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Results: At the end of our study we were able to say that there were different types of leader-

ship, depending on the type of organisation. The Swedish army has a distinct structure when it 

comes to leadership and communication. However, even if the structure is based on a hier-

archical pyramid, meaning that all the final decisions are the prerogative of the commanders, 

it is more and more common to initiate dialogue in this organisation.  The lack of knowledge 
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Number of pages: 60 plus appendix

Program: Program for International Communications

University: Kalmar University

Institution: Institution of Communication and Design

Period: Spring 2009

Examiner: Sara Hamqvist

Tutor: Britt-Marie Ringfjord

2



  
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING                                                                                                                               ...........................................................................................................................  6  
1.1 Syfte ................................................................................................................................. 6
1.2 Forskningsfråga.................................................................................................................6
1.3 Avgränsning ..................................................................................................................... 7
1.4 Tidigare forskning ............................................................................................................7

2. TEORI                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  8  
2.1 Organisationsteori: Classical approach............................................................................. 8
2.2 Ledarskap.......................................................................................................................... 9

2.2.1 Karisma och karismatiskt ledarskap....................................................................... 10
2.2.2 Demokratiskt ledarskap.......................................................................................... 11
2.2.3 Auktoritärt ledarskap.............................................................................................. 12
2.2.4 Låt-gå ledarskap .................................................................................................... 12

2.2.5 Chef vs ledare...............................................................................................................13
2.3  Intern och extern kommunikation.................................................................................. 14

2.3.1 Uppward communication....................................................................................... 15
2.3.2 Downward communication.....................................................................................16

2.4  Leadership message model ........................................................................................... 16
2.5 Militär organisation: top-down....................................................................................... 18

3. METOD                                                                                                                                    ................................................................................................................................  20  
3.1 Val av metod .................................................................................................................. 20
3.1.1 Insamling av data......................................................................................................... 20
3.1.2 Etik............................................................................................................................... 20
3.1.3 Urval: informanter........................................................................................................20
3.1.4 Struktururval: intervju..................................................................................................21
3.1.5 Enkätundersökning ......................................................................................................21
3.1.6 Struktururval: enkätundersökning................................................................................22
3.1.7 Urval: respondenter......................................................................................................22
3.1.8 Validitet och reliabilitet .............................................................................................. 22

4. EMPIRI                                                                                                                                     .................................................................................................................................  24  
4.1 Informanter: kort presentation........................................................................................ 24
4.2 Intervjufrågor.................................................................................................................. 24
4.2.1 Vad är ledarskap och vad innebär det att vara en ledare?............................................ 24
4.2.2 olika typer av ledarskap............................................................................................... 25
4.2.3 Chef och ledare............................................................................................................ 27
4.2.4 Föds man till ledare eller är det något man blir?..........................................................28
4.2.5 Intern och extern kommunikation................................................................................ 29
4. 3 Enkätundersökning ........................................................................................................33
 4.3.1 Vad är ledarskap?........................................................................................................33
4.3.2 Karisma och karismatiskt ledarskap............................................................................ 34
4.3.3 Vem kan bli ledare?..................................................................................................... 35
4.3.4 Vad kännetecknar en god ledare?................................................................................ 35
4.3.5 Chef och ledare............................................................................................................ 36
4.3.6 Föds man till ledare eller blir man det?........................................................................37
4.3.7 Hur ser kommunikationen ut inom det militära?......................................................... 37
4.3.8 Hur bör en bra ledare kommunicera?...........................................................................38

3



  
5. ANALYS                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  39  

5.1 Vad är ledarskap och vad innebär det att vara en ledare?............................................... 39
5.2 Karisma och karismatiskt ledarskap............................................................................... 40
5.3  Chef och ledare.............................................................................................................. 41
5.4 Vem kan bli ledare?........................................................................................................ 42
5.5 Ledarskap och kommunikation.......................................................................................43
5.6 Extern kommunikation....................................................................................................44

6. DISKUSSION                                                                                                                           .......................................................................................................................  46  
7. SLUTSATS                                                                                                                               ...........................................................................................................................  49  
8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING                                                                               ...........................................................................  50  
9. KÄLLOR                                                                                                                                  .............................................................................................................................  51  

Facklitteratur......................................................................................................................... 51
Internetkällor.........................................................................................................................53

10. BILAGOR                                                                                                                               ...........................................................................................................................  54  
  10. 1 Intervju frågor............................................................................................................ 54
10.2 Bilaga: enkätundersökning ...........................................................................................55

4



1. INLEDNING
Ledarskap  är  ett  stort  begrepp  som  omfattar  otroligt  många  domäner  såsom  politik, 

organisationer och naturligtvis det militära. Så länge man kan minnas har ledarskap och det 

militära  livet  hängt  ihop.  Olika  krig  genom  tiderna  har  präglats  av  olika  bra  ledare. 

Omvärlden såsom civila företag påverkar även denna organisation. I ”Moderna, symboliska 

och postmoderna perspektiv”,  menar författaren Hatch (1997) att vi lever i ett föränderligt 

samhälle  och  därför  inte  kan  ta  något  för  givet.  Så  är  det  även  inom  det  militära  där 

uppdatering  är  A-O  och  en  förutsättning  för  att  kunna  informera  och  planera  sin 

kommunikation. 

Den  svenska  militära  organisationen  har  genomgått  stora  förändringar  på  senare  år.  Här 

handlar det om kommunikationen förändrats och hur ledarskapet därmed fått anpassa sig till 

den nya synen på kommunikation. Här är dialoger alltmer vanligt, men kan inte tillämpas hur 

som helst eller ges plats när som helst. Beroende på om det är så kallat skarpt läge, det vill 

säga om det är krigstider eller hotande situationer, förändras organisationen till en anpassad 

struktur. Till skillnad från ett stabilt läge som Sverige idag befinner sig i, det vill säga 200 år 

utan att ha varit i krig, påverkas ledarskapet.

 Ledaren i en hotad situation måste anpassa sitt sätt att leda och ofta innebär detta en mer 

strikt kommunikation och ledarskap. Här handlar det om att agera snabbt, och detta innebär 

att fatta beslut omgående. Det finns ingen tid för diskussion och dialog, som man annars i ett 

fredligt läge oftast inbjuder till. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa hur ledarskap ser ut inom den militära organisationen, 

hur kommunikationen fungerar samt skillnaden mellan chef och ledare inom denna sfär. Vi 

valde att skriva om militärt ledarskap, ett ämne som för oss var helt okänt. Därför är denna 

uppsats  ett  försök  att  förstå  och  tolka  den  svenska  militära  organisationen,  utifrån 

undersökningar i form av intervjuer och enkätundersökning.   

1.2 Forskningsfråga
Kommunikation och ledarstilar: exempel från den militära sfären

• Vad anses karaktärisera en militär ledare inom det svenska försvaret?

• Hur uppfattas karisma och karismatiskt ledarskap inom det militära? 



• Vad anses skilja mellan en militär chef och en militär ledare?

• Hur ser kommunikationen ut inom denna organisation?

Dessa frågor står i grund för det som vi ämnade analysera och fördjupa oss i, när det handlar 

om ledarskap och kommunikation inom den svenska militära organisationen. 

1.3 Avgränsning 
I denna uppsats valde vi att bortse ifrån ledarskap i allmänhet, ledarskap ur historiskt samt 

genusomfattande  perspektiv.  Vi  lade  istället  fokus  på  nutidens  ledarskap  och  valde  att 

begränsa oss till hur det militära ledarskapet uppfattas, samt hur kommunikationen fungerar 

inom denna verksamhet.  

1.4 Tidigare forskning 
Ledarskap  är  ett  ämne  som  väcker  intresse  både  hos  allmänheten  och  akademiker. 

Ledarskapskurser  blomstrar  i  Sverige.  Intresset  för  området  fortsätter  att  öka och allt  fler 

uppsatser dyker upp som grundas på just ledning och ledarskap. När det kommer till vårt 

valda område finns det uppsatser om militärt ledarskap, där en speciell bas eller ett speciellt 

yrkesområde  beskrivs,  som till  exempel  svenska  flygvapnet  och  krigs  situationer.  Vi  har 

däremot funnit ett fåtal som har med kommunikation att göra. De flesta uppsatser grundas på 

hotade situationer och militära chefer som väljer att efter en lång tid inom försvaret,  byta 

område till det civila, där de har fördel av att kunna leda och delegera.



2. TEORI
Vi  har  i  denna  uppsats  begränsat  oss  till  teorier  som  vi  anser  relevanta  för  att  vår 

forskningsfråga skall  bli  besvarad på ett  så korrekt sätt  som möjligt.  Alla teorier  kan lätt 

appliceras till militärt ledarskap och kommunikation som vi har valt att studera. 

2.1 Organisationsteori: Classical approach
Under den industriella revolutionen och dess utveckling, lade man mest fokus på effektivitet 

och produktivitet. Det handlade om hur arbetarna skulle producera så mycket som möjligt, 

under en begränsad tid. Den amerikanska ingenjören Frederick Winslow Taylors principer 

baseras  på  strikt  och  funktionell arbetsfördelning.  En  grundpelare  i  hans  teori  är  att  den 

intellektuella  delen  som  innefattar  tänkande  och  planering  skall  stå  under  ledningens 

uppgifter, medan det manuella bör lämnas till arbetarna som skall utföra de uppgifter som 

ledningen planerar.  Taylors ståndpunkt var den att”organizational managers are best suited 

for thinking, planning and administrative tasks. In contrast, organizational workers are best  

suited for labouring” (Miller, 2003: 15). Det är även viktigt enligt Taylor att arbetet utförs av 

de mest kvalificerade, det vill säga de mest kompetenta (Miller, 2003). 

Även om Taylors teori har gjort honom till ”the enemy of the working man” (Miller, 2003: 

16), var en av de ledarprofilerna under den klassiska skolan som, trots synen på regelstyrning 

och kontroll, önskade att medarbetarna skulle få arbeta under bra förhållanden. Här skulle 

arbetsförhållanden och bättre lön höja motivationen hos de anställda. Han menade då att ”det 

som är bra för företaget, är också bra för arbetarna” (Maltén, 2000: 96). 

Taylors syn på organisation stämmer till en viss del med tyska sociologen Webers teori om 

byråkrati  som är  baserad  på  en  väl  definierad  hierarki  på  arbetsplatsen,  det  vill  säga  att 

strukturen skall vara klar och tydlig så att var och en har en specificerad uppgift. Han menar 

att ledningen har i ansvar att kontrollera hur arbetsuppgifterna genomförs. 

Till skillnad från Taylor -vars syn på organisation är att uppgifterna skall vara tydliga och att 

den underordnade måste lyda flera chefer-, argumenterar Fayol för en enklare organisation. 

De viktigaste grunderna i hans administrativa teori är att en organisation skall vara så enkel 

och lätt att förstå som möjligt, samt att den anställde bör få order från enbart en chef som 

uppmuntrar kåranda och initiativtagande. Taylors syn på hur en organisation skall se ut och 



verka kan jämföras med en pyramid, ”med en bred bas och en avsmalnande topp”, där order 

utgår ifrån chefen till medarbetaren, via avdelningschefen (Maltén, 2000: 99)

2.2 Ledarskap
Ledarskap skall spegla visioner, uppdraget i stort och organisationsstrategin inom den egna 

verksamheten. Denna bör tala om åt vilket håll organisationen riktas, hur den skall nå dit och 

vilka som skall göra detta möjligt. Det handlar om att förstärka vad organisationen står för 

och vad dess aktörer tror på samt eftersträvar (Baldoni, 2003). 

En av de största forskarna inom ledarskap, Mintzberg har genom observationer, kommit fram 

till ett ”klassifikationssystem för ledarfunktioner. 

• Informationsfunktioner: informationsspridning i  form av övervakning, spridning  

av information ”nedåt” till nyckelpersoner, till exempel informella ledare, samt 

uppgiften som talesman och företrädare, varvid kommunikationen går åt andra 

hållet, det vill säga ”uppåt” och ”utåt”

• Beslutsfunktioner:  inkluderar  roller  som  initiativtagare,  problemlösare  och 

resursfördelare.

• Samspelsroller:  avser  ledaren  som symbolfigur,  nätverksansvarig  och  visionär  

nyskapare” (Maltén, 2000: 55).

Kaufmann & Kaufmann (1998) ser två huvuddimensioner i ledning: 

Generalitet: i denna kategori ingår allt  som har med ledning i allmänhet att göra, oavsett 

verksamhet. I detta sammanhang, måste ledaren kunna samla medarbetarna runt de viktiga 

målen och kunna kommunicera på bästa sätt med dem. 

Individen:  här  handlar  det  om att  ledning är  något  som införskaffas  eller  har  biologiska 

grunder (Kaufmann & Kaufmann, 1998).

Det finns olika typer av ledarskap, vilket innebär att ledarskap kan vara kontextuellt, vad man 

kan  kalla  situationsberoende.  Enligt  Maltén  (2000),  existerar  ett  ”situationsanpassat  

ledarskap” där ledaren genomför en analys av vilken typ av ledarskap som lämpar sig bäst. 

Det är hans uppfattning att den typ av ledarskap man väljer beror på:

• Medarbetarnas kunskap, erfarenhet och ”innovationsbenägenhet” 

• Hur svåra uppgifterna är och vilken inriktning det handlar om (Maltén, 2000).



Däremot tycker en del att det är omgivningen, systemen och organisationens struktur som 

påverkar i detta sammanhang.  Ledaren utgör endast en symbolfigur. Kaufmann & Kaufmann 

(1998) betonar att en ledare måste ha vissa färdigheter, det vill säga kompetens. 

  

Müllern  &  Elofssons  (2006)  definition  av  ledarskap  är  att  det  handlar  om förmågan  att 

kommunicera, och samspela, snarare än makt och position. Maltén (1998) är av samma åsikt 

och menar att ledarskap är som ”ett mellanmänskligt samspel med individer och grupper i  

syfte  att  nå uppställda mål och lösa förelagda uppgifter”(1998:104). Enligt  Yukl  (2006), 

finns det hur många definitioner som helst om ledarskap men de flesta är överens om att det 

handlar  om  påverkan,  ”it  involves  an  influence  process  concerned  with  facilitating  the  

performance of a collective task” (2006:20). Att leda kräver en del egenskaper och det allra 

viktigaste är att ha inflytande. Det gäller att få omgivningen att identifiera sig med ledarens 

värderingar (Mossboda, Peterson & Rönnholm, 2007). 

