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Militärt ledarskap har tidigare utforskats inom en militär kontext. De senaste åren har 
många officerare slutat inom försvaret och blivit chefer inom det civila. Uppsatsen 
undersöker kvalitativt huruvida dessa chefer har nytta av erfarenheten från försvaret i 
sitt civila ledarskap. Detta görs utifrån en litteraturgenomgång av 
ledarskapsforskning och den militära kontexten. Tretton chefer på mellanchef till 
VD-nivå intervjuades i ett semistrukturerat format inspirerat av grundad teori. 
Intervjuerna analyserades induktivt tematiskt. Vi kom fram till att militär 
ledarskapskompetens i en civil kontext präglas av en tydlighet i ledarskapet, 
snabbhet i beslut och konflikthantering, samt frekvent användande av feedback till 
medarbetare. Cheferna är tydligt uppgiftsorienterade även om detta i viss mån 
modifieras i förhållande till den civila kontexten. Vi formulerar en teori kring 
uppkomst och anpassning av militärt ledarskap utifrån militära och civila 
kontextuella faktorer.  
Nyckelord: militärt ledarskap, organisationskultur, uppgiftsorientering, 
beslutsfattande, feedback.  

 
 
Alla människor har någon form av erfarenhet när det gäller ledarskap. Vi har upplevt ett stort 
antal ledare, goda och dåliga. Det må vara ifrån uppväxten i den egna familjen eller som 
anställd i ett företag. Människan har så långt vi känner till varit intresserad av berättelser om 
stora män och kvinnor. Historier har oftast kretsat kring människor som utövat inflytande på 
andra och i en större utsträckning än gemene man utövat sitt inflytande på världshistorien. 
Antikens filosofer tänkte sig att effektivt ledarskap grundade sig i duglighet, dygd och 
karaktär (areté) och visionär förmåga. De dygder som var av vikt var vishet, rättvisa, mod och 
måttfullhet (Kolenda 2001). Sun Tzu skriver i sin klassiska The Art of War att ledarskap 
handlar om intelligens, trovärdighet, mänsklighet, mod och stränghet (Cleary 2003).  
 
I det gamla Europa var ledaren oftast en kung eller furste som genom krigsföring och list 
förskansade sig makt och ryktbarhet. I dagens globaliserade samhälle har arenan ledare agerar 
på månt och mycket bytt skepnad från krigsskådeplatsen till den ekonomiska arenan. Även 
här använder man sig dock av metaforer inspirerade av en militär vokabulär så som 
exempelvis ”fientligt övertagande”. Fokuseringen på ledaren och ledarskap är inte längre 
något som är reserverat krigets ledare utan den huvudsakliga fokuseringen ligger idag, sedan 
1900-talets början på ledaren inom företaget eller institutionen.  
 
Fenomenet ledarskap har behandlats på många sätt i litteraturen. Det finns en uppsjö av 
ledarskapslitteratur som undersökt fenomenet empiriskt och normativt, och det finns många 
berättelser och myter om stora ledare. De senaste 25 åren har normativ managementlitteratur 
blivit framträdande. Det militära ledarskapet står dock inte längre fokus. Istället är det militära 
ledarskapet för många människor förknippat med konservativa värderingar, oresonlig 
disciplin och det vilar ibland ett löjes skimmer över den militära kontexten åtminstone om 
man ska se till en del populärkulturella avbildningar av det svenska försvaret (exempelvis 
filmer som Repmånad, Nionde kompaniet, 91:an Karlsson etc.). 
 
Det svenska försvaret har länge hävdat att de är experter på ledarskap och att det inte alls är 
frågan om ett ledarskap som är dåligt anpassat efter den tid som vi lever i. Istället framhäver 
man det effektiva militära ledarskapet som bygger på lång erfarenhet varvat med utbildningar 
anpassat för osäkra och konfliktfyllda miljöer. Det militära ledarskapet har kriget som sin 
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naturliga miljö samtidigt som man som officer verkar i en organisation som inte varit i krig på 
snart 200 år. Man tränar för krig men man gör så i en kontext som är präglad av fred, välfärd 
och relativ stabilitet. Det är rimligt att anta att detta påverkar ledarskapet inom försvaret samt 
de människor som söker sig dit. 
 
Att försvaret utbildar människor i ledarskap råder det ingen tvekan om även om det är ett 
ledarskap som ytterst är till för att användas i krigsskådeplatsen. Försvaret har en lång 
ledarskapsutbildning som officerare på olika nivåer fullföljer genom officershögskolan. Vad 
händer utifrån ett ledarskapsperspektiv när en officer lämnar försvaret och söker sig ut till den 
civila arbetsmarknaden och där får en chefsposition? Frågan blir i ett större perspektiv en bro 
mellan den historiska emfasen på militära ledare till dagen fokusering på företagsledaren. Det 
är också detta som är fokus för denna psykologexamensuppsats.  
 
För att få ett sammanhang till frågan om militärt ledarskap och dess möjliga generalisering till 
en civil kontext kommer vi först redogöra för hur ledarskapslitteraturen ser ut och vilka 
inriktningar som förekommit. Detta möjliggör också en djupare bild av det svårfångade 
fenomenet ledarskap i sig, och blir därmed en inramning till de svar vi får. Efter denna 
genomgång kommer också ett mer specifikt avsnitt om militärt ledarskap och den kontext där 
den militäre ledaren förväntas utöva sitt ledarskap. Därefter återvänder vi till syfte och 
frågeställningar innan vi går in på metoden. Först är det dock rimligt att definiera vad vi 
menar med ledarskap. 
 

Definition av ledarskap, kontext och kompetens 
 
”Ledarskap” som ord och begrepp är taget från vardagsspråket och införlivat i vetenskapen. 
Detta gör det svårt att exakt veta vad det är som bör mätas eller undersökas när man ska företa 
sig en studie om ledarskap, eller att exakt förstå vad som menas med ledarskap. Det har gjorts 
en rad olika försök att definiera ledarskap under de senaste 50 åren. De flesta definitioner tar 
fasta på antagandet att ledarskap:”involves a process whereby intentional influence is exerted 
by one person over other people to guide, structure, and facilitate activities and relationships 
in a group or organization” (Yukl 1998). Det som framförallt diskuterats inom litteraturen om 
ledarskap är vilka typer av inflytandeprocesser som medierar ledarskapet (Yukl 1998).  
 
En definition som söker ta fasta på möjliga variabler i ledarskapet är Hersey, Blanchard & 
Johnsons (2001): ”L = f(l,f,s)”. Ledarskap är en funktion av ledaren, medarbetaren (follower), 
och situationen. Även om detta påstående inte säger vad ledarskap de facto är så säger den 
något om vilka komponenter som är involverade i en ledarskapssituation. Sedan menar 
Hersey, Blanchard & Johnson (2001) att det är beteenden som utgör ledarskap, och vad som 
är effektivt utifrån något givet kriterium är beroende av kontexten (ledaren, medarbetarna, och 
situationen). Vilket beteende som helst kan alltså vara ledarskap om det utövas intentionellt 
av någon för att påverka andra i linje med individens önskningar.  
 
I denna studie antar vi att ledarskap handlar om en process för att påverka andra människor i 
linje med givna mål, organisationens och/eller ledarens. Vi antar också att kontexten är av 
vikt. Med kontexten menar vi dels organisationen med dess kultur, struktur och yttre miljö 
(det sammanhang organisationen interagerar med och existerar i), men också gruppens 
sammansättning och individernas egenskaper.  
 
Frågan om man bör särskilja ledarskap ifrån management har också diskuterats frekvent i 
ledarskapslitteraturen. Utgångspunkten har varit att man kan vara ledare (informell) utan att 
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för den skull ha en officiell ledarskapsposition samt att man kan vara manager exempelvis 
över finansiella konton utan att utöva ledarskap. I vår studie kommer vi dock inte att särskilja 
dessa två områden eftersom forskningen i sig inte är överens om dess skillnad.  
 
När vi talar om ledarskapskompetens så handlar det om effektivt ledarskap, det vill säga 
ledarskap som fungerar. Nordhaug definierar arbetsrelaterad kompetens på följande vis: 
”Work-related competences are […] defined as the composite of human knowledge, skills, 
and aptitudes that may serve productive purposes in organizations (Nordhaug 1993)”. Här är 
utfallsmåttet på effektivitet ökad produktion. Detta behöver inte vara fallet, Ellström (1992) 
har en definition där kriterierna för effektivitet inte är definierade: 
 

Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) 
utföra ett arbete (Ellström 1992). 
 

Ellström (1992) påtalar också vikten av att ta hänsyn både till explicit och implicit kunskap 
som båda kan betraktas som kompetens. 
 

Ledarskapsforskning – en översikt 
 
Forskningen om ledarskap är stor och oförenlig med olika inriktningar med otydlig koppling 
till varandra (Nystedt 1997). Även om det empiriska materialet är stort så är stödet tyvärr inte 
speciellt starkt eller entydigt för någon teori eller modell (Yukl 1989). 
 
I sin genomgång av litteraturen delar Jago (1982) upp forskningen om ledarskap i två 
dimensioner. Dels universell vs situationell (kontingens) och dels trait vs beteende. Ledarskap 
kan ses som något som är universellt och applicerbart oavsett sammanhang, eller så ses det 
som något som är beroende av kontexten och måste anpassas utifrån detta. Det är också 
möjligt att se ledarskap som bestående av medfödda inneboende kvalitéer och egenskaper, 
alternativt som något människor gör. Dessa två dimensioner skapar fyra möjliga utfall för 
perspektiv på ledarskap.  

