriver det på följande vis. 

”Att när jag går och lägger mig på kvällen så ska jag sova gott och inte känna att jag 

har sårat någon eller gjort något dumt. Det känns bra i magen att jag kan titta min 

personal i ögonen och veta att de vänder sig inte runt hörnet och säger den där jävla 

gubben. Att ha en bra magkänsla. Det är viktigt.” 

3.1.4 Prestigelös 

Vid intervjuerna tar alla fartygschefer upp och beskriver ett beteende som vi benämner som 

prestigelös. Fartygschefer beskriver prestigelös dels som att lyssna på personalen och låta 

dem komma till tals och att inte själv ha ett behov av att stå i centrum. En chef exemplifierar 

beteendet prestigelös på följande vis: 

”Jag tror att jag har en ganska lite prestige i att behöva synas och visa mig på styva 

linan själv. Jag tror att jag är relativt sett ganska bra på att hålla käften och inte prata 

först, så jag hoppas att jag är ganska lyssnande.” 

Prestigelös beskrivs även som att inte framställa sig själv som den som gör något bra. Det vill 

säga att inte framhäva sin egen framgång eller förträfflighet. Cheferna anser att man som chef 

hellre bör lyfta fram att det är fartyget och besättningen som har presterat bra. En chef 

beskriver detta med följande citat. 

”Jag lägger inte så mycket prestige i om jag gör uppgifterna, om mitt namn står på 

pappret eller inte. Alltså det spelar inte mig någon roll utan det kanske är bättre att låta 

folk känna att de är med och bidrar i uppgifter.” 
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Det senare utvecklas även av en annan fartygschef på följande vis. Här kan man även notera 

att det även anses som bra om man själv tar på sig ansvaret om det gått mindre bra. 

”Min grundfilosofi är att när det har gått dåligt då säger jag jag, när det går bra då 

säger jag vi.” 

Ytterligare beskrivning av prestigelös som ges är att man som chef visar på att man arbetar 

hårt och bidrar till resultatet. En av fartygscheferna exemplifierar detta genom att beskriva hur 

det är negativt om chefer uppfattas som lata eller att de inte arbetar och bidrar tillräckligt. 

”Nej sen dom som är lata, det retar mig. Jag var ju inne på det här med att man har 

olika uppgifter och mina chefer som jag har haft över mig de har ju andra uppgifter 

men de ska ju fortfarande jobba åtta timmar om dagen, jobba hårt. Det retar mig till 

förbannelse om de kommer upp på en viss tjänstegrad och tänker att, nej men nu har 

jag massa personal under mig som gör allt.” 

Här kan man notera att det även framförs att det kanske inte räcker med att enbart jobba utan 

att man ”jobbar hårt”. 

Vidare beskriver en chef hur man inte får vara för fin för att lösa andra uppgifter än sina 

ordinarie om det behövs, även om det kan uppfattas som enklare uppgifter. Chefen menar på 

att det snarare kan ses som något positivt om man visar på att man bidrar på detta vis. 

”/.../ som ett exempel, just det här med rengöring. När jag var precis ny XX (befattning 

ombord på ett fartyg) så fick jag gå vakt på YY (fartygets namn) och de nya sjömännen 

skulle komma två veckor senare och det såg ut som skit i hela båten, bland annat där de 

skulle flytta in. Så jag bara: så här kan det inte se ut. Det fanns ju ingen där så jag fick 

städa själv. Men det var inget jag tyckte var konstigt. Jag tyckte att det var min uppgift 

att se till båten.” 

3.1.5 Tydlig 

Genom begreppet tydlig har vi sammanfattat ett chefsbeteende som många av fartygscheferna 

lyft fram som viktigt. Tydlig beskrivs som att man är tydlig med vad som ska göras, hur, 

varför. En av fartygscheferna lyfte fram det som det viktigaste chefsbeteendet med följande 

citat. 

”Jag skulle vilja säga tydlighet. Det är viktigt. Så alla är införstådda med dels vad vi 

har för uppdrag, vad vi ska uträtta. Och inom vissa ramar hur vi ska göra saker och 

ting. Så att folk inte känner sig osäkra om vad vi ska göra, mål och syfte med vår 

verksamhet. Där tror jag det är extremt viktigt att vara tydlig.” 

Här beskriver chefen det som att det innebär både syfte och målsättning fartygets verksamhet 

men även ramar för hur något ska göras. 

Tydligt innefattar alltså att ha målsättningar samt att tydliggöra dessa för besättningen så att 

de vet vad som förväntas av dem.  
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Många av cheferna tar upp att man därför har skapat dessa gemensamma målsättningar. Vissa 

beskriver också att besättningen fått ha möjlighet att komma med synpunkter och förslag när 

målsättningarna tas fram. Nedan beskriver en av cheferna deras process med att ta fram 

målen. 

”Det efterfrågades efter ett medarbetarsamtal något år att vi skulle ha tydliga 

målsättningar ombord. Vad är XX (fartygets) målsättning med allt vi gör? /…/ Och det 

tog ganska lång tid men vi tog den tiden och tog fram det här och sen när vi hade 

knådat det tillsammans med alla tjänstegrenschefer så presenterade vi det tillsammans 

för hela besättningen och gick igenom varje punkt där besättningen fick lämna 

kommentarer om det här va någonting, passar det här ordet i det här? Är det här det vi 

är? Och på så sätt fick vi fram ett par kärnfulla meningar vad vi stod för och vad vi var 

och hur vi skulle jobba och vad vårt mål var med vår verksamhet.” 

Cheferna beskriver även att det är viktigt att tydligt berätta när något gått mindre bra men 

självklart även berätta när man som chef tycker att något gått bra. Detta behov av tydlig 

feedback beskrivs av en chef enligt följande.  

”Jag går in ibland när jag känner att det här måste vi göra bättre. Oftast så tar vi det 

efteråt. Vi har en hot-wash-up efteråt, vad som har gått bra och dåligt och vad vi ska 

förbättra och dom här bitarna.” 

Att inte vara tydlig som chef kan visa sig få negativa konsekvenser. En fartygschef visar på att 

ambitionen att inte utdöma skuld kan leda till motsatt effekt: 

”Jag tror att jag har haft den undermedvetna ambitionen att inte flytta skuld på folk och 

då har folk istället tyckt att jag har varit otydlig och sagt för lite om situationen och det 

har ju såklart flutit upp några dagar senare att folk går och oroar sig och de vet inte, 

vad tyckte chefen om det där?” 

Här visar det sig att chefens ambition med att inte skuldbelägga personal lett till att 

vederbörande istället uppfattats som otydlig vid ett tillfälle. Detta resulterade i att delar av 

besättningen gick och oroade sig och kände skuld för en händelse som inträffat. Chefen insåg 

efter detta att det var viktigt att tydligare utvärdera och ge feedback. Detta exemplifieras med 

följande citat. 

”Det hade varit mycket bättre om vi sagt att, det här hade jag kunnat göra bättre, det 

där kunde du ha gjort bättre och det där hade han kunna gjort bättre och nästa gång 

gör vi på ett annat sätt så hade det liksom varit utagerat.” 
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3.1.6 Ge förtroende 

Att kunna ge förtroende beskrivs av fartygscheferna som en framgångsfaktor för att utveckla 

individer i sina befattningar ombord. Ge förtroende handlar om att låta besättningen lära sig 

nya saker genom att prova och med det även få möjlighet att göra fel. En fartygschef 

beskriver det på följande sätt: 

”Jag tycker att jag är ganska stöttande och låter folk få chansen och, jag tror väldigt 

mycket på att folk har en förmåga att göra saker, folk får ganska mycket utrymme att 

testa grejer.” 

En annan fartygschef har haft samma filosofi när han utvecklat sina navigatörer i att köra båt 

och beskriver det så här: 

”Så där försöker jag, får mina navigatörer till exempel lära sig själva som ett barn, 

bränna sig på plattan själv lite, så jag var väldigt sen med att gå in och ta över och det 

har hänt här ombord vid ett tillfälle eller två tillfällen att jag har varit inne och tagit 

över för att det har varit på väg åt fel håll höll jag på att säga.” 

En tredje chef beskriver hur vederbörande tidigare i många fall har resonerat angående att 

instruera individer hur de ska göra saker till att istället låta individer testa och göra fel: 

”Så här ska du trycka på den knappen till att faktiskt inte trycka på den knappen utan 

att luta sig tillbaka och låta individen testa och göra fel.” 

Fartygscheferna beskriver att som chef är man ytterst ansvarig för allt ombord och att de 

bland annat därför måste beakta säkerhetsaspekten vid all verksamhet. Våra chefer vittnar om 

att det därför kan vara svårt att ge förtroende och våga släppa fram individer och att låta dem 

prova saker så långt att de får göra misstag. En chef uttrycker sig så här: 

”Man vill ha lite kontroll, ibland, hur mycket kontroll ska jag ha? När man inte känner 

individer. Hur mycket ska man då släppa rent säkerhetsmässigt innan jag lär känna 

dem?”  

Här kan man även notera att fartygschefen upplever det som svårt att våga ge förtroende om 

man inte har hunnit lära känna personalen väl. 

När man som chef går in och styr eller tar över så beskriver en fartygschef att det ledde till att 

vederbörande under sin tid som yngre officer störde sig på ett sådant beteende. Därmed 

försöker fartygschefen undvika det beteendet själv. Samtidigt är det först som personen själv 

blivit chef som säkerhetsaspekten måste beaktas. Fartygschefen uttrycker sig som följer: 

”Ja det är väl det här, typiskt att man lägger sig i tidigare, för det vill jag ju verkligen 

inte. För det minns jag ju att det störde man sig ju mycket på själv. /…/ beroende på 

vem som kör så måste man ju, man kan ju liksom inte låta dom gå för långt för det får 

för stora konsekvenser.” 
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En fartygschef förde fram att det är viktigt att när man som chef ger förtroende även står 

bakom eller som individen uttrycker det ”backar upp sin personal” när underställd personal 

har fattat beslut. Vidare beskrev fartygschefen det som särskilt viktigt om beslutet visar sig 

vara felaktigt men att det då ändå är fattat på ”vissa grunder”. Detta exemplifieras med 

följande två citat: 

”En annan egenskap som jag tycker är viktig hos chefer det är att man som chef backar 

upp sina underställda just vid sådana här saker att, ok du tog det här beslutet, bra. På 

vilka grunder tog du det här beslutet? Ja, jag tog beslutet på de här grunderna. Ok, jag 

står bakom dig. Det här beslutet är inte rätt men du tog det på de här grunderna.”  

”Tar de ett beslut så gör de det utifrån vissa grunder och vissa ingångsvärden och man 

måste ändå tro att de på något sätt gör det på bästa sätt, för de vill ju faktiskt göra bra 

ifrån sig. Då får man backa upp det och då får man säga och vara ärlig att säga, tänk 

så här nästa gång.”  

Samma fartygschef beskriver fördelarna med att ge förtroende och låta individen ta sitt 

ansvar. När besättningen har kommit till en viss nivå kan man ta ett steg tillbaka och bli mer 

av en övervakare. 

”Det kände jag på slutet, verkligen sista året att det blev lite så här självspelande, 

ibland så satt jag på bryggan och undrade var jag gjorde där egentligen. Nej men 

allting bara hände, jag behövde inte, jag satt där och hade ansvaret men jag behövde 

inte, jag hade kunnat ligga i hytten 24 timmar och sova det liksom bara, det var väldigt 

skönt.” 

3.1.7 Våga fatta beslut 

Under intervjuerna beskrev fartygscheferna att de tyckte det var viktigt att man som chef 

vågade fatta beslut. Av vissa beskrevs detta som så vitalt att det till och med var viktigare att 

fatta ett beslut än att det blev helt rätt beslut. Detta exemplifieras av följande citat som en av 

cheferna fällde när vederbörande skulle beskriva vad som karakteriserar en bra chef: 

”Inte vara rädd för att ta beslut. Ta ett beslut! Bättre att ta ett beslut och köra än att 

inte ta ett beslut alls. Det skulle jag vilja säga för att en chef som inte tar beslut blir 

väldigt svårjobbat för underställda. Det upplevde jag som underställd när jag haft 

chefer som inte tar beslut. Besluten behöver inte alltid vara perfekta. Oftast är de ändå 

ganska välavvägda och bra men att inte få något beslut. Det enda man kan göra då är 

att handla i vad man tror är chefens anda.”  

Här kan man även notera att fartygschefen pratar om egna upplevelser av en chef som enligt 

individen har haft svårt att fatta beslut. Detta har då även upplevts som ”svårjobbat för 

underställda”. 
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En chef för ett resonemang om att det är så viktigt att våga fatta beslut vid lösande 

stridsuppgifter till sjöss att vederbörande i extrema situationer helst vill ha en chef som nyttjar 

detta beteende.  

”Nej men jag har ju haft några sådana chefer som absolut inte kan hantera personal, 

de är inget bra på att få folk att trivas på jobbet men däremot så skulle jag hellre sitta i 

deras båt om det brann till för att jag vet att de kommer hellre agera än invänta order, 

de kommer inte tveka, de är mer krigare” 

Här ska man dock notera att individen som citatet är hämtat ifrån senare under intervjun 

förtydligar att det ändå är extremt viktigt att chefen behandlar sin personal väl. 

Anledningarna och exemplen som användes för att beskriva behoven av att våga fatta beslut 

var delvis exemplifierade med beslut om hur man ska agera om man som chef till sjöss inte 

nåtts av order för hur fartyget ska lösa en uppgift.  

Det beskrevs även att cheferna tyckte att det var viktigt att man som chef vågade fatta beslut 

om att anpassa eller avbryta verksamhet med hänvisning till personalens välbefinnande eller 

säkerhetsaspekter. Ett beslut som kan tyckas som självklart men som de ofta beskrev som 

problematiska då de kände krav från olika håll på att fullfölja planerad verksamhet. En 

fartygschef beskriver hur vederbörande grubblade över hur ett svårt beslut om att avbryta 

deltagandet i en större övning skulle uppfattas av andra. Beslutet grundade sig på att chefen 

bedömde att fartyget hade sådana tekniska problem att det kunde äventyra personalens 

säkerhet 

”/.../det här är mitt beslut och det står jag för. Och sen, och jag tänkte tanken, undrar 

vad kommer de säga nu? Övningsledningen, krigsförbandschefen, alla andra som har 

hört talas om det här? Kommer jag att få en massa kritik nu? Men det var klockrent, jag 

har inte hört ett ljud om ifrågasättande och det känns riktigt bra.” 

Chefen beskrev att beslutet var svårt att fatta men att det efteråt hade känts bra. 

En annan fartygschef beskriver hur individen ställde in planerad verksamhet med fartyget för 

att hantera en uppkommen personalsituation ombord.  

”Men då kände jag att det här, så här kan vi inte ha det här. Så jag frös all verksamhet 

dagen efter. Sen satt vi en hel dag egentligen och ventilerade i olika grupper hur vi ska 

förhålla oss.” 

  



    29 (69) 

En av cheferna vi intervjuade framhöll att det även var bra om man som chef vågade fatta 

beslut som till och med kunde bryta mot regler och givna order. Detta framställdes som 

försvarbart om man ansåg att det till exempel var nödvändigt för att lösa en prioriterad uppgift 

eller att det gagnade besättningens säkerhet. Chefen framhöll dock att det i så fall skulle gå att 

motivera varför man bröt mot eventuella regler eller order. Individen beskrev även detta med 

att exemplifiera med två personer som han tyckte vågade detta. 