2.2.1 Karisma och karismatiskt ledarskap
Karisma betyder ”nådegåva, att vara speciellt gynnad av gudarna” (Lindskoug, 1979: 11). 

Detta innebär att den karismatiska individen besitter så kallade gudomliga krafter genom att 

åstadkomma mirakel (Yukl, 2006). Klein & House som citeras av Müllern & Elofsson (2006) 

definierar karisma som ”en eld som antänder efterföljares energi och engagemang så att de  

presterar  utöver  de  ålagda  arbetsuppgifterna”  (2006:  19).  En  ledares  karisma  föds  då 

medarbetarna uppfattar sin ledare som karismatisk. Det handlar om vilken image som skapas 

av medarbetarna och hur ledarens önskade profil stämmer överens med den uppfattning som 

finns  om honom/henne.  Detta  innebär  att  karisma handlar  om relationer,  speciellt  mellan 

ledaren och de underordnade (ibid.). Det kan även handla om jämlikas uppfattningar, det vill 

säga mellan parter som befinner sig på samma nivå. Det är inte enbart de underställda som 

skapar en bild av att ledaren är karismatisk utan alla de aktörer som ingår i verksamheten och 

på så sätt har samtliga en roll i organisationen.  

Den karismatiska ledaren formulerar en vision. Denne förväntas kunna lösa alla problem och 

har dessutom inflytande som gör att han/hon kan få andra att handla enligt hans/hennes vilja, 

utan att ifrågasätta eller se till de konsekvenser som kan uppstå. En grupp med karismatisk 

ledare har fullt förtroende för sin ledare och följer hans/hennes minsta vink. Han kan knepen 

att  tilltala  sin  publik,  till  deras  hjärta  och  själ.  Enligt  Kaufmann  &  Kaufmann  (1998), 



fokuserar karismatiska ledaren på att skapa förtroende så att hans/hennes medarbetare lätt kan 

identifiera sig med organisationens mål, samt att de känner sig delaktiga och motiverade att 

genomföra sina uppgifter. 

Förutom sin naturliga karisma, har den karismatiska ledaren goda kommunikationskunskaper, 

eftersom han är skicklig när det  gäller  retorik.  Denne kan konsten att  övertala sin publik 

genom att  ”marinera sin omgivning  med betydande intellektuella energimängder” (Schager 

citerad av Müllern & Elofsson, 2006: 19). Schager (2006) tilläger att ”karismatiska individer  

är  mycket  kommunikativa  och  pedagogiskt  drivna  med  särskilda  talanger  för  att  tala  i  

pregnanta liknelser och bilder” (2006: 19). Den karismatiska ledarens sätt att leda grundas 

mest  på  deltagande,  dialog  och  värderingar.  Självtillit,  omtänksamhet,  empati  för  sina 

medarbetare är bland annat egenskaper som karakteriseras den karismatiska ledaren (Müllern 

& Elofsson: 2006).

2.2.2 Demokratiskt ledarskap
Ett annat stort namn inom ledarskapforskning är Kurt Lewin, en av grundarna till modern 

Socialpsykologi.  Lewin utgick ifrån teorin om att  personlighet  och omgivning har en stor 

betydelse  och  inverkan  på  människans  beteende.  Lewin  och  Lippit  delade  in  pojkar  i 

elvaårsåldern i fyra olika grupper med fem pojkar i vardera group.  Varje group tilldelades en 

ledare. Samtliga ledare hade olika karaktärer och påverkade därför produktiviteten inom sina 

grupper på olika sätt.  Därefter  drogs slutsatsen att  det fanns tre  olika typer  av ledarskap, 

beroende på om det rör sig om en demokratisk ledare, en auktoritär ledare eller en ”låt-gå” 

ledare.

Den demokratiska ledaren fungerar som handledare i gruppen. Han/hon är delaktig i olika 

arbetsprocesser, lyssnar  på sina medarbetare och tar hänsyn till  deras synpunkter (Lenner-

Axelson & Thylefors, 1991). 

Den demokratiska ledaren fattar beslut tillsammans med sina medarbetare, han/hon talar med 

sina underställda och inte till dem. Denne uppmuntrar gärna ansvarstagande, därför fungerar 

han/hon som ”hjälp till självhjälp” och ”finns till hands när någon behöver råd och hjälp” 

(Maltén, 2000: 63).



I och med sin självsäkerhet, är den demokratiska ledaren inte rädd för att ifrågasätta vare sig 

själv  eller  andra.  En  demokratisk  ledare  lägger  fokus  på  gruppens  välbefinnande,  vilket 

resulterar i att de anställda känner sig trygga, uppskattade och motiverade. 

Lewins experiment om olika ledarstilar påvisar att de demokratiskt ledda är de som gör bästa 

arbetet,  med  anledning  av  att  de  har  den  kompetens  som  krävs  för  att  genomföra  sina 

uppgifter, samt att de kan ta ansvar och arbeta självständigt (Lenner-Axelson & Thylefors, 

1991).

2.2.3 Auktoritärt ledarskap
Till  skillnad från den demokratiska ledaren,  prioriterar  inte den auktoritära  ledaren någon 

dialog,  på grund av att  han/hon inte främjar nya  idéer.  Det är han/hon som har det fulla 

avgörandet i sin hand för hur en uppgift eller order skall utföras samt när och var den skall 

träda i kraft. Enligt Maltén (2000), styr den auktoritära ledaren med, vad man brukar kalla 

”järnhand” det vill säga han/hon håller en klar och tydlig distans till gruppen, tar helt egna 

initiativ och avgör själv alla beslut. 

Lenner-Axelson & Thylefors  (1991) instämmer  och menar  att  den auktoritära ledaren har 

tendens  att  inte  lita  på  sina  medarbetare,  ”oavsett  personalens  resurser,  erfarenhet  och 

värderingar”  (1991:93).  Ledaren  betraktar  sina  underordnade  som minderåriga  i  konstant 

behov av att  kontrolleras.  Hans motivation är att  individen inte kan ta något ansvar.  Den 

auktoritära  ledaren  bryr  sig  inte  om  att  vara  omtyckt  av  sin  omgivning, 

företagets/verksamhetens behov kommer före arbetarnas behov eller  själstillstånd. De som 

verkar under en auktoritär ledare producerar mest, men de kan vare sig arbeta självständigt 

eller  ta  egna initiativ  (Lenner-Axelson  & Thylefors,  1991).  I  dagsläget  är  det  auktoritära 

ledarskapet nästintill avvecklat och istället efterfrågas det demokratsiska ledarskapet.  

2.2.4 Låt-gå ledarskap 
Den tredje ledaren som Lewin uppmärksammade i sitt experiment är ”låt-gå” ledaren. Denna 

typ  av  ledare  är  inte  lika  bestämd och  tydlig  som den demokratiska  och  den auktoritära 

ledaren.  Här  vill  ledaren gärna slippa  fatta  beslut.  Dessutom håller  han/hon sig  ”utanför,  

lämnar gruppen åt sig själv, låter den göra vad den vill, när och på vilket sätt det passar  

gruppen” (Maltén, 2000: 63). Låt-gå ledaren sätter inga gränser och delar inte med sig vare 

sig information eller kunskap. Ett sådant ledarskap skapar frustration, aggressiv hållning och 



nonchalans hos de underordnade som inte kan lita på att deras ledare klara sina uppgifter eller 

tar hänsyn till deras intressen (Lenner-Axelson & Thylefors, 1991).

Lewin & Lippits experiment visade att denna typ av ledarskap medförde konsekvenser, då 

barnen inte hade förmågan att jobba självtändigt, samarbeta eller producera lika mycket som 

andra barn med andra typer av ledare.

2.2.5 Chef vs ledare
Att vara chef

Om man är vänlig är man för snäll.

Om man är allvarlig är man en surkart.

Om man är ung begriper man ingenting.

Om man är äldre är man en stofil.

Om man talar med var och en är man en pratkvarn.

Om man inte pratar med alla är man dryg.

Om man talar med facket flörtar man med arbetstagarna.

Om man inte talar med facket kan man inte MBL.

Om man fordrar att föreskrifter skall hållas är man kinkig.

Om man inte gör det är man slapp.

Om man går regelbundet omkring på avdelningen så snokar man.

Om man inte går omkring är man oengagerad.

Om man försöker rätta till klagomål har man inte delegerat.

Om man inte gör det är man likgiltig.

(Granberg, 1982)

Man skall ha Jobs tålamod, vara tjockhudad som en noshörning, listig som en räv, ha mod 

som ett lejon, vara blind som en fladdermus och stum som en sfinx… och ändå tycks man 

vara en arbetsmiljöfara (Granberg, 1982.)

Enligt Mossboda & al. (1998), chefskap handlar om position medan ledarskap handlar om 

relation. Författarna tilläger ”du vet tydligt vilken dag du blev chef och du fortsätter att vara  

chef tills du lämnar uppdraget. Ledarskapet däremot är något du förvärvar och som både kan 

förloras eller förstärkas beroende på ditt eget agerande” (1998:9).

Malténs (2000) syn av chefskap är att det har en ”patriarkisk” grund och innebär ”en formell  

position i en organisatorisk hierarki” (2000: 13), vilket leder till att chefen blir beroende av 



denna struktur. Här är det chefen som bestämmer över sina underordnades öde. Detta kan 

appliceras  inom  det  militära,  där  rollerna  är  tydliga  mellan  befäl  och  soldater.  Chefen 

förväntas vara både sträng och human samtidigt som han/hon är lyhörd och öppen för nya 

idéer. 

Att  vara  chef  innebär  att  man tilldelas  auktoritet,  makt  och  befogenheter  från  ledningen. 

Chefskap innebär också att utföra allt som rör planering, budgetarbete, kontroll, med andra 

ord byråkratiska uppgifter. Därför förväntas även prestation och resultat (Engquist, 1992). 

Till skillnad från chefen, tillhör ledaren gruppen. Han/hon är mycket mer accepterad och får 

mer gehör  hos medarbetarna.  Chefen lägger fokus på struktur  och resultat  medan ledaren 

hellre fokuserar på sina medarbetare, hur de tänker, vad de känner, och hur de agerar. 

Enligt Maltén (1998) kännetecknas en god ledare efter tre egenskaper: 

1. Kompetens

2. Vara förstående och lyhörd. 

3. Överblick. 

En ledare kan vara en chef, men kan en chef vara ledare? Enligt Mossboda & al. (1998), är 

båda delarna viktiga, ”att vara chef men inte ledare gör det ofta svårt att få medarbetarna  

med sig.  Att  endast  vara ledare innebär att  du inte använder dina befogenheter att  fatta 

beslut och därför blir kraftlös i handling” (1998: 10). Idealet vore att kunna förena chefskap 

och ledarskap,  detta  skulle  i  så  fall  leda  till  stöd  och delaktighet,  från  både ledning och 

underordnade, vilket underlättar i det dagliga arbetet.

2.3  Intern och extern kommunikation
Falkheimer (2001) definierar intern kommunikation som den information som delas inom en 

organisation. Informationen kan komma från olika håll, både från ledningen till underordnade 

men  även  mellan  medarbetare  det  vill  säga  medaktörer  på  samma  nivå.  Den  externa 

kommunikationen handlar om organisationen och dess interaktion med omvärlden. 

Den  interna  kommunikationen  innebär  fyra  funktioner.  Det  handlar  om  att  sprida  och 

genomsyra  mål,  såsom uppgifter  och regler  som bör gälla  för verksamheten.  Den interna 

kommunikationens andra uppgift innebär att koordinera aktiviteter inom organisationen. De 

tredje  respektive  fjärde  funktionen  handlar  om  att  förse  ledningen  med  information  och 

upplysningar  om  det  tillstånd  som  råder,  om  tillförlitligheten  i  sin  nedåtriktade 



kommunikation, samt att socialisera in medarbetarna i den kultur som tillhör organisationen 

(Larsson, 2001). En förutsättning är att, alla ska känna sig jämlika i processen, det vill säga att 

det inte ska finnas maktskillnad mellan de involverade. Det är samma princip som figurerar i 

Habermas idealmodell för kommunikation där balans, dialog och förståelse är viktiga. Ju mer 

arbetarna känner sig delaktiga och positiva, desto mer presterar dem, på grund av att de har 

större engagemang, motivation och målinriktning. Det är även viktigt att medarbetarna har 

tillit till den som ger informationen, så att de kan identifiera sig med honom/henne. Detta ökar 

förtroende för avsändaren, samt minskar missförståelse och konflikter (Falkheimer, 2001).

Intern  kommunikation  och  extern  kommunikation  innebär  dock  två  oskiljaktiga  begrepp, 

enligt Falkheimer (2001) som tilläger att arbetarna är ambassadörer för deras organisation. 

För  en  effektiv  extern  kommunikation,  krävs  det  dock  kommunikationsmedel  såsom 

annonser, radio,  tv, media och sist inte minst webben. Företag, myndigheter och försvaret 

använder sig av dessa medel för att synliggöra sin verksamhet. 

2.3.1 Uppward communication
Kommunikation är  en interaktionsprocess  där  parterna  påverkas av varandra,  man kan då 

prata om cirkulärt förhållande. När parterna ligger på samma nivå, det vill säga, när de är 

jämlika och ingen dominerar den andra i processen, talar man om symmetriska förhållanden. 

Det  kan  handla  om  överbefäl  från  olika  enhetsuppgifter,  eller  chefer  från  olika 

ansvarsområden.  Det  kan dock inträffa  att  en  av  parterna  dominerar  den  andra,  vilket  är 

vanligt  när  det  handlar  om  en  chef  som  talar  med  sina  medarbetare,  eller  när  högsta 

befälhavare  tilltalar  sina  underställda.  Sådana  förhållanden  är  komplementära,  (Engquist, 

1992).  

Greenberg  (2002)  definierar  uppward  communication  som  information  som  utgår  från 

medarbetarna till ledningen. Det kan handla om förslag, idéer som medarbetarna vill delge 

sina ledare. Uppward communication kan också syfta till de informationer som medarbetarna 

har  fått  och  som berör  deras  organisation,  exempelvis  intern  information  i  form av  nya 

policies och riktlinjer som gäller inom organisationen.