 
Tabell 1. Översikt av ledarskapsforskningen utifrån Jagos (1982) 
indelning i trait-beteende respektive universell-situationell 
dimensioner. 
Dimensioner: Universell Situationell 
Trait Traitforskningen, pre-1945, 

Karismatiskt ledarskap 
(House 1977, Conger & 
Kanungo 1987) 
 
 

Fiedlers kontingensteori 
(Fiedler 1993) 

Beteende Ledarstilteorier: 
relation/uppgiftsorientering 
(Blake & McCanses 1991), 
auktoritärt/demokratisk 
(Tannenbaum 1961), 
Transformativt ledarskap 
(Bass 1985, 1999) 

Path-Goal theory (Houses 
(1971), Situationsanpassat 
ledarskap (Hersey, Blanchard 
2001) 
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Traitforskning 
 
Innan 1945 var den vanligaste forskningsansatsen när det kom till ledarskap att söka i 
personliga egenskaper (traits) som man tänkte sig konstituerade en ledare (Hersey, Blanchard 
& Johnson 2001). Ledarskap som traitkonstrukt sågs som ett sekundärt konstrukt som 
innehöll andra primära konstrukt (exempelvis: initiativförmåga, dominans, längd, verbal 
förmåga, intelligens, extraversion etc.). Det man gjorde var att sammanställa vilka primära 
traits som konstituerade ledarskapskonstruktet. Detta perspektiv är naturligtvis attraktivt i sin 
enkelhet och löften om möjlighet att mäta ledarskap med personlighetstest. Dock så finns en 
del svårigheter i perspektivet. Trots en enorm mängd empiriska studier har man inte hittat 
någon uppsättning traits som på ett tillförlitligt sätt predicera effektivt ledarskap. Man har 
funnit att traits förvisso spelar in men att de är beroende av kontext och situation (Yukl 1998). 
Schrag (1954) studerade till exempel informellt ledarskap bland amerikanska fångar och fann 
att gemensamt för ledarna var egenskaperna homosexualitet, neuroticism och psykopati. Det 
är inte troligt att dessa egenskaper skulle vara universellt utmärkande bland ledare.  
 
Även om jakten på en universell uppsättning traits som definierar ledarskap är så gott som 
över har forskningen om traits bidragit med viktig kunskap om ledarskap. Det finns definitivt 
egenskaper som är bidragande till framgångsrikt ledarskap och som förekommer frekvent 
bland framgångsrika ledare. Bennis (1984) identifierar fyra gemensamma attribut delade av 
90 framgångsrika ledare: förmåga att formulera mål, skapande av tydlighet och 
meningsfullhet, tillförlitlighet och självkännedom om styrkor och svagheter.  Dessutom finns 
en del negativa traits (Geier 1967) som kan vara i vägen för den potentielle ledaren: 
uppfattningen att vara oinformerad, att vara icke-deltagare, eller att vara extremt rigid. Dessa 
traits menar Geier (1967) kan uppfattas av gruppens medlemmar som hinder för att gruppen 
ska kunna uppfylla sina mål varför en medlem med dessa attribut kommer få det svårt att bli 
ledare. Även om det finns ett erkännande av andra variabler än ledaren i den senare 
traitforskningen så vidhåller en del att fokus bör ligga på ledaren i ekvationen ledare, 
medarbetare och situation (Kirkpatrick & Locke 1991). 
 
Ledarstilsforskning 
 
Mellan 1945 och mitten av 60-talet dök nästa tema i ledarskapsforskningen upp vilket var en 
fokus på chefers beteende som man benämnde som ”ledarstil” (Hersey, Blanchard & Johnson 
2001). Detta ändrade fokus från medfödda egenskaper till yttre observerbara beteenden och 
var ett svar på den besvikelse forskningen om traits varit då den inte kunnat predicera vilka 
som blir ledare. De centrala frågorna som ställdes i denna nya inriktning var hur kan vi 
beskriva ledarskapsstil på ett meningsfullt sätt, vilka faktorer som kan differentiera mellan 
olika stilar, vilka faktorer skiljer effektiva ledare från ineffektiva ledare samt vilken är den 
optimala ledarstilen (Jago 1982). 
 
Utifrån enkäter i olika studier som Ohio State Leadership Studies och Michigan Leadership 
Studies där anställda fick skatta sina chefer i en rad olika områden kunde man urskilja två 
huvudfaktorer i materialet (Hersey, Blanchard & Johnson 2001). Initialt så hade de båda 
faktorerna lite olika namn utifrån vilka forskare det var som skrev. Den ena faktorn kallades 
t.ex ”initiating structure”, ”production orientation”, ”goal achievement” eller ”job-
centered” medan den andra hade namn som ”consideration”, ”employee orientation”, 
”maintenance” eller ”employee-centered” (Hersey, Blanchard & Johnson 2001).  
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I den amerikanska industriella psykologin var länge de dominerande benämningarna 
”initiating structure” och ”consideration” utifrån Ohio studiernas begrepp. Larsson (2003) 
översätter Fleishman och Harris (1962) definition av ”consideration” och ”initiating 
structure” på följande sätt: 
 

Omtänksamhet [consideration] innefattar beteenden som tyder på ömsesidig tillit, respekt och ett 
visst mått av värme och kontakt mellan ledaren och hans grupp. Det är inte detsamma som ett 
ytligt ”dunk-i-ryggen” eller ”säga-förnamnet-beteende”. Dimensionen betonar snarare en omtanke 
om gruppmedlemmarnas behov. Den tillåter de underlydande att vara delaktiga vid beslutsfattande 
och den uppmuntrar till tvåvägskommunikation. 
 
Styrning [initiating structure] innefattar beteenden där ledaren organiserar och definierar gruppens 
aktiviteter och sin egen relation till gruppen. Han definierar den roll han förväntar sig att varje 
medlem skall anta, delar ut uppgifter, planerar i förväg och ser till att få saker gjorda. Denna 
dimension betonar produktivitet och måluppfyllelse (Larsson 2003). 

 
Sammantaget kan faktorerna benämnas uppgiftsorientering och relationsorientering och i 
litteraturen kring ledarskap har de haft en central plats. 
 
Man antog att det kunde finnas en uppsättning ledarskapsbeteenden som fungerar i alla lägen, 
nämligen en ledarstil som innebar höga skattningar på såväl uppgiftsorientering som 
relationsorientering. Blake & McCanses (1991) modell ”Leadership Grind” är exempel på 
detta där ”team management stilen” sägs vara den bästa. I denna stil har ledaren högt i både 
”concern for people” och ”concern for production” dimensionerna.   
 
En forskningslinje parallell med uppgift/relationslinjen var ledarskapsstil beskriven utifrån 
dimensionen auktoritärt - demokratiskt ledarskap (Tannenbaum et al 1961). Delvis 
överlappade dessa dimensioner varandra så att demokratiska ledare ofta var 
relationsorienterade medan auktoritära ledare ofta var uppgiftsorienterade (Hersey, Blanchard 
& Johnson 2001).  
 
Ledarstilsforskningen var attraktiv i det att den presenterade möjligheten att träna människor i 
beteenden som skulle göra dem till goda ledare (Jago 1982). Att ledare som har högt i 
uppgiftsorientering och relationsorientering skulle fungera bra oavsett situation är dock inte 
ett påstående som har empiriskt stöd. Studier visar att hög grad av uppgiftsorientering är 
relaterat till högre skattningar av skicklighet av arbetsgruppen, men också högre grad av 
klagomål. En relationsorienterad ledarstil är tvärtom relaterad till låg grad av klagomål men 
också låga skattningar av skicklighet. På liknande sätt är inte heller alltid en demokratisk 
ledarstil förknippad med positivt utfall vad gäller resultat eller arbetsgruppstillfredställelse 
(Jago 1982). 
 
Ledarskapstraits som beroende av situationen 
 
Då inte heller ledarstilsforskningen gav något bra svar på frågan om vad som är mest effektivt 
gällande ledarskap började man titta på situationen i förhållande till traitvariabler. Den 
dominanta modellen för ledarskap i denna inriktning är Fiedlers kontingensteori. I denna 
forskning ställer man sig frågorna under vilka kontextuella förhållanden är vissa 
ledarskapsrelaterade traits effektiva (Jago 1982). Fiedler (1993) har fokuserat på endast ett 
trait, uppgifts- vs relationsorientering och sett hur utfallet i effektivitet blir utifrån detta traits 
matchning med hur gynnsam ledarskapssituationen är, vilken grad av kontroll som ledaren har 
över gruppen. 
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Situationell kontroll är definierad på basis av tre dimensioner (presenterade i viktad ordning): 
1) ledarens relation till gruppen, 2), graden av struktur och tydlighet i uppgiften och om det 
finns en beprövad metod att lösa uppgiften med, och 3) graden av positionell makt i form av 
sanktioner, belöningar och regelverk (Fiedler 1993). Egenskapen ”uppgifts- vs 
relationsorientering” mäts med skattningsinstrumentent ”Least Preferred Coworker” (LPC) 
skalan. Där ledare får skatta sin minst omtyckta medarbetare utifrån en rad olika dimensioner, 
detta kan sedan tolkas i linje med ett projektivt test. Ledarens skattning av medarbetaren ger 
information om den egna stilen (Fiedler 1993).  
 
Fiedlers kontingensteori om ledarskap predicerar att ledare som är uppgiftsorienterade 
fungerar mest effektivt i antingen högst ogynnsamma situationer eller högst gynnsamma 
situationer. Relationsorienerade ledare fungerar mest effektivt i spektrat mellan dessa 
extremer, i måttligt gynnsamma situationer (Fiedler 1993). Teorin har varit kontroversiell men 
tämligen väl utforskad (Jago 1982, Peters, Hartke, Pohlmann 1985) med blandat stöd för 
modellen. Framförallt har de psykometriska egenskaperna i LPC ifrågasatts, men även 
mätandet av gynnsamhet i ledarskapssituationen (Jago 1982). En annan svaghet som Fiedler 
(1993) själv nämner är att modellen inte ger svaret på hur det kommer sig att individer får 
högt eller lågt på LPC-skalan. Trots svårigheter så har kontingensmodellen utövat ett starkt 
inflytande på ledarskapsforskningen och många av dagens forskare inom området är 
påverkade av den (Chemers & Ayman 1993). 
 
Situationella teorier 
 
Denna inriktning på forskningen inriktar sig också på situationens betydelse för ledarskapet 
men i stället för att leta personlighetsdrag som är effektiva i en given kontext så ligger fokus 
istället på beteenden och kontext. I denna dimension kan det sägas finnas några huvudsakliga 
linjer (Jago 1982). Dels Path-Goal teorin, Vroon/Yetton kontingensmodellen och Hersey-
Blanchard Situational Leadership Theory (Hersey, Blanchard & Johnson 2001).  
 