”/.../ våga vägra, eller våga bryta högre chefs order. Det tyckte jag att lärt mig mycket 

av både XX och YY faktiskt /…/ just det här att våga, jag ska inte säga skita i regler och 

så men att, våga bryta mot regler om de vet vad de bryter emot och de har ett syfte och 

de tycker att det de kan uppnå är värt det.” 

I samma stycke ger fartygschefen ett exempel på när vederbörande tycker att en av personerna 

ovan just vågat fatta ett beslut om att bryta mot regler och ta risker.  

”Att till exempel som XX köra 25 knop genom ett smalt sund med fartbegränsning för 

att han anser att uppgiften så kräver. Det kanske det inte är alla som skulle ha gjort 

men det tyckte jag var bra.” 

Exemplet som chefen återger är hämtat från när ett fartyg löser en uppgift som inte är under 

en övning och där tidsaspekten för att kunna komma på plats tillräckligt snabbt är prioriterad. 

Därav har chefen som beskrivs fattat beslutet om att bryta mot en fartbegränsning och 

genomföra passagen med en högre risktagning. 

3.1.8 Förtänksamhet 

Fartygscheferna beskriver att de behöver använda sig av ett beteende som vi gett namnet 

förtänksamhet. Förtänksamhet beskriver ett beteende där man genom olika åtgärder försöker 

förekomma eventuella händelser som kan påverka fartyget. Detta åstadkoms till exempel 

genom att göra en mental plan i form av en säkerhetsanalys för att ändå kunna genomföra 

saker som involverar risker. Ett exempel beskriver en av cheferna: 

”/…/ man måste låta dom köra på gränsen i alla möjliga situationer. Men återigen, om 

man är väl förberedd och tänkt igenom det. Jag säger inte att det måste finnas en 

skriftlig säkerhetsanalys till allting men man kan försöka tänka igenom what ifs och vad 

som skulle kunna hända och vad kan jag göra för att minska risken att det händer och 

sen så måste man ju få köra ändå.” 
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En fartygschef beskriver hur besättningen har en gemensam genomgång innan losskastning 

där man avhandlar kommande verksamhet, vilka målsättningar som finns samt en genomgång 

av säkerhetsaspekter i syfte att göra besättningen medveten om risker inför den kommande 

verksamheten: 

”Innan vi kastar loss har vi en samling på lastdäck med hela besättningen där vi går 

igenom vad vi ska göra, vad det är för övningsmål och andra saker. Och där tar vi 

också sjösäkerhet…” 

Att framföra fartygen i skärgårdsmiljö i hög fart i fredstid beskrivs av cheferna som en av de 

större riskerna förenat med fartygschefskapet. Metoderna för hur det ska genomföras finns 

beskrivet i reglementen men vilken syn den enskilda chefen har på genomförandet och vilka 

säkerhetsmarginaler man i förväg har satt upp varierar.  

En chef reflekterar över hur man kan låta individen som kör fartyget få så stort utrymme som 

möjligt att testa sina gränser utan att det äventyrar säkerheten genom att i förväg ha definierat 

säkerhetsmarginaler: 

”Och det är ju inte förrän de kommer in i min zon som jag går in och lägger mig i 

navigeringen för då är det så nära så att då måste man säga till helt enkelt för annars 

går det illa.” 

Den aktuella chefen beskriver en mental plan med fördefinierade säkerhetszoner som 

vederbörande använder sig av som stöd vid navigering inomskärs.  

I våra intervjuer framkommer det att några av cheferna vittnar om känslan att vara ensam i 

tankar som rör säkerheten. En chef beskriver det på följande sätt: 

”Nej jag kände tyvärr, och det var mitt, chefen är ju alltid ansvarig att ofta var det just 

ganska ensamt att tänka på säkerhet.” 
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3.2 Chefsansvar 

Under intervjuerna beskrev cheferna att de i och med fartygschefskapet hade ett ansvar som i 

sin tur fick påverkan på ledarskapet och de beslut som chefer behöver fatta. Denna 

huvudkategori gav vi namnet chefsansvar. Chefsansvar delade vi i sin tur upp i tre stycken 

underkategorier. Dessa underkategorier till chefsansvar är uppgift, personal och säkerhet. 

Underkategorierna beskrivs i följande delkapitel. I slutet av kapitlet sammanfattas de. 

Kodningarna chefsansvar var något som vi fann intressant under analysen av empirin och vi 

ansåg att det därför var värt att ta med i studien. Uppgift, personal och säkerhet används i 

kapitel 5 för att där det är tillämpligt beskriva hur de påverkar chefernas beteenden. 

3.2.1 Uppgift 

Under intervjuerna blev det tydligt att samtliga chefer kände ett stort ansvar för att lösa de 

uppgifter de har som fartygschef med fartyget. Uppgifter som chefer beskrev var dels det de 

benämnde som ”skarp uppgift” eller ”skarp verksamhet” men även att delta i övningar och 

träna besättningen på bästa vis. Cheferna beskrev att uppgifterna var viktiga men att de även 

var tvungna att väga dem mot andra faktorer. 

”Jag tror att bra ledarskap tar hänsyn till uppgiften som ska lösas. Det tar hänsyn till 

förhållanden runt omkring, tidsaspekter och andra sådana här saker. Det tar hänsyn till 

individen.” 

Cheferna beskrev alla att det kände att det var viktigt att försöka lösa uppgifterna på ett bra vis 

och under tillräckligt lång tid. De beskrev även att det innebar att de måste värdera hur de 

gjorde detta för att det inte skulle få för stora konsekvenser på personalen. 

”När bromsa det ena och gasa det andra för att kunna ta tillvara personalen på bästa 

sätt över lång tid och även lösa uppgifter på bästa sätt under lång tid?” 

En chef beskrev hur fartyget under ett år varit till sjöss under en stor del av året för att lösa 

sina uppgifter. Fartygschefen uppfattade det som mycket positivt men upptäckte efter ett tag 

att besättningen inte mått bra av det. 

”Ja vi körde extremt hårt. Tror att vi hade 94 dygn till sjöss. 1520 gångtimmar. Så för 

mig var det bästa året på väldigt länge. Vi nådde väldigt långt. Vi levererade bra i alla 

vapenövningar. Vi gick som tåget tyckte jag men delar av besättningen blev lite 

stridutmattade och folk var nog inte beredda på det här, att vi skulle åka så mycket 

båt.” 
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Chefer beskrev att de själva ville lösa uppgifterna så bra som möjligt men att de även kände 

ett krav från andra. En chef beskriver detta på följande vis 

”För det tycker jag är viktigt: att fatta uppgiften, se till att det händer och sen 

rapportera tillbaks att det är liksom klart. Det vet jag att XX (namn på förbandschef) 

var nöjd med att, att det var liksom aldrig något krångel med HMS YY.(fartygets namn) 

Vi var liksom inte en problemmaskin som bara tog upp tid utan han visste vad han 

fick.” 

Man kan här notera att chefen kände en viss förväntan, en press, att inte vara till besvär utan 

att lösa uppgifterna och rapportera. 

En annan chef beskriver hur man kan tvingas prioritera en uppgift som får konsekvenser för 

personalen. Detta exemplifieras av en chef när fartyget fick i uppgift att fortsätta verksamhet 

till sjöss längre än planerat. Detta på order från att den högsta marina ledningsnivån 

”Då kommer det från MTS 16bara, nej ni kvarstannar ett dygn till, ni ska genomföra en 

ADEX med den här jagaren och alla bara, vafan vi kommer ju att missa 

midsommarafton liksom bara…” 

En chef pratade om att det fanns ett behov av att våga ta risker för att lösa uppgifter. Detta var 

även något som chefen upplevt att förbandschefen uppmanat till vid ett samtal dem emellan. 

”Ni ska ta medvetna risker, du liksom kör där det är på marginalen för att det är det 

som behövs.” 

En chef beskriver hur man som chef måste utgå ifrån uppgiften för att därefter göra eventuella 

anpassningar efter andra faktorer som till exempel individens behov och önskemål.  

”Jag tror mycket på krigarchefen och lösa uppgiften men hur vi kommer dit, det är då 

vi börjar fundera på hur vi är som människor, alla människor är unika. Men vi måste 

börja där. Vi kan inte börja från hur är du? När på morgonen vill du gå upp? När 

passar det för dig och så vidare? Och sen därefter göra laget. Utan vi måste börja med 

uppgiften och sen så kan vi bryta ner det och sen så individanpassa det så det passar så 

bra som möjligt.” 

  

                                                           
16 MTS: Marintaktiska staben 
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3.2.2 Personal 

Under intervjuerna tar alla fartygschefer upp att de ser sin personal som en väsentlig resurs. 

De beskriver personalen som ett av det viktigaste ansvaren de har och att det är nödvändigt att 

de vårdar och beaktar deras behov. 

”Min personal är det viktigaste jag har här ombord. Fungerar det som det gör just nu, 

då har man en enorm kraft och resurs. Börjar det där halta då tappar man ganska 

mycket kraft och effekt.” 

En chef beskriver att det var först vid tillträdande som fartygschef som chefen kände att 

vederbörande fick det fulla ansvaret för personalen. Chefen beskriver det med citatet nedan. 

”Min uppfattning är att det är som FC jag första gången har haft hela ansvaret. Det är 

som fartygschef man känner att HÄR har jag personalansvar. I de andra fallen har man 

sysslat med arbetstidsplanering och massa jox men det är ju administration.” 

Vidare belyser cheferna att det är viktigt att personalen mår bra för att besättningen 

tillsammans ska kunna lösa uppgifter ihop. Det förs då även fram att hur personalen har det 

hemma och hur deras anhöriga mår påverkar hur personalen mår. Om det inte är bra hemma 

så påverkar det situationen ombord och om det inte är bra ombord så påverkar det hur det är 

hemma. 

”Man kan aldrig göra ett bra jobb om man inte trivs hemma och man kan aldrig trivas 

hemma om man inte har ett bra jobb. För min uppfattning är att man alltid tar med sig 

jobbet hem undermedvetet och man tar alltid med sig privatlivet till jobbet 

undermedvetet.” 

En annan fartygschef beskriver vikten av att besättningen trivs och tycker att det är kul att gå 

till jobbet. Chefen menar på att detta kommer göra att de presterar bättre. 

”/…/ man hela tiden håller koll på hur folk mår. Det absolut viktigaste för mig är att 

folk som jobbar på mitt fartyg tycker att det är kul att gå till jobbet för då kommer de att 

göra ett bra jobb.” 

Cheferna tar även upp att de ibland av omtanke måste skicka hem personer som inte mår bra 

Beslut som innebär konsekvenser för fartygets ”effekt” men att det är viktigt att ändå fatta 

dessa beslut för att hjälpa personalen.  

”Just nu är vi ute och genomför skarp verksamhet men individen kommer förmodligen 

inte kunna leverera för att han har så stora problem någon annanstans och då kommer 

vår effekt på båten att gå ner jättemycket, ja. Men det är det kanske värt för att se lite 

längre fram på att individen kommer att komma tillbaka till laget.” 

Noteras bör att chefen fortsätter sitt resonemang med att det inte bara gäller att skicka hem 

personalen för att lösa problemet kortsiktigt utan att det även innebär en möjlighet att hjälpa 

personen på längre sikt. 
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3.2.3 Säkerhet 

Fartygscheferna beskrev att fartygschefskapet även innefattade uppgiften att tänka på 

säkerheten och på så sätt hantera risker. Kategorin säkerhet beskriver detta ansvar. Ansvaret 

innebar att tillgodo se fartygets och personalens säkerhet. En av de mest påtagliga situationer 

som beskrevs är att framföra fartyget på ett säkert vis vid navigation i trång skärgård. En 

fartygschef beskriver det på följande sätt. 

”Vi körde på alla möjliga konstiga trånga ställen där det gick att köra och det är klart 

att beroende på vem som körde så är ju pulsen mer eller mindre hög men vi måste ju, 

måste göra det också.” 

Här beskriver chefen att fartyget behövde framföras på ”alla möjliga konstiga trånga ställen” 

och att vem som för tillfället framförde fartyget påverkade chefen.  

Flera chefer beskriver att det är viktigt att beakta säkerheten vid framförande av fartyget. 

Vidare beskriver en chef att vederbörande anser det är viktigt att agera om det inte uppfattas 

som om verksamheten genomförs på ett säkert vis. 

”Men vid något tillfälle var den en oerfaren officer som också la på en gir när han stod 

och tittade på ett aktermärke i kikaren. Då sa jag liksom bara, avbryt! Så där gör vi 

inte.” 

Även en annan chef beskriver att när det gäller ett säkert och korrekt handhavande vid 

framförandet av fartyget så är det extra viktigt.  

”Men sen, det finns ju hur mycket som helst. Ibland lägger man sig i handhavande på 

bryggan, där tycker jag att, där kör jag inte så här tjänstevägen som att viska till 

vaktchefen, titta på den där radarinställningen utan ser jag att någon åker runt en klar 

dag med regnekodämpningen på halva liksom då bara, vad är det här för något, varför 

har du så här? Där kan jag nog uppfattas som ganska, kritisk.” 

Här är det också värt att notera att i dessa fall går vederbörande in själv och tillrättavisar 

felaktigheter. Chefen går inte via vaktchefen17, vilket vederbörande beskrivit som sitt normala 

beteende. 

  

                                                           
17 Vaktchefen: Det finns som regel två stycken vaktchefer ombord. En för respektive vakt (skift ombord). Då 

fartyget arbetar i skift har vaktcheferna till uppgift att utifrån fartygschefens inriktningar leda varsin del av 

besättningen 
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Även om navigationen är en av de mest påtagliga säkerhetsaspekter så finns det andra som 

chefen måste hantera. En chef försöker beskriva att det även finns andra typer av 

säkerhetsaspekter på följande vis. Här ska också noteras att chefen funderar på att det är svårt 

att alltid förutse när det är risk för säkerhet. 

”Var går gränsen till att man kan säga att något rent säkerhetsmässigt kan gå fel. Allt 

ifrån navigation till vapensystem till någonting annat, till hälsa att du får planera 

kass?” 

Lägg märket till att chefen i citatet ovan till och med tar upp att dålig planering kan påverka 

säkerheten. 

En chef beskriver hur vederbörande uppfattade det när tiden som fartygschef var över och att 

det då var skönt att slippa ansvaret. 

”Den känslan att kliva iland efter tre år och bli av med det där ansvaret. Det är roligt 

att vara chef också men att ställa den ryggsäcken åt sidan är otroligt skönt. Men det är 

ju utvecklande också för man tvingas till att tänka hela tiden på allt möjligt, vad som 

skulle kunna hända. Det är lite svårt att släppa sen. Man blir ju lite yrkesskadad /…/ 

Man ser ju hela tiden risker över allt.” 

Här är det just ansvaret för säkerheten och att hantera risker som chefen lyfter fram. 

3.2.4 Sammanfattning av chefsansvar 

Fartygscheferna beskriver hur deras och fartygets uppgifter är viktiga för dem. De beskriver 

hur de själva känner en press att lösa dem men det framkommer även att det finns en press 

från andra håll. Pressen kommer dels i form av en intern press från dem själva men cheferna 

beskrev även att de upplevde en extern press att lösa uppgifter. Den externa pressen 

exemplifieras med förbandschefer, övningsledning, staber etcetera. De beskriver hur de 

tvingas göra bedömningar och prioriteringar för att lösa uppgifterna. 

Fartygscheferna beskriver också personalen som ett av deras viktigare ansvar som chefer. De 

ser personalen som en resurs som de måste vårda och det är nödvändigt att de mår bra för att 

besättningen ska kunna fungera ihop. Att ha kul ihop framförs som viktigt. Vidare tar 

fartygscheferna upp att hur personalen har det hemma och att hur deras anhöriga mår påverkar 

hur de mår. Detta påverkar i sin tur situationen ombord men även vice versa. 