Denna  typ  av  information  är  ovanlig.  Studier  har  visat  att  kommunikationsinitiativ  från 

underordnade inträffar mindre än en gång var fjärde vecka (Greenberg, 2002). Anledningen är 



att de flesta uttrycker sig kort och använder sig av vad som kallas för ”Mum effect”, när de 

kommunicerar med sina chefer. De har även tendens att bara kommunicera positiva nyheter 

och dölja allt som är negativt. Att de flesta dessutom inte vågar vara ärliga mot sina chefer 

anses bero på rädsla av repressalier. Ledarens beslut kan i sådana situationer påverkas och det 

kan  leda  till  att  kommunikationen  förvrängs.  Studier  har  visat  att  trots  att  ”95  %  av 

Verkställande direktörer försäkrat att de inte skulle ta några åtgärder mot dem som kommer  

med dåliga nyheter, vågar ändå inte hälften av de underordnade att riskera sina jobb, genom  

att kommunicera dåliga nyheter till sina chefer”, ( 2002: 201).

2.3.2 Downward communication
Downward  communication  eller  nedåtriktad  kommunikation  är  information  som går  från 

ledningen ner till  de anställda. Det kan till  exempel handla om viktiga informationer som 

berör  företagets  policy.  I  denna  typ  av  kommunikation,  ger  ledningen/chefen  direktiv, 

riktlinjer eller order till de underordnade, som också kan få feedback från ledningen. ”Brist  

för konturer och apati” är enligt Engquist (1992), de argumenten som chefen använder sig av 

för att motivera sin dominerande position, medan de underordnade ser hans position som en 

anledning till  varför de inte initierar dialog och håller sig därmed tillbaka. Både chef och 

underordnad betraktar sig som offer i detta sammanhang. Deras förhållande är alltså linjärt. 

Enligt Greenberg (2002), har denna typ av kommunikation sina brister. Det största problem är 

att informationen lät kan förvrängas på grund av att den går genom olika mellanhänder. 

Jacobsen & Thorsvik (2008) anser att risken för att informationen förvrängs ökar kraftigt när 

den går genom mellanchefer som har tendens att medvetet filtrera den informationen som ska 

till underordnade. 

Kaufmann och Kaufmann (1998) är av samma åsikt och tilläger att förvrängd kommunikation 

kan komma från ledarna som medvetet  eller omedvetet  inte delge all  information till  sina 

medarbetare. Ledningen censurerar, filtrera, manipulera, samt håller tillbaka informationen. 

Detta beror på att arbetarnas moral och engagemang inte ska kunna påverkas. 

2.4  Leadership message model 
Ett  ledarskapsmeddelande  måste  ge  information  lika  väl  som  det  skall  öppna  vägen  för 

deltagande hos mottagaren, det vill säga dess publik. Det handlar om fyra olika uppgifter eller 

aspekter som meddelandet skall fylla: inform, involve, ignite och invite. Det första är inform 

som innebär att ge medarbetarna information om vad det handlar om och vilken åtgärd som 

krävs. Även om det handlar om en nyhet av negativ karaktär är det ledarens skyldighet att 

underrätta sina underställda och sina medaktörer samt att förklara situationen som råder. Det 



är också av stor vikt  att  ledaren är synlig och hörs även när det inte finns något nytt  att 

rapportera (Baldoni, 2003). 

Figur 2:1 Leadership message model, Baldoni, 2003

Det andra steget involve handlar om att involvera andra aktörer inom den egna organisationen 

för  att  nå  större  räckvidd  och på  bästa  sätt  få  ut  sitt  meddelande,  och  därefter  emottaga 

feedback.

Tredje fasen ignite, innebär kreativitet, inlevelseförmåga och innovation.  Den fjärde och sista 

delen är att  inbjuda,  invite,  folket  för deltagande i  verksamheten vare sig det handlar  om 

tillfredställelse av ett mål eller omformningen av kulturen. 

En lyckad ledarskapskommunikation handlar om att alla dessa fyra hela tiden skall finnas i 

åtanke hos ledaren för att denne skall lyckas motivera, inspirera och inbjuda till deltagande. 

Meddelandet är den viktigaste delen i presentationen. Enligt Baldoni (2003), skall man se 

meddelandet som ett trettio minuters inslag som mottagaren inte skall kunna glömma. 

Enligt Baldoni (2003), en ledare bör fråga sig sju frågor för att underlätta denna process är:

• Varför informerar jag och vad vill jag ha sagt?

• Hur kan jag nå trovärdighet?

• Vad vill jag att publiken ska minnas?

• Hur kan jag summera mitt meddelande inom tidsramen? 

• Hur blir publikens reaktion?

• Hur kan jag bäst färga mitt meddelande för att påvisa klarhet?



• Om jag gör misstag hur kan jag gå till väga för att återfå trovärdighet?

Skulle ledaren förlora sin trovärdighet bör denne tänka på tre saker: att han är skyldig sin 

publik en förklaring till sitt  handlande, då bör han be om ursäkt och ge medgivande eller 

någon form av erkännande och visa på skuld och ånger, samt finna lösningar för att återfå sin 

trovärdighet igen genom att göra rätt för sig (Baldoni, 2003).

2.5 Militär organisation: top-down
Det svenska ordet för detta begrepp top-down brukar förklaras med vad vi kallar toppstyrning. 

Detta innebär att man som medarbetare inte har mycket att säga till om när det handlar om 

beslut.  Denna struktur  innebär att  ledningen har bestämt att  satsa  på mer kvalitet  när  det 

handlar om nivåer vilket innefattar research och starkt engagemang. Förändringsarbete är dess 

andranamn. Strukturen skall ha ett stort värde inom organisationen och det bör innebära en 

stor förändringspotential (Franzén, 1996). Däremot när det handlar om en mer friare hierarki 

så ges det plats för friare dialog.  Detta gör att medarbetarna känner sig mer involverade i 

informationen  och  organisationens  målsättning.  Att  som  medarbetare  kunna  ha  denna 

funktion uppmuntrar till att arbeta längs med den uppsatta arbetslinjen inom den organisation 

de verkar och är delaktiga i (Ashkenas, 1997).  Top- Down brukar man förknippa till diktatur 

på grund av den negativa laddning som finns.  En ”Vi och Dem” situation är något som 

uppstår. Man kan även tolka denna modell som den klassiska pyramiden beskriver. Längst 

upp i  toppen finns ledningen under  dem är underchefer  som i  sin  tur  vidarebefordrar  sin 

information neråt i pyramiden (systemet), längst ned når man medarbetarna som har i uppgift 

att utföra de order som ges uppifrån via mellanhänder.

Henri  Fayol,  en  av  de  föregångarna  inom  organisationsteorins,  förespråkade  en 

pyramidformad hierarki. Här delas organisationens aktörer in i olika nivåer. Som modellen 

nedan,  finner  man högsta  ledningen  i  toppen  och  allt  längre  ned finner  man  finner  man 

resterande aktörer i organisationen. 

Figur 2:2 Model för organisation med hierarkisk uppbyggnad, Bakka & al., 1993 



Den andra nivån i hierarkin utgörs av ett mindre antal arbetsledare 

I den militära organisationen kan man sammankoppla dessa med officerare som har specifika 

arbetsområden. På lägre nivåer i hierarkin finns de som man både inom företagsvärlden kallar 

för underställda eller medarbetare (Gorpe, 1989). 



3. METOD
I  detta  kapitel  redogör  vi  hur  vi  valde  att  gå  tillväga  i  vår  uppsats,  för  att  besvara  vår 

frågeställning.  

3.1 Val av metod 
Vi  valde  att  använda  oss  av  en  kvalitativ  undersökning  men  vi  gjorde  även  en  mindre 

triangulering. Denna metod är ett sätt att stärka kvaliteten i en studie och innebär att man 

använder  sig  av  olika  metoder,  det  vill  säga  både  en  kvalitativ  och  en  kvantitativ 

undersökning  (Ekström,  Larsson,  2000).  Vi  valde  denna  metod  för  att  få  fram  våra 

informanters  och  kalmarbornas  åsikter  och  uppfattningar  om  den  svenska  militära 

organisationens ledarskap och kommunikation. 

3.1.1 Insamling av data
Vi samlade in data i denna uppsats genom att via facklitteratur få insikt i ämnet ledarskap med 

fokus på det militära. Tack vare de teorier som vi fann i facklitteraturen och på nätet, kunde vi 

fortsätta vårt arbete att utforma de intervjumallar och den enkät som skulle utgöra materialet 

för  våra empiriska  studier.  Vi  genomförde en enkätundersökning och fyra  intervjuer  med 

personer som har insyn i den svenska militära sfären. 

3.1.2 Etik
När det kommer till lagen om etikprövning är detta något som man noga skall överväga då 

denna lag omfattar all forskning som har med personuppgifter och känslig data att göra. Som 

det  framgår,  är  syftet  med  lagen  att  ”skydda  den  enskilda  människan  och  respekten  för  

människovärdet  vid  forskning”  (Lag  2003:  460 om etikprövning  av  forskning  som avser  

människor: www.epn.se).  

Vi har använt oss av intervjuer i vår empiri och på grund av etiska skäl har vi valt att inte 

namnge våra informanters namn. Vi vill påpeka att våra informanter var väl medvetna om 

deras roll i vår undersökning. Detta ansåg vi lämplig när det handlar om yrkesmän från något 

så känsligt som från svenska militära organisationen.

3.1.3 Urval: informanter
När det kom till urvalet av informanter valde i att söka personer med kunskap och erfarenhet 

av militärlivet. Vi tog kontakt med fyra personer som har goda erfarenheter av information, 

kommunikation och ledarskap inom svenska försvaret, men som även är och tidigare har varit 

http://www.epn.se/


verksamma inom denna organisation. Detta gav oss en bredd när det kommer till att analysera 

vår empiri. Vi tog kontakt med våra informanter via e-post och telefon och bokade in tider för 

intervjuer. 

3.1.4 Struktururval: intervju
Våra  intervjuer  genomfördes  både  via  telefon  och  i  form  av  personlig  intervju.  I  denna 

uppsats kommer vi att använda oss av ordet ”informant” då vi syftar på Informant A (IA): 

före detta kapten på ubåtsdivisionen, Informant B (IB): lärare inom militär teori, Informant C 

(IC):  löjtnant,  ledarskapslärare  vid militärhögskolan  och Informant  D (ID):  sjöofficer  och 

ledarskapslärare inom det civila såsom det militära. 

Nyberg  (2000)  menar  att  antalet  av informanter  är  relevant  och viktigt  för  att  kunna dra 

slutsatser av en sådan undersökning. Enligt Ekström & Larsson (2000), är variationsurval en 

typ av urval där man ”sätter samma en intervjugrupp så att personerna representerar en  

bredd inom fenomenet” (2000: 56). Vi har efter denna uppfattning valt våra informanter ur ett 

bredare perspektiv för att få en bättre tillförlitlighet samt varierade svar beroende på varierade 

arbetsområden. 

När vi genomförde våra intervjuer använde vi oss av en intervjumanual, med ett flertal frågor. 

I en sådan manual är teman och frågor utformade efter en viss ordning. Som intervjuare måste 

man vara beredd på att ha gripbara följdfrågor i detta samtal. En sådan struktur är bra att följa, 

för att man som intervjuare inte skall riskera att ta vissa svar för givna (Ekström, Larsson, 

2000).  Det  är  även viktigt  att  man som intervjuare,  eftersträvar  att  inte  rationalisera  bort 

frågor. Detta är lätt att göra när man har genomfört ett par intervjuer, då man har benägenhet 

att  begränsa  sina  frågor  för  att  få  fram  sina  svar.  Det  gäller  att  ”balansera  sina  egna 

förkunskaper med en förutsättningslös inställning i intervjusituationen” (2000:63).

När  det  kommer  till  bearbetningen  av  materialet,  valde  vi  att  dela  upp vår  intervju  ”på 

respektive delfråga för att underlätta analysen” (Kylén, 2004:161). 

3.1.5 Enkätundersökning 
När man gör en enkät innebär att det att ”man ställer samma frågor till alla och att (vi) kan 

göra meningsfull statistik över svaren” (Kylén, 2004: 10). En annan fördel med att genomföra 

enkäter är att man får fram ”värderingar och tänkesätt” (ibid.).  Vi ämnade få en uppfattning 



om kalmarbornas  tankar  och kunskap  om den svenska  militära  organisationen  och  valde 

därför att dela ut ett hundra enkätformulär i centrala Kalmar. 

3.1.6 Struktururval: enkätundersökning
För att få djupare och mer analyserbara svar valde vi att använda oss av en varierad struktur i 

våra enkäter med fria rader och alternativa rutor att fylla i, vilket enligt Kylén (2004) är ett 

sätt att få fram uppfattningar och sätt att tänka (ibid.). Öppna frågor innebär att man ger mer 

utrymme till dem som svarar på enkäten, medan ”de bundna svaren i form av alternativ ger  

begränsade möjligheter att svara som man vill” (2004: 61). 

Kombinationen  av  dessa  två  strukturer  ökade  enligt  oss,  chansen  att  få  kalmarbornas 

personliga uppfattningar om just vårt ämne. 

3.1.7 Urval: respondenter
Vi vill påpeka att vi kommer att använda oss av ordet ”respondent” i analysen för att syfta på 

dem som svarade på vår enkätundersökning.  

Vi gav oss iväg till centrala Kalmar där vi slumpmässigt valde ut personer som fyllde i våra 

enkäter.  Ett hundratal enkäter fylldes i på plats. Vi var klara och tydliga med information om 

vad det handlade om, det vill säga hur de uppfattade att ledarskapet och kommunikationen såg 

ut och fungerade inom den svenska militära organisationen.  Vissa av våra respondenter var 

äldre  och  vi  fick  fylla  i  frågorna  i  en  intervjuform,  att  bortse  från  denna  kategori  hade 

inneburit ett speciellt urval av respondenter och det ville vi förhindra. För att få ett bredare 

perspektiv och inte bara ha en ålderskategori att grunda vår undersökning på, lade vi inte 

fokus på vare sig ålder, kön, yrke eller bakgrund. Detta gav oss i vissa fall olika svar samtidigt 

som det i vissa frågor förekom liknande respons.  