Kärnan i Houses (1971) Path-Goal teori är tanken att ledarens roll är att hjälpa medarbetarna 
att nå sina mål och säkerställa att dessa är i linje med organisationens. House (1996) 
definierar ledarskapseffektivitet utifrån teorin: ”leaders, to be effective, engage in behaviors 
that complement subordinates’ environments and abilities in a manner that compensates for 
deficiencies and is instrumental to subordinate satisfaction and individual and work unit 
performance (House 1996). Exakt vilka beteenden som är effektiva är beroende av kontexten 
(grad av struktur, rolltydlighet, belöningssystem etc.) och medarbetarna (behov, förmåga, 
självförtroende, tolerans för otydlighet etc.) (Jago 1982).  
 
För att testa teorin har forskningen koncentrerat sig på två prediktioner utifrån teorin: 1) 
Uppgiftsorienterat ledarskap kommer att bli uppskattat i verksamheter med otydliga uppgifter 
och inte uppskattat i verksamheter med tydliga uppgifter, och 2) relationsorienterat ledarskap 
kommer att få den mest positiva effekten på medarbetare som sysslar med tydliga saker. 
Dessa hypoteser har fått blandat empiriskt stöd, eventuellt på grund av mätsvårigheter 
involverade i insamlandet av data (Jago 1982). Det har dock påpekats att fokusen på 
uppgift/relationsinriktning och tydligheten i uppgiften har varit alltför smal och att teorin tål 
att testas också utifrån andra prediktioner (Evans 1996). 
 
Vroom-Yetton (1973) modellen är en beslutsfattandemodell som guidar ledaren i 
beslutsprocessen utifrån framförallt tre kontextuella dimensioner: ”1. The quality or 
rationality of the decision. 2. The acceptance or commitment on the part of subordinates to 
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execute the decision effectively. 3. The amount of time required to make the decision (Jago 
1982). Effektivt beslutsfattande är beroende av dessa tre dimensioner och Vroom-Yetton 
(1973, se också Jago 1982 och Hersey, Blanchard & Johnson 2001) skapade en slags 
beslutskarta för att fatta beslut på bästa sätt. I sin översikt av situationella teorier (contingency 
theories) och deras empiriska stöd konstaterar Yukl (1998) att stödet är blandat för alla teorier 
förutom Vroom-Yetton modellen som har studerats grundligt och har ett tämligen starkt 
empiriskt stöd. Problemet är att den är begränsad eftersom den endast behandlar 
beslutsfattandeprocessen och inte andra ledarskapsuppgifter. 
 
Det har generellt varit svårt att testa kontingesteorier annat än i vissa aspekter på grund av att 
de är vagt formulerade (Yukl 1989). Vissa forskare undrar om situationella teorier har något 
applikationsvärde alls för chefer och managers som lever i en hektiskt snabbt föränderlig 
miljö och inte har möjlighet att stanna upp för att analysera situationen och fundera vilket 
beteende som är lämpligast i detta läge (Yukl 1989). 
 
Ett alternativ till Vroom-Yettons situationella modell är Recognition-Primed Decision Model 
(RPDM) (Klein 1993). Klein tar delvis fasta på kritiken som riktas mot situationella teorier 
om beslutsfattande och menar att rationella, analytiska beslut sällan tas i praktiken. Han har 
formulerat RPDM modellen utifrån empiri hämtad från brandkårschefers beslutsfattande i 
skarpa situationer. Modellen är deskriptiv snarare än normativ och går ut på att erfarna ledare 
känner igen situationer eftersom de har tränat för dem eller upplevt dem tidigare och därmed 
intuitivt fattar beslut (Klein 1993). 
 
Slutligen kan ytterligare en viktig situationell teori nämnas, nämligen Hersey-Blanchards 
Situational Leadership Theory (Hersey, Blanchard & Johnson 2001). I viss mån liknar teorin 
Fiedlers (1993) om effektivt ledarskap, men i stället för gynnsamhet i situationen talar 
Hersey-Blanchard om medarbetarnas grad av mognad i förhållande till uppgiften. Mognad 
innehåller ”job maturity” som är fackkunskaper samt färdigheter, och ”psychological 
maturity” vilket är självförtroende och självrespekt. Någon som har högt i mognad i 
förhållande till en uppgift tenderar att prestera högre än vad som är förväntat och ta mer 
ansvar. Om graden av mognad i relation till uppgiften är låg hos medarbetaren bör ledaren 
vara mer uppgiftsorienterad. Om mognaden är måttlig så är det bäst med en blandning mellan 
uppgiftsorienterade och relationsorienterade beteenden medan om mognaden är hög så är en 
låg grad av både uppgiftsorienterade och relationsorienterade beteenden lämpliga, dvs. ett 
delegerande ledarskap. Ledare kan också påverka medarbetares mognadsgrad genom att ge 
mer ansvar i specifika områden eller genom formulerande av kontrakt (Hersey, Blanchard & 
Johnson 2001). 
 
Kritiken som riktats mot denna teori (Yukl 1998) tar fasta på ett svagt empiriskt stöd, 
begränsat fokus i det att teorin endast laborerar med en kontextvariabel, medarbetarnas 
mognad. Teorin förklarar inte heller förhållandet mellan ledarskapsbeteenden och 
medarbetarnas resultat och att motivationsaspekter bortses från. Ett viktigt bidrag är dock att 
teorin synliggör behovet att behandla olika medarbetare olika utifrån deras respektive behov 
(Yukl 1998).  
 
Karismatiskt och transformativt ledarskap 
 
En nyare utveckling av traitsforskningen är tanken att medarbetare attribuerar ledaren med 
olika traits och att det är just uppfattningen bland medarbetarna att ledaren har dessa 
egenskaper som är det relevanta (Jago 1982). I liknande anda formulerades idén om 
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karismatiskt ledarskap (House 1977, Conger & Kanungo 1987, Conger 1989). Begreppet 
karisma formulerades i samband med ledarskap först av den tyska sociologen Max Weber. 
Intresset för karismatiskt och transformativt ledarskap uppstod på 1980-talet då många 
amerikanska företag fann sig i behov av organisationsförändringar för att bättre kunna möta 
upp en mer globaliserad marknad med hårdare konkurrens (Yukl 1989).  
 
Tidigare teorier om ledarskap hade utarbetats och utforskats framförallt på ledare på 
mellanchefsnivå eller med arbetsledarfunktioner. Under 80-talet började man fokusera på 
VD:s under hypotesen att dessa chefer hade en ledarskapseffekt som påverkade hela 
organisationen i stort.  Calder (1977) argumenterade dock att människor tenderar till att 
överdriva vikten av ledare för att förklara inträffandet av händelser som passar in i deras bild 
av verkligheten. Ledare kan beskrivas i ett romantiskt eller mytiskt skimmer som likt en 
mytologisk hjälte blir avgörande för företagets framgång. Detta sätt att se på ledarskap 
benämns ”heroic leadership” och förväntningarna på en VD kan vara den som räddare i 
nöden eller en kung i krig. Kopplingen till det militära ledarskapet finns tydligt då kungar och 
generalers mystiska förmågor får förklara framgången och fokus tas bort ifrån andra mer 
mätbara och konkreta förklaringar. Generalen kan bli en gud eller avrättad beroende på 
utgången, människorna i närheten av ledaren får inte samma fokus trots att deras förmågor 
eller samarbeten kan vara mer avgörande (Miendl, Ehrlich, & Dukerich 1985).  
 
Karisma är ett fenomen som antas uppstå i relationen mellan ledare och medarbetare (Yukl 
1998). Denna attribution sker med större sannolikhet om ledaren står för en vision som skarpt 
skiljer sig från status quo men som fortfarande ligger inom gränsen för vad som är acceptabelt 
i gruppen. Attributionen sker också lättare om ledaren uppvisar okonventionella, innovativa 
metoder och strategier för att förverkliga visionen, är risktagande och gör självuppoffringar, 
upplevs som självsäker samt står för ett elitistiskt exemplariskt ledarskap (Conger & Kanungo 
1987). Karismatiska ledare framträder med större sannolikhet under förutsättningen att 
organisationen är i ett kristillstånd där de anställda är missnöjda med situationen (Yukl 1998). 
Påverkan av medarbetare sker genom till exempel identifikation med ledaren och 
internalisering av de värden som ledaren formulerat, men också genom stärkande av gruppens 
identitet och upplevelse av särprägling (Yukl 1998). Värdebaserat ledarskap kan sägas vara en 
subgenre inom karismatiska påverkansprocesser som det fokuserats på en hel del de senaste 
åren (Cha & Edmondson 2006, Lord & Brown 2001).  
 
Forskningen har intresserat sig för distinktionen positiva respektive negativa karismatiska 
ledare. Även om det är tydligt att det är möjligt att missbruka karismatiskt ledarskap så är det 
svårt att i förväg definiera vad som bör räknas som negativt karismatiskt ledarskap. Möjligen 
kan detta avgöras utifrån effekten ledarna har på sina underlydande. Samtidigt är det sällan 
entydigt negativa eller positiva effekter ledare har på gruppmedlemmarna, och vad som är 
positivt respektive negativt är naturligtvis en subjektiv bedömning (Yukl 1998).  
 
Transformativt ledarskap (Burns 1978, Bass 1985) tangerar karismatiskt ledarskap och 
definieras utifrån effekter på underlydande. Transformativt ledarskap kontrasteras mot 
transaktionellt ledarskap. De viktiga komponenterna i transformativt ledarskap är: 1) karisma 
(idealized influence) – här definierat som “leaders display conviction; emphasize trust; take 
stands on difficult issues; present their most important values; and emphasize the importance 
of purpose, commitment, and the ethical consequences of decisions. Such leaders are admired 
as role models generating pride, loyalty, confidence, and alignment around a shared purpose. 
(Bass 1997)”; 2) motivation genom inspiration (inspirational motivation) – entusiastisk 
formulering av visioner och tydliga mål; 3) intellektuell stimulans – ifrågasättande av gamla 
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normer och värderingar, uppmuntran av nya idéer; och 4) individuell uppmärksamhet – ledare 
fokuserar på individens behov, lyssnar och arbetar för att utveckla dem (Bass 1997, 1999). 
 
Transaktionellt ledarskap ses som konventionellt management genom användande av morot 
respektive piska som i sin rena form enligt Bass & Avolio (1990) lätt blir till ett mekaniskt 
sätt att leda eftersom det inte finns någon fokus på hur medarbetare tänker och vilka behov 
som förekommer bland dem.   Bass (1997) nämner fyra olika transaktionella 
ledarskapsbeteendeklasser: contingency reward – ledare agerar utifrån path-goal teorin i 
enlighet med ovan, active management by exception – ledare övervakar medarbetare och 
korrigerar aktivt misstag, passive management by exception – ledare intervenerar inte förrän 
problem påtalats dem, och potentiellt blivit allvarliga, laissez-faire leadership – ett icke 
ledarskap som inte utövar aktiv påverkan eller styrning av verksamheten. 
 