Fartygscheferna beskriver att de känner ett ansvar för att hantera säkerheten ombord. Detta 

ansvar har vi kodat som säkerhet. Säkerhet innefattar alla de aktiviteter ett fartyg genomför. 

Det exemplifieras dock oftast med navigation och framförande av fartyget på ett säkert vis.  

Chefsansvaren kommer i kapitel 5 användas där vi finner det tillämpligt för att beskriva hur 

de påverkar de olika chefsbeteenden som fartygscheferna beskrivit. Anledningen till detta är 

att trots att chefsansvar inte är en direkt del av det ledarskap som fartygscheferna beskriver så 

har cheferna under intervjuerna tagit upp hur chefsansvar i många fall påverkade ledarskapet. 
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4 Försvarsmaktens ledarskapsmodell och de bakomliggande teorierna 

Studiens referensram utgörs av Försvarsmakten ledarskapsmodell18 och det utvecklande 

ledarskapet. Valet av referensram grundar sig till stor del på att Försvarsmakten i 

Militärstrategisk doktrin 201619 fastställt modellen som grund för ledarskapet.  

”Försvarsmaktens ledarskapsmodell, Utvecklande Ledarskap (UL), ska ses som det 

förhållningssätt från vilket det militära ledarskapet utgår.”20 

Även om valet av referensram därmed inte enbart är empiridrivet så kom vi under studier av 

modellen fram till att den lämpade sig väl för den empiri vi fått fram efter analysen av våra 

intervjuer med fartygscheferna. Grunden till Försvarsmaktens ledarskapsmodell utgörs av 

teorier om utvecklande ledarskap men den innehåller även teorier om konventionellt 

ledarskap. Ofta benämns utvecklande och konventionellt ledarskap som transformativt 

respektive transaktionellt ledarskap. Som vi kommer beskriva i kommande kapitel använder 

sig ledare av de olika ledarskapsstilarna i större eller mindre utsträckning. Vi fann att detta 

stämde väl in på det ledarskap vi funnit vid analysen av intervjuerna med fartygscheferna. 

Då skaparna av Försvarsmaktens ledarskapsmodell hämtat inspiration från andras teorier om 

transformativt och transaktionellt ledarskap så kommer vi inleda detta kapitel med att 

beskriva dessa teorier. Därefter övergår vi till att i delkapitel 4.2 redogöra för 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell med det utvecklande ledarskapet och det konventionella 

ledarskapet. 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell kommer vi därefter att använda oss av i kapitel 5 då vi 

fortsätter att analysera empirin. 

4.1 Teorierna bakom Försvarsmaktens ledarskapsmodell 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell utgår till stor del ifrån en ledarskapsmodell som bland 

annat finns återgiven i Transformational Leadership – Industrial, Military, and Educational 

Impact21”. Modellen benämns där som Full Range of Leadership Model. Som vi i detta 

kapitel kommer att beskriva framhåller modellen en ledarstil med ett transformativt ledarskap 

som det eftersträvansvärda. Den beskriver också andra ledarskapsstilar så som transaktionellt 

(även benämnt konventionellt ledarskap) och låt-gå-ledarskap (även benämnt laissez faire-

ledarskap eller icke ledarskap). I förordet till ovan nämnda bok22 skriver Edgar M Johnson 

(Director, US Army Research Institute) att boken består av Bernard M Bass redogörelser för 

sin mångåriga ledarskapsforskning. Vidare tar Johnson upp att syftet med boken är att 

presentera relevant ledarskapsteori som passar för det moderna amerikanska armén och som 

även fungerar som en ledstång för utbildningen av morgondagens ledare.  

                                                           
18 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 38 
19 Militärstrategisk doktrin: MSD 16, Försvarsmakten, Stockholm, 2016, s. 71. 
20 Ibid, s. 71. 
21 Bass, Bernard M., Transformational leadership: industrial, military, and educational impact, Lawrence 

Erlbaum Associates, Mahwah, N.J., 1998 
22 Ibid, s. VII 
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Bass beskriver i inledningen av samma bok23 hur den amerikanska armén genomgick en 

förändring från andra världskriget och framåt. Förändringen bestod dels i att det man slogs för 

under andravärldskriget hade uppfattats som något större, viktigare och som var accepterat. 

Efter kriget blev istället den amerikanska armén uppgifter mer vaga och diffusa. Dessa nya 

vaga och diffusa uppgifter gick från att upprätthålla ett dödläge gentemot Sovjetunionen via 

det mörka Vietnam till att som representant för den enda kvarvarande supermakten i världen 

kunna projektera makt i länder som Panama, Grenada, Irak, Somalia, Haiti, Bosnien och så 

vidare. Dessutom hade amerikanska armén under denna period gått från att använda sig av 

inkallade soldater till att använda sig av frivilliga professionella soldater. Bass beskriver hur 

detta förde med sig att soldatlivet förändrades. Det gick från att ha som målsättning att 

besegra fienden på så kort tid som möjligt och förhoppningsvis komma hem med livet i behåll 

till att bli ett yrke. I vissa fall fungerade nu mera ett arbete i försvaret som en språngbräda 

vidare till en civil karriär i andra fall tjänade det som en livslångyrkeskarriär. Bass menade på 

att dessa förändringar var några av dem som låg till grund för att man behövde ett annat 

ledarskap än vad man tidigare använt sig utav inom den amerikanska armén. Tidigare hade 

ledarskapet bestått av ett transaktionell ledarskap. Ett ledarskap som Bass beskriver som 

”piska eller morot”. Bass menade på att det nya armén med dess förändrade uppgifter och 

förändrade personalstruktur kunde uppnå bättre resultat med ett annat ledarskap. Det 

transformativa ledarskapet. Vi kommer i detta delkapitel beskriva Bass teori om detta 

ledarskap och modellen Full Range of Leadership modell. För att ge en introduktion till teorin 

börjar vi dock med ett avsnitt om James Macgregor Burns och hans tankar kring ledarskap 

och om samspelet mellan ledaren och den stora massan, folket. Därefter kommer vi i nästa 

delkapitel beskriva Försvarsmaktens ledarskapsmodell. 

4.1.1 Burns teori om samspelet mellan ledaren och folket 

James MacGregor Burns presenterade i sin bok Leadership24 tankar om samspelet mellan 

ledaren och folket, ledarens följare. Boken inriktar sig på ledarskapet utifrån en politisk nivå 

med fokus på relationen mellan den högsta ledningsnivån i samhällen, nationer etcetera och 

den stora massan, folket. I boken utvecklar Burns hur detta samspel kunde ta sig uttryck i två 

stycken olika förhållanden mellan ledaren och folket. Dessa förhållanden eller typer av 

ledarskap benämner Burns som Transactional och Transforming. Begreppen Transactional 

samt Transforming kommer vi fortsättningsvis referera till som transaktionellt respektive 

transformativt ledarskap. 

  

                                                           
23 Bass, Bernard M., Transformational leadership: industrial, military, and educational impact, Lawrence 

Erlbaum Associates, Mahwah, N.J., 1998, s. 2 
24 Burns, James MacGregor, Leadership, Harper & Row, New York, 1979, s. 1-5 



    38 (69) 

Transaktionellt ledarskap var enligt Burns den vanligaste formen av förhållande mellan 

ledaren och befolkningen. Den innebar att ledaren motiverade sina följare genom utfästelser 

om utbyte av exempelvis röster och kampanjbidrag mot jobb och subventioner. Denna 

bytesform representerade enligt Burns huvuddelen av förhållandet mellan olika ledare och 

dennes följare i olika grupper, församlingar och partier. Till skillnad mot transaktionellt 

ledarskap beskrev Burns transformativt ledarskap som något mer komplext men även som 

något som innebar en starkare form av utbyte mellan ledaren och folket. Burns utgångspunkt 

för transformativt ledarskap var att ledare söker efter och tillgodoser folkets behov av en stark 

ledare.  

Ledaren försöker identifiera folkets bakomliggande motiv och strävar efter att uppnå deras 

högre behov. Burns beskriver resultatet av transformativt ledarskap som en ömsesidig 

stimulans och utveckling mellan ledaren och folket.  

”The result of transforming leadership is a relationship of mutual stimulation and 

elevation that converts followers into leaders and may convert leaders into moral 

agents.”25 

Burns anser att folket i sin tro på ledaren själva blir ledare och förespråkare för dennes idéer 

medan ledare i sin tur kan utvecklas till ”moral agents”. ”Moral agents” kan beskrivas som 

att ledaren blir en förebild för vad som är rätt och vad som är fel, det vill säga ett föredöme för 

övriga. Denna utveckling beskriver Burns vidare som konceptet ”moral leadership”. Denna 

term menar Burns beskriver hur ledaren och folket har en ömsesidig relation som inte bara 

består av makt utan även av ömsesidiga behov, strävanden och värden. Termen beskriver även 

att folket har en insikt, möjlighet, kunskap och förmåga att välja alternativa ledare. Dessutom 

beskriver termen att ledare tar ansvar för sina utfästelser. Om ledaren utlovat ekonomiska, 

sociala eller politiska reformer behöver han eller hon även påvisa detta genom sitt handlande. 

Burns idé om transformativt ledarskap beskrivs av Yukl som något mer än ett par enstaka 

handlingar. Han beskriver det som en påverkansprocess mellan ledaren och folket som 

utvecklas med tiden men att det även är att individerna gemensamt med ledaren uppnår något 

större så som förändring av till exempel sociala system eller institutioner. 

”Ledaren försöker forma, uttrycka och medla i konflikter mellan grupper och personer, 

eftersom denna konflikt kan vara användbar för att mobilisera och kanalisera energi i 

syfte att uppnå gemensamma ideologiska mål. Därmed handlar transformativt 

ledarskap inte enbart om att moraliskt lyfta enskilda personer bland medarbetarna, 

utan också om gemensamma ansträngningar för att få till stånd sociala reformer. 

Under processen förändras både ledaren och medarbetarna. De börjar ta hänsyn till 

inte bara vad som är bra för dem själva, utan också till vad som kommer att gynna det 

större kollektivet som deras organisation, samhälle och landet.” 26 

  

                                                           
25 Burns, James MacGregor, Leadership, Harper & Row, New York, 1979, s. 4 
26 Yukl, Gary A., Ledarskap i organisationer, Prentice Hall, Harlow, 2012, s. 326 
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Här kan man notera att processen innebär en förändring och utveckling av ledaren, individen, 

gruppen. Detta beskriver på ett bra vis vad det framträdande med Burns teori om 

transformativt ledarskap var. Att inte bara ledaren och folket skulle uppnå ett definierat mål 

utan att de tillsammans skulle fortsätta utveckla och utvecklas. 

Bernard M Bass och Ronald E Riggio tar i boken Transformational Leadership27 upp att 

Burns tankar om transformativt och transaktionellt ledarskap innebar ett paradigmskifte inom 

ledarskapsforskningen som blivit vida känt. Vidare beskriver de hur Burns inspirerat dem och 

andra att utveckla hans teori och att den till del låg till grund för modellen Full Range of 

Leadership modell. 

4.1.2 Full Range of Leadership Model 

Yukl28 tar upp hur Burns influerat och påverkat tankar och teorier om transformativt eller som 

Yukl även benämner det ”inspirerande ledarskap”. Yukl tar dock upp att nyare beskrivningar 

av transformativt ledarskap till skillnad mot Burns syftar på förhållanden på en annan nivå än 

den ideologiska eller politiska. Yukl beskriver denna skillnad som att nyare idéer om 

transformativt ledarskap är: 

”/…/mer inriktade på att uppnå pragmatiska uppgiftsmål än på att stärka 

medarbetarnas moral eller på social reform.”29 

Vidare beskriver Yukl hur den version av transformativt ledarskap som Bass tog fram utgjort 

en större grund för fortsatt forskning jämfört med övriga. I samma kapitel tar Yukl upp att 

även om Bass teorier om ledarskap utgår ifrån att det finns skillnader mellan transformativt 

respektive transaktionellt ledarskap så menar Bass på att en ledare som är skicklig kan nyttja 

och använda sig av båda stilarna.  

Bass30 beskriver att ledarens förväntningar på personalen och vilket ledarskap som används 

påverkar vilket resultatet blir. Bass hävdar att bland annat forskning på modellen Full Range 

of Leadership Model ger belägg för detta. Vidare hävdar Bass att transformativt ledarskap 

motiverar människor att uppnå och göra mer än vad de själva ofta tror är möjligt. Bass 

beskriver även att det transformativa ledarskapet måste tilltala följarnas känsla av egenvärde. 

Detta för att förmå dem att ge sig hän och på allvar engagera sig. Bass menar att det är det 

som verkligen skiljer transformativt ledarskap från transaktionellt ledarskap. Han beskriver 

hur transformativt ledarskap tillsammans med transaktionellt ledarskap och laissez-fairez 

(även benämnt som nonleadership: icke ledarskap) utgör modellen Full Range of Leadership 

Model. 

  

                                                           
27 Bass, Bernard M. & Riggio, Ronald E., Transformational leadership, 2. ed., L. Erlbaum Associates, Mahwah, 

N.J., 2006, s. 3 
28 Yukl, Gary A., Ledarskap i organisationer, Prentice Hall, Harlow, 2012, kap. 9 
29 Ibid, s. 282 
30 Bass, Bernard M., Transformational leadership: industrial, military, and educational impact, Lawrence 

Erlbaum Associates, Mahwah, N.J., 1998, kap. 1 
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Här följer nu en beskrivning av modellen, 

dess ingående faktorer och chefsbeteenden. 

Beskrivningen av modellen grundar sig på 

Transformational Leadership – Industrial, 

Military, and Educational Impact 31, 

Transformational Leadership32 samt Yukls 

återgivning av modellen hämtad ur 

Ledarskap i organisationer33. 

Grundläggande för modellen är att alla 

ledare i någon utsträckning använder sig av 

beteenden från alla fem fyrkanter i sitt 

ledarskap. Dock är det så att transformativa 

ledare mesta dels använder sig av beteenden 

från den översta högra fyrkanten.                 Bild 4.1
34 

Transformativt ledarskap  

På bild 4.1 symboliseras det transformativa ledarskapet av den övre av de fem fyrkanterna 

(markerade med I´s). Bass delar upp denna typ av ledarskap i fyra faktorer som beskriver 

olika beteenden som en transformativ ledare använder sig av.  

Idealiserade omtanke (Idealized Influence, II): Ledare uppträder på ett sätt så att de uppfattas 

som förebilder för medarbetarna. Detta stärks genom att ledaren visar prov på mod och 

engagemang. Ett annat beteende som är framträdande är att ledaren gör uppoffringar för att 

gynna enheten och medarbetarna. Ledaren beundras, respekteras samt är betrodd av 

medarbetarna. Vidare känner medarbetarna att de kan räkna med att ledaren agerar rätt, riktigt 

och moraliskt korrekt. Ledarens beteenden leder till att medarbetarna identifierar sig med 

denne.  

Intellektuell stimulans (Intellectual Stimulation, IS): Ledaren stimulerar medarbetarna till att 

vara innovativa, kreativa, ifrågasätta det gamla och invanda för att utveckla det. Deras idéer 

och kreativa lösningar uppmärksammas och ges erkännande. Inte heller ifrågasätts idéerna 

och lösningarna om de inte råkar överensstämma med ledarens. Feedback i form av kritik vid 

eventuella misstag ges inte inför andra. Medarbetarna deltar aktivt i problemlösning och 

sökandet efter lösningar.  