3.1.8 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet syftar mest till tillförligheten av en studie, det vill säga att man gör tester ett antal 

gånger och kommer till samma resultat, oavsett vem som genomför studien. Kunskapen som 

resulteras av en undersökning måste byggas på felfria grunder. För att kunna nå ett sådant 

resultat, är det viktigt att utgå från empiri. Ekström & Larsson (2000) menar att ”empiriska 

data blir de argument forskaren hänvisar till för att kunna påstå något med tillräckliga krav 

på vetenskaplighet” (2000 :13). 

Enligt Kylén (2004), är validitet ”värdet, det vill säga användbarhet och relevans hos data” 

(2004: 140). Det handlar även om giltighet det vill säga hur giltiga källorna är.  Detta gör det 

lättare  att  kunna dra slutsatser  ur  ett  bredare  perspektiv  (Ekström & Larsson,  2000).  Det 



innebär att  man kan ”upprepa datainsamlingen som då ska ge samma resultat varje gång 

(Kylén, 2004:13).

Validiteten  och  reliabiliteten  av  vår  intervju  är  den  påtaglig,  eftersom  vi  valt  relevanta 

informanter med varierade grader och befattningar inom den militära organisationen. Samtliga 

informanter är eller har tidigare varit verksamma inom det svenska försvaret, och har god 

insikt inom denna organisation. Enligt Ekström & Larsson (2000) innebär validitet att man 

har  intervjuat  väsentliga  personer.  Både  våra  informanter  och  respondenter  besvarade  de 

frågor som ingick i vår forskningsfråga.



4. EMPIRI
4.1 Informanter: kort presentation

1. Informant  A  (IA)  gjorde  lumpen  på  ubåtsdivisionen.  Hon  gick  sedan 

officershögskolan och tjänstgjorde efter på andra ubåtsdivisionen. Sedan läste IA 

vidare på marinens krigshögskola och tilldelades därefter graden kapten. 

2. Informant B (IB) undervisar idag i säkerhetspolitik, internationell politik och även inom 

militärteori. Han har undervisat i statsvetenskap sedan 1998. 

3. Informant  C  (IC)  är  Lärare  i  ledarskap  och  pedagogik.  Han  är  även  före  detta 

informationsansvarig inom det militära försvaret. 

4. Informanter D (ID) Sjöofficer och ledarskapslärare, Officer på Marina skolan och Marina 

Högskolan. ID har även varit chef på olika civila befattningar. De senaste tio åren har han 

jobbat som konsult i ledarskap och organisationsutveckling. 

4.2 Intervjufrågor
 De frågor som våra informanter fick svara på innebar frågor om militärt ledarskap, intern och 

extern kommunikation, om man tillåter en dialog inom denna sfär samt att de fick berätta lite 

vad  just  ledare  och  chef  innebär  och  vad  det  kan  vara  för  skillnad  mellan  dessa,  inom 

försvaret.

4.2.1 Vad är ledarskap och vad innebär det att vara en ledare?
Ledarskap för IA är att kunna hjälpa andra att utvecklas, men också att delegera uppgifter. På 

frågan om hur ledarskapet förändras sedan hennes tid som verksam inom det militära, svarade 

IA att hon ”var på gränsen för den tiden det förändrades. Kvinnor fick bli vad som helst, men 

tidigare var det mycket ett mer diktaturmässigt tankesätt”. Mycket av denna åsikt stagnerade 

och en dialog blev mer och mer aktuell. ”Vissa order måste givetvis gå rakt av och då finns  

det inte tid för diskussioner”.  

Enligt  IB,  brukar  man skilja  i  Sverige  på  ledning  och ledarskap,  där  ledning  är  det  mer 

formella systemet med allting ifrån telefon till ordergivning och uppföljning. Han menar att 

ledarskap är  det  som chefen utövar  i  socialpsykologisk  mening.  Det  handlar  om att  vara 

föregångsman eller föredöme, att ha relation till  sina underlydande och även överordnade, 

sidoordnade, allt det som gör att chefen har de personliga förutsättningarna att kunna leda 



någonting.  Ledarskap  är  i  första  hand  kopplat  till  den  militära  verksamheten,  men 

motsvarande mekanismer och relationer finns naturligtvis i alla sammanhang, menade han.

IB talar även om att order, tecken och signaler är de begrepp som brukar användas för att 

beskriva  ledning.  Han  belyser  att  ledarskap  också  har  en  funktion  för  att  arbeta  med 

”medarbetarskap”. Med detta begrepp inräknar han de som finns i andra änden av relationen.

IC definition av ledarskap är att det är en process mellan människor som försöker uppnå ett 

bestämt mål. Ledarskap är inte en personfråga utan man bör tänka på att det är en gemensam 

process. Man bör enligt IC vända fokus från det personliga och rikta sig mot gruppen, det är i 

en  grupp  som  ledarskap  uppstår  och  utvecklas,  menar  han.  ”Att  vara  en  bra  ledare  är  

någonting som har en drivkraft framåt”, tillägger han . 

Ledarskap beskriver ID som att få folk att göra vad man vill att de skall göra. Till och med 

föräldraskap är ett slags ledarskap, tillägger han.  Ledarskap utövas i alla situationer. Oavsett 

var man är någonstans, behövs någon form av ledare menar han, situationerna kräver det. 

Ledarskap ”hänger ihop med din person, den du är inåt och ditt behållningssätt som speglar  

ditt ledarskap”. Detta är något man kan välja att ändra på eller att utveckla ytterligare menar 

ID. Grunden för att lära känna sig själv och utveckla sitt ledarskap bottnar i självinsikt och 

självkännedom. 

Han menar att ledarskap kan i en liten grupp växla mellan medlemmarna. Det är alltid någon 

som tar initiativ, därför handlar det mest om motivation, att ta tag i situationen och göra saker 

som skall  utföras.  ID uttalar  sig  om att  ledarskap  är  ett  viktigt  ämne  att  fördjupa  sig  i. 

”Ledarskap bygger på självinsikt och det gäller att finna arbeta med de brister man har”. 

Ledarskap är ett ”redskap för att få fram det som skall föras fram”.  Det gäller enligt ID, att 

skapa struktur och tydlighet, ”och när det gäller, vad är det för normer som gäller? Vad är  

det för regler som gäller? Vilka roller har vi?”.  Han tillägger att det ibland handlar om roller 

och inte individer. I ett ledarskap tilldelas vi en roll att följa, poängterar han.

4.2.2 olika typer av ledarskap
IA kommenterar att det finns säkert många olika typer av ledarskap. En av de saker som hon 

tycker är bra med officerssystemet idag är att alla har gått igenom alla divisioner, alltså att 

man ”inte kan bli chef över de undre innan man kan komma uppåt i hierarkin”. Detta ökar 

förståelsen för hela verksamheten. 



IB åsikt är den att det finns lyckat och misslyckat ledarskap. Det är svårt och komplicerat att 

veta vilket ledarskap som kommer att fungera eller inte. När man talar om ett framgångsrikt 

ledarskap  är  det  ”tämligen  kulturellt  betingat”.  I  Sverige  skiljer  det  en  del  att  vara  chef 

jämfört med att vara chef i Finland, där man gärna vill ha feedback av sin chef i form av att 

man skall få kritik och att chefen då och då skall ge sin personal skäll. IB tillägger här att det 

kan vara en överdrift men att det finns information som tyder på detta. ”Skulle man göra 

samma sätt i Sverige skulle stämningen ta skada och det skulle bli stelt och tråkigt”, tilläger 

han.  Inom företagsekonomin talar han om två typer av ledarskap:  management by fear och 

managing by walking around.  Det ena är ett kort avstånd mellan chef och underställda när 

man talar om platta organisationer och det är något som idag eftersträvas. Här innebär det att 

man som chef kan leda 8-12 underställda som i sin tur leder sina, på detta sätt skapar man en 

hierarki.  Ett  top-down system finns  i  gruppen och chefen berättar  vad som skall  utföras. 

Denna traditionella lösning brukar ses som den mest dominerande. 

Vidare menar IB att många offentliga organisationer tenderar att vara hierarkiskt uppbyggda, 

av olika skäl. Det är en sak att fatta beslut, en annan att skaffa underlag för beslut, som man 

kan  skaffa  till  exempel  genom  att  lyssna  på  de  underställda.  Beroende  på  situation  och 

underställda kan det gå till på olika sätt. På högre nivå till exempel, förekommer det att man 

gör på det sättet, att chefen presenterar sin uppgift och sedan får de underställda en stund att 

tänka, för att sedan presentera sin uppfattning om hur de kan bidra till att lösa uppgiften. 

IB menar att  om man ser ledarskap ur ett  relationsperspektiv,  handlar det mycket  om det 

sociala som rör relationerna mellan chef och underställda. Han tillägger att man även kan se 

det ur ett  tekniskt perspektiv,  det vill  säga hur långt avståndet är mellan underställda och 

chefen, var någonstans finns chefen och hur får medarbetarna kontakt med honom. IC:s åsikt 

är den att det figurerar olika typer av ledarskap, man väljer ledare efter situation, för att denna 

process, som ledarskap innebär, skall vara så hållbar som möjligt. 

Det finns enligt  ID, olika typer  av ledarskap.  ”När man tittar på kärnan, så handlar det  

egentligen om att få tillit hos andra, skaffa förtroende och det kan man bara göra genom att  

agera och bete sig på sitt sätt. Det hjälper om man har en viss personlighet”. Det är det som 

vi kallar för att ha karisma. Det handlar enligt ID om ärlighet, personlighet och att man har 

självkännedom.  Det  är  medaktörerna  som avgöra  om ledarskapet  fungerar  eller  inte.  Det 

gäller att få med sig folket och påverka dem att följa.



4.2.3 Chef och ledare
På frågan i fall om en chef kan vara en ledare svarar IA ”ja”. Har man en bra chef och ser 

upp  till  den  personen  kan  man  ju  betrakta  honom  som  en  ledare.  När  det  handlar  om 

skillnaden mellan chef och ledare belyser hon att man vill att chefen skall vara en ledare, men 

det är skillnad mellan dem. En chef behöver inte vara en ledare och en ledare behöver inte 

vara chef. En chef är någon som har fått en befattning och är utsedd till denna, ”han/hon har 

fått  ett  uppdrag som han/hon skall  föra ut. Sedan behöver inte denna person ses som en  

ledare. En ledare är närmare inpå”. En chef, enligt IA, är mer en befattning. En ledare kan 

vara någon som man kan anförtro sig åt och identifiera sig med, ”han/hon kan vara både min  

chef och min ledare”.

IB  talar  om att  man  som chef  ofta  förväntas  att  vara  rättvis.  Man  bör  alltså  vårda  sina 

medarbetare,  både den relation man har till  dem och även deras förutsättningar att  tillföra 

något till organisationen och gruppen. Man skall inte bedriva rovdrift på sina underställda.

Enligt IB, finns det två riktningar det vill säga, informell eller formell chef vilket innebär att 

ledaren utses av gruppen medan chefen oftast utses av ledningen. I den akademiska världen 

talar han om att chefer brukar fungera som både chef och ledare. Skillnaden mellan chef och 

ledare är svår att ”benämna per automatik”, menar han. Det är situationen som styr vem som 

är chef eller ledare. 

Ledarskap  är  mycket  varierande  i  företag,  inom  verksamheten  som  den  akademiska  där 

projekt  är  mycket  vanligt  och tidsplanerat,  menar  IB.  Inom det militära  är  det top-down 

perspektivet som är mest framträdande. På grund av den strikta hierarkin som figurerar inom 

denna verksamhet handlar det mest om att vara chef. IB poängterar att idealet inom ledarskap 

dock är att vara en god chef och samtidigt en bra ledare, men ”det är något som man strävar  

efter och som är mycket komplicerat och svårt”. 

Man förväntar sig att ledaren skall uppnå en stark lojalitet. I dag ser det militära systemet 

väldigt  olika ut  beroende på geografi.  Den svenska försvarsmakten är  idag i  mycket  stor 

förändring. Förmågan att ha ansvar och att lösa uppgifter är något av de viktigaste aspekterna 

när det handlar om vem som kan bli ledare. ”Kunnighet, intellektuell spänst var ett viktigt  

kriterium vid befordringsberedningar”, tilläger IB. 

Enligt IC, kan man inom det militära vara både chef och ledare. Man har som chef en bestämd 

plan och budget. En god ledare är någon som kan kommunicera både sina idéer och vilken 

grundidé som ligger bakom den verksamhet man gör. En god chef är någon som kan hjälpa 



till  att  organisera arbetet  och verka för en god utveckling.  Han menar även att  man skall 

”behärska sin praktik och praxis” och vara en förebild. Den ensidiga rollen är att det finns en 

risk att det blir mycket yta. 

På frågan om det är skillnad mellan chef och ledare uttalar sig ID att en chef har mer makt och 

att det handlar om en position med resurser, en ledare är mer sammankopplad med relationer. 

Det handlar enligt honom om till exempel ”mitt förhållningssätt, min attityd om jag vill bli  

sedd som ledare”. När en viss chef inte kan vara ledare, då dyker informella ledare upp i 

grupperna. Enligt ID, ska en chef vara både chef och ledare. Det finns många chefer som inte 

förstår det här med ledarskap, ”att fatta snabba beslut och sådant”. Ledarskap handlar om att 

vara tydlig och motverka att konflikter skall uppstå, detta gör man genom en stark struktur 

och god kompetens, tilläger han. ID är av den meningen att man som bra chef skall se till hela 

verksamheten,  ”ha en  god kontakt  med sina underställda  och sträva efter  att  ha en  god  

relation med dem”. En ”god” ledare är ärlig, erkänner sina misstag, visar öppenhet och har ett 

helhetsperspektiv, menar ID. 

För att bli ledare krävs en viss expertis, fackkompetens goda kunskaper som gör att man kan 

hantera sitt ledarskap. Man kan vara hur duktig som helst men man kanske har en attityd som 

gör att man är ”otillämplig”.  Han menar att det gäller att kunna behålla sitt lugn gentemot 

omgivningen och samtidigt kunna fatta någorlunda ”vettiga beslut”. Det handlar också om att 

ha den egenskapen att kunna upprätthålla regler och ordning och skapa en tilltro. En pressad 

situation kräver mer av oss och därför är det vikigt att vara sansad och se till vad som krävs 

som en ledare.