För att mäta transformativt och transaktionellt ledarskap utvecklades ”Multi-factor Leadership 
Questionaire (MLQ) (Bass 1985), vilket framförallt i den reviderade versionen fokuserar på 
beteendeobservationer i skalorna. Ledare tenderar att få högre poäng på antingen 
transformativt eller transaktionellt ledarskap i detta formulär. De som använder sig av 
transformativt ledarskapsbeteende är generellt mer effektiva ledare utifrån olika utfallsmått 
(Bass 1999), till exempel skattningar av högre chefer, objektiva mått på vinst i ledarens 
avdelning. Transaktionella ledarskapsbeteenden är med undantag av contingency reward inte 
korrelerat med effektivt ledarskap (Yukl 1998). I denna forskning finns naturligtvis problemet 
med skattarnas bias då de vet vilka som är effektiva ledare vilket gör det svårt att dra några 
slutsatser av forskningen (Yukl 1998). Det finns också problem i konstruktvaliditeten i MLQ 
där det är oklart om de olika beteendekategorimåtten i transformativt ledarskap skalan 
verkligen mäter olika saker eftersom de samvarierar med olika kriteriemått (Vandenberghe 
1999). 
 
Bass (1997) har argumenterat för att effektiviteten i de ledarskapsbeteenden som associeras 
med transformativt ledarskap är universell i alla organisationer och kulturer. Han menar att 
effektiviteten i ledarskap troligen påverkas av kontexten men i betydligt mindre grad än vad 
man skulle anta utifrån situationella teorier om ledarskap. En del av variansen i utfall 
förklaras av ledarstil och där är transformativt ledarskap bättre än contingency reward som i 
sin tur är bättre än de andra transaktionella stilarna (Bass 1997).  
 
En väsentlig svaghet som Yukl (1999) påpekar i de flesta ledarskapsteorier inklusive 
transformativt ledarskap är att de befinner sig på en alltför begränsad konceptualiseringsnivå. 
Han beskriver flera möjliga nivåer av konceptualisering av ledarskapet: individuell, dyad, 
grupp och organisation; och påpekar att de flesta teorier koncentrerar sig på ledarskap i en 
dyadisk relation, ledare-medarbetare. Detta är förvisso relevant med inte tillräckligt för att 
förstå de processer som påverkar ledarskapet där också gruppen och organisationskultur 
spelar in (Yukl 1999).  
 
Satt i kontexten av andra teorier utifrån Jagos (1982) dimensioner så tycks det rimligt att se 
teorierna om karismatiskt ledarskap som en utveckling av traitforskningen. Stor emfas läggs 
vid ledarens heroiska karaktär och egenskaper, även om det är gruppmedlemmens perception 
och attribuering av dessa egenskaper som är av vikt. Till viss del är det en återgång till synen 
på ledarskap som var dominerande innan 1945 då ledare sågs som större än livet självt och 
glorifierades i ”Great Man” teorierna om ledarskap. Transformativt ledarskap innehåller 
också begreppet ”karisma” men lägger större fokus på utvecklande, förändrande beteenden 
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gentemot medarbetare och organisation. Även här finns universalistambitioner och det finns 
en del empiriska belägg för att denna förändringsstil skulle vara universellt effektiv.  
 
Sammanfattningsvis har ledarskapsforskningen löpt längs två olika dimensioner. Det har 
varierat utifrån huruvida ledarskap betraktats som någon inneboende kvalité, eller som 
observerbara beteenden. Litteraturen har också gått från högtflygande generaliseringsanspråk 
om ledarskapsegenskaper eller –beteenden som är universellt giltiga, till en syn där 
ledarskapet är beroende av kontexten. I viss mån har forskningen återkommit till 
universalistspåret i och med teorierna om transformativt ledarskap där det finns visst 
empiriskt stöd för allmän giltighet.  
 
Vi utgår inte från någon given teori eller modell om ledarskap i vår studie. Däremot finner vi 
det troligt att ledarskap består av objektiva beteenden som påverkar medarbetare och 
omgivning. Vad som är effektiva ledarskapsbeteenden är i stor utsträckning en funktion av 
kontexten ledaren befinner sig i. Därmed blir förmågan att analysera kontexten och 
erfarenheten att veta vilka beteenden som troligen är effektiva av stor vikt. Att ledare 
attribueras karismatiska egenskaper av medarbetare är också en viktig, men inte nödvändig 
faktor.  
 

Militärt ledarskap och försvaret som kontext 
 
Efter översikten av den mer generella ledarskapsforskningen är det nu dags att titta på militärt 
ledarskap och den militära kontexten. Det som är av relevans är att titta på militärt ledarskap 
och vad det innebär enligt litteraturen. Det är också av relevans att undersöka hur kontexten 
ser ut där militära ledare verkar, i synnerhet utifrån det vi vet om ledarskap som ett 
situationellt fenomen.  
 
Wong et al (2003) utgår i sin översiktartikel av militärt ledarskapsforskning från Hunts (1991) 
utökade multilevel ledarship model. Denna modell delar upp det militära ledarskapet i tre 
olika nivåer: system-, organisations- och direkt ledarskap. Varje nivå representeras av en linje 
i befälskedjan. Systemnivån är den högre delen av hierarkin bestående av höga generaler eller 
ÖB som fattar beslut som påverkar organisationen som helhet och dess förhållningssätt till 
den externa kontexten. I den civila kontexten skulle detta representeras av en VD. Detta högre 
ledarskap bereder klimatet i vilket ett mer direkt ledarskap kan verka i.  
 
På organisationsnivån, som är den andra nivån, finns det militära ledarskapet framförallt i 
graderna major och överstelöjtnant, men också lägre generaler, som tar beslut som påverkar 
den enskilda organisationen på förbandsnivå. I den civila kontexten representeras detta av 
mellanchefsnivån. Den tredje nivån är det direkta ledarskapet där fänrikar, löjtnanter och 
kaptener har ett direkt ledarskap gentemot personal och soldater. I det civila hittar vi på denna 
nivå linjecheferna.  
 
Framförallt är nivån med direkt ledarskap av vikt för oss eftersom den innehåller det ”face-to-
face” ledarskap (Wong et al 2003) som är av relevans för vår utgångspunkt. Denna nivå är 
grunden för det militära ledarskapet som alla genomgår. Det direkta ledarskapet har två 
kritiska uppgifter: att verkställa de order och uppnå de mål som kommer uppifrån i hierarkin, 
samt att utbilda och underhålla stridsdugliga soldater. Vi avser också att titta på den indirekta 
nivån av ledarskap eftersom den innebär påverkan av organisationen, som är förekommande 
på civil mellanchefsnivå. 
 



 10

Beträffande empirisk forskning kring svenskt militärt ledarskap generellt har vi funnit 
tämligen lite. Andersson (2001) har gjort en avhandling som fokuserar på ledarskap under 
utlandsmissioner. Han argumenterar att det svenska militära ledarskapet inte fungerar 
tillfredställande i verkligheten och grundar detta i att Sverige inte varit i krig på länge, har 
begränsad kunskapsutbyte med andra krigsmakter och inte kunnat ta tillvara på erfarenhet på 
grund av lite forskning.  
 
Larsson (2005) har studerat indirekt ledarskap bland svenska höga officerare. Vad gäller den 
pedagogiska litteraturen så har det tidigare inom försvarets utbildningar funnits ett starkt 
inflytande av Blanchards och Herseys modell om situationellt ledarskap samt 
gruppdynamiska teorier och utbildning som Utbildning, Grupp och Ledarskap (UGL) medan 
man nu fokuserar desto mer på Bass teorier om transformativt ledarskap (Larsson et al 2003, 
se också Larsson 2003). 
 
Effekten av transformativt ledarskap har också undersökts empiriskt i en militär kontext. Bass 
et al (2003) fann att både transformativt och contingent reward ledarskap predicerade 
effektivitet i stressfyllda miljöer. Andra faktorer som korrelerade med effektivitet var 
enhetens sammanhållning och självförtroende (”potency”). Dvir et al (2002) undersökte också 
transformativt ledarskap i en militär kontext utifrån en randomiserad longitudinell design. 
Ledare i experimentgruppen utbildades i transformativt ledarskap medan en kontrollgrupp 
utbildades i på sedvanligt eklektiskt sätt. Man fann att ledare i experimentgruppen hade 
signifikant större positiv påverkan på direkt underlydandes utveckling, och på indirekt 
underlydandes prestationer. I det karismatiska ledarskapet riktas inte ledarskapet bara mot 
individen utan mot hela enheten/förbandet för att understryka den kollektiva identiteten, eller 
inte mot någon överhuvudtaget som i det självuppoffrande ledarskapet (Shamir et al 1998). 
 
I övrigt har empiriska studier om ledarskap framförallt fokuserat på ledarens egenskaper i 
enlighet med en mer traditionell traitforskning (Wong et al 2003). Precis som i den civila 
forskningen om ledarskapstraits så är resultaten vaga och ofta inkonsekventa (Wong et al 
2003). Thomas et al (2001) fann till exempel att extraversion var positivt korrelerat med 
prestationsskattningar bland militära ledare involverade i ickestridande verksamhet, medan 
McCormack & Mellor (2002) fann att extraversion var negativt korrelerat med 
prestationsskattningar av militära ledare under skarpa uppdrag. 
 
Det militära ledarskapet utövas i två olika kontexter: ledarskap i övnings- och ickestridande 
verksamhet samt dels ledarskap under skarpa uppdrag och krig (Wong et al 2003). Den 
klassiska militära miljön är slagfältet med sina krav på tydligt ledarskap och snabba beslut i 
enlighet med t.ex. Klein (1993). Sverige har haft fred under lång tid. Däremot har svenskar 
deltagit som fredsbevarande soldater i olika insatser ibland annat Bosnien, Liberia, 
Afghanistan, Kongo och andra platser i världen och på så vis upplevt skarpa situationer.  
 