  

                                                           
31 Bass, Bernard M., Transformational leadership: industrial, military, and educational impact, Lawrence 

Erlbaum Associates, Mahwah, N.J., 1998, s. 5-8 
32 Bass, Bernard M. & Riggio, Ronald E., Transformational leadership, 2. ed., L. Erlbaum Associates, Mahwah, 

N.J., 2006, s. 5-13 
33 Yukl, Gary A., Ledarskap i organisationer, Prentice Hall, Harlow, 2012, s. 296-299 
34 Ibid, s. 7 
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Individuell omtanke (Individualized Consideration, IC): Ledaren uppmärksammar alla 

medarbetare och deras behov av insatser och utveckling. Detta gör till exempel genom att 

erbjuda stöd, ge omtanke samt coacha och mentorera medarbetarna. Medarbetare och kollegor 

utvecklas till att bli mer framgångsrika och nå en ännu högre potential. Individernas olika 

behov av stöd, vägledning och önskemål beaktas. Ledaren handlande visar på att det är 

accepterat att individer har olika behov. Ledaren efterfrågar och uppmuntrar en dubbelriktad 

kommunikation. Ledaren rör sig och umgås med personalen: ”management by walking 

around”. Interaktionen med personalen är personlig, vilket innebär att det är viktigt att 

komma ihåg tidigare samtal, behov och beakta hela den bakomliggande personen och inte 

bara medarbetaren. Ledaren lyssnar på personalen och delegerar uppgifter för att utveckla 

medarbetarna. Samtidigt ges handledning vid behov. Handledningen får inte uppfattas som 

kontrollerande. 

Inspirerande motivation (Inspirational Motivation, IM): Ledaren motiverar och inspirerar 

medarbetarna genom att ge dem meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter. Lagkänsla och 

samhörighet är viktigt. Ledaren visar på entusiasm och optimism. Medarbetarna ges utrymme 

att delta i framtagande visioner och målsättningar som är tydliga och väl definierade. Dessa 

omsätts till förväntningar som personalen accepterar och vill uppnå. Ledaren påvisar även 

själv att han jobbar aktivt mot målen och deltar i gruppens arbete. 

Transaktionellt ledarskap 

Det transaktionella ledarskapet symboliseras på bild 4.1 med de tre mellersta fyrkanterna av 

de fem. Bass delar upp denna typ av ledarskap i tre faktorer (CR, MBE-A, MBE-P).  

Villkorlig belöning (Contingent Reward, CR): Denna faktor innebär att ledaren tydliggör 

vilket arbete som krävs för att uppnå arbetsmålet och att ger utfästelser om belöning om och 

när målet uppnås. Ledaren använder sig av uppmuntran i form av belöningar för att ge 

medarbetarna drivkraft och motivation. Ofta brukar detta beteende vara synonymt med att 

man utlovar en ”morot”. Detta utbytessystem har visat sig vara relativt effektivt och man 

tenderar att uppnå rimliga resultat, utan att för den skull vara i närheten av de effekter som 

uppnås med ett transformativt ledarskapsbeteende.  

Leda genom att aktivt söka avvikelser (Management by Exception- Active, MBE-A): Ledaren 

använder sig av ett tillrättavisande beteende. Han eller hon söker aktivt hos medarbetaren för 

att försöka finna misstag, avvikelser från standarden eller målsättningarna. Man letar 

felaktigheter och agerar på dem med bestraffning. Det fungerar att leda på detta vis men det 

har visat sig vara mindre effektivt och uppnår lägre resultat än villkorlig belöning och 

betydligt lägre resultat än transformativt ledarskapsbeteende. 

Leda genom att passivt söka avvikelser (Management by Exception- Passive, MBE-P): 

Innebär att ledaren passivt inväntar att misstag, avvikelser, och felaktigheter ska uppstå och då 

rätta till dem. Bass beskriver att detta beteende kan vara nödvändigt och effektivt för att till 

exempel förhindra att olyckor sker vid särskilt riskfyllda moment. Bass exemplifierar att det 

även med kan vara nödvändigt vid handledning av ett större antal underställd personal. 
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Låt gå ledarskap 

På bild 4.1 symboliseras ”låt gå ledarskapet” av den nedersta fyrkanten. Bass benämner detta 

ledarskap även som ”laisses-faire leadership”. Han beskriver det som att undvika att leda 

eller att helt enkelt inte leda alls. Den innebär ett helt inaktivt ledarskap. Bass konstaterar att 

detta ledarskap är det mest ineffektiva enligt de flesta undersökningar och studier. Det innebär 

inget utbyte mellan ledaren och chefen. Nödvändiga beslut fattas inte. Åtgärder försenas och 

ledarskapets ansvarsområde ignoreras av ledaren. Bass exemplifierar beteendet med: 

”The leader avoids getting involved when important issues arise.”35 

Sammanfattning av Full Range of Leadership Model. 

Som vi tidigare försökt beskriva så menar alltså Bass på att en ledares beteende ofta inte 

enbart är transaktionell eller transformativ utan en skicklig ledare använder sig av en 

kombination. Bass menar på att det inte är något fel med att använda sig av ett transaktionellt 

ledarskap. Ett beteende med villkorlig belöning kan vara effektivt i vissa sammanhang och till 

och med att leda genom att passivt hantera avvikelser kan vara tillämpbart i några situationer. 

Ett transaktionellt ledarskap handlar enkelt beskrivet om ett utbyte mellan ledaren och chefen. 

Ett utbyte som innebär någon form av belöning för det man presterar eller i värsta fall någon 

form av bestraffning för något man inte uppnått. Ledarskapet uppnår i många fall sitt syfte, att 

medarbetaren ska genomoföra sina uppgifter. Det är dock tveksamt om det skapar en vilja, ett 

starkt intresse eller en motivation hos medarbetaren. Det skapar inte det genuina intresset och 

engagemanget att vilja prestera. Transformativt ledarskap innebär att medarbetarna beundrar 

och känner lojalitet med ledaren. De litar på och respekterar ledaren. De motiveras att arbeta 

hårt och att uppnå mer än de ursprungligen förväntade sig. Det bidrar till ett personligt 

engagemang utöver det vanliga. Försvarsmaktens ledarskapsmodell har hämtat inspiration 

från teorierna kring transformativt och transaktionellt ledarskap och Bass Full Range of 

Leadership Model. I kommande delkapitel kommer nu Försvarsmaktens ledarskapsmodell 

beskrivas. Läsaren kommer att känna igen sig i stora delar av det som beskrivs. Vi tyckte 

dock att det var intressant att grundligt beskriva bakgrunden till Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell innan detta. 

  

                                                           
35 Bass, Bernard M. & Riggio, Ronald E., Transformational leadership, 2. ed., L. Erlbaum Associates, Mahwah, 

N.J., 2006, s. 9 
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4.2 Försvarsmaktens ledarskapsmodell 

4.2.1 Bakgrund till modellen 

I slutet på 90-talet bildades en forskargrupp vid 

Försvarshögskolan som tog namnet Militära 

LedarskapsGruppen (MLG) Den bestod efter ett 

par år av sju personer36. MLG hade som mål att 

på vetenskaplig grund utveckla det svenska 

militära ledarskapet. Gruppen hade två 

utgångspunkter. Den första utgångspunkten var 

att genomföra studier av ledarskap under 

påfrestande situationer, till stor del baserade på 

krigen i det forna Jugoslavien under tidigt 90-

tal. 

Den andra utgångspunkten bestod av en 

genomlysning av ledarskapslitteratur där 

forskarna framförallt lät sig inspireras av Bass 

ledarskapsteorier37. Bass teorier om 

transformativt ledarskap och modellen Full 

Range of Leadership Model har vi beskrivit 

tidigare i detta kapitel.                     Bild 4.2.1
38 

MLG beskriver att de med lite tur och skicklighet, snart blev bekanta med Bass och hans 

kollega Avolio. Därigenom kunde de lära sig modellen och ta den med sig till Sverige. De 

kom snart fram till att modellen var i behov att skandinaviseras för att bättre passa i vårt 

sammanhang, främst med anledning av kulturella skillnader mellan länderna. Efter fortsatt 

egen forskning samt några provutbildningar presenterades i början på 00-talet den svenska 

modellen utvecklande ledarskap (UL).39 2003 fastställde dåvarande överbefälhavaren Johan 

Hederstedt 2003 att modellen om utvecklande ledarskap som MLG tagit fram även skulle 

utgöra Försvarsmaktens ledarskapsmodell.40 I kommande beskrivning kommer vi för 

enkelhetensskull benämna den som modellen. 

Modellen består av tre huvudkomponenter. Ledarkarakteristiska, omgivningskarakteristiska 

och ledarstilar. En ledares beteende påverkas av samspelet mellan olika ledarkarakteristiska 

och omgivningskarakteristiska.41 Ledarkarakteristiska utgörs av grundläggande 

förutsättningar och önskvärda kompetenser. Ledarens grundläggande förutsättningar beskrivs 

påverka i vilken utsträckning ledaren kan utveckla de kompetenser som är önskvärda. 

                                                           
36 Lars Andersson, Erna Danielsson, Ann Zander, Eva Johansson, Gerry Larsson, Per-Olof Michel och Ingemar 

Robertson. 
37 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, S.11 
38 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s.38 
39 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s.11 
40 Ibid, s. 11 
41 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 39 
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Modellen beskriver att omgivningskarakteristika består av omvärlden, organisationer samt 

gruppen och att dessa ömsesidigt påverkar varandra. Den tredje och sista huvudkomponenten 

utgörs av ledarstilar. Stilarna är utvecklande ledarskap, konventionellt ledarskap samt icke-

ledarskap.  

Resten av kapitlet kommer nu ägnas åt att grundligare beskriva modellen och dess tre 

ingående huvudkomponenter. Vi kommer att börja med ledarkarakteristika och 

omgivningskarakteristika i delkapitel 4.2.2 respektive 4.2.3. Dessa delar har inte beskrivits i 

det inledande stycket om Teorierna bakom Försvarsmaktens ledarskapsmodell. Därefter 

följer en beskrivning av ledarstilarna i modellen i delkapitel 4.2.4. Här kommer läsaren till del 

känna igen sig från stycket om Teorierna bakom Försvarsmaktens ledarskapsmodell. 

4.2.2 Ledarkarakteristiska 

Som vi beskrev tidigare så utgörs ledarkarakteristika av 

grundläggande förutsättningar och önskvärda kompetenser. Vi 

kommer här beskriva dessa och deras ingående delar mer ingående. 

Grundläggande förutsättningar 

Ledarskapsmodellen framhåller tre olika grundläggande 

förutsättningar för ledarskap. Fysiska, psykiska och 

livsåskådningsrelaterade. 

Fysiska förutsättningar kan beskrivas som fysiska resurser och 

förmågor. Det är bättre att vara frisk och stark än svag och sjuk. Det 

uppfattas som bra om man som ledare har ett sunt leverne med bra 

kosthållning, god sömn och att man tränar regelbundet. Andra 

aspekter på fysiska förutsättningar beskrivs som de klassiska 

stereotypa köns- och åldersrelaterade diskrimineringsgrunderna             Bild 4.2.2
42 

samt att attraktiva människor har lättare att få både formella och 

informella ledarroller än de som uppfattas som mindre attraktiva. 43 

Psykiska förutsättningar delas in i två huvudgrupper nämligen intelligens och personlighet. 

Begreppet intelligens sammanfattar ledarens förmågor som att vara verbal, numerisk, spatial 

samt att ha en logisk-induktiv förmåga, även kallad smarthet. Framförallt att en ledare är 

verbal anses vara en viktig resurs i dagens kommunikativa samhälle. 

Personlighet handlar om hur vi är som ledare och att det är någorlunda stabilt över tid och 

rum.44  

  

                                                           
42 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 38 
43 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 21-22 
44 Ibid, s. 22 
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Livsåskådningsrelaterade förutsättningar kan beskrivas som en inre kompass. Det kan handla 

om vår uppfattning om hur något är, här kallat föreställningsvärld. En annan del handlar om 

värderingar och normer som hjälper att skilja mellan rätt och fel. Det kan även handla om den 

så kallade grundhållningen, till exempel om vi har en optimistisk eller pessimistisk syn på 

livet.45 

Önskvärda kompetenser. 

Denna del av modellen är indelad i fyra kompetenser med stor betydelse för ledarskapet. 

Fackkompetens, chefskompetens, social kompetens, och stresshanteringsförmåga.46 

Fackkompetens handlar om att vara kunnig inom sitt område. Chefens behov av 

fackkompetens är högre på en lägre hierarkisk nivå i organisationen.47 

Chefskompetens delas in i två delar där den första delen handlar om inomorganisatorisk 

kompetens. Exempel på sådan kompetens kan vara att kunna förhålla sig till regelverk, 

planera, organisera verksamhet men även att prioritera, fatta beslut och genomföra fattade 

beslut. Den andra faktorn handlar om att kunna se verksamheten utifrån och in samt att 

förmågan att se händelser i omvärlden som får påverkan på den egna verksamheten.48 

Social kompetens är ytterligare en viktig komponent för ett bra ledarskap. Kompetensen 

omfattar till exempel att vara lyhörd, ”att ta folk på rätt sätt” och att kunna tolka kroppsspråk. 

Det innefattar även att var inkännande, att man exempelvis lyssnar på alla parter i en konflikt 

innan man bestämmer sig och tar ställning.49 

Stresshanteringsförmåga delas i modellen upp i probleminriktad stresshantering och 

känsloinriktad stresshantering. Den första beskriver chefens möjlighet att hantera oklarheter, 

ny information samt fatt beslut på ofullständigt underlag även i stressande situationer. 

Att besitta en god simultankapacitet samt att kunna prioritera det som är viktigt. Att kunna 

använda sin intelligens i pressade situationer inte bara i lugn och ro beskrivs även det som 

viktigt.  

Känsloinriktad stresshantering är den andra delen och handlar om att man som ledare besitter 

förmågan att kunna kontrollera sina egna känslor i situationer av stress.50 

  

                                                           
45 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 27-28 
46 Ibid, s. 28 
47 Ibid, s. 28-29 
48 Ibid, s. 29-31 
49 Ibid, s. 31 
50 Ibid, s. 36-37 
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4.2.3 Omgivningskarakteristika 

Omgivningskarakteristika består av gruppen, organisationen och 

omvärlden. Modellen menar på att gruppen och organisationen 

inbördes påverkar varandra samt att även organisationen och 

omvärlden inbördes påverkar varandra.51 Här följer nu en beskrivning 

av de tre olika omgivningskarakteristika med början på gruppen 

därefter följer organisationen och sist omvärlden samt hur dessa 

påverkar ledarskapet. 

Gruppen 

Modellen avser beskriva några grundläggande socialpsykologiska 

begrepp som är viktiga för att förstå ledarskap. Här nedan följer en 

definition av vad som menas med en grupp enligt modellen: 

                    Bild 4.2.3
52 

”En grupp /…/ är två eller fler individer som står i ett beroendeförhållande till 

varandra och som påverkar varandra genom social interaktion.”53 

Gruppstruktur avser mönster av relationer och samspel mellan gruppens medlemmar. 

Modellen redogör för aspekterna gruppstorlek, roller och normer.54 

Den ideala storleken på en grupp är avhängd vilket arbete som ska genomföras och de 

resurser som finns. I en liten grupp har varje enskild individ mer utrymme vilket kan ge en 

upplevelse av sammanhållning. En större grupp kan upplevas som anonym och opersonlig. 