4.2.4 Föds man till ledare eller är det något man blir?
IA menar i denna fråga att det till störst del är något som man utvecklas till, men att det finns 

vissa personer som har fallenhet för att utveckla denna fallenhet. Att vara en ledare är att 

ständigt utvecklas, och man blir aldrig riktigt fullärd, utan man lär sig hela tiden, menar IA.

Detta är en gammal debatt som lever kvar och det naturligtvis finns det inte något givet svar 

på detta, svarar IB. Det förefaller som att det är ”lite av varje, och i varierande grad för olika  

människor”.  Det  som hjälper  att  få  fram goda ledare,  menar  IB,  är  när  man tar  vara  på 

kompetens och kunnighet. De som har det där lilla extra, det är de man skall satsa på att 

vidareutveckla. Han menar då att man försöker identifiera de som har vissa medfödda anlag 

och sedan försöker förbättra de genom utbildning. Det finns även människor som inte har de 



förutsättningarna, eller som kanske bara ha förutsättningar att vara ledare i en mycket speciell 

situation, menar han. 

IC är av den åsikten att man utvecklas till ledare och att det är något som man växer in i. 

Ledarskap varierar efter kompetens och kunskap, man kan vara ledare för vissa avdelningar 

och uppgifter.  På militärskolan vill man ta vara på de kunskaper som finns hos studenterna 

för att hjälpa de att vidareutvecklas ytterligare. 

ID  anser  inte  att  man  helt  och  fullt  föds  till  ledare,  men  att  uppväxtmiljö,  attityder  och 

värderingar ända sedan barndomen spelar  in  i  hur  man blir  som ledare.  Vissa  kan ha en 

förutsättning i sin person att vara ledare och vissa har det inte med sig. Men ledarskap handlar 

mycket,  enligt  ID, om sin egen utveckling och hur man når sin egen självkännedom och 

därmed en slags kompetens.

4.2.5 Intern och extern kommunikation
Enligt IA, måste man som ledare få ut informationen. Hon menar att, även om det inte finns 

någon  ny  information  är  det  viktigt  att  underrätta  om  läget.  Det  finns  ett  behov  av 

interpersonell kommunikation. Att kunna diskutera socialt är av stor vikt men även den mer 

formella kommunikationen är betydelsefull. Att alla får samma information under samma tid 

underlättar. Omständigheter kring informationsspridning är olika, enligt IA. På en del ubåtar 

fungerar  informationsspridningen  bättre,  eftersom  alla  nås  av  den  information  som  till 

exempel rör att man skall vara ute en längre tid än planerat. Dessutom har man inte på en ubåt 

de extrema rangordningarna när man pratar med tjänstebefattningarna. Man är alltså mer en 

tjänst än en grad eller en roll. Det skiljer säkert en hel del beroende på var någonstans i den 

militära organisationen man verkar i, tillägger hon.

När  det  gäller  de  kommunikationskanaler  som  användes  under  hennes  tid,  säger  IA  att 

morgonmöten  var  det  största  kanalen  som  användes.  Informationen  gavs  av  Chefen  och 

underbefälen vidarebefordrade den till besättningen. Arbetsavstämningar skedde kontinuerligt 

mellan  de  små  interna  grupperna,  till  exempel  däckpersonalsansvarig  talade  med 

däckpersonalen. Det fanns inte så mycket personalmöten som kanske skulle vara önskvärt 

idag.  IA  menar  att  det  har  hänt  förändringar  om  man  jämför  hennes  tid  då  det  var 

cirkulationspost som förekom, medan idag är det mycket nätbaserat. Personaltidning var även 

ett  sätt  att  nå information.  Enligt  IA,  var det  inte  förrän de sista  2-3 åren som hon blev 



tilldelad en e-postadress, eftersom det endast fanns en dator för alla anställda. Hårddiskar med 

hemlig information låstes in regelbundet för att upprätthålla säkerhet. Man hade tillgång till 

kontaktuppgifter med sina medarbetare. 

IA poängterar att som underordnad ges man möjlighet att ge förslag och meddela åsikter men 

det är inte så i så stor grad. Kommunikationen är mer uppifrån och ned menar IA, ”så här 

skall vi göra, och så här har vi alltid gjort”. Mycket är traditionsbundet. ”det kändes inte,  

som man inte blev hörd, utan det var mer naturligt att inte ta plats på så sätt”, menar IA som 

tilläger att  alla lägen är det inte tid för just dialoger och detta måste man som befäl eller 

underställd ta i beaktning. På en ubåt är man skyldig att rapportera om något går sönder eller 

inträffar och som kan påverka arbetet. Men om det handlar om ett personligt misslyckande 

och konflikter med en överordnad finns det inte lika mycket väsentlighet att ta det med hela 

gruppen utan detta bör skötas mellan rörda parter.  

Ett exempel på när övre befäl ifrågasätter undre befäls kompetens sammankopplar IA med en 

gång när de mörkernavigerade och det var stora tyngder som gällde under detta ytläge. Här 

tyckte undre befälet att denna hade koll på läget, chefen stod bakom och han beordrade att det 

var läge att gira. Undre befäl svarade att det inte var riktigt dags och att det var en tiondel kvar 

innan. Det slutade med att chefen tog över och girade. Till slut kom man dock fram till att 

man mycket väl hade kunnat vänta denna tiondel för att gira. Båda parter ansåg att de hade 

rätt i denna fråga. Det undre befälet kände sig trampad på tårna, detta var en konflikt som 

hängde med under hela tiden han var dennes chef.  Trots att  inget  hände på stor skala så 

resulterade  denna  händelse  i  en  spänning  som  låg  under  ytan  hela  tiden.  Chefen  hade 

ifrågasatt dennes kompetens och underställde kände att chefen inte hade någon tillit för sin 

underställde. IA förklarar detta exempel med att det berodde väldigt mycket på vem som var 

på chef, om kommunikationen dem emellan hade varit möjlig eller inte.

Allmänheten  vet  alldeles  för  lite  om  hur  det  militära  fungerar.  Den  svenska  militära 

organisationen borde därför kommunicera mer med medborgarna, svarar IA angående den 

externa kommunikationen inom det militära och menar att alla borde få någon form av civil 

plikt  1-3  månader,  där  man  ges  information  om  vad  försvaret  jobbar  med  och  hur 

organisationen fungerar i Sverige om det skulle bli krig. IA menar att folk, även hon själv har 

för dålig information om detta. Man borde få veta både vad som händer och även vad man 

själv kan göra om det skulle hända någonting. Detta ingår i hur vårt samhälle fungerar och det 

är något som alla borde få information om. Den svenska militära organisationen är kanske inte 

så bra på att kommunicera ut, men den är ändå bra på att bjuda in folk och ge dem möjlighet 



att  ställa  frågor.  Det finns jätte  många bra dokumentärer,  filmer  som visats på tv om till 

exempel  hur  militärlivet  på  ubåt  fungerar.  IA kommenterar  att  det  inte  är  stängt  när  det 

handlar om kommunikation inom denna sfär, men det är heller inte öppet informativt utåt så 

som det skulle kunna vara. De enda gångerna då man pratar om det militära är tyvärr när det 

handlar om neddragningar eller omorganisationer. ”Vi i Sverige är jätte bra på detta, men det  

är inget som kommer ut om det. Det hade varit bra reklam för hur svenska ubåtsdivisionen 

fungerar.  Vi  har  jätte  bra  besättningar  och  vi  har  jättebra  båtar,  varför  ingen  säger  

någonting om det”, undrar IA. Sen får man se till att statliga företag inte har så lätt för sig att 

göra reklam och inom en sådan organisation är det mycket som inte kommer fram, på grund 

av vilken organisation det rör sig om. 

IB tycker att det läggs mycket fokus på kommunikation inom det militära. Han understryker 

hur komplicerad  informationsspridningen är  uppåt,  nedåt  och även i  sidled inriktad.   Här 

handlar det om att ofta lära sig av historien och sina erfarenheter. Beslut via diskussion är 

ledarskap som prövats världen över. Denna dialog bygger på att det finns en ansvarig som 

fattar beslut. I och med den roll militära har i allmänhet är den grundläggande funktionen ett 

uppifrån och nedifrån perspektiv, vilket hänger samman med att  det finns politisk ledning 

högre upp som sätter upp mål med den verksamhet som bedrivs. 

IB säger även att i verkligheten så sker det större mått av dialog, som bygger på att det finns 

en given uppgift som skall lösas och att chefen alltid bär ansvaret för att den uppgiften blir 

löst. Chefen kan sedan välja att lyssna på sina medarbetare, men det är ändå han som måste 

fatta beslutet. IB definierar den militära strukturen som en hög pyramid. I en sådan struktur, är 

det  oftast  den  närmast  underställde  som yttrar  sig,  man  arbetar  sig  nedåt  på  det  sättet  i 

systemet. Det är inte alls säkert att alla får yttra sig, menar IB. Han påpekar att försvarsmakten 

tar allt för lite plats i den politiska debatten som rör den militära externa kommunikationen. 

Det är oftast forskare, journalister, politiker och andra aktörer som är aktiva i denna debatt, 

men något som saknas är yrkesofficerare. Förklaringen till att inte så många från officerskåren 

tar plats här kan vara att man helt enkelt inte vill bli beskylld för att vara ”en part i målet”, 

eller att man då uppfattas som illojal.

IB poängterar hur viktigt det är att vara tydlig i sin kommunikation som ledare. Man skall, 

enligt  honom, inte  kunna lämna mottagaren i  tveksamhet utan det  skall  framgå klart  och 

tydligt vad det handlar om för budskap och information. Han menar då att det naturligtvis är 

lättare sagt än gjort. Men just tydlighet tror han, är en av de mest viktiga sakerna när det gäller 

kommunikation. 



När det handlar om dialog menar IC att den lämpar sig under olika förhållanden.  När det 

handlar om att ge order, då är det öga mot öga som passar bäst. Under andra situationer, kan 

internet vara ett sätt att sprida gemensam information. På militärhögskolan och inom militära 

verksamheten i sin helhet, uppmuntras nu en dialog. Åsikter och förslag för att bli bättre både 

organisatoriskt och ledarmässigt bör komma fram. Men det är fortfarande ledaren som håller i 

ansvaret.  Han tillade att man inte kan vara ”visionär via ombud”.

IC anser inte att den externa kommunikationen är tillräcklig men tillägger också att det är 

svårt att dra en gräns för vad som är ”ömtålig” information eller vad som skall komma ut. Det 

kan bottna i det med militära hemligheter, att det förr föregick en del spioneri och att man 

idag fortfarande vill behålla en viss grad av säkerhet just för att kunna vara säker på att fel 

information inte skall sippra ut till fel person, det vill säga fel mottagare. 

Enligt ID, växer en dialog fram mer och mer inom det militära. En dialog skapar trygghet och 

säkerhet hos individen, menar han. Att sopa något under mattan är inget bra och det kan i 

vissa fall innebära konsekvenser senare. Som underställd menar ID att det är lätt att yttra sig. 

Finns det tid, får man göra sin röst hörd. Det är ”oerhört viktigt, för det finns kompetens,  

kloktänkande hos dessa människor och det gäller att få upp det, menar han och tilläger att 

det kan vara saker som jag själv missat i min bedömning eller mitt liv på vägen upp.”.

Kommunikationen inom det militära är enligt  ID, i  dagsläget  av stor vikt.  Inom försvaret 

handlar det om liv, resurser och material. Det handlar om att klart och tydligt föra ut sina 

budskap och den information som skall spridas. Ju mer kortfattad man är, desto tydligare är 

man. När man delegerar en uppgift, måste man ta kontakt med de underställda jämna mellan 

rum och följa upp läget. Det är ett ansvar som ligger på båda sidors axlar det vill säga både 

sändare och mottagare.

Kommunikationen mellan ledare och underställda präglas, enligt ID, av att det handlar om en 

formell kommunikation som kan skifta från en minut till en annan. ID ger exempel på då han 

har pratat med sina underställda om privata problem som de har haft, det gör det lättare att 

förstå  relationen  yrkesmässigt,  menar  han.  Några  minuter  senare,  stod  de  åter  på 

kommandobrigaden, då var det yrkesrollerna som gällde. De hade helt annan förhållning än 

vad de hade några minuter tidigare, då de pratade jämlikt. Vi har helt annan förhållning som 

vi hade för några minuter sen, när vi pratade jämlikt. ”Det är därför viktigt att man kan skilja  



på sin roll, att man ibland kan vara väldigt nära, personligt, stöttande och acceptera att nu är  

min roll att gå in i detta fält”. 

ID  var  under  80-90-  talet  aktiv  i  försvarsdebatten,  då  det  var  mycket  diskussioner  om 

försvarsmakten och massmedia.  Han menar att det fanns olika saker som gjorde att det var 

stort intresse för försvarsmakten och det var mycket skriverier om det. Efter berlinmurens fall 

har det idag avtagit. Man kan idag ta del av mycket mindre information, menar han. Däremot 

kommenterar han att man kan nå information på försvarsmaktens hemsida. 

På frågan om hur  den interna  kommunikationen  såg ut  under  hans tid  som aktiv  militär 

berättade  ID  att  det  skedde  återkommande  möten.  Många  möten  var  formella  och  alla 

samlades  för  att  ta  del  av  informationen  som  skickades  ut  från  Högkvarterets 

informationsavdelning,  och  tidningar  lästes.   ID  tillade  i  denna  fråga  att  det  i  vissa 

befattningar ingår det att man ska följa med vad som händer så att man kan få en omfattande 

information.  

- ”Jag jobbade en hel del med informationsavdelningen och jag tycker att där bjuder man på  

stor  öppenhet  och  chefer  gick  ofta  ut  och  gav  väldigt  mycket  information  i  olika 

sammanhang”, sade ID. 

4. 3 Enkätundersökning 
  För att  få reda på hur den svenska militära  organisationen uppfattas och hur man ser på 

militärt ledarskap, genomförde vi denna studie i centrala Kalmar, då slumpen fick avgöra vem 

som fyllde i våra enkäter. Denna enkät innehöll både slutna och öppna frågor. Vi ville på 

detta sätt nå ett möjligt resultat att jämföra och få fram de åsikter som annars tenderar att inte 

komma fram, om man enbart använder sig av slutna frågor. 