Militära organisationer är traditionellt sett hierarkiska och består av en majoritet av män. 
Organisationens syfte är krigsföring eller liknade verksamhet (fredsbevarande, fredstvingande 
verksamhet) i en nations/nationers intresse där krigsskådeplatsen alltid är framträdande. 
Organisationen är uppbyggd kring en struktur där det klart och tydligt framgår vem som är 
chef med hjälp av klädsel, och en strikt ordergång och kommunikation därefter. Det finns 
också en tydlig djupgående struktur i form av beteenden som påverkar och styr hur man 
agerar inom gruppen och som påverkar organisationens medlemmar även utanför kontexten 
(Gordon 2002).  
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Majoriteten av den militära ledarens tid går dock åt till ledarskap i fredstid. Detta gäller i 
synnerhet svenska militära ledare. I fredstid studerar militära ledare gamla slag och försöker 
föreställa sig själva i någon slags krigssituation samtidigt som de måste ta sig an en mängd 
ledarskapsuppgifter som inte är krigsrelaterade. En av de främsta uppgifterna för militära 
ledare på den direkta nivån är att skapa små tätt sammanhållna stridsdugliga enheter. 
Framförallt lägre militära chefer som löjtnanter och kaptener har en pedagogisk funktion i 
kontakten med och ledande av värnpliktiga soldater.  
 
Det finns en mängd uppgifter i fredstid som en militär ledare måste göra på en daglig basis i 
form av personalfrågor, administration, logistik etc. som liknar arbetsuppgifterna som en 
genomsnittlig civil ledare innehar ” in other words, we take the position that military leaders 
must also manage and civilian managers must also lead, even though there are diffrences”  
(Hunt 1991). Under fredstid blir säkerhet, ramar och regler under övningar viktiga faktorer 
som dock inte med nödvändighet utrustar ledare med de färdigheter de behöver för att leda 
under faktisk strid, vilket måste anses som det militära ledarskapets yttersta syfte. Wong et al 
(2003) har tagit fasta på detta och menar att anpassningsförmåga är en viktig förmåga bland 
militära ledare. Detta gäller speciellt dem som utövar det direkta ledarskapet. 
 
Militärt ledarskap karaktäriseras av den kontext som ledaren är verksam i. 
Organisationsstrukturen är i grova drag tredelad med olika krav och uppgifter. Vi har valt att 
fokusera främst på den direkta nivån där ledare möter underlydande och utövar ett 
mellanmänskligt ledarskap men vi tangerar också ett mer indirekt, visionärt eller 
administrativt ledarskap som utövas på högre nivåer. Ledare praktiserar sitt ledarskap dels i 
fredssituationer och dels krigssituationer vilket ställer väldigt olika krav, det är inte säkert att 
verksamheten och träningen i fredstid skapar ledare som fungerar i krig. Vad gäller 
individuella ledarvariabler så finns visst empiriskt stöd för att en transformativ ledarstil ger 
bättre resultat än konventionellt ledarskap, men det är inte entydigt. Forskningen har inte 
heller kunnat konstatera att några egenskaper otvetydigt predicerar ledarskap. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Frågan är huruvida ledare som tränats i en militär kontext har nytta av denna erfarenhet när de 
slutar i försvarsmakten och får anställning som civil chef. Är erfarenheten generaliserbar? 
Inga studier har så vitt vi vet uppmärksammat denna fråga. Detta område är högaktuellt i och 
med de senaste årens många nedläggningar av militära förband och de många avgångar bland 
officerare som vart konsekvensen. Vår vinkel är hur försvarsmaktens ledarskapsutbildning 
kan berika den civila organisation som har f.d. militära ledare som chefer. För att göra detta 
har vi valt att använda oss av en kvalitativ metodik delvis inspirerad av grundad teori och 
ambitionen är att induktivt formulera en empirisk teori kring militärt ledarskap i en civil 
kontext. 
 
Syftet är alltså att undersöka på vilket sätt civila chefer med militär bakgrund kan använda sig 
av detta i sitt dagliga arbete. 
 
Den initiala öppna frågeställningen är: hur yttrar sig militärt ledarskap i en civil kontext? 
Frågeställningar som tillkommit under processen utifrån materialkännedom är: hur kan vi 
förstå det militära ledarskapets uttryck utifrån den militära kontexten? Vad har 
respondenterna fått förändra med avseende på sitt ledarskap i och med övergången till det 
civila? Vilka komponenter om några, är karaktäristiska för militärt ledarskap i en civil 
kontext? Med komponenter menar vi allt som man tidigare har talat om inom 
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ledarskapsforskningen inkluderande personlighetsdrag (traits), ledarstilar, värderingar, 
beteenden etc.  
 
Uppsatsen syftar till att generera teori omkring detta outforskade område. Därmed är det 
viktigt att påpeka att vårt syfte inte är hypotesprövning av den enkla anledningen att det så vitt 
vi vet inte finns några teorier att härleda testbara hypoteser från inom detta område. 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
 
Utifrån en lista med ca 4000 namn på individer som lämnat försvarsmakten mellan åren 1995 
och 2006 gjordes ett tillgänglighetsurval utifrån geografisk hemvist (Stockholms län). 
Respondenterna kontaktades via telefon för att undersöka intresse och se om de uppfyllde 
urvalskriteriet för chefsnivå: chef på minst mellanchefsnivå. Mellanchef definierades som 
chefer med chefer och personal som underlydande. Detta valdes på grund av att vi ville ha 
ledare som utförde administrativa och mer organisationsövergripande uppgifter men samtidigt 
hade uppgifter som innebar ledarskap genom direkt påverkan. Därmed torde större 
sannolikhet till extern validitet föreligga. 
 
Övriga urvalskriterier var manligt kön, födelseår mellan 1950 och 1969, tjänstegrad minst 
löjtnant, och avgång senast 2001. Respondenter med endast manligt kön valdes på grund av 
att de allra flesta officerare som föddes under denna period är män. Födelseårsspannet valdes 
då vi ville ha respondenter som varit aktiva inom försvaret under en längre tid (minst 6 års tid) 
för att säkerställa att de hade ordentlig erfarenhet från försvaret. Lägsta tjänstegrad valdes för 
att säkerställa erfarenhet av en viss bredd av arbetsuppgifter bland respondenterna. Avgångsår 
valdes till senast 2001 för att möjliggöra minst 5 år av civil erfarenhet.  
 
Allt som allt deltog 13 män med bakgrund som officerare i studien. De är födda mellan åren 
1955 och 1969 med en medelålder på 43 år. De slutade i försvaret mellan 1995 och 2001, se 
tabell 2. 
 

Tabell 2. Respondenter som deltog i studien.  
Deltagare Civil position Typ av verksamhet Tjänstegrad i 

Försvarsmakten 
Förbandstyp Avgångsskäl 

1 VD Marknadsföring/försäljning Kapten Teknisk Egen begäran 
2 Koncernchef Produkttestning Kapten Stab Egen begäran 
3 VD Internationell krishantering Major Teknisk Egen begäran 
4 VD Rådgivning Kapten Stridande Egen begäran 
5 HR-chef Myndighet Major Stridande Entledigad 
6 Avdelningschef Telekom Kapten Stridande Egen begäran 
7 Konsultchef Rekrytering Major Stridande Egen begäran 
8 Avdelningschef Myndighet Löjtnant Stridande Entledigad 
9 Platschef Myndighet Örlogskapten  Flottan Entledigad 
10 Avdelningschef Kommunal  Major Stridande Egen begäran 
11 Projektchef Myndighet Major Stridande/ 

teknisk 
Egen begäran 

12 Projektchef Telecom Kapten Stridande Egen begäran 
13 Projektchef Produktion Överstelöjtnant Stridande/ 

teknisk 
Egen begäran 

 
Material 

 
En intervjuguide användes som utgångspunkt för djupintervjuerna. Områdena är bakgrund, 
nuvarande position, militär ledarskapskompetens i nuvarande civila jobb, positiva aspekter, 
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negativa aspekter, skillnader mellan att verka i det civila jämfört med det militära. Se 
appendix 1 för fullständig intervjuguide. Två olika MP3-spelare användes för att spela in 
intervjuerna. 
 

Procedur 
 
Deltagarna kontaktades i ett första skede via telefon där syftet att göra en studie rörande 
användandet av militär ledarskapskompetens i en civil kontext presenterades. De frågades 
huruvida de hade en chefsposition och i så fall på vilken nivå, samt om de skulle vara 
intresserade av att delta i studien. Därefter meddelades de att de skulle kontaktas igen om de 
valdes att delta i studien i ett andra urval. Utifrån en genomgång av vilka som uppfyllde 
kriterierna för urvalet valdes 15 stycken individer ut som uppfyllde kriterierna och ställt sig 
positiva till deltagande. Av dessa bortföll två stycken på grund av oplanerade händelser från 
deltagarnas sida. Intervjuerna ägde rum dels i olika lokaler kopplade till Stockholms 
universitet och dels på respondenternas arbetsplatser.  
 
När vi träffade respektive respondent påtalades att syftet med intervjun var att undersöka på 
vilket sätt respondenten kunnat dra nytta av sin utbildning och erfarenhet som officer. Vi 
påpekade att respondenten skulle vara anonym i materialet och att vi inte var intresserade av 
respondenten som enskild individ utan snarare hur hans bakgrund spelade in i hans nuvarande 
position. Det nämndes också att fokus för intervjun låg på konkret erfarenhet snarare än olika 
teoretiska modeller om ledarskap. 
 
Båda författarna var närvarande under samtliga intervjuer för att bättre kunna fastställa om 
mättnad var nådd. En person ledde intervjun medan den andre kom med följdfrågor. Detta 
förklarades för varje respondent. Därefter förklarades ramarna för intervjun, att den skulle 
hålla på mellan 1,5 till 2 timmar beroende på när mättnad nåddes och att intervjun spelades in 
digitalt. Innan intervjun inleddes gavs möjlighet att ställa eventuella frågor.  
 
Därefter genomfördes en fokuserad semistrukturerad intervju. Under själva 
materialinsamlingen var utgångspunkten en intervjuguide som intervjuledaren följde. 
Intervjuguiden var dock endast utgångspunkt för frågeområden och mycket tid ägnades åt att 
ställa följdfrågor och gå in på relevanta områden som uppkom under intervjun och som inte 
nödvändigtvis rymdes inom ramen för intervjuguiden. 
 