Vissa försöker göra sin röst hörd medan andra drar sig tillbaka och låter andra genomföra 

arbetsuppgifterna. Små grupper kan oftast förena både uppgifter och relationer. Större grupper 

blir oftast mer uppgiftsinriktade vilket ökar kravet på god kommunikation och en fungerande 

struktur.55 

Roller är den andra aspekten på struktur.  Gruppens gemensamma förväntningar på 

medlemmarnas beteenden för vissa situationer och individens uppfattning om förväntningarna 

påverkar i sin tur hur individen agerar i situationen. Medlemmar med högre status har större 

möjligheter att styra riktning och utveckling. I en ny grupp definieras tidigt medlemmarnas 

olika roller i syfte att gruppen ska fungera. På så vis uppstår en mångfald i gruppen vilket i 

förlängningen ger fördelar när arbete ska utföras.56 

  

                                                           
51 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 39 
52 Ibid, s. 38 
53 Ibid, s. 131 
54 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s.40 
55 Ibid, s. 41 
56 Ibid, s. 41-42 
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Normer talar om vilka beteenden som är lämpliga i gruppen vid ett givet sammanhang. En ny 

medlem förhåller sig mottaglig för gruppens normer och följer normalt dessa. Varje ny 

medlem i gruppen medför en påverkan på gruppens normer. Olika individer påverkar 

gruppens normer i olika utsträckning.57 

Processaspekter handlar om hur grupper förändras över tid. I detta sammanhang är både 

individen och gruppen föremål för förändring. Progressiva modeller menar att grupper 

förändras i riktning mot högre prestation och mognad. Fasmodeller delar in gruppens 

utveckling i olika faser. Ett exempel är FIRO-modellen som initialt kännetecknas av 

tillhörighet för att övergå i en rollsökning. Slutligen kan en grupp få känna samhörighet. Icke-

sekventiella modeller lyfter fram att gruppens förändring är beroende av uppgifternas, 

relationernas och omgivningens karaktär.58 

Kommunikation är vital för att grupper ska kunna existera. Kommunikation kan delas upp i 

två områden som styrs av kommunikationens syfte. Den uppgiftsorienterade utsagan har som 

syfte att sprida eller inhämta information som relaterar till gruppens uppgifter. Den 

känslorelaterade utsagan syftar till att kunna ge stöd, uppmuntran eller dylikt. Den kan också 

användas för att såra eller nervärdera gruppens medlemmar och då i form av icke-stödjande. 

Balansen mellan dessa har påverkan på gruppens effektivitet och sammanhållning.59 

Sammanhållning i grupper är viktig. I modellen redovisas sex faktorer som alla påverkar 

gruppers sammanhållning. Frivillighet att söka sig till gruppen, att känna sig accepterad, 

liknande attityder och värderingar, strävan mot samarbete, yttre hot och stränga 

urvalskriterier är exempel på detta.60 

Konflikter kan uppfattas som otrevliga men visar på att något behöver förändras. Det finns 

olika typer av konflikter som alla grundar sig i olika orsaker. I modellen delas de in i 

intressekonflikter, värdekonflikter, sak konflikter, rollkonflikter, lojalitetskonflikter och 

personkonflikter.61 

Organisationen 

Struktur i grupper är viktigt för att skapa effektivitet i den verksamhet man bedriver. En 

gruppering sker oftast för att förenkla samarbetet. 

Horisontell differentiering beskriver hur lika eller olika uppgifter och krav är för individer på 

samma hierarkiska nivå. 

Vertikal differentiering beskriver hur många hierarkiska nivåer som finns inom en 

organisation. 

                                                           
57 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 43 
58 Ibid, s. 44 
59 Ibid, s. 47-48 
60 Ibid, s. 48 
61 Ibid, s. 49-50 



    48 (69) 

Spatial differentiering organisationens geografiska spridning.62 

Regelverk. Faktorer som kan påverka hur en chef leder är hur hårt lagar och regler styr 

verksamheten. Delar av Försvarsmaktens uppgifter men även flygledning och kärnkraft är 

exempel på verksamheter styrda av regler. Reglering kan komma från den egna 

organisationen och är då exempel på inomorganisatoriska regler. Lagar och föreskrifter är 

exempel på utom organisatoriska regler.63 

Maktfördelning inom en organisation kan som ytterlighet antingen vara centraliserad eller 

decentraliserad. Myndigheter är oftast styrda från regering och riksdag med vad som ska 

göras och chefer inom organisationen styr hur det ska göras. Detta är ett exempel på 

centraliserad makt. Decentraliserad makt kan handla om att chefen styr vad som ska göras 

och hur man väljer att göra den uppgiften bestäms så långt ner i organisationen som möjligt.64 

Kultur och processer består av tre olika komponenter. Den första är det rutinstyrda beteendet 

och med det syftas på olika sedvänjor som ceremonier, ritualer och sätt att prata. 

Delade normer handlar om organisationens emotionskultur. Vilka känslor som kan godtas och 

inte. Det är viktigt att även se vilken emotionskultur som man vill ska prägla organisationen i 

framtiden. 

Anda/klimat beskrivs som engagemang, stolthet över sitt arbete och sina medarbetare och 

viljan i organisationen att utveckla.65 

Omvärlden 

Det här området beskriver omvärldens inflytande på ledarskapet. Vilken typ av inflytande 

beror på organisationen och verksamheten. 

Samhällelig, ramgivande omvärld kan exemplifieras av samhällets politiska, ekonomiska och 

kulturella förhållanden. Verksamheter påverkas i olika omfattning av faktorer som till 

exempel högteknologins utveckling. 

Den verksamhetsnära omvärlden beskrivs som svår att generalisera och är än mer styrda till 

verksamhet. Olika aspekter kan vara förekomsten av dynamiska stressorer, klimatförhållanden 

och infrastruktur och så vidare. Detta gör omgivningen svårare att förutsäga, vilket kan vara 

påfrestande eller gynnande.66 

  

                                                           
62 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 53-54 
63 Ibid, s. 55 
64 Ibid, s. 56 
65 Ibid, s. 56-58 
66 Ibid, s. 58-60 
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4.2.4 Ledarstilar 

Modellen visar på tre typer av ledarstilar. Dessa är 

utvecklande ledarskap, konventionellt ledarskap och 

icke-ledarskap. Läsaren kommer att se likheter i 

beskrivningarna med Bass Full Range of Leadership 

Model och transformativt-, transaktionellt samt låt 

gå ledarskap.        Bild 4.2.4
67 

I detta delkapitel kommer vi kort redogöra för ledarstilarna i den ordning de återgavs ovan. I 

slutet av delkapitlet beskriver vi även relationen mellan ledarstilarna. 

Utvecklande ledarskap 

Utvecklande ledarskap beskrivs ha tre kännetecken 

 Föredöme 

 Personlig omtanke 

 Inspiration och motivation.68 

Härefter kommer vi beskriva dessa tre faktorer var och en för sig. Vi kommer börja med 

föredöme för att därefter fortsätta med personlig omtanke och slutligen beskriva inspiration 

och motivation. 

Föredöme 

Utvecklande ledarskap ska ses som både som ett beteende men även som ett förhållningssätt. 

När det gäller faktorn föredöme beskrivs det som att det blir särskilt viktigt att det även ingår 

ett mentalt förhållningssätt. Ledarskapet ska formas av tillit och ett moraliskt beteende som 

grundar sig i intuition och reflektion. I modellen delas faktorn föredöme in i tre delfaktorer. 

Värdegrund, förebild och ansvar. Delfaktorerna går innehållsmässigt på många sätt in i 

varandra och visar på ett inbördes samband.69 Här följer nu en beskrivning av de olika 

delfaktorerna av föredöme. 

Värdegrund sammanfattar beteenden som visar på humanistiska värderingar samtidigt som 

man har höga krav som etik och moral. Det beskrivs som att det kanske mest betydelsefulla 

för en chef är att vederbörande utövar sitt chefskap trovärdigt och baserat på äkthet samt 

lojalitet. Exempel på handlingar som stämmer överens med faktorn är att inför beslut 

diskutera vilka värderingar som är viktiga med medarbetarna samt att uppmana dem till att 

agera utifrån etiska överväganden. 

  

                                                           
67 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 38 
68 Ibid, s. 45-47 
69 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 69-70 
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Det innefattar även att som chef stå upp för sin värdegrund och agera rakryggat, vilket kan 

exemplifieras med att inte ”vända kappan efter vinden”. I det ingår även att som chef kunna 

fatta beslut som inte är populära.70 

Att vara en förebild är att i ord och handling agera på samma sätt men även om att våga leda 

även när det är svårt. En chef måste kunna visa målbilder och visioner samt själv jobba mot 

det målet. Vidare måste chefen agera utifrån ett äkta och pålitligt beteende vilket kan 

exemplifieras med att inte ”mörka information, inte fatta beslut i dolda rum bakom ryggen på 

den det berör och våga vara äkta.”71 

Att ta ansvar innebär att man som chef känner ansvar för de uppgifter organisationen har, för 

att underställda personal ska må bra och att alla ska respektera regler och rutiner. Det innebär 

också att man som chef alltid ska ta på sig ansvaret om något går fel men samtidigt vara 

frikostig när något gått bra. Det beskrivs som om man som chef utövar sin ledning på detta 

sätt så erhåller chefen medarbetarnas gillande och respekt. Handlingar som präglas av tillit 

medför tillit hos medarbetarna.72 

Personlig omtanke.  

Även personlig omtanke är en viktig faktor i det utvecklande ledarskapet. Personlig omtanke 

är i sin tur uppdelad i två delfaktorer, ge stöd och konfrontera. Delfaktorerna ge stöd handlar 

om man som ledare måste kunna ge känslomässigt stöd. Medarbetarna ska känna sig 

betydelsefulla och kompetenta. Chefen bör uppmärksamma och se till den enskildas behov 

och potential för att vederbörande ska kunna prestera och utvecklas. Det är också av stor vikt 

att man som chef visar ett intresse för sina underställda både i arbetet och privat. Ge stöd kan 

även präglas av att man handgripligen måste kunna hjälpa sina medarbetare med handledning 

eller utbildning.73 

Delfaktorn konfrontera innebär att man på ett bra sätt är tydlig och rak i sin kommunikation 

utan att för den delen uppfattas som dömande. Som chef måste man på ett korrekt vis kunna 

konfrontera individer som inte gör sina uppgifter fullt ut, ta tag i relationsproblem och 

konflikter inom gruppen. Det beskrivs som viktigt att bemöta de som har misslyckats på ett 

konstruktivt sätt, det vill säga av omtanke och inte i syfte att tillrättavisa. En konstruktiv kritik 

är konkret och ska rikta in sig på sådant som medarbetaren kan förändra. Kritik som är avsedd 

till enskilda medarbetare ska aldrig framföras framför kollegor om inte även dessa är föremål 

för kritiken. Tydlighet är också viktigt när medarbetaren gjort något bra.74 

Inspiration och motivation 

Som ledare kan man inspirera sina underställda på olika vis och en stark personlig utstrålning 

eller karisma kan vara till hjälp men beskrivs inte som nödvändig i modellen. 

                                                           
70 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 70 
71 Ibid, s. 70-71 
72 Ibid, s. 71 
73 Ibid, s. 72 
74 Ibid, s. 73 
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Den menar på att även en mindre färgstark ledare kan inspirera genom handlingar. Att ha en 

stor utstrålning och samtidigt en human värdegrund är i teorin en bra kombination. En 

narcissistisk personlighet förenat med karisma kan istället få motsatt effekt.75 

Inspiration och motivation delas upp i delfaktorerna uppmuntra delaktighet samt uppmuntra 

kreativitet76. 

Uppmuntra delaktighet kan man som chef uppnå genom att låta medarbetarna delta i att ta 

fram långsiktiga mål samt att ge medarbetare ett utökat ansvar. Det kan också handla om att 

låta medarbetare få utföra prestigefulla uppgifter i syfte att vederbörande ska utvecklas.77 

Uppmuntra till kreativitet beskrivs som att chefen genom att uppmuntra medarbetarna till att 

komma med nya idéer och ifrågasätta det invanda kan stimulera och inspirera medarbetarna 

till utveckling. Vidare beskrivs det som att uppmuntra medarbetarna att utveckla sina 

förmågor.78 

Konventionellt ledarskap 

Det konventionella ledarskapets utgörs av faktorerna krav och belöning samt kontroll. Det 

konventionella ledarskapet beskrivs som att det har ”ett janusansikte” då det har en 

dubbelsidignatur. Den positiva delen av det är att det inbegriper att mål ska tydliggöras, goda 

prestationer premieras och uppmuntras samt att organisationens verksamhet bör följas upp 

och utvärderas. Den andra delen är att krav, belöning och kontroll kan få negativa 

konsekvenser om de används alltför ofta och ensidigt.79 

Krav och belöning 

Precis som Bass beskriver faktorn ”villkorlig belöning” menar modellen på att kärnan i 

ledarskap som utgörs av krav och belöning kan sammanfattas,  

”Jag är hygglig mot dig om, men bara om, du är hygglig mot mig.”80 

Modellen har två delfaktorer. Den första är att eftersträva överenskommelser. Den här 

delfaktorn har likheter med det utvecklande ledarskapets uppmuntra delaktighet med den 

stora skillnaden att här så ger chefen ett förslag på hur arbetet ska utföras och inte låter 

medarbetarna själva komma fram till hur de ska lösa sina uppgifter på bästa sätt. Ledare som 

stävar efter överenskommelser visar också ofta upp ledarstilen utvecklande ledarskap.81 

  

                                                           
75 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 74 
76 Ibid, s. 74-75 
77 Ibid, s. 74-75 
78 Ibid, s. 75 
79 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 47 
80 Ibid, s. 47 
81 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 77 
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Den andra faktorn beskrivs som piska och morot och är förknippad med den negativa delen av 

krav och belöning. Ledarskapet präglas av belöningar och sanktioner som ibland kan 

uppfattas som förklädda hot. Medarbetarna bedöms utifrån hur arbetet var planerat att 

genomföras. Att regelbundet använda detta beteende som chef brukar innebära en beteende 

som innebär att vederbörande är överdrivet kontrollerande. Vilket för oss vidare till nästa 

faktor nedan.82 

Kontroll 

Chefer som fokuserar på kontroll kan ha svårt att ge underställda ansvar. De tenderar till att 

bli överkontrollerande och rättar gärna till medarbetarens sätt att utföra arbetet. Genom att 

följa den kommunicerade planen kan misstag undvikas. Denna typ av ledarstil fokuserar inte 

sällan på det negativa och uppmuntrar till pedanteri. Ett kontrollerande ledarskap blir allt som 

oftast överdrivet fokuserat på uppgiften med följden att omtanken om personalen försvinner. 

Att vara målinriktad med inspiration och omtanke blir således en framgångsfaktor.83 

Att vidta nödvändiga åtgärder beskrivs som den positiva delfaktorn av kontroll. Det är 

nödvändigt för en chef att vidta de åtgärder som krävs för att stävja eller avbryta händelser 

som håller på att gå fel. Om man som chef tvekar kan det i slutändan få stora konsekvenser. 