 4.3.1 Vad är ledarskap?
Ledarskap innebär för 26 % av våra respondenter lyhördhet, det vill säga att man tar hänsyn 

till sina medarbetares åsikter, innan beslut fattas. För våra respondenter, handlar ledarskapet 

om att vara konsekvent i sina handlingar och därmed nå sina mål och visioner. Bra relationer 

med underordnade utgör en bra premiss för att en ledare ska kunna genomföra sitt arbete, 

tycker respondenterna. 



Figur 4:1 Respondenternas svar på frågan” Vad är ledarskap?”

Sammanställningen av våra enkäter visar att 43 % av respondenterna ser ledarskap utifrån en 

human relations  (HR)  perspektiv,  då  de  lägger  fokus  på  individen  och relationen  mellan 

ledare och underställd. ”Rättvisa, hänsyn, tillit” är det som respondenterna förknippar med 

frågan om vad som kännetecknar ledarskap.  

Enligt våra respondenter, har ledaren i uppgift att motivera, bekräfta och agera som pedagog 

med sina medarbetare. Med en sådan inställning, kan ledaren lätt få med sig medarbetarna till 

de  bestämda  målen.  Ledaren  ska  snarast  vara  den  som  vägleder  och  hjälper  andra  att 

utvecklas.  Han/hon  ska  se  sina  medarbetares  potential  och  ge  de  beröm.  För  att  kunna 

förverkliga detta, måste ledaren vara kompetent i sitt arbete samt som han/hon är bestämd och 

auktoritär när det gäller.  Med andra ord, ska ledaren vara auktoritär  på ett  ”rättvist  sätt”. 

Sådana egenskaper tyder på att ledaren är säker i sig själv och kan fungera som en förebild för 

sina medarbetare.  Våra respondenter menar att,  vara bestämd utesluter  inte heller  att  vara 

rättvis eller att ta sitt ansvar när man gör misstag. 

En annan egenskap som våra respondenter sätter värde på är tydlighet, en förutsättning till 

kommunikationskompetens.  Detta  kan  förstärka  medarbetarnas  förtroende  och  tillit  till 

ledaren.

4.3.2 Karisma och karismatiskt ledarskap
Den  ideala  ledaren  måste,  enligt  våra  respondenter,  ha  utstrålning.  18  %  använde  ordet 

”utstrålning” för att definiera karisma. Begreppet innebär även att man är glädjespridare och 

har struktur. Att vara karismatisk innebär även för respondenterna, att man har en färgstark 

personlighet, vilket gör att man syns och sticker ut mängden. En karismatisk individ har lätt 

att få folk med sig och kan därigenom få dem att engagera sig. Han/hon är charmig, social och 

har  dessutom  social  kompetens.  ”Trygghet,  personlighet,  självsäkerhet”  är  de  orden  som 
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också används för att definiera karisma. Den svenska friidrottaren, Karolina Klüft, är enligt en 

av våra respondenter ett bra exempel för karisma.

Detta leder till  frågan om en ledare måste vara karismatisk eller inte. 62 % svarade ja på 

denna fråga medan 38 % tyckte tvärtom.   

4.3.3 Vem kan bli ledare?
På frågan om vem som kan bli ledare, svarade 26 % ”vem som helst”, 7 % säger att ”nästan 

alla” kan bli ledare, utan vidare kommentarer. Hela 38 % tyckte det krävdes vissa egenskaper 

för att vara ledare. Vilja, motivation och självförtroende är bland de viktigaste egenskaperna. 

Har man god inställning, medvetna egenskaper och intresse, kan man bli ledare, tillades det. 

Vissa menade även att det gäller att ha det lilla extra, att vara kunnig och lämplig för att vara 

ledare. Det handlar inte bara om att vara ledare, utan att även att fungera som en bra sådan. 

Ledaren ska vara en av folket, han/hon är van vid att  reda ut och hantera konflikter samt 

bestämmer på ett bra och humant sätt. En av våra respondenter ger politiken och Sveriges före 

detta statsministern, Göran Person, som ett exempel på en bra ledare.

4.3.4 Vad kännetecknar en god ledare?
På denna fråga, hade vi olika alternativ och respondenterna fick välja mellan de egenskaper 

som de tyckte passade in bäst på en bra ledare. Hela 97 % av våra respondenter tyckte att, det 

allra viktigaste egenskapen var att vara ”en god lyssnare”, 85 % svarade att den goda ledaren 

är  den  som  man  har  ”tillit  och  förtroende”  för.  Han/hon  kan  ge  direktiv,  är  en  bra 

”kommunikatör och tydlig” i sitt sätt att leda och kommunicera (77 %). Att ledaren dessutom 

är ”social, men bestämd” och klarsynt är väldigt uppskattat, ansåg hela 75 %. Det var 76 % 

som tyckte att en bra ledare är den som kan ”konsten att delegera” ansvar och uppgifter och 

därmed litar på andra. 

37 % ansåg dock att det är en bra egenskap att vara auktoritär. Däremot menade 5 % att en 

ledare får använda vilka medel som helst för att nå sina mål, endast 11 % var av åsikten att en 

ledare bör vara verksam inom samhällsorganisationer. 
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Figur 4:2 Respondenternas svar på frågan: Vad kännetecknar en god ledare?

4.3.5 Chef och ledare
Uppfattningen om chef och ledare varierar mellan våra respondenter, då 25 % sade tydligt att 

chefskap handlar om en hög position och makten som ingår i den. Enligt våra respondenter, 

går en chef endast marknadens ärenden därför sitter han på sina höga hästar, i och med att 

han/hon också har större ansvar. Att vara chef är en position med maktbefogenheter, det vill 

säga att chefen bestämmer hur och vad som ska göras.

 

En sammanfattning av våra respondenters svar tyder på att chefen är mer auktoritär. Han/hon 

är  den  som  ger  direktiv.  Enligt  våra  respondenter,  sitter  mer  en  chef  i  en  hierarkisk 

organisation.  Dessutom, är han utsedd på meriter och kontakter, eftersom han inte är utsedd 

av gruppen, kan det hända att han/hon inte bli accepterad av den, menade 28 %.   

 Ledaren  är  däremot  en  av  gruppen,  vilket  gör  honom  mer  personlig  och  lättare  att  ha 

förtroende för. Han/hon jobbar som coach och vägleder sina medarbetare det vill säga att han 

fungerar som en mentor. Våra respondenter ser ledaren som någon som förtjänat sitt ämbete, 

eftersom han väljs av gruppen. 16 % menade att en ledare är någon som man vill ha i en 

krissituation, då han/hon kan ta kontrollen och styra. 

Det finns dock en del som tycker att ledaren är underordnad chefen och verkställer dennes 

beslut. Ledaren är i detta sammanhang en mellanhand mellan ledningen och medarbetarna och 

hans  uppgifter  är  då  att  vidarebefordra  det  som  chefen  sagt.   Här  kommenterade  våra 

respondenter att gruppledare inom olika yrken har den rollen, det vill säga att vidarebefordra 

både uppåt och nedåt i organisationen. 

Minoriteten tyckte att  det inte finns någon skillnad mellan chef och ledare, en respondent 

uttryckte sig att ”de är samma kålsupare allihopa”. 



4.3.6 Föds man till ledare eller blir man det?
51 % svarade nej på denna fråga, 7 % argumenterade sina svar med att ledarskap är någonting 

som man utvecklar, vissa är mer benägna att vara ledare än andra. 

26 % tyckte att det beror på olika skäl. De menar att man måste ha talang, se möjligheten till 

samverkan i en värld för alla. Livserfarenheter, personliga egenskaper, sociala förutsättningar, 

omständigheter skapar ledaren. Man kan födas som ledare men man måste ändå tränar upp 

det. Omgivningen och uppfostran har också en stor betydelse till varför man blir ledare.

Däremot var 18 % av respondenterna av den uppfattningen att man föds till ledare.

Figur 4:3 Kalmarbornas svar på frågan: Föds man till ledare?

4.3.7 Hur ser kommunikationen ut inom det militära?
När det kommer till  den interna kommunikationen,  menar våra respondenter  att  det är en 

envägskommunikation  som  gäller.  Order  kommer  från  ledningen  och  det  erbjuds  ingen 

dialog.  23 % svarade  att  kommunikationen  inom det  militära  är  ensidig,  konservativ  och 

hierarkisk. De menar att information, direktiv går från ledare till grupp, men mindre åt andra 

hållet. Det är snarare en monolog än en dialog som gäller inom det militära. Det är opersonligt 

när informationen kommer från ledningen till underordnade.

Figur 4:4 Kalmarbornas svar på frågan: Hur ser den externa kommunikationen ut inom det militära? 
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57 % är affirmativa om att den svenska militären borde kommunicera mer till medborgarna. 

De menar att det kanske inte skulle läggas ned lika många regementen om medborgarna var 

mer insatta i vad som händer inom det militära. 15 % av dessa 57 % tyckte att allmänheten vet 

alldeles för lite om organisationen och dess verksamhet.  Därför är det extra viktigt att de 

informerar mer, speciellt till ungdomarna. Vissa tyckte också att det vore intressant att veta 

lite mer om de svenska trupperna som placeras utomlands. 

Däremot  tyckte  15  %  att  den  svenska  militära  organisationen  kommunicerar  tillräckligt 

externt. De menar att viss information endast skulle skapa oro. 8 % svarade att de inte visste 

något om frågan. 

4.3.8 Hur bör en bra ledare kommunicera?
Tydlighet är för 26 % av våra respondenter den viktigaste förutsättningen. Förutom tydlighet 

borde en ledare vara lyhörd,  och rådfråga sina medarbetare innan han fattar  beslut.  Detta 

innebär  att  ledaren ska  vara  rak,  direkt  och  saklig  samt  som denne prioriterar  en dialog. 

Vikten av informationen gör att man hellre vill att ledaren ska förmedla information till sina 

medarbetare än att låta andra sköta det. En tvåvägskommunikation är något som man hellre 

vill  att  ledaren  ska  lägga  fokus  på.  På  så  sätt  kan  han  skapa  intresse,  motivation  och 

förtroende hos sina medarbetare. 

Vissa menar att ledaren ska vara rättviss i sitt sätt att leda men också i sitt sätt att dela med sig 

all information till alla samtidigt, för att undvika missförstånd. 



5. ANALYS
Efter att ha tagit del av informationen från våra informanter och respondenter, har vi sett klara 

likheter mellan de teorier vi valt att använda och de svar vi erhållit. 

5.1 Vad är ledarskap och vad innebär det att vara en ledare?
Enligt  våra  respondenter,  finns  det  ett  flertal  olika  typer  av  ledarskap.  Både  teorierna, 

respondenterna  och  informanterna  var  överens  om  att  ledarskap  beror  på  personlighet, 

utveckling, situationen som omger oss och den miljö som vi verkar i. Ledarskap är, enligt 

Kaufmann & Kaufmann (1998), situationsberoende och de menar att en ledare måste ha viss 

kompetens för att klara av sitt yrke och de uppgifter som det innebär. Detta är även något som 

påminner om den klassiska skolans syn på ledare, där det skall finnas en tydlig hierarki med 

rätt man på rätt plats. 

Respondenterna  menar  att  ledarskap  är  situationsberoende  det  vill  säga  att  det  är  även 

beroende  på  tillfälle  samt  vilja  och  motivation.  Det  krävs  enligt  våra  respondenter,  även 

självförtroende  och  engagemang.  De  tilläger  även  att  det  beror  på  våra  erfarenheter  och 

färdigheter för att kunna utveckla denna karaktär. Vilken miljö vi växer upp i och de sociala 

förutsättningar som ges, är något som påverkar. Med andra ord behöver man inte vara född till 

ledare, utan det går att träna upp, man utbildas och söker sig till de yrken där man kan leda, 

menade 51 % av respondenterna. 

Företagaren och ledarskapsläraren ID:s åsikt i detta var att det inte handlar om något medfött 

utan att uppväxten, värderingar och uppfattningar sedan barndomen som kan ha en påverkan. 

IC som är lärare i ledarskap och pedagogik, definierar en god ledare som ”någon som kan 

hjälpa till att organisera arbetet, hjälpa alla medarbetarna att utvecklas till sin rätt, så de  

löser de uppdrag som de är tilldelade”.

IC anser att ledarskap hänger ihop med kompetens nivå eller en medveten nivå. Maltén (2000) 

har samma uppfattning, då han menar att en ledare skall vara kompetent, kunna dela med sig 

information samt lyssna och ta hänsyn till sina medarbetares åsikter.

En god ledare skall,  enligt  IC, vara någon med kommunikationsfärdigheter,  för att  kunna 

”kommunicera både med sina idéer och vilka grund idéer som ligger bakom verksamheten  

som man bedriver, varför man gör som man gör.” Han talar även att ledarskap är något som 

uppstår i gruppen. Här handlar det om påverkan och att man som ledare skall agera i den 



grupp man har ansvar för. Detta kan liknas med karismatiskt ledarskap, där ledaren besitter 

kommunikativa och retoriska talanger för att påverka sin omgivning. 

IA:s tanke om ett gott ledarskap lyder: ”att vara en god förebild, inspirera och påvisa vad 

som är viktigt och skapa en god stämning”. Kaufmann & Kaufmann (1998) menar att en bra 

ledare måste kunna få alla sina medarbetare  att  känna sig delaktiga.  Här talar  de om hur 

ledaren skall fungera som mentor och vägledare för att hjälpa andra att utvecklas.

 

5.2 Karisma och karismatiskt ledarskap
Det karismatiska ledarskapet utgår ifrån att ledaren är den som kan lösa alla problem, tack 

vare sin expertis och trovärdighet. Denna teori menar att en karismatisk ledare har inverkan på 

sina medarbetare, vilket leder till trivsel och högre prestation (Kaufmann & Kaufmann, 1998). 

I själva verket, handlar det enligt ID, om att man som ledare, bör skapa tillit och förtroende 

hos sina underställda. Detta vinner man bara om man agerar på ett bra sätt och uppfattas en 

pålitlig personlighet.   

Utstrålning är det ordet som 18 % av våra respondenter förknippas med begreppet karisma. 

De menar att karaktär, personlighet och självsäkerhet är de egenskaper som gör att folk dras 

till den karismatiska ledaren. En karismatisk ledare är någon som kan ge inspiration, någon 

som litar  på  sina  medarbetare  och ge dem ansvar.  De tilläger  även att  charm och social 

kompetens  är  något  som tillhör  den  karismatiska  individen.  Det  är  en egenskap man har 

naturligt, som gör att folk vill bli ledda och att med engagemang ta till sig ledarens budskap. 