När intervjuledaren upplevde att mättnad hade nåtts, eller inte hade fler frågor, tillfrågades 
den andre intervjuaren om han hade några följdfrågor. Om så var fallet fortsatte intervjun en 
stund till tills båda intervjuarna uppfattade ämnet som uttömt. Slutligen tillfrågades 
respondenten om han hade något sista ord, sammanfattning eller något som inte tagits upp av 
vikt. Därefter avslutades inspelningen av intervjun och respondenten gavs möjlighet att ställa 
eventuella ytterligare frågor. 
 

Analys 
 
Elva intervjuer transkriberades. Därefter lästes 3 intervjuer individuellt av de två författarna 
där teman och nyckelord i texten markerades. Utifrån de individuella tematiseringarna följde 
en diskussion, jämförelse och beslut togs om ett gemensamt namn för temat varpå en rad 
gemensamma preliminära teman togs fram. Övriga transkriberingar analyserades tematiskt 
individuellt utifrån den preliminära kalibreringen. Därefter jämfördes de individuella 
analyserna och vi fann hög grad av överrensstämmelse.  
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Teman som återfanns i utskrifterna fördes in i ett gemensamt dokument under respektive 
övergripande preliminärt tema. Därefter kategoriserades respektive tema i eventuella 
underkategorier. Tre huvudkategorier uppstod i materialet. Inom de uppkomna kategorierna 
placerades en rad teman som bedömdes vara av relevans för frågeställningarna. Under det 
vidare arbetet med materialet sammanslogs vissa teman som bedömdes ligga nära varandra, 
exempelvis var två teman identitet och öva ledarskap som båda behandlas under temat 
erfarenhet från försvaret. Citat valdes ut som var representativa och klargörande för temat 
och inkluderas i resultatet. 
 
Två intervjuer föll bort på grund av tekniska fel i inspelningsutrustningen. I stället för 
transkribering skrevs så mycket som möjligt av intervjuerna ner direkt när felet upptäcktes. 
Detta material används dock endast som måttligt stödjande av redan uppdagade teman. 
 
 

Resultat 
 
Resultatet från intervjuerna presenteras utifrån de teman vi funnit i materialet. Det finns tre 
huvudkategorier i materialet: försvaret som kontext, övergång till en civil kontext och militär 
ledarskapskompetens i en civil kontext. I kategorin försvaret som kontext tar vi upp speciella 
mönster som uppkommit i materialet som går att hänföras till försvaret direkt. Det är uppdelat 
i den speciella kontext som försvaret utgör samt vilken individuell påverkan tiden i det 
militära anses utgjort. 
 
Övergång till en civil kontext handlar om upplevda skillnader mellan försvaret och den civila 
verksamhet som respektive respondent befinner sig i, det handlar också om den eventuella 
anpassning av ledarskap som skett i och med övergången. 
 
Militär ledarskapskompetens i en civil kontext är huvuddelen av resultatet och behandlar mer 
specifikt vad respondenterna gör som chefer och vad som kan tillskrivas deras bakgrund, samt 
hur det funkar och tas emot i den civila kontexten. Avsnittet är indelat i följande huvudteman: 
tydlighet, feedback, konflikthantering och beslutsfattande. Vidare finns här också två mindre 
teman. Dels ett konkret ”verktyg” som man anpassat och använder sig av i civila 
sammanhang, uppdragstaktik, och dels tyst kunskap (tacit knowledge) som respondenterna har 
med sig och använder sig av. 
 
Temana och de övergripande kategorierna är till sin natur inte vattentäta skott och materialet 
går i vissa fall in i varandra. Till exempel så tar temat ”tydlighet” sitt avstamp i 
respondenternas berättelser om tydligheten i försvaret som organisation, och fortsätter med 
hur de upplevde övergången och hur de reagerade på den civila kontexten utifrån en vanligt 
förekommande brist på tydlighet. Därefter behandlas tydlighet i ledarskapet i en civil kontext 
och vilka faktiska beteenden som utgör tydlighet i ledarskapet. 
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Försvaret som kontext 
 
Erfarenhet i försvaret 
 
Försvaret är en organisation fylld av ledare som bland annat har som syfte att vidareutbilda 
och utveckla dessa individer till att bli bättre på att leda. Detta görs genom kontinuerlig 
utbildning varvat med praktik under de olika graderna. Ledarskapspraktiken börjar 
grundläggande med att leda små grupper vilket ställer krav på förmåga att motivera och kunna 
läsa av och förstå sig på människor. Sedan ökas storleken på grupperna varefter officeren 
stiger i grader till större och större enheter till flera tusen man då ett mer administrativt 
ledarskap är aktuellt.  
 

[E]rfarenhet det är just det där att man börjar så grundligt i försvaret från början va med sina 
jämnåriga kamrater i små grupper och man blir utsedd till chef för små övningar osv. och sen 
byggs det där på så att hela systemet hjälper en att utvecklas till en ledare och naturligt ju 
högre upp i systemet man kommer desto mera anpassade utbildningar till den ledarskapsnivå 
man får. […] [M]an tränas ju så, hela tiden ska man leda gruppen, man är dagligledare, 
långofficer eller vad som helst. Man ska göra sina övningar och man ska hålla presentationer. 

 
Kärnan i den erfarenhet som officerare bär med sig beträffande ledarskap är att de fått öva, 
stöta och blöta samt pröva sin kunskap och förmåga. Något som påpekas av flera respondenter 
är möjligheten att pröva att leda på olika sätt som inte är möjligt i många andra sammanhang. 
Som officer har du råd att pröva att gå lite på sidan av den uppstakade vägen och testa andra 
lösningar och sedan få feedback på resultatet. På så vis kan en bredare erfarenhetsbas byggas 
då kontexten är mer tillåtande för att testa på egna lösningar.  
 

Man är tränat i att vara ledare. Man är… man har varit utsatt för många situationer, man har 
fått träna sitt ledarskap, har fått en återkoppling [på] hur man har löst uppgiften. [Man] växer 
in i chefrollen från att varit kanske gruppchef till plutonchef eller kompanichef, bataljonschef 
och så vidare, man får ett större ansvar och man får möjlighet att växa in i chefsrollen. 

 
Olika nivåer på ledarskapet ställer olika krav på ledarskapet. Kaptener och löjtnanter ägnar sig 
åt ett mer praktiskt direkt ledarskap som kretsar kring ledande och utbildning av värnpliktiga i 
fält såväl som på kaserngården. På denna nivå är det framförallt ett praktiskt, mellanmänskligt 
ledarskap som övas. På majorsnivå eller högre är det mer strategiska och administrativa 
ledarskapssysslor som tränas och utövas inom ramen för en stabsplacering. Dessutom så 
förekommer träning i pedagogiskt ledarskap då officerarna ibland håller lektioner eller 
föreläsningar, dels för värnpliktiga, men också i en del fall på Försvarshögskolan. Denna 
erfarenhet har gjort att respondenterna vuxit in i rollen som ledare i och med att de alltid på 
någon nivå inom försvaret varit ledare antingen för värnpliktiga eller för andra officerare. Det 
är rimligt att anta att man då som individ blir van vid att leda samt att man känner sig bekväm 
i den rollen och senare utvecklar en känsla av att vara den individ som leder en grupp.  Man är 
van att träda fram som ledare. Att praktiskt leda en grupp framåt. Rollen som ledare har till en 
början få likheter med ett civilt arbete eftersom man ibland tjänstgör dygnet runt eller under 
flera dygn. Detta görs också i en kontext som förbereder individer på scenarion som är 
kaotiska och pressande och som har till syfte att imitera krigs och katastrofmiljön. Det handlar 
inte enbart om ledarskap i den traditionella bemärkelsen utan ledarskap under pressade 
situationer.  
 
Alla före detta officerare i vår studie rapporterade att de har en upplevelse av personlig 
utveckling under tiden i försvaret och att de där formade en syn på sig själva och sin förmåga. 
Framförallt framkommer svar som handlar om att lära känna sin fysiska förmåga och dess 
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begränsningar samt en upplevelse av tro på sig själv i mellanmänskliga situationer. Utsagorna 
handlar om att i försvaret få möjlighet att testa sin förmåga och få ökad självinsikt och flera av 
respondenterna beskriver hur de har genomfört hårda fysiska strapatser och fått känna på hur 
det känns när man inte har ork eller styrka kvar att fortsätta. Upplevelsen i sig verkar ha fört 
med sig ett större självförtroende och realistiska förväntningar på vad man klarar av. Detta är 
någonting som man har tagit med sig ut i det civila arbetet på det sättet att man tänker tillbaks 
på den tid som man haft inom försvaret och vad man lärde sig där när arbetsbelastningen i det 
dagliga arbetet på något sätt är hög.  
 

[D]et var ju allt ifrån alltså... att dom faktiska… man gjorde ju en hel del såna övningar som 
enkom var till för att man skulle lära känna sig själv. Med alla överlevnadsövningar som man 
gjort och alla hemska nätter i det förbannade bivackerna när man sover ute i snön 42 stycken har 
man gjort och man fryser arslet av sig vartenda jävla natt och det är inget kul och varenda gång 
man ligger där på britsen så tänker man att man ska skaffa sig ett jobb där man aldrig behöver 
frysa mer i sitt liv och sen en morgon senare så är man tillbaks och ett år senare så gör man 
samma sak igen. Men alla dom grejerna… och har man frusit så mycket och har man varit uppe 
tre dygn i streck, och har varit vaken så mycket eller burit så mycket eller svettats så mycket och 
utsatt sig för stressövningarna så mycket så vet man… att liksom att okej, här borta går min gräns 
någonstans… här borta slutar jag att fungera som människa och till vardags så är det liksom uppe 
och snurrar vid 50 % gränsen liksom det finns mycket mer kvar och sen så lär man sig en sak som 
jag är jätte tacksam för och det är att jag… det är ju att man känner sig själv och sin kropp och 
vet att okej nu mår jag så här och så här nu är det dags att trappa av nu måste jag gå och lägga 
mig nu börjar jag att bli trött och såna här grejer… man lär ju känna sig själv på ett helt annat 
sätt och det visste man inte innan man hade ju ingen koll exempel nu är jag nog trött nu ska jag gå 
och lägga mig och då kanske man har suttit på jobbet i 6 timmar och det behöver man ju inte 
längre 

 
Det finns också aspekter av att ha fått ett ökat självförtroende när det gäller att klara av att 
leda grupper och föra sig i dylika sammanhang. Exempel på situationer som nämns är att 
kunna presentera material inför en stor grupp av människor eller kunna stå för vem man är 
och sina åsikter:  
 

[J]a, jag tror att när jag började inom det militära så var jag absolut inte någon utpräglad ledare 
utan det har vuxit med utbildningen när man tar för sig och byggt upp sitt självförtroende mycket. 
Jag tycker inte jag var så självsäker och målmedveten och skulle nog helst inte ställa mig framför 
en grupp, och inte så kul att gå fram till tavlan och redovisa uppgifter och sånt där va, vet ni, man 
ska går fram och göra nån läxa eller nånting, det var ingen höjdare. Men idag så är det liksom 
självklart att är det 10 000 man i salongen så bekymrar det mig inte att gå fram och hålla tal och 
så där, jag tror inte jag skulle göra det som 18-åring, då skulle jag skita på mig. Så där känner 
jag där har jag utvecklats mycket, det har varit en himla hjälp, styrkt självförtroendet och just lärt 
mig själv vem jag är och vad jag kan utföra. 