Om medarbetarna uppfattar åtgärderna som relevanta kommer åtgärderna att uppfattas som 

positiva.84 

Om en chef letar efter fel, påpekar fel individen har begått tidigare eller framstår som 

mästrande benämns det i modellen som delfaktorn överkontroll. Detta beteende kan skapa 

osäkerhet och låg lojalitet mot chefen. Medarbetarna kommer i mindre utsträckning att söka 

upp chefen för att få hjälp och stöd. Detta kan i sin tur få chefen att tro att allt fungerar som 

det ska fast verkligheten kan se annorlunda ut. Konfrontation som beskrivs under det 

utvecklande ledarskapet bidrar istället till tillit och bidrar till en bättre kontakt mellan chefen 

och underställda. 85 

Icke-ledarskap 

Den tredje och sista ledarstilen som modellen tar upp är icke-ledarskap. Denna ledarstil 

benämns även ofta som Låt-gå-ledarskap eller destruktivt ledarskap. Den beskrivs inte 

speciellt utförligt i modellen mer än att den till karaktären sägs innebära att man som chef: 

”/…/låter bli att ta ställning i viktiga frågor, att man är likgiltig och undantar sig sitt ansvar, 

att man är frånvarande när man behövs, att man hittar anledningar till att dra sig undan när 

beslut ska fattas et cetera.”86 
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86 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 49 



    53 (69) 

Relationer mellan ledarstilarna 

Modellen menar på att de två 

ledarstilarna utvecklande- 

respektive konventionellt 

ledarskap inte ska ses som 

isolerade från varandra. Med det 

menas att de positiva delarna av 

det konventionella ledarskapet 

kompletterar det utvecklande 

ledarskapet. Det som är den 

största skillnaden mellan 

utvecklande- respektive 

konventionellt ledarskap är hur 

medarbetarna motiveras till att 

lösa sina arbetsuppgifter.            Bild 4.2.5
87 

Vidare beskrivs att om ledare använder sig av den delfaktor som beskrivs som piska och 

morot är det ett exempel på hur man kan få medarbetarna att lösa sina uppgifter men utan att 

de känner någon egentlig motivation. En ledare som i hög utsträckning använder ett sådant 

ledarskap är mer av en konventionell ledare. Resultatet blir oftast att medarbetarna utför sina 

arbetsuppgifter men att det gör att de inte känner någon större motivation att anstränga sig 

mer än vad de är ålagda att utföra. En ledare som företrädesvis lyckas använda sig av ett 

utvecklande ledarskap får däremot medarbetarna att känna delaktighet i organisationens 

långsiktiga mål varvid drivkraften kommer genom dem själva och inte genom ledaren. Detta 

för också med sig att organisationen når högre resultat än om ledarskapet till mesta dels varit 

konventionellt.88 

Avslutningsvis vill vi ta upp att modellen visar på att en kombination mellan utvecklande 

ledarskap och konventionellt ledarskap ofta är nödvändigt. Ledare använder sig av stilarna i 

större eller mindre utsträckning. I många fall är det situationens krav som avgör vilken 

ledarstil som bäst lämpar sig för ändamålet. Modellen exemplifierar att det kan vara 

nödvändigt att använda sig att ett aktivt kontrollerande ledarskap (delfaktorn vidta nödvändiga 

åtgärder) för att undvika olyckor vid exempelvis stridsskjutning.89 Hur och med vilken 

frekvens medarbetarna uppfattar att en ledare använder sig av de olika ledarstilarna är 

vägledande för hur chefens ledarskap uppfattas. 

  

                                                           
87 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 50 
88 Ibid, s. 49-50 
89 Ibid, s. 50-51 
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5 Analys 

I följande kapitel kommer vi i vår analys att utgå från de åtta chefsbeteenden som vi 

redogjorde för i kapitel 3. Chefsansvaren som vi också återgav i kapitel 3 kommer inte 

analyseras här utan istället användas för att beskriva hur de påverkar respektive 

chefsbeteende. Anledningen till detta är att cheferna under intervjuerna beskrev hur kategorin 

chefsansvar i många fall påverkade ledarskapet. Strukturen i kapitlet kommer vara som följer. 

Respektive chefbeteende kommer vi först kort beskriva och sammanfatta. Därefter kommer vi 

ta upp hur chefsansvaret eventuellt påverkar aktuellt beteende för att slutligen undersöka på 

vilket sätt beteendet förhåller sig till Försvarsmaktens ledarskapsmodell. I två av åtta 

beteenden har vi inte kunnat visa på någon påverkan av ansvar, dessa är prestigelös och 

tydlig. Chefsbeteendena återges här i samma slumpvisa ordning som i kapitel 3. 

5.1.1 Lyhörd 

Vi har tidigare i kapitel 3 beskrivit hur fartygscheferna under intervjuerna tagit upp beteendet 

som vi kodat som lyhörd. Att använda sig av beteendet har beskrivits utifrån två syfte. 

Det första syftet beskriver fartygscheferna som att genom förankring skapa acceptans i hela 

eller delar av besättningen för beslut som ska fattas. Även om alla inte får gehör för sina 

åsikter så beskriver en chefen i citatet nedan att det känns lättare att följa ett fattat beslut efter 

dialog. 

”/…/ alla behöver inte vara nöjda med det beslut som fattas tillslut men om bara folk 

får yttra sig så accepterar man ofta och jag fungerar lika dant själv, då accepterar man 

att det inte blir som man ville just den här gången.” 

Här kan man se en koppling gentemot vår andra huvudkategori chefsansvar och 

underkategorierna uppgift och personal. Cheferna beskriver under intervjuerna hur de genom 

beteendet lyhörd kan skapa en acceptans och förankring i besättningen för de ibland svåra 

beslut som de tvingas fatta kopplat till de uppgifter som fartyget ska lösa och de avvägningar 

de då kan tvingas göra gentemot personalens behov. 

Att skapa acceptans för beslut beskriver Ledarskapsmodellen utifrån en del av faktorn krav 

och belöning i det konventionella ledarskapet. När det gäller att skapa acceptans jämställer 

modellen det med att eftersträva överenskommelser. Det beskrivs i modellen i sin tur som att 

chefen eftersträvar att få saker gjorda genom överenskommelser.90  

Det andra syftet handlar om att använda sig av erfarenheten som finns ombord, till exempel i 

fartygsledningen, för att fatta så underbyggda och bra beslut som möjligt i en given situation. 

En chef har tidigare exemplifierat hur vederbörande ser på vikten av dialog: 

”Lyhördhet kanske jag nämnde men det jag menar med det är att dem bästa besluten 

tas oftast efter att det har skett någon form av dialog eller diskussion innan.” 

                                                           
90 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 69 
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Det här exemplet är jämförbart med föregående som handlade om att eftersträva 

överenskommelser som är en del av det konventionella ledarskapet. I studien har det tidigare 

nämnts att cheferna använder den här delen av beteendet lyhörd för att fattade beslut ska bli så 

bra som möjligt. Studien har inte funnit belägg för att det är ett övervägt ledarskapsbeteende 

utan snarare ett sätt att använda alla medel till förfogande. Men till skillnad från att eftersträva 

överenskommelser så finner vi belägg i ledarskapsmodellen för att detta beteende sorterar 

under inspiration och motivation som återfinns i det utvecklande ledarskapet.91 

5.1.2 Inkännande 

Fartygscheferna beskrev under intervjuerna ett beteende som vi kodade till inkännande. 

Sammanfattande för detta beteende är att det innebär att försöka bilda sig en uppfattning av 

stämningen och influenser i besättningen. Detta har vi funnit ha ett tudelat syfte nämligen 

omtanke om besättningen men även för att ge fartygschefen en möjlighet att kunna bedöma 

besättningens möjligheter att prestera. Här noterar vi att det även verkar vara så att omtanke 

kan ses som ett medel för att uppnå det andra syftet, det vill säga att bedöma besättningens 

möjligheter att prestera. Just omtankens dubbla syfte beskrivs bland annat med följande citat 

från empirin. 

”Omtanken är viktig, att man har någon form av känsla när man kan spela ut 

arbetsgivarkortet att nu gäller det här eller när man kanske måste göra lite 

anpassningar så att man inte dum kör eller samtidigt bara blir någon sorts vindflöjel.” 

Här nämns omtanke som viktigt men när chefen samtidigt tar upp ”att man har någon form 

av känsla när man kan spela ut arbetsgivarkortet” respektive ”när man måste göra lite 

anpassningar” ger det indikation på att det även syftar till att bedöma möjligheter att prestera. 

En chef som i empirin beskrivit hur vederbörande rörde sig runt i fartyget på alla 

drabbningsplatser beskrev även vad resultatet av detta blev på följande vis. 

”Då känner man av ganska snabbt, är de pigga? Är de alerta? Jag får en inblick i hur 

vädret är. Det handlar inte så mycket om att fråga, är ni trötta? Det handlade mer om 

att känna av läget lite/…/Och då fick man också lite grepp om hur läget var och det 

kändes bra.” 

Även här framträder det som att syftet med beteendet inte enbart är omtanke utan att det även 

handlar om att få en känsla för vilka förutsättningar besättningen har kopplat till hur de mår 

men även till uppgiften och andra betingelser som till exempel vädret. 

När vi undersökte hur beteendet inkännande förhöll sig till Försvarsmaktens ledarskapsmodell 

föll det sig vid första anblick som naturligt att placera inkännande som en del i det 

utvecklande ledarskapet och faktorn personlig omtanke.92 Fartygscheferna beskriver det dels 

som att de använder sig av beteendet av just omtanke och det ligger säkert ett visst mått av 

sanning i det också. 

                                                           
91 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 74 
92 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 46 
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Som vi inledde med att beskriva så använder sig dock cheferna av beteendet inkännande även 

för att utvärdera och bilda sig en uppfattning om besättningens möjlighet att prestera. Om man 

här även beaktar huvudkategorin chefsansvar och våra kodningar uppgift samt personal så 

kan det ge en lite annan innebörd. Dessa två kodningar och avvägningen dem emellan är 

något cheferna beskriver att de funderar över. 

”Jag tror att jag är bra på att väga av, balansen mellan att vara uppgiftsfokuserad, 

vilket jag tycker ÄR viktigt men jag tycker det också det är viktigt att vara, vad ska vi 

kalla det för, personalorienterad.” 

Chefen är beroende av sin besättning och följaktligen måste chefen beakta det när man 

genomför verksamhet som ställer besättningens välmående mot något annat. En annan chef 

uttrycker hur faktorn ansvar kan te sig kopplat mot beteendet inkännande. 

”När bromsa det ena och gasa det andra för att kunna ta tillvara personalen på bästa 

sätt över lång tid och även lösa uppgifter på bästa sätt under lång tid” 

Då kan det istället snarare uppfattas som att beteendet inkännande innebär ett visst mått av 

faktorn kontroll som ingår i det konventionella ledarskapet. Det vill säga att chefen vill 

genom ett inkännande beteende uppnå en kontroll. Kontroll består av två delfaktorer: vidta 

nödvändiga åtgärder respektive överkontroll.93 

I Ledarskapsmodellen94 beskrivs att ”kontroll och målinriktning får en positiv innebörd då 

det förenas med inspiration och omtanke i den delfaktorn som benämns vidta nödvändiga 

åtgärder” Det vill säga att om chefen använder sig av beteendet inkännande för att 

kontrollera besättningens förmåga, samtidigt som chefen är uppmärksam på hur besättningen 

mår samt använder sig av inspiration ur det utvecklande ledarskapet då menar 

Ledarskapsmodellen på att chefen använder sig av delfaktorn vidta nödvändiga åtgärder. 

Vidta nödvändiga åtgärder är den positiva delen av kontroll i det konventionella ledarskapet. 

5.1.3 Föredöme 

Att som fartygschef vara ett föredöme framhålls av alla chefer som ett viktigt beteende.  

En chef framhöll i intervjun att beteendet föredöme till och med var grunden till allt.  

”Jag tror mycket på föregångsmanaskap, där lägger man grunden till allt. Kan du visa 

dig själv som ett föredöme och gå i täten för kravställning, framför allt så tror jag att 

mycket, mycket är vunnet.” 

Vederbörande menar på att det innebär att mycket annat i ledarskapet är ”vunnet” om man 

uppvisade detta beteende. 

                                                           
93 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 48 
94 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s.78-79 
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Beteendet föredöme beskrivs av cheferna som att behandla besättningen rättvist, korrekt och 

med respekt samt att följa de regler som finns. En del chefer tar upp hur de även tagit fram 

regler tillsammans i besättningen som beskriver hur de ska behandla varandra.  

En chef beskriver att ha gemensamma regler eller ”värdegrund” är viktigt. Hur besättningen 

trivs och känner för varandra kan vara avgörande för om personalen inställer sig eller inte vid 

krig 

”Det här med värdegrund kan stå mig upp i halsen ibland men det är ju viktigt också att 

prata om. Hur vi just behandlar varandra varje dag på jobbet Även de tråkiga dagarna 

på XX (namn på plats) och på skjutbanan Alltså i krig, när vi sitter där, det är inte bara 

för kungen och fosterlandet vi slåss. /…/ Vad är det som gör att du åker till jobbet? Du 

vet att du förmodligen inte kommer hem. Ja det är ju dina polare, att du inte vill svika 

dom.” 

Vidare beskrivs det som att en viktig del av att vara ett föredöme även är att man handlar i 

överenstämmelse med det man säger och det man förväntar sig av andra. Detta återfinns i 

empirin och beskrivs även på följande vis av en chef. 

”Det som är viktigt är att man lever upp till det man säger så att det inte bara blir 

snack.” 

Det finns kopplingar mellan chefsbeteendet som beskrivits som föredöme och det vi fått 

beskrivit av cheferna som chefsansvaret. Att som fartygschef vara ett föredöme för 

besättningen innefattar även att ta ansvar för fartygets uppgifter och personal samt att det görs 

på ett så säkert vis som möjligt. En chef som inte löser de uppgifter vederbörande är satt att 

lösa med fartyget, eller inte tar hänsyn till och lyssnar på sin personal och dess behov, eller 

inte beaktar säkerheten kommer därmed inte heller uppfattas som ett gott föredöme av 

besättningen. 

I Försvarsmaktens ledarskapsmodell finns det en faktor i det utvecklande ledarskapet som 

getts just namnet föredöme. Denna faktor delas upp i tre delfaktorer: värdegrund, förebild och 

ansvar.95 Delfaktorn värdegrund innefattar bland annat att man som chef ställer höga krav på 

etik och moral samt på lojalitet. Detta stämmer in på den beskrivning av föredöme som vi 

funnit. Bland annat innefattar beskrivningarna om att besättningen har gemensamma regler, 

till exempel en värdegrund, som beskriver hur man beter sig mot varandra och att alla i 

besättningen, chefen i synnerhet, handlar i enlighet med den samt att chefen korrigerar om 

detta inte följs. Den andra delfaktorn förebild stämmer även den in på det beteende vi kodat 

som föredöme. Kännetecknande för delfaktorn är ”ord och handlingar som talar samma 

språk.”96 Att chefens handlingar och det han ger uttryck för överensstämmer är något som 

flera av cheferna beskrivet som viktigt under intervjuerna. Ansvar är den sista delfaktorn i 

faktorn föredöme i det utvecklande ledarskapet. Här finns det en stark koppling till vår 

kodning föredöme och att beakta det chefsansvar som beskrivs av underkategorierna uppgift, 

personal samt säkerhet.  

                                                           
95 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 45-46 
96 Ibid, s. 45 
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5.1.4 Prestigelös 

Vid intervjuerna har cheferna beskrivit ett beteende som vi benämner som prestigelös. Det 

innefattar att låta personalen komma till tals och att som chef inte ta för stor plats. Det 

innefattar även att framhålla besättningen och fartyget när det går bra och att själv ta på sig 

ansvaret om det går mindre bra men också att man som chef inte anser sig vara för fin för att 

lösa även enklare uppgifter. Att som chef inte alltid vara den som öppnar munnen, pratar först 

och har ett behov att stå i centrum beskriver en fartygschef så här: 

”Så här enkla saker som när man har ett möte. Chefen pratar sist. Man börjar inte med 

att sätta hela agendan och haspla ur sig vad man tycker för då blir det tyst sen.” 