Schager som citeras av Müllern & Elofson (2006), menar att den karismatiska ledaren kan 

med sina retoriska och intellektuella  färdigheter  ”marinera” sin omgivning,  alltså påverka 

den. Detta leder till  frågan om en ledare måste vara karismatisk eller inte. Majoriteten av 

respondenterna svarade ja på denna fråga, medan 38 % tyckte att karisma är viktig när det 

kommer till ledarskap, men inte helt avgörande. IB, lärare inom militärteori påpekar dock att 

det karismatiska ledarskapet är väl ”få förunnat och det är inte entydigt positivt heller. Den 

karismatiske ledaren kan ju genom sin karisma och utstrålning kanske leda sin verksamhet på  

ett helt  fel håll, med en katastrof som följd. Så det är inte självklart att den karismatiske  

ledaren är den som är den mest önskvärde men samtidigt så är det ju för ledaren själv en  

fördel  att  vara  karismatisk.  Man har  en  del  gratis  då,  när  man lever  genom din  starka  

personlighet”, så besvarar IB frågan på om alla ledare kan vara karismatiska. Detta stämmer 



överens med Schagers definition av karismatiskt ledarskap där han påpekar dennes skicklighet 

att påverka sin omgivning.

5.3  Chef och ledare
Engagemang och rätt  kunskap var ord som respondenterna besvarade frågan om vad som 

utgör en ledare, i likhet med Kurt Lewins teori om det demokratiska ledarskapet, där en ledare 

fungerar  som en  medaktör  och  ett  stöd  i  gruppen.  Enligt  Lenner-  Axelsson  & Thylefors 

(1991), är en bra ledare den som är lyhörd för åsikter inom gruppen och är öppen för dialog.  

Kalmarborna som svarade på enkäten uttryckte sig att en god ledare är en god medmänniska. 

Kreativitet och drivkraft var andra egenskaper som uttalades för att kunna fungera som en 

positivt betraktad ledare. Hatch (1997) menar att en ledares uppgifter förändras och att det 

beror på att  omvärlden är i  ständig förändring. Man måste idag anpassa ledningen till  de 

förändringar som sker och påverkar vårt samhälle.

Malténs (2000) syn på chefskap är att det innebär ”en formell position i en organisatorisk  

hierarki”, vilket gör att chefen blir ”beroende av denna hierarki för sin position” (2000: 13). 

ID menar  att  chefskap innebär  en  position  med resurser  och  att  ledaren  kan kopplas  till 

relationer. Mossboda & al.(1998), är av samma mening när de beskriver chefen i form av en 

position och räknar ledarskap till relationer. 

Chefer  har  en  formell  position  och  prioriterar  först  och  främst  organisationen  och  dess 

resultat, medan ledaren har ett humant perspektiv och bryr sig mest om sina medarbetares 

välbefinnande, menar IB. Han menar även att det är viktigt som chef inom det militära, att ha 

en viss ”politisk lyhördhet”. Detta innebär att, vart man befinner sig inom hierarkin, är av stor 

betydelse. Han syftar på att högre rank inom det militära har kontakter inom politiken och kan 

vara med att påverka när det handlar om det militära planet. Detta, tack vare hur högt upp de 

befinner sig i hierarkipyramiden. 

IB menar  att  förklaringen till  att  många från officersskolan inte  tar  plats  i  den offentliga 

debatten, som rör den militäras externa kommunikation, är att de inte vill uppfattas som en 

part i målet, eller bli uppfattade som illojala på grund av politiska uppfattningar. 

28  %  av  respondenterna  är  av  den  åsikten  att  chefen  har  mer  att  säga  till  om och  bär 

huvudansvaret. En chef är den som tar sista beslutet och ledaren fungerar som en mellanhand, 

vidarebefordrar till underställda, koordinerar och samordnar personal. Engquist (1992) menar 

att chefens uppgifter är att ”hjälpa medarbetarna att utveckla verksamheten, medarbetarna  



och allra minst sig själv” (1992: 147). Chefen är enligt våra respondenter den som har mest 

makt och skall stå för de yttersta konsekvenserna, därefter kommer ledaren. Det framkom 

åsikter från respondenterna att chefen är den som har störst förmåga att bli auktoritär och 

agera som en auktoritär ledare. Däremot tycker respondenterna att det är ledarens uppgift att 

få medarbetarna att känna sig bekräftade. De anser att en ledare skall lyssna på sin grupps 

vilja men ändå ta de beslut som krävs. ID säger: ”att jag ska vara din chef är odiskutabelt  

men att jag är din ledare beror på mig, i min relation till det att du kan styra mig som ledare.  

Ledarskap är knutit till tillit och förtroende”.  

En situation man kan applicera i detta sammanhang är den situation som läraren IA nämnde 

då  chefen  under  en  mörk  navigering  ifrågasätter  sin  underställdas  kompetens.  Den 

underställde  kändes sig  trampad på tårna  och menade att  tillit  saknades  från chefen.  Här 

handlar det om vem som sitter på chefspositionen, om kommunikationen däremellan hade 

varit möjlig eller inte.  Enligt IA, ”har man en bra chef och ser upp till den personen kan man  

ju betrakta honom som en ledare”. Det handlar alltså om att en ledare skall visa engagemang 

och vinna förtroende. 

IC hävdar att en ledare är någon som kan inspirera och motivera sina medarbetare så att de 

kan utvecklas till sin rätt. Mossboda & al.(1998), tycker att det är viktigt att kunna ha dessa 

förutsättningar för att  kunna agera som en god chef.  Drömscenariot  är att  en chef och en 

ledare skall vara en samma person och att denna skall kunna de uppgifter som ingår i både 

rollen som chef och som ledare. Lyckas en chef med detta får denne, enligt Mossboda & 

al.(1998), stöd från både ledning och underställda, vilket underlättar vardagsarbeten betydligt. 

Respondenterna instämmer och menar att den bästa chefen skulle vara den som är både chef 

och ledare, men det tillades att det handlar om en nästintill omöjlig situation. 

Finns det skillnad mellan chef och ledare? 3 % av våra respondenter är av den meningen att 

det  inte  är  någon  direkt  skillnad,  ”det  är  samma  sak  med  olika  namn,  de  är  samma  

kålsupare”.

5.4 Vem kan bli ledare?
”Vem som helst” kan bli ledare, enligt 26 % av våra respondenter, medan 38 % var av annan 

mening och tillade att det krävs en viss fallenhet för detta. Egenskaper som vilja, motivation, 

självförtroende och know-how är bland de viktigaste egenskaperna. Kaufmann & Kaufmann 

(1998) betonar att man måste ha vissa färdigheter för att vara ledare, det vill säga att vara 

kompetent. Detta är även något som härstammar från klassiska skolans utgångspunkter där 



man menar att de kompetenta ska placeras. Malténs (1998) syn på ledaren är att han/hon skall 

ha ”kommunikationsfärdigheter, goda fackkunskaper och helhetssyn det vill säga förmåga att  

sätta in vardagsarbetet i en långsiktig målsträvan” (1998: 108).

  

5.5 Ledarskap och kommunikation
Inom det  militära  är  det  top-down perspektivet  som  företagsledaren  Fayol  nämnde  i  sin 

pyramidmodell som är mest framträdande. Detta beror på att en strikt hierarki existerar. 

Kaufmann & Kaufmann (1998) pratar om förvrängd information när information cirkulerar 

mellan olika led. För att motverka detta har man inom det militära infört utbildning om hur 

man skall restituera på bästa sätt. IC anser att den svenska militära organisationen är under 

utveckling och att man under dess utbildning lär sig att inte förvränga information. 

Respondenterna anser att ledaren skall vara den som delar ut informationen, och inte delegera 

den. Informationen ska komma direkt från ledaren till de anställda, utan mellanhand.  Enligt 

Baldoni (2003), skall information ges ut oavsett om det handlar om en positiv eller negativ 

nyhet. Detta bekräftar IA och menar att det är viktigt att underrättar om läget, särskilt inom 

det militära. Hon tilläger att när alla får samma information, under samma tid, underlättar det 

situationen.   

Det är mer vanligt  att  man sammankopplar kommunikation med ledarskap. 97 % av våra 

respondenter tycker att, en bra ledare måste vara en god lyssnare, medan 85 % tycker att den 

goda ledaren är den som man har tillit och förtroende för. De anser att en ledare är någon som 

kan delegera kommunikationsuppgifter och inbjuda till dialog. 

Dialoger är något som ständigt utvecklas menar våra informanter. En dialog krävs i dagens 

samhälle,  men  bara  då  det  finns  plats,  menar  de.  Att  ge  plats  för  dialog  varje  gång  en 

information går ut är en omöjlighet, tillade de. Viss information är bara ämnad för dem uppe i 

ledningen eller mellan jämlikar. Det finns ingen nytta med att som IA sa, ge kocken på en båt 

information  om rutiner  för  till  exempel  navigering  och ändrade kurser.  Däremot,  om det 

skulle handla om information som berör alla, skall detta framgå till samtliga av besättningen.  

Vid  frågan  om  kalmarbornas  uppfattning  om  hur  kommunikationen  inom  det  militära 

fungerar och gestaltas, fick vi svar om att det mest figurerade strikta order, det vill säga att det 



är  strikt  och  sträng  kommunikation  som gäller  inom denna  sfär.  Här  kan  man  applicera 

begreppet downward eller nedåtriktad kommunikation, där det handlar om att en ledare ger 

order, som går neråt i  hierarkin och att  det faller under medarbetarnas uppgift  att slutföra 

dessa befallningar (Greenberg, 2002). 

IA menade att den interna kommunikationen såg ut på olika sätt  gällande vad det var för 

situation  och  hur  många  parter  som  ansågs  berörda.  Informationsmöten  i  form  av 

gruppsamlingar existerade under hennes tid som befäl, det förekom även kommunikation av 

personligt slag. Mycket berodde på att när man jobbar på en ubåt, så är man nära varandra och 

här  krävs  en  positiv  anda  och  goda  relationer.  Respondenterna  däremot  tyckte  att 

kommunikationen av det interna slaget är ensidig. Med detta menar de att kommunikationen 

”går mer från ena hållet”, den är väldigt stram och äger rum via monologer. Här menar de att 

kommunikationen är opersonlig när den kommer uppifrån och att informationen är koncis. 

Mycket talade för en uppfattning av att det mestadels handlar om envägskommunikation inom 

det militära.

 

Enligt IA, får man som underordnad, möjlighet att ge förslag, men det handlar inte om någon 

stor utsträckning. Enligt Falkheimer (2001) är intern kommunikation ett verktyg för att skapa 

balans, det innebär att hålla alla medarbetare involverade i verksamheten. Är så fallet så höjs 

effekten,  medarbetarna  presterar  mer  och  visar  prov  på  högre  grad  av  målinriktning  och 

motivation. 

5.6 Extern kommunikation
Vi frågade vad våra respondenter visste om det militära och hur dess kommunikation ser ut. 

De ansåg att den svenska militära organisationen borde utvidga sin kommunikation. 

Mer än hälften var eniga om att den svenska militära borde kommunicera mer externt. Fanns 

det mer inblick hos medborgarna, i den militära organisationen, hade kanske inte lika stort 

antal nedläggningar av reglemente varit aktuella. 

Däremot tycker IB att det har skett en förändring och att man i dagsläget informerar mer utåt 

än vad man tidigare gjort. Nu kan man ta del av elektronisk information tack vare den ständig 

utvecklade teknologin. Dessutom belyser han att den svenska militära var mer återhållsamt 

under krigstider, när det gällde informationsspridning. Det fanns mycket hemlighetsstämplad 



information.  I  denna  fråga,  menar  IC  att  den  externa  kommunikationen,  som  innebär 

information till medborgarna inte är tillräcklig. Han menar att det är svårt att dra en gräns 

mellan öppen och sluten information, beroende på vad som räknas för militära hemligheter. 

Det är av stor vikt att noggrant skilja mellan intern och extern kommunikation, för att inte fel 

information skall kunna hamna i fel händer. Men han poängterar att man som medborgare, 

själv kan söka information och att det ges dagar om året då allmänheten kan få information på 

plats. Han tilläger också att försvarets hemsida ständigt uppdateras. 



6. DISKUSSION
Vi blev mycket positivt bemötta av våra informanter och respondenter, även här syns det att 

ledarskap är något som inspirerar. Det är något som vi alla kan dra paralleller till. Det är som 

ID  uttalade  sig  om  att  ledarskap  existerar  överallt.  Det  kan  handla  om  skola,  omsorg, 

arbetslivet och även föräldraskap. Det var intressant att se hur våra respondenter beskrev en 

god ledare och vad det är för skillnad mellan en chef och en ledare. Här kom många tankar 

och uppfattningar till ytan.  Det har skrivits mycket om ämnet inom ledarskapsforskningen. 

Alla våra källor är överens om att det finns olika ledarstilar. Trots detta existerar fortfarande 

frågan och debatten kring,  om ledarskap och dess  biologiska inverkan.  De flesta  av våra 

respondenter, informanter och även litteraturen hänvisar till att det är något som man kan ha 

en viss fallenhet för, att det är något som kan utvecklas, samt att det gäller att ha vilja och 

motivation. Det poängteras också att det handlar om självinsikt och en utveckling inom sig 

själv. Ingen ledare är fullärd, överallt dyker det upp nya utmaningar att anta.  Utan äkta vilja 

och motivation, att vilja förändra, leda och utveckla, kan man inte långsiktligt fungera som 

ledare eller chef, anser vi. 

Det finns framgångsrikt  och misslyckat  ledarskap. Det kan till  stor del förklaras med hur 

kommunikationen och relationerna ser ut. Spända relationer kanske inte ger samma funktion, 

som  en  humanrelationsorienterad  ledning  där  man  tillåter  dialoger.  Respekt,  förståelse, 

tydlighet och motivation är det som för oss hjälper ett ledarskap att fungera. Utan en struktur 

är det inte lätt att planera för en uppgift och kanske vet inte alla då heller sin plats. Inom 

denna sfär är det av stor vikt att rätt man är på rätt plats.