 
Sammantaget så blir den bild som framträder en bild av massiv erfarenhet av ledarskap, av sig 
själv och hur man fungerar, samt av interaktioner med många olika människor i olika 
konstellationer. Det är i denna miljö och genom dessa erfarenheter som respondenterna 
inhämtat den mycket av den kunskap som de idag använder sig av i deras civila chefsroller.  
 
Organisationskultur 
 
Den militära organisationen andas värderingar som inte finns explicit nedskrivna i 
regelboken. Respondenterna rapporterar värderingar som inte enbart är deras personliga 
åsikter utan att de i egenskap av officerare jämfört med andra grupper är på ett visst sätt eller 
har vissa oskrivna regler som de följer som differentierar dem från andra. Centralt är 
värderingar som rakhet i kommunikationen, lojalitet till uppgiften och gruppen, och att aldrig 
ge upp. Försvarsmakten var när respondenterna tjänstgjorde en tämligen homogen 
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organisation med gemensamma utbildningar, symbolik, uniformering, könssammansättning, 
och värderingar.  
 
Flera officerare beskriver fenomen ifrån försvaret som de härleder till “kulturen“ eller 
beskrivningar om normer som inte står nedtecknat i regelboken. Man beskriver önskvärda 
beteenden och åsikter som de själva tror på och som existerar i försvaret. Som officerare i 
försvaret skall man kunna säga sin mening och vad man tycker och tänker till befäl och 
underordnade. Detta är något som enligt respondenterna uppmuntras inom organisationen och 
som finns i ”systemet”. En del respondenter har dock berättat att de inom försvaret ibland har 
blivit dåligt bemötta av chefer när de har sagt vad de tycker och att man inte alltid lyckas att 
leva som man lär. En respondent beskriver att han efter ett samtal med en överordnad 
förmedlade vad han tyckte och tänkte om en situation genom direkt feedback till sin chef 
vilket förde med sig att chefen senare motarbetade honom så fort tillfälle gavs.   
 
Respondenterna beskriver att det inom försvaret finns en stor lojalitet mot yrket och kollegor. 
Detta tycker de själva skiljer sig mot andra grupper i det att de känner ett större ansvar mot 
den övergripande uppgiften vilket i förlängningen är att verka för Sveriges försvar. Man ser 
sig då som officer och beskriver en samhörighet med andra officerare 
 

[O]ch i försvaret så är det ju så att där lever du ju väldigt mycket tillsammans, det är ju det som 
är kårandan väldigt mycket i försvaret som inte finns i näringslivet då när man är ute och jobbar. 
Det finns en enorm lojalitet mot uppgiften i försvaret. Jag tror inte det finns, man tänker inte på 
det. [...] [D]et är ju det som är kårandan väldigt mycket i försvaret som inte finns i näringslivet. 

 
Kårandan och lojaliteten verkar dock i vissa fall skapa konkurrenssituationer inom försvaret. 
En ”vi och dem” känsla som kan uppstå mellan förband med olika kulturer. En officer 
beskriver skillnaden mellan att verka inom ett specialförband inom försvaret och att sedan 
verka i en teknisk tjänst. För honom var det helt skilda sätt att agera med framförallt 
värnpliktiga. Specialförbandet förväntade sig en hårdare och striktare attityd ifrån honom som 
enligt han själv aldrig hade fungerat i den tekniska tjänsten. Enligt flera respondenter skapas 
det subkulturer inom den övergripande kulturen som försvarsmakten utgör.   
 

Olika delar av en organisation är ju olika tajta så att säga i försvaret. Mycket av det som är i 
försvaret är att det är väldigt tajta relationer där man verkar så att säga. Och då kan ju bli eh… 
mer eller mindre… med en skämtsam ton kan det ju bli konkurrens eller så att säga glidningar 
mellan olika delar av organisationen som kan bli mer eller mindre allvarliga i slutänden så att 
säga. Att man faktiskt till slut lyckas intalas att de andra är idioter och man är världsbäst själv. 
 

Det framträder också en anda av att det är chefen som bestämmer och man ifrågasätter inte 
enligt respondenterna ett beslut på samma sätt som man skulle göra på en civil arbetsplats. En 
respondent talar om sin tidigare syn på överordnade: 
 

Jag tror att det är format av försvaret men det kan ju naturligtvis vara andra saker, rent 
historiska, uppfostransmässiga och eh… miljön. Men jag tror att jag har haft en jävla respekt för 
chefer och hierarki. Alltså jag har, för att komma tillbaks till det här, har han sagt att det är såhär 
det ska göras då gör vi det. Alltså, jag kanske inte var sådär riktigt rebellisk till att börja med, 
som jag tror att jag har blivit under senare år eller hur jag nu ska uttrycka [det], jag tror att jag 
var mer… mer foglig i systemet. Det låter ju jävligt dåligt så, men… Förstår ni vad jag menar? 
Om jag var kapten före kapten som gjorde någonting annat och var det han gjorde… Jag kan 
tycka att det är fel, men jag accepterar det för att han är major liksom.  

 
Respondenterna beskriver också en hög arbetsmoral och vilja att göra klart uppgiften. Som 
officer kämpar man mot målet och ger inte upp. På frågor om varför det är så hänvisar flera 
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till att det är ifrån kulturen i försvaret som detta kommer ifrån. Att det är en kombination av 
identiteten som officerare och vad man lärt sig i försvaret. Att var sjukskriven eller att 
förmedla att man faktiskt är trött eller behöver gå hem är inget som respondenterna har 
upplevt i försvaret.  
 

[O]ch om man är lite trött på eftermiddagen så är det bara att skaka av sig och fortsätta och inte: 
”Åh jag måste gå hem nu jag känner mig lite trött sådär…” Detta är ju en grej men 
överhuvudtaget en förmåga att ta ett ”nej” och bara fortsätta och inte säga: ”Nähä då är jag 
värdelös nu går jag hem och hänger mig”, istället säger man: ”fine du säger nej men det finns 
2000 till som jag kan fråga”... Det finns ett jättebra citat ifrån han som grundade VISA... han sa: 
”det att det finns tre råd som jag vill ge till blivande entreprenörer och människor… Det första är: 
never give up Det andra är: never, never give up och det tredje är: never, never, never give up.” 
[…] Ja med lite jävlar anamma. 
 

Arbetsmoralen tycks respondenterna ta med sig när de arbetar i det civila. Då jobbar de hårt, 
klagar inte om det är för mycket att göra, ger inte upp utan slutför uppgiften. En respondent 
beskriver att han i början av ett nytt jobb fick i uppdrag att ordna fram ett kontrakt på en ny 
kund och fick en deadline för denna uppgift som var rekommenderat till två veckor. Han 
beskriver hur han sedan ansträngde sig mycket hårt för att uppnå det här målet, att han gick 
över “lik“ för att ordna fram den här nya kunden. När han sedan rapporterade tillbaks till sin 
chef efter två veckor och presenterade den här kunden så blev chefen väldigt förvånad 
eftersom han bara hade sett uppgiften som en rekommendation. Respondenten menade på att 
om han hade fått en uppgift genom försvaret som skulle genomföras så hade man också 
förväntat sig att han löste den vad som än krävdes.  
 

[…]hög arbetsmoral, det är ju det jag skulle kunna sammanfatta ett med väldigt mycket, också 
lojalitet, på nått sätt försöker du ta med dig kårandan som inte finns, och det blir en varse ganska 
snabbt att det finns ingen kåranda och den insikten kan vara rätt jobbig när du inser att det inte 
funkar 

 
Organisationskulturen respondenterna kommer ifrån har också en del externa kännetecken. 
Den militära regelboken styr till stor del hur man som officer är klädd. Alla bär uniform och 
man vårdar sitt utseende. Detta lever kvar hos individen även när de har lämnat officersyrket.  
 

Det är ju en väldigt homogen grupp; man ser likadana ut, klär sig likadant, talar likadant, man 
har samma utbildning, man gör samma saker. Det är ju en extremt homogen verksamhet i en 
militär miljö. Och så är det ju inte direkt inom samhället - det kanske finns i skyddskåren, eller 
brandmannakåren, men jag tror inte ens att läkarskrå eller sjuksköterskor uppfattar sig som lika 
homogena som man gör i det militära systemet. Samhället som helhet, i stort, tillåter en bredare 
range på hur man får vara och hur man får förhålla sig […] 

 
En officer beskriver hur han kunde identifieras som officer av en officer ifrån ett annat land 
när han befann sig på skidsemester.  
 

[…]och sen har det nog faktiskt med fysiska attribut att göra, en har ju en viss stil som officer [..] 
vi var nere i Chamonix jag och min svåger han är officer på K3 då och så kom vi ner på 
campingplatsen där bor det två stycken skottar och dom, alltså dom… vi kom ju ner civilklädda 
bägge två, vi har civil utrustning så det finns ingen militär utrustning över huvudtaget där, när 
dom frågade vad vi gjorde så han berätta att han var officer och jag berätta att jag var chef på 
[företaget] och att jag varit chef inom militära, det såg vi sa dom, så jag tror det har med sånt att 
göra också va, både lite stil och sånt att det är lätt att ta plus presentationer då, men jag tror att 
man för sig på ett speciellt sätt. Hår alltihop hur man klipper sig osv 
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Officerarna delar mycket som tycks skapa en yrkesidentitet som håller i sig också efter de 
lämnat försvaret. En del av det militära ledarskapet och sättet att vara har dock fått anpassats i 
övergången mellan militär och civil kontext och detta ska vi behandla härnäst.  
 