Att som chef inte vara den som sätter agendan får till följd att medarbetarna tar ett större 

ansvar och uppmuntrar till engagemang. Det beskrivs i modellen som att uppmuntra till 

delaktighet och är en delfaktor i inspiration och motivation som ingår i utvecklande 

ledarskap.97 I den mötessituation som fartygschefen beskrev ovan uppmuntrades även 

deltagarna att komma med egna idéer och vara kreativa. Genom detta beteende inspirerar man 

sina medarbetare till utveckling. I modellen uttrycks det som att uppmuntra till kreativitet, den 

andra delfaktorn till inspiration och motivation.98 

Att framhålla medarbetarnas insatser när något gått bra och att som chef själv ta på sig 

ansvaret när något gått dåligt har cheferna framhållit vid intervjuerna. En chef uttryckte sig på 

detta sätt. 

”Min grundfilosofi är att när det har gått dåligt då säger jag jag, när det går bra då 

säger jag vi.” 

Chefer som agerar på detta sätt kan man beskriva utifrån perspektivet föredöme, präglat av ett 

moraliskt grundat beteende.99 Modellen kallar faktorn för föredöme vilket också är en del av 

utvecklande ledarskap. Delfaktorerna i föredöme beskrivs ha ett starkt inbördes samband och 

till stor del överlappande. Den tydligaste kopplingen finns under delfaktorn ansvar där det 

framhålls att chefer som tar ett tydligt ansvar när saker går fel och frikostigt framhåller 

medarbetarna när något går bra agerar som ett föredöme. Dessa handlingar skapar tillit hos 

underställd personal.100 

  

                                                           
97 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 74-75 
98 Ibid, s.75-77 
99 Ibid, s. 69 
100 Ibid, s. 71 
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Beteendet beskrivs även som att man som chef bör visa på att man arbetar hårt och bidrar. 

Fartygscheferna beskriver också att det inte får uppfattas som att man som chef anser sig vara 

för fin för att lösa även enklare uppgifter. 

”Så här kan det inte se ut. Det fanns ju ingen där så jag fick städa själv.” 

Det här kan man koppla mot flera av modellens faktorer men tydligast är föredöme och 

delfaktorn förebild vilket återigen är delar ur utvecklande ledarskap. Som förra exemplet är 

även detta förknippat med ett gott moraliskt beteende men även mot ett gott föredöme och i 

synnerhet att vara en god förebild. Att vara en god förebild innebär att ledarskapet måste 

präglas av en likhet mellan ord och handling.101 

5.1.5 Tydlig 

Genom begreppet tydlig har vi sammanfattat ett beteende som cheferna beskrivit som att klart 

och distinkt kommunicera målsättningar och syfte med verksamheten. Cheferna tar upp att ha 

målsättningar är viktiga för fartygets besättning och i vissa fall beskrivs hur dessa tagits fram 

gemensamt i besättningen. En chef förklarar vikten av att ha tydliga målsättningar på följande 

vis. 

”Alla har ju inte samma ingångsvärden och samma önskemål om vad man vill uppnå 

med jobbet. Och då måste vi ändå hitta en gemensam syn. Jag kan inte ha en 

målsättning och individen där borta ha en målsättning och besättningen kommer fram 

till en sak. Vi måste ha en gemensam målsättning. Och sen om den är lite lägre än vad 

jag tycker eller lite högre än vad någon annan tycker så måste vi tillsammans säga att 

det här är det som vi ska ha gemensamt.” 

I tydlig ingår även att cheferna beskrivit att det är viktigt att tala om när något gått bra eller 

när något gått mindre bra. En chef beskriver att det är viktigt att detta görs på rätt vis och i rätt 

utsträckning. 

”Vissa människor vill ha mycket feedback och ibland missar man eller underlåter man 

att ge positiv eller för den delen negativ feedback så folk hamnar i ett osäkerhetsläge.” 

Detta innebär att beteendet tydlig innefattar två delar. Dels beskrivs det av cheferna som 

viktigt att ha målsättningar och syfte med verksamheten som tydligt kommuniceras. I några 

fall beskrivs även att detta gjorts gemensamt i besättningen. Denna del av beteendet tydlig 

överensstämmer till del med faktorn inspiration och motivation och delfaktorn uppmuntra 

delaktighet som är en del av det utvecklande ledarskap. En förutsättning är dock att målen är 

”tilltalande” samt att man som chef kan ”låta medarbetare få ett långtgående ansvar.”102 

Om inte detta uppnås stämmer troligtvis det konventionella ledarskapet och faktorn krav och 

belöning bättre överens med det cheferna beskrivit som denna del av tydlig.103 

  

                                                           
101 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 70 
102 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 47 
103 Ibid, s. 47-48 
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Den andra delen av kategorin tydlig innebär det som en av cheferna beskrivit som 

”feedback”, men som även flera chefer tagit upp. Det innebär att som chef tala om när något 

gått bra eller när något gått mindre bra. Denna del av beteendet tydlig kan placeras in som en 

del av det utvecklande ledarskapet och faktorn personlig omtanke. Personlig omtanke består 

av delfaktorerna ge stöd och konfrontera. Det framgår dock att ge stöd innebär ett 

”känslomässigt men även praktiskt stöd i form av hjälp, handledning eller utbildning104” samt 

att konfrontera innebär att kunna konfrontera medarbetare som gjort dåliga insatser och 

sedan agera konstruktivt, det vill säga uppbyggande.105 Detta ställer alltså stora krav på hur 

chefen genomför återkopplingen för att det ska uppfattas som en del av det utvecklande 

ledarskapet. Om det görs på ett mindre bra vis kommer det troligtvis inte uppfattas som 

positivt av medarbetarna. Då kommer chefens beteende sannolikt uppfattas som en del av det 

konventionella ledarskapet och faktorn kontroll. Vidare så kan det då beroende på hur det 

genomförs och framförallt uppfattas innebära att chefen använder sig av delfaktorn vidta 

nödvändiga åtgärder eller i värsta fall så uppfattas det som överkontroll.106 

5.1.6 Ge förtroende 

Under våra intervjuer med fartygschefer har alla pratat om vikten av att ge förtroende för att 

stimulera individuell utveckling. Ett exempel på det uttrycker en fartygschef på följande sätt. 

”Jag tycker att jag är ganska stöttande och låter folk få chansen och, jag tror väldigt 

mycket på att folk har en förmåga att göra saker, folk får ganska mycket utrymme att 

testa grejer.” 

En aspekt av att ge förtroende är fartygschefens ansvar för sin personal och sitt fartyg. 

Cheferna beskriver hur de måste väga individuell utveckling mot till exempel säkerheten. En 

chef beskriver hur vederbörande upplevde situationen att låta folk köra på gränsen av sin 

förmåga för att bli bättre på att köra båt. 

”Vi körde på alla möjliga konstiga, trånga ställen där det gick att köra och det är klart 

att, beroende på vem som körde så är ju pulsen mer eller mindre hög.”  

Sammantaget är faktorn säkerhet i kategorin chefsansvar något som påverkar chefernas 

beteende när det kommer till att ge förtroende. Det framkommer också att den underställdas 

färdigheter på det aktuella området spelar in på i vilken utsträckning cheferna anser sig kunna 

ge förtroende. När cheferna ställs inför uppgiften att coacha en oerfaren medarbetare så 

beskriver cheferna att det blir ett större focus på kontroll om de känner att säkerheten så 

kräver. 

”Beroende på vem som kör så måste man ju, man kan ju liksom inte låta dom gå för 

långt för det får för stora konsekvenser.” 

  

                                                           
104 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 47 
105 Ibid, s. 47 
106 Ibid, s. 48 
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I det utvecklande ledarskapet finner man under inspiration och motivation, delfaktorn 

uppmuntra delaktighet som beskriver hur man som chef bland annat kan ge medarbetarna ett 

stort ansvar i syfte att medarbetaren ska utvecklas.107 Således ger modellen stöd för det som 

cheferna uttryck som ge förtroende under våra intervjuer med dem.  

Att vidta nödvändiga åtgärder beskrivs i modellen som att agera och gripa in om något håller 

på att gå fel. Om det sker med inspiration och omtanke framhåller modellen att det är den 

positiva aspekten av kontroll, en faktor av det konventionella ledarskapet. Den underställda 

kommer då att förstå det som positivt. Om det sker med en mästrande attityd och en 

uppfattning om att chefen jagar fel kommer det ses som överkontrollerande.108 

5.1.7 Våga fatta beslut 

Under intervjuerna beskrev fartygscheferna att det ansåg det som viktigt att man som 

fartygschef vågade fatta beslut. När en chef ska beskriva vad som är viktigt att kunna som 

fartygschef tar vederbörande direkt upp beslutsfattning som första exempel. 

”Inte vara rädd för att ta beslut. Ta ett beslut! Bättre att ta ett beslut och köra än att 

inte ta ett beslut alls.” 

Detta har vi kodat som underkategorin våga fatta beslut. I våga fatta beslut ingår att som 

fartygschef klara av att fatta beslut som till exempel kan innebära att agera och påbörja en 

uppgift med sitt fartyg utan att ha fått fullständiga order om vad som ska genomföras.  

Cheferna beskriver även att det var viktigt att man som fartygschef vågade fatta beslut om att 

avbryta eller anpassa verksamheten med hänvisning till personalens säkerhet eller 

välbefinnande.  

Besluten som avses är inte enkla och vardagliga beslut utan de beskrivs som beslut som 

kräver avvägningar mellan våra olika kodningar inom chefsansvar. Kodningarna uppgift och 

personal är framträdande men även den tredje kodningen säkerhet innefattas av deras 

beskrivningar av våga fatta beslut. Cheferna beskrev att denna typ av beslut kunde vara svåra 

att fatta då man kunde känna en press att fullfölja verksamheten från olika håll.  

I Försvarsmakten ledarskapsmodell återfinns faktorn föredöme i det utvecklande ledarskapet. 

Föredöme delas upp i delfaktorerna värdegrund, förebild och ansvar. Vår underkategori våga 

fatta beslut innefattar delar som återfinns i beskrivningen av förebild. Förebild beskrivs bland 

annat handla om mod och att våga leda i svåra situationer.109 

  

                                                           
107 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 74-75 
108 Ibid, s. 78-79 
109 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 45 
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Vidare återfinns delar av vår underkategori våga fatta beslut i delfaktorn ansvar. Bland annat 

beskrivs delfaktorn ansvar på följande vis ”att man tar ansvar för att lösa organisationens 

uppgift, för medarbetarnas välfärd samt för organisationens disciplinära status”110 vilket 

även det karakteriserar vår kodning våga fatta beslut. 

Det finns dock även delar i det konventionella ledarskapet som överensstämmer med vår 

kodning våga fatta beslut. I faktorn kontroll återfinns bland annat vidta nödvändiga åtgärder 

respektive överkontroll.111 Våga fatta beslut kan även beskrivas utifrån dessa två. Fattar till 

exempel chefen ett beslut om att avbryta verksamhet som håller på att gå ”överstyr” kan detta 

beskrivas som att vidta nödvändiga åtgärder. Om chefen fattar beslutet ”med brist på 

personlig omtanke” liknas det istället med den mer negativa delen av kontroll som benämns 

överkontroll. I Ledarskapsmodellen112 beskrivs även att en överkontrollerande ledare 

resulterar i att medarbetarna känner sig osäkra och känner låg lojalitet med ledaren. 

Avsaknaden av beslut är dock det mest kritiska som kan ske för ledarskapet. Då är det snarare 

ett exempel på ett icke-ledarskap.113 

Här kan man även notera att det i Försvarsmaktens ledarskapsmodell i delen om 

ledarkarakteristika och önskvärda kompetenser återfinns komponenten chefskompetens. 

Chefskompetens består bland annat av en inomorganisatorisk delfaktor. Den beskrivs på 

följande vis ”att kunna prioritera och fatta beslut, liksom att kunna genomföra beslutet fullt 

ut114”. Detta betyder att vår kodning tycks återfinnas som en del i det utvecklande ledarskapet 

och det konventionella men även som en grundläggande chefskompetensen. 

5.1.8 Förtänksamhet  

Förtänksamhet beskriver ett beteende där cheferna genom olika åtgärder försöker förekomma 

eventuella händelser som kan påverka fartyget och dess besättning. Fartygscheferna har belyst 

detta beteende genom att reflektera över säkerhetsaspekter som en konsekvens av att låta 

individer testa sina gränser. En chef beskriver hur vederbörande hade resonerat med sig själv 

efter en incident ombord på sitt fartyg. 

”Det som ändå kändes bra att jag tyckte vi hade förberett, jag hade inte kunnat 

förberett mig mycket annorlunda, alltså vi hade ju gjort goda förberedelser och liksom 

försökt att tänka på allting och jag hade ju pratat med besättningen innan” 

I kategorin chefsansvar har fartygscheferna beskrivit hur de reflekterar över fartygets och 

besättningens säkerhet och behovet av att agera förtänksamt 

”Var går gränsen till att man kan säga att något rent säkerhetsmässigt kan gå fel. Allt 

ifrån navigation till vapensystem till någonting annat.” 

                                                           
110 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 45 
111 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s.78-79 
112 Ibid, s.79 
113 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 49 
114 Ibid, s. 42 
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Genom att vara förtänksam och ha en plan för hur man ska agera när man står inför ett 

problem så kan cheferna visa på ett för individen mer utvecklande beteende. En chef 

exemplifierar det på detta sätt. 

”Och det är ju inte förrän dom kommer in i min zon som jag går in och lägger mig i 

navigeringen för då är det så nära så att då måste man säga till helt enkelt för annars 

går det illa.” 

Beteendet förtänksamhet är starkt förknippat med det konventionella ledarskapet och i 

synnerhet faktorn kontroll och att vidta nödvändiga åtgärder.115 För att kunna ge förtroende 

till en medarbetare att framföra ett fartyg i hög hastighet i skärgård, krävs det ett mått av 

förtänksamhet från fartygschefen. Om chefen skulle misslyckas i att vidta åtgärder så kan 

konsekvenserna bli stora. 

Beteendet förtänksamhet påverkas också av i vilken utsträckning chefsbeteendet ge 

förtroende används och vise versa. En chef kan i större utsträckning låta medarbetaren testa 

gränser om vederbörande har analyserat uppgiften ordentligt och gjort en mental plan. 

Följaktligen kan ge förtroende vara en konsekvens av beteendet förtänksamhet. 

Att vara förtänksam kan också leda till att chefen känner ett större behov av att kontrollera 

medarbetaren. Precis som vi beskrev under beteendet ge förtroende kan chefen behöva agera 

och gripa in om något håller på att gå fel. Om det sker med inspiration och omtanke beskrivs 

det som den positiva aspekten av kontroll, en faktor av det konventionella ledarskapet. Den 

underställda kommer då att förstå det som positivt. Om det sker med en mästrande attityd och 

en uppfattning om att chefen jagar fel kommer det ses som överkontrollerande.116 

  

                                                           
115 Larsson, Gerry, Lundin, Josi & Zander, Ann, Ledarskapsmodellen: konsten att matcha individuella och 

organisatoriska förutsättningar, Upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 78-79 
116 Ibid, s. 78-79 
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6 Slutsatser 

6.1 Summering 

I studien har vi genomfört intervjuer med fem stycken fartygschefer. Under intervjuerna har 

de beskrivit ledarskapet och de beteende de ser som viktiga för en fartygschef när man löser 

uppgifter till sjöss. Dessa chefsbeteenden som cheferna beskrivit har vi delat in i åtta stycken 

underkategorier. Chefsbeteendena har vi beskrivit i kapitel 3 samt att vi i kapitel 5 undersökt 

hur dessa beteenden förhåller sig till Försvarsmaktens ledarskapsmodell. Här följer nu en 

summering av de chefsbeteenden som fartygscheferna anser är viktiga för att leda militär 

verksamhet till sjöss. Vi beskriver även på vilket sätt dessa beteenden förhåller sig till 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell. Vi vill poängtera att det inte finns någon inbördes ordning 

mellan de olika chefsbeteendena. Ordningen de återges här i är helt slumpmässigt. 