En gammal debatt

Oavsett om det handlar om en medfödd talang eller inte, anser vi, att vara ledare kräver någon 

typ av kvalitet som kan tillföras till gruppen. Vi är övertygade om att ledarskap och karisma 

går hand i hand. Vem kommer inte ihåg Martin Luther Kings tal ”I have a dream”? Vem har 

glömt  John  F.  Kennedys  utstrålning  och  färgstarka  person?  Hur  hade  Ghandi  kunnat 

genomföra en fredlig revolution i Indien utan sin starka övertalningsförmåga och förmågan att 

väcka folks intresse och därigenom inspirera? Karisma sammankopplades av nästintill  alla 

respondenter med just utstrålning, att vara färgstark och kunna få med sig folket. Det finns ett 

väl använt exempel på hur en karismatisk ledare kan missbruka sin ställning och få med sig 

folket dit han vill. Vi talar om Adolf Hitler som fick en hel värld att beröras av hans ideologi. 



Hans undersåtar trodde de gjorde rätt, de trodde på sin ledare men har idag uttryckt sin sorg 

över de dåd de begick. De fängslades av hans sätt och hans tro på det ”rätta”. 

Konsten att påverka bygger på karisma

Inom det militära har vi bildat oss en uppfattning om att det handlar om att ha karisma för att 

kunna galvanisera sina trupper eller sitt manskap. Alexander Den Store, Ceasar eller Ghingis 

Khan, är exempel på militära karismatiska ledare som fick sina trupper att följa dem. Deras 

soldater var redo att dö för dem och här fanns en stark tro på att de handlade rätt. Under 

sådana situationer är man som underställd så inriktad på att följa sin ledare utan att ifrågasätta 

dennes motiv och tendenser. Detta kan vi sammankoppla med den övertygelse som varenda 

soldat innehar när han/hon strider för sitt lands ära. Ser man på Irak som ett exempel, menar 

vi att det inte är någon slump att olika ledare från olika länder som har sina trupper placerade i 

landet, hälsar på sina trupper, för att utveckla övertygelsen om att soldaterna handlar rätt och 

att det innebär en bragd att ta del i  denna process. Detta uppmärksammas i samhället  där 

kommunikation står i centrum och stjäl en stor plats. Vi nås av information vart vi oss än 

vänder oss som handlar om militära nyheter. 

En ”god” ledare

Vad som kännetecknar en god ledare har för oss fått ett bredare mönster. Många svarade att 

en ledare  skall  vara lyhörd,  en av folket,  förstå  sina undersåtar  och kunna kommunicera. 

Tidigare  hade  en  ledare  för  oss,  längre  avstånd  till  en  chef.  Lewins  beskrivning  av  den 

demokratiska ledaren är någon form av ett ideal som vi anser att alla ledare bör i viss mån 

sträva efter. Vi är ändå på det klara om att denna typ av ledarskap inte lika lätt kan tillämpas 

inom den militära sfären. Här handlar det om, som Maltén (2000) definierar, en ”patriarkisk” 

och hierarkisk struktur som kräver att man är direkt, tydlig, sakkunnig och saklig. Det handlar 

inte bara om att se om sitt eget område utan man måste se en helhet, det vill säga att man, som 

en av våra respondenter uttryckte det, har en ”helikoptersyn”. Det handlar alltså för oss om en 

utopi snarare än en möjlighet. 

Det svenska försvaret är nu tvunget att anpassa sig till samhällets förändringar, både när det 

kommer till den interna som den externa kommunikationen. 

Det privata påverkar hur det militära  fungerar och vice versa. Idag strävar man inom det 

militära, att nå en ömsesidig konvergens. Det finns ett flertal tidigare verksamma militärer 



som idag undervisar i ledarskap, dels för att de har en bred erfarenhet men även lärt sig ett 

speciellt tillvägagångssätt. Detta instämmer IA som förklarade att ledarskap är något som man 

har med sig hela livet, även efter man har lämnat det militära yrkesbanan. Det är en fördel 

inför alla uppgifter i livet. De har drillats genom en hård utveckling som ger utdelning. 

Anpassning

Kommunikation  är  en  viktig  del  när  det  handlar  om  att  överleva  som  en  organisation, 

privatperson eller myndighet.  Här kan vi räkna in det svenska försvaret.  Vi har fått  olika 

information från våra respondenter  och informanter.  De sistnämnda menar  att  den interna 

kommunikationen är uppbyggd inte bara enligt en envägskommunikation som allmänheten 

kanske  tror.  Det  förekommer  blandad  form  av  kommunikation  och  den  interna  är  en 

kombination  av  både  envägs  och  tvåvägskommunikation,  inom  denna  verksamhet.  De 

underställda kan yttra sig i viss mån och ge förslag, men det är som IA har sagt, att det inte 

handlar om någon stor utsträckning. Respondenterna var övertygade om att det handlade om 

en strikt envägskommunikation där det inte var lönsamt att fråga eller ifrågasätta order.

Hela organisationen inom det militära bygger på en hierarkisk pyramid där respekt för regler 

och normer utgör en förutsättning för ett funktionellt system.  Här talar vi om systemteori, 

som innefattar att ingen egen del utgör en helhet. Det finns ett beroende inom den svenska 

militära organisationen om att information inte skall missuppfattas och att alla skall sträva 

efter samma mål, det vill säga chefens order och vilja. Man bör även vara medveten om den 

koppling som finns mellan försvaret och regeringen.

Vi var förvånade över om att det ges så pass mycket plats för åsikter och dialog inom denna 

organisation,  som våra  informanter  hänvisar  till.  Vi  var  av  samma uppfattning  som våra 

respondenter, när de svarade att informationen endast var nedåtriktad. Vår inställning om den 

svenska militära organisationen har ändrats, den är inte så strikt och auktoritär som vi från 

början antog. För att få allmänheten att ändra uppfattning menar vi att intresse måste skapas. 

Man måste jobba för att sudda ut de negativa bilderna om det militära. Från början är det 

militära systemet grundat för medborgarnas säkerhet. Men idag lever vi i Sverige mer eller 

mindre ovetande om vad denna organisation innebär och gör. Vi anser som IB, att de inte ses 

tillräckligt  ofta i  debatter.  Det finns information att  tillgå på deras hemsida men man kan 

undra sig vilka det är som väljer att uppsöka den information som erbjuds på denna kanal. 

Kan det verkligen handla om ett stort antal? 



7. SLUTSATS
Det är Vår tanke att det militära är mindre men ändå mer komplext än vad vi anade från 

början. Vi har insett att denna organisation inte kan beskrivas med enbart en ledarstil, alla 

hänger de ihop och har en gemensam kärna. Denna kärna är ledning och utgår ifrån frågan om 

vem som styr bäst och vilken ledning är mest lämpad att använda. Vi har, som vi tidigare 

nämnt insett att det militära inte är så komplicerat utan att det till största delen handlar om 

fördomar. 

Vi har genom vår studie och de insamlade data kommit fram till att ledarskap handlar om en 

relationsbunden position snarare än en maktposition som beskriver ett chefskap.

Vi  kan se  många  likheter  till  civila  organisationer  som leds  på  liknande  sätt  och  där  de 

underställda har en liknande situation. Visst skiljer det sig eftersom det handlar om olika mål 

och visioner. En militär organisation kan inte förändras hur som helst, och borde inte heller 

göra det, det finns en mening med att den är strikt och så pass välplanerad som den ser ut att 

vara och som den faktiskt är. Därför anser vi att auktoritärt ledarskap är den ledarstil som 

lämpar  sig  bäst  inom denna sfär.   Här  måste  en ledare  vara  strikt  och koncis,  samt  som 

han/hon skall hålla distans för att respekt skall bibehållas. Det finns många komponenter som 

skall fungera i balans för att en sådan stor och vidsträckt organisation skall kunna verka. Efter 

att ha tagit del av empirin, har vi nått många uppfattningar, om att denna balans existerar och 

att förändringarna sker mer och mer mot det kommunikativt ledarskap. 



8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING
Vi anser att en forskning där man jämför två länders militära baser och verksamheter skulle 

utgöra  en  intressant  studie.  Mycket  militära  anpassningar  är  under  utveckling  och  den 

internationella arenan.

En annan möjlig framtida vinkling är en studie där man går in mer på djupet på skillnaden 

mellan  en  offentlig  förvaltning  som  räddningstjänstens  eller  en  kommuns  interna 

kommunikation. Ges det mer plats för dialog? 

Att genomföra en genusorienterad undersökning inom denna sfär är även något som kan ligga 

i tiden då kvinnligt ledarskap ökar och får mer uppmärksamhet världen över. Vad det är för 

skillnad på en svensk kvinnlig ledare inom det militära till skillnad mot en kvinnlig ledare i ett 

land som Ryssland eller  Storbritannien där strukturen ser  ut  att  skilja  sig markant  mellan 

ländernas verksamheter.
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10. BILAGOR

  10. 1 Intervju frågor

1) Vem är du? Ditt namn, ort och yrke

2) Vad har du för utbildning, befattning inom det militära?

3) Vad är ledarskap för dig? 

4) Vad är en chef för dig? 

5) Var ligger den stora skillnaden mellan chef och ledare?

6) Är man chef eller ledare inom det militära?

7) Vad är en god ledare?

8) Vad är en god chef?

9) Hur ser ledarskapet ut inom det militära idag?

10) Har det krävts mycket förändringar och anpassningar?

11) Du har kurser i ledarskap idag, hur ser dessa ut? Vem är det som läser dessa kurser?

12) Var  ifrån  tror  du  intresset  för  ledarskap  kommer  som  figurerar  idag?  (många  talar  om 
ledarskap) 

13) Hur många olika typer av ledarskap finns det?

14) Kan  du  berätta  lite  om din  tid  som ledare  inom det  militära,  vad  det  innebar  och  vilka 
arbetsuppgifter, ledare/chefer du hade. 

15) Hur ser kommunikationen ut i den militära organisationen? (humant eller strikt)

16) Vem kan bli ledare, officer, vad är det som krävs för att avancera inom det militära?

17) Är ledarskap en medfödd talang eller något man utbildar och utvecklas till?

18) Hur stor vikt läggs på kommunikationen inom det militära?

19) Hur bör en ledare kommunicera?

20) Vilka kommunikationskanaler används inom det militära? 

21) Handlar det om envägskommunikation eller tillåts en dialog?

22) Är organisationsstrukturen Centraliserad eller decentraliserad? 



10.2 Bilaga: enkätundersökning 

Ledarskap 

Vad vet du om ledarskap? Och hur vikigt är det att ha en bra ledare?
Du kommer nu att få chansen att via dina åsikter och tanker om detta ämne vara en del av vår 
undersökning och hjälpa oss att få en inblick i vad Ni anser om just ledarskap. Vi är två 
studenter som läser vårt sista år på högskolan i Kalmar och som just nu författar en C-uppsats 
om Militärt ledarskap. Vi vill veta vad Ni anser om ledarskap och då främst inom det militära, 
vi  ämnar  undersöka  vilka  kunskaper  och  tankar  ni  har  om  den  svenska  Militära 
organisationen.  
Vi är tacksamma för att ni besvarar frågorna med kommentarer och argument för era svar, det 
är mycket svårt att analysera endast ett ja eller Nej därför är vi mycket tacksamma för att just 
Du tar dig den extra tiden att fylla i vår enkät och på så sätt vara en del av resultatet. Vi 
kommer endast använda detta resultat för att nå en uppfattning om vad Ni anser om ämnet och 
därför är denna undersökning helt anonym och ingen kommer att citeras. 

1. Jag som svarar på denna enkät är:

oMan 18-25 år oKvinna18-25 år 

oMan 26-35 år

oMan 36-45 år

oKvinna 26-35 år

oKvinna 36-45 år

oMan 46-6 år oMan 60 + 



oKvinna 46- 60 år oKvinna 60+

2. Jag bor:

oI city 

oUtanför staden, tätort

oPå landsbygden

3. Jag arbetar inom:

o
Kultur, Media, Design

oData/IT

Säkerhetsarbete

oSocialt arbete, pedagogik

oVård, skola, omsorg

oEkonomi,  juridik, 

administration

oHotell, restaurang

o
Bygg och anläggning

oTransport

oFörsäljning,  inköp, 

marknadsföring

oTeknik 

oJordbruk

oAnnat: 

________________________
________________________
_



2. Vad  är  ett  bra  ledarskap? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________

3. Vem kan bli ledare?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

4. Vad kännetecknar en god ledare? ( Du kan kryssa för fler än ett alternativ)

oAuktoritär

oKunskap i ledarskap

oGod lyssnare

oKan ge direktiv

oBestämd och klarsynt

oUtgår  ifrån 

organisationens  intressen 
vid beslut

oAnvänder  vilka  medel 

som helst för att nå ett mål

oÄr  en  av  folket, 

personalen 

oAnser att samarbete är det 

som tryggar

oTillit

oFörtroende



oVerksam  inom  andra 

samhällsorganisationer

oHar god omvärldskontroll

oÄr född ledare

oHar gått den långa vägen 

oKan  konsten  delegera 

ansvar och uppgifter

oStyr med järnhand

oLåter  inte  någon  annan 

rubba hans beslut

oSocial 

oPersonlig 

oProfessionell i sitt sätt att 

arbeta och kommunicera

oGod kommunikatör

oLåter  sina  underlydande 

sköta kommunikationen

oLedare  som  då  och  då 

måste gå över gränsen 

5. Vad tycker du det är det för skillnad mellan chef och ledare?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

6. Om du fick vara ledare inom det militära för en dag, vad skulle du då ta för åtgärder?



________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

7. Hur mycket tror du att ledarskapet förändrats genom tiderna? 

oMycket 

o Mycket lite

o En del 

oInte alls

8. Hur vikigt är det att ha en bra ledare?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9. Vad är kommunikation för dig?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

10. Hur tror du kommunikationen ser ut inom det militära?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________



11. Hur bör en bra ledare kommunicera?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

12.   Borde Svenska militären kommunicera mer externt? (information till medborgarna)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

13.  Vad anser du om uttrycket att man föds till ledare? 

o Ja o Nej 

o Det  beror  mer  på 
_____________________________
_____________________________
____________________________ 



Kommunikation och ledarstilar: exempel från den militära sfären

14.  Är det någon tanke kring ledarskap som du vill dela med dig om?

Här har du fria ordet! 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ett stort tack för din medverkan och för dina åsikter!

Ha en fortsatt trevlig dag!
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