 

Övergången mellan militär och civil kontext 
 
Anpassning till en civil kontext och upplevda skillnader 
 
Respondenterna talar alla om någon form av anpassning från ledarskapet inom försvaret till 
ledarskap inom den civila sektorn. Graden av anpassning är olika och ibland minimal i de fall 
när respondenterna haft en tydlig administrativ eller teknisk chefsroll och sedan arbetat med 
liknande frågor inom det nuvarande företaget. Vad det gäller ledarskap på en direkt nivå 
nämner man att det inte går att vara lika rak och peka med hela handen som man gjort inom 
försvaret. Det upplevs att man inom de civila sammanhang respondenterna rör sig i har en 
större fokus på konsensusbeslut vilket ställer större krav på nedtoning av 
uppgiftsfokuseringen hos chefen. 
 

Om man ska hålla tal inför [institutet] eller nått sånt där, nån fredsrörelse, haha, får man anpassa 
sig lite, vara lite flowerpower. Det tror jag, just det här den delen, vissa sammanhang måste man 
ta den här typiskt svenska ”nu måste vi resonera oss fram till nånting” attityden i stället för att 
peka och säga att nu gör vi så här […]. Man övar inte så mycket på det inom försvaret, att ha 
diskussionsklubb, men i många civila sammanhang behövs det.  

 
Mycket av erfarenheten av att vara ledare inom försvaret går att ta med sig och applicera och 
en del upplever att det gått rätt enkelt att anpassa sig. En del menar dock att det i många fall 
krävs en viss anpassning i och med den annorlunda kontexten. Verktygen man har tillhanda 
kan vara helt annorlunda. Någon reflekterar kring sin erfarenhet av officerare som misslyckas 
på höga civila befattningar eftersom de just inte anpassar det militära ledarskapet: 
 

Det [militära ledarskapet] tar man med sig rakt upp och ner. Och så försöker man styra… 
ganska… militärt hårt i en civil organisation, där man inte är van vid det. Så jag tror att man 
måste anpassa ledarskapet, det militära ledarskapet till den civila verksamheten för att få 
framgång med det. Struktur och tydlighet och sånt, det är enkelt så att säga, sedan så måste man 
också vara ganska så ödmjuk inför uppgiften och vad man för folk runt ikring sig. Man har ju inte 
värnpliktiga eller ett gäng reservofficerare som man har för att skriva den här rollen och 
förväntar sig att få just den här hårda styrningen. Utan då måste man lyssna in lite grand så här 
och anpassa det så att man får ut precis det man vill då. Jag tror att, omvänd då, att om man inte 
gör det så kan det bli väldigt, väldigt tokigt.  

 
När man kommer in i det nya sammanhanget som en civil organisation innebär finns det en 
huvudsaklig tendens att uppleva en känsla av otydlighet och okunskap rörande det nya, 
oavsett om det handlar om juridik, ekonomi, politiska intriger, eller hur man bedriver affärer. 
Svaret på detta är en period av inhämtande av information och kunskap samt skapande av ett 
stödjande nätverk (ofta bestående av individer med militär bakgrund). En annan viktig 
tendens är att sträva efter att skapa tydlighet i organisationen eller avdelningen. Detta rörande 
tydlighet och strukturarbete behandlas mer utförligt under temat tydlighet.  
 
När man sedan lämnar försvaret och går in i det civila arbetslivet har det hos en del 
respondenter upplevts som problematiskt när det finns många viljor på arbetsplatsen och 
målet är otydligt. Detta gås närmre in på under temat tydlighet. Arbetsgruppens sätt att vara 
upplevs som mer konsensussökande och i vissa fall kvinnodominerad. Det innebär då ett 
annat sätt att arbeta som enligt respondenterna kan beskrivas som mer inriktat på relationer.  
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En respondent beskriver följande om sin syn på den militära kontexten i jämförelse med den 
civila:  
 

[I det militära har man] chefer som har sina ansvarsområden, man kan ju inte byta chefer utan 
vidare. Så det militära systemet är det enklare att alla är införstådda i pyramiden och hur den ser 
ut. Så att översten är högre än överstelöjtnanten osv. Så att ibland är det lite lättare i det militära 
med ordergivning och såna saker, att särskilt dom förbanden som är bra, inställd på rätt uppgift, 
man vill göra det man tänkt sig göra, då fungerar det systemet enklare. Det civila systemet är 
betydligt mer komplicerat och det är mycket mer intriger och sånt tycker jag mellan människor, 
det kan ju också bero på att när vi var i vårt militära system så var det ytterst få kvinnor. Det är 
också en skillnad att man hade bara ett kön att ta hänsyn till, det blev grabbigare, det är oftare 
enklare då att utföra tuffa uppdrag än om man har blandad besättning.  

 
Homogenitet vad gäller könsammansättningen befarar en respondent lätt leda till inskränkthet. 
En annan respondent född på 50-talet hade aldrig tjänstgjort med någon kvinnlig officer och 
konstaterar att det var ett ovanligt inslag i en mansdominerad miljö. 
 

[V]i hade ju i princip inga kvinnor så att säga alls på våran tid faktiskt. Det kom ju unga så att 
säga underbefäl, eller underofficerare och andra som började i systemet då men då var vi så långt 
borta så vi hade aldrig några kvinnliga kollegor eller så och det var ju ett mansdominerat 
samhälle då, helt klart. 

 
Också vad det gäller de problem man möter på som chef uppfattas det civila arbetslivet som 
mer heterogent än inom försvaret. Individers svårigheter är färgade av en större spridning 
gällande kön och ålder och växlar mer i intensitet och allvar inom det civila. 
 

Det kan vara personliga problem av en helt annan dignitet [i näringslivet]… nu har jag stött på 
dom, delar av dom i försvaret också. Men här är det mer påtagligt och spritt, vilket gör att det blir 
andra typer av problem mer familjesociala problem. När du är 18-19 år […] då handlar det 
kanske om relationen till hemmet och flickvännen väldigt mycket och när du kommer upp i ålder 
är det kanske mer ekonomiska problem då är det problem med droger än vad det är i den åldern 
en annan typ av drogproblem. Det kan vara relationsproblem med ekonomi och skilsmässa 
inblandat. Det har en inte på den nivå [inom försvaret] som du har här. 

 
En respondent beskriver hur det är att träffa på andra officerare i det civila arbetslivet och hur 
han då tycker att han snabbt hittar en känsla av gemenskap, och likheter i hur man som chef 
fungerar i den civila kontexten. Han upplever viss ensamhet i rollen som chef och ha 
officersbakgrund eftersom inte så många kan relatera till den bakgrunden. 
 

[D]et märker man ganska snabbt vad har en gemensamt [med andra officerare], det är det va, en 
officer… om man är officer så är man det väldigt mycket, man har mycket grundvärderingar som 
ligger där, och är man nylig utbildad  vilket man märker en skillnad på, för jag tycker det var 
bättre förr, ju förr ju bättre, men  idag är dom ännu mer stöpta i samma form vilket gör att det är 
väldigt lätt att vara officer bland andra officerare medan här i näringslivet har du ingen att 
identifiera dig med va. 

 
Gemenskapen och stödet ifrån arbetskamrater kan var något som man som chef i näringslivet 
saknar. Det är ett tuffare klimat som är mindre förlåtande än den militära kontexten. Inom 
näringslivet går det inte enligt respondenterna att ha en period av misslyckanden som chef. Då 
riskerar man ganska omgående att bli av med din chefsposition. Inom försvaret går det att ha 
ett dåligt år som chef och ändå komma tillbaka och fortsätta.  
 
Inom det civila arbetslivet upplever respondenterna att man måste prestera på ett annat sätt än 
inom försvaret. Inom försvaret måste man också prestera men där handlar det mer om att få 
vitsord så att man har möjlighet att göra karriär. Lönen är kopplat till respektive grad och inte 
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direkt till någon prestation som mäter konkret i form av försäljning eller vinst. En respondent 
uttrycker att ”det var ju tryggare på ett annat sätt inom försvaret”. En del respondenter har 
sökt lösa den utsatta situation som det tycks innebära att vara chef inom näringslivet genom 
att skaffa sig ett skyddsnät som de kan bolla idéer och få stöd och feedback i svåra situationer. 
I flera fall har detta varit chefer med officersbakgrund. Av respondenterna inom den 
offentliga sektorn har inte några liknande åsikter nämnts.  
 
Majoriteten av respondenterna upplever att de ibland saknar försvaret. Det kan röra sig om 
kamratskap, tydlighet, lättare grupper, kåranda, att verka i högt motiverade team etc. Inga av 
respondenterna säger dock att de skulle vilja tillbaka till försvaret, de tänker på försvaret ofta 
men det betyder inte att de vill tillbaka dit. En officer berättar att hans position i näringslivet 
är mer dynamisk och krävande i jämförelse med hans militära position: 
 

[M]en samtidigt tror jag att skulle jag gå tillbaka [till försvaret]i dag skulle jag sten dö på en 
månad va. Och det har att göra med… nu jobbar jag på [företag] och där är det speciellt för där 
är det, det är sånt tempo, det är sånt fruktansvärt tempo, så skulle jag gå tillbaka skulle jag 
förmodligen sten dö. Jag är van att det är rock n roll hela tiden, jag fattar operativa beslut 
konstant hela tiden, varje dag varje minut i stort sätt är det beslutsfattning. Och tycker jag att 
nånting är skit så säger jag det till min chef så får det effekt dan därpå så är det förändring, och i 
försvaret kan det ta ett år innan det är förändring. Det skulle göra så jag skulle sten dö va, och det 
är nånting som jag har funderat på faktiskt hur man kan hantera det inom försvarsmakten för en 
släpper inte tanken på försvarsmakten trots att en är civil det kan jag säga.  

 
Ett konkret exempel på skillnader mellan försvaret och civila organisationer kan vara sättet att 
bedriva möten. Flera respondenter reagerar på skillnader i hur man möten sköts i det civila. 
Det är en markant skillnad i hur ofta och länge man har möten. I försvaret var mötena enligt 
respondenterna snabba