Lyhörd är ett beteende som innebär att fartygscheferna om och när det är möjligt involverar 

hela eller delar av besättningen i beredning av olika beslut. Besluten som fartygscheferna 

beskrivit som extra svåra att fatta har oftast haft en koppling till det beskrivna chefsansvaret 

och lösandet av uppgifter samt avvägningen gentemot personal. Beteendet lyhörd beskrivs ha 

två olika syften. Det första är att genom förankring skapa acceptans för beslut som ska fattas. 

Detta leder då även till att även om alla i besättningen inte får gehör för sina åsikter så kan de 

lättare acceptera det beslut som fattats. Detta beteende tolkar vi som en del av det 

konventionella ledarskap och faktorn krav och belöning. Det andra syftet beskrevs som att 

med stöd av andra ombord kunna fatta så bra och väl underbyggda beslut som möjligt. Detta 

beteende har vi tolkat som en del av det utvecklande ledarskapet och inspiration och 

motivation. 

Fartygscheferna beskriver hur de genom att vara inkännande bildar sig en uppfattning av 

stämningen ombord och influenser i besättningen. Detta har vi funnit har ett tudelat syfte. 

Dels använder sig cheferna av detta beteende för att få en möjlighet att kunna bedöma 

besättningens möjligheter att prestera men det görs även av omtanke om besättningen. Om 

syftet med beteendet är omtanke om besättningen så faller det sig naturligt att placera det som 

en del av det utvecklande ledarskapet och faktorn personlig omtanke. Vi har dock tolkat 

fartygschefernas beskrivning av beteendet som att dess syfte ofta är att bedöma besättningens 

möjligheter att prestera i olika situationer och under olika betingelser. Även detta beteende 

har då en koppling till chefsansvaret då cheferna använder sig av beteendet för att bilda sig en 

uppfattning om hur faktorn uppgift och personal påverkas av varandra samt vilka avvägningar 

de tvingas göra. Detta beteende skulle i så fall främst stämma in på det konventionella 

ledarskapets beskrivning av kontroll och vidta nödvändiga åtgärder. 

Vid intervjuerna med fartygscheferna beskrev alla det som viktigt att man som chef agerade 

som ett föredöme. Fartygscheferna beskrev detta beteende som att chefens agerande måste 

överensstämma med det vederbörande säger och förväntar sig av besättningen. Ett par av dem 

tog upp att detta var något de särskilt funderade över och ansträngde sig för att vara. Vi har 

sett tydliga kopplingar mellan föredöme och det vi fått beskrivit av cheferna som 

chefsansvaret. Att som fartygschef vara ett föredöme för besättningen innefattar även att ta 

ansvar för fartygets uppgifter och personal samt att det görs på ett så säkert vis som möjligt.  
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Beteendet som vi kodat som föredöme stämmer väl in på beskrivningen av faktorn föredöme 

som är en del i det utvecklande ledarskapet i Försvarsmaktens ledarskapsmodell. 

Prestigelös har cheferna beskrivit som att låta personalen komma till tals, att framhålla 

besättningen prestation när det går bra respektive att gärna själv ta på sig ansvaret om det går 

mindre bra samt att man som chef inte anser sig vara för fin för att lösa även enklare 

uppgifter. Detta beteende överensstämmer med faktorerna inspiration och motivation samt 

föredöme som båda ingår i det utvecklande ledarskapet. 

Tydlig har av cheferna beskrivits dels som att kommunicera målsättningar och syfte med 

verksamheten. Hur det görs och i vilken utsträckning medarbetarna uppfattar att de är 

delaktiga i framtagandet och ges ansvar för detta avgör hur beteendet uppfattas av 

medarbetarna. I bästa fall uppfattas det som en del av det utvecklande ledarskapet och faktorn 

inspiration och motivation. I värsta fall uppfattas det istället som en del av det konventionella 

ledarskapet och faktorn krav och belöning. Den andra delen av tydlig som beskrivits av 

cheferna innebär att som chef tala om när något gått bra respektive mindre bra. Även här är 

det avgörande hur det görs och hur det uppfattas. Om det görs på ett bra vis uppfattas det 

troligtvis som en del i det utvecklande ledarskapet och faktorn personlig omtanke. Om det 

görs och uppfattas på ett mindre bra vis kommer det sannolikt istället placeras in som en del 

av det konventionella ledarskapet och faktorn kontroll. Där finns det dessutom två olika 

delfaktorer som det i sin tur kan indelas i beroende på hur det uppfattas vidta nödvändiga 

åtgärder respektive överkontroll. 

Alla fartygschefer tog under intervjuerna upp att det var viktigt att ge förtroende för att 

stimulera personalen till individuell utveckling. Samtidigt beskrev de att ge förtroende 

påverkades av chefsansvaren och då framförallt säkerhet. Cheferna beskriver att de 

eftersträvar att ge förtroende vilket innebär att de då rör sig i det utvecklade ledarskapet och i 

faktorn uppmuntra delaktighet. Med hänsyn till säkerhet och individuell utveckling ger 

cheferna beskrivningar som påvisar att de i vissa situationer behöver agera annorlunda och 

vara mer kontrollerande. Detta gör att deras beteende i dessa fall innebär kontroll, vilket är en 

del av det konventionella ledarskapet. Att vidta nödvändiga åtgärder beskrivs i modellen som 

att agera och gripa in om något håller på att gå fel. Om det sker med inspiration och omtanke 

framhåller modellen att det är den positiva aspekten av kontroll, en faktor av det 

konventionella ledarskapet. Den underställda kommer då att förstå det som positivt. Om det 

sker med en mästrande attityd och en uppfattning om att chefen jagar fel kommer det ses som 

överkontrollerande. 

Våga fatta beslut har av fartygscheferna i studien beskrivits som viktigt för fartygschefskapet. 

Det beskrivs innefatta att kunna fatta beslut om att genomföra verksamhet självständigt utan 

order från högre chef. Det beskrivs även inbegripa beslut om avvägningar mellan 

chefsansvaren uppgift, personal och säkerhet. Kodningen våga fatta beslut har kopplingar till 

både det utvecklande och det konventionella ledarskapet. Vilken stil de hamnar under är 

beroende på hur beslutet genomförs och uppfattas. Det värsta, som även beskrivs av 

fartygscheferna, är om det inte fattas något beslut. Då rör det sig om ett icke-ledarskap. 
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Med förtänksamhet beskriver cheferna ett beteende som innebär att med olika åtgärder 

försöka förhindra och förebygga eventuella händelser som kan påverka fartyget och dess 

besättning. Detta beteende är starkt påverkat av chefsansvaret och underkategorin säkerhet. 

Fartygscheferna har belyst detta beteende genom att reflektera över säkerhetsaspekter som en 

konsekvens av att låta individer testa sina gränser. Beteendet förtänksamhet påverkas av i 

vilken utsträckning beteendet ge förtroende används och vice versa. Som beteendet 

förtänksamhet beskrivs av cheferna innebär det att det ger kopplingar till det konventionella 

ledarskapet och kontroll. 

Vi har i studien fått ta del av fem fartygschefers redogörelser för ledarskapet till sjöss och vi 

kan se att det i stor utsträckning är så att det ledarskap de beskriver strävar efter att vara ett 

utvecklande ledarskap. Dock finns det faktorer som de skildrar i form av chefsansvar som 

påverkar ledarskapet. Därför finns det tillfällen då de beskriver ett ledarskap som är mer likt 

det konventionella ledarskapet. Detta är något som vi uppfattar som naturligt och helt i 

enlighet med modellen. Vi kan därför konstatera att ledarskapet cheferna beskriver utgår från 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell och det utvecklande ledarskapet men att det precis som 

Militärstrategisk doktrin117 beskriver anpassas efter rådande förhållanden och besättningens 

förmåga.  

6.2 Förslag till utveckling och stöd av fartygschefer 

Som vi beskriver i inledningen av uppsatsen så har fartygschefen det yttersta ansvaret för att 

med fartyget och dess besättning lösa de uppgifter som de åläggs. Detta innebär att chefen 

under hård psykisk och fysisk press måste kunna fatta snabba beslut samtidigt som chefen har 

ett ansvar för besättningens säkerhet, utveckling och utbildning. Vi har under vårt arbete 

funnit att fartygscheferna känner att dessa avvägningar kan vara svåra att göra. Det vill säga 

hur ska man som fartygschef lyckas prioritera uppgiften och samtidigt ge 

besättningsmedlemmarna möjlighet till utbildning och utveckling. Att dessutom göra detta på 

ett så säkert vis som möjligt är en utmaning för cheferna och något de ständigt tvingas till 

överväganden kring.  

Vidare har vi under våra samtal med fartygscheferna och med våra egna erfarenheter 

identifierat att det finns ett behov av att få diskutera frågor kopplat till fartygschefskapet, 

ledarskap och de avvägningar man tvingas till. Vi har upplevt att fartygscheferna tyckte att det 

var positivt att få diskutera och förklara hur de såg på fartygschefskapet. De beskrev alla en 

ambition att hjälpa och utveckla sina besättningsmedlemmar att bli så duktiga som möjligt. 

Samtidigt blev det tydligt att detta även innebar utmaningar för dem som de kände att det var 

skönt att berätta för andra om. Ett tecken på det är att en del chefer även frågat oss om de 

beteenden och de avvägningar de tagit upp varit korrekta. 

  

                                                           
117 Militärstrategisk doktrin: MSD 16, Försvarsmakten, Stockholm, 2016, s. 71 
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I studien har fartygscheferna beskrivit ett ledarskap som strävar mot det utvecklande 

ledarskapet men samtidigt har de beskrivit faktorer som i vissa fall försvårar möjligheter till 

detta. Att inte alltid kunna ge besättningen det förtroende och frihet att pröva saker som man 

som chef vill upplevs vara ett dilemma. Att vid tillfällen tvingas göra andra prioriteringar och 

avvägningar än vad stora delar av besättningen vill är något som vi ser som en naturlig del av 

uppgiften som fartygschef men något som självklart inte alltid känns bra. Vi tror därför att 

Försvarsmakten behöver vara tydligare med att det i militärverksamhet även finns ett behov 

av ett konventionellt ledarskap. Vi hävdar att Försvarsmaktens ledarskapsmodell tar upp 

behovet av båda ledarstilarna samt att det även till viss del återfinns i Militärstrategisk doktrin 

men vi anser att det bör tydligare beskrivas och diskuteras. 

Vissa chefer har även gett uttryck för att det hade varit skönt att vara bättre förbered för 

fartygschefskapet innan de tillträdde som chefer. Det framfördes tankar som gick ut på att det 

kändes osäkert och inte enbart bra när de tillträdde som chefer. När kollegor gratulerade dem 

till ”Flottans bästa jobb” så kände de inte helt igen sig i den beskrivningen. Vi konstaterar 

därför att det finns ett behov av att tidigare i karriären stötta och förbereda blivande 

fartygschefer men även bättre hjälpa dem i inledningen av sin nya befattning som fartygschef. 

Med anledning detta ovan har vi följande fyra förslag till Försvarsmakten för fortsatt stöd och 

utveckling av fartygschefer. 

Förtydligande av Försvarsmaktens ledarskapsmodell 

Vi anser att Försvarsmaktens ledarskapsmodell tar upp att det finns tillfällen och situationer 

då ett konventionellt ledarskap är lämpligt. Vi har även funnit belägg för det i studien. Vi 

upplever dock att det i samtal om ledarskap ofta glöms bort att ett konventionellt ledarskap 

vid tillfällen fyller sitt syfte under förutsättning att det används på rätt sätt och av rätt 

anledningar. Vi förespråkar därför att det i doktrinen, vid utbildningar och i andra 

sammanhang tydligare lyfts fram att ett konventionellt ledarskap kan vara av godo men att 

ledarskapet bör sträva mot att vara utvecklande. 

Marinens syn på fartygschefers uppgifter 

Vi föreslår att Marinen årligen samlar alla fartygschefer och förmedlar synen på lösandet av 

uppgifter, mandat och ledarskap. Detta för att ge högre chefs perspektiv men även för att 

förmedla en syn på ledarskap och ansvar. Vi hävdar att om Marintaktiskchef, som är den som 

ytterst leder Marinens fartyg vid all övnings- och insatsverksamhet, samlar sina fartygschefer 

för detta ändamål så ger det även amiralen en möjlighet att tydligt beskriva vad som förväntas 

av fartygen och dess chefer. Detta ger dessutom fartygscheferna bättre förutsättningar att 

kunna agera i enlighet med amiralens vilja. Just denna möjlighet till att agera i högre chefs 

anda utgör grunden till uppdragstaktik. 
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FC-möten 

Under samtalen med vissa av fartygscheferna pratade vi om att det vid minst en flottilj 

tidigare funnits ett forum för fartygscheferna där de fritt kunde utbyta erfarenheter. Detta 

forum kallades då för FC-möte. Mötet som var till för fartygschefer vid flottiljen hade en 

öppen agenda där cheferna valde vad de ville tala om samt att de oftast genomförde mötet 

själva. Vid vissa tillfällen bjöds dock flottiljchefen in för att få ta del av fartygschefernas 

tankar och funderingar men även för att ge sin syn på olika ämnen. Vi tror att ett återinförande 

av FC-möten hade kunnat hjälpa cheferna. Vi ser det som naturligt att de genomförs vid 

respektive förband men vi föreslår att det även genomförs ett gemensamt möte i Marinen vid 

något tillfälle under året. Ett lämpligt tillfälle för ett årligt gemensamt möte hade kunnat vara 

vid Marinstridsdagarna som anordnas en gång per år. Vi vill dock poängtera att syftet med 

mötet är att cheferna själva ska få sätta agendan och de ska känna att de kan tala fritt. Därför 

bör normalt inte andra än fartygscheferna delta vid mötet och det bör präglas av en öppenhet 

och att det man pratar om där inte sprids vidare. 

Mentorskapsprogram för blivande och nytillträdda fartygschefer 

Det sista förslaget vi har för att utveckla och stötta fartygscheferna är ett 

mentorskapsprogram. Vi föreslår att blivande och nytillträdda fartygschefer erbjuds en mentor 

i form av en nuvarande eller tidigare fartygschef. Vi tror att detta hade kunnat stärka cheferna 

i sin nya roll och gjort att de som eventuellt kände sig osäkra och inte tillräckligt förberedda 

kunde få stöttning av en äldre kollega. Att ha en kollega som är eller har varit i en liknande 

befattning som man som ny kan fråga om råd eller bara få prata av sig med tror vi skulle 

upplevas som ett bra stöd för en ny fartygschef. Mentorn kan då hjälpa till att diskutera frågor 

som till exempel handlar om ansvaret som fartygschef, värdegrund, personalansvar och vad 

det innebär samt att det självklart finns utrymme att diskutera taktiska avvägningar och 

mycket annat. 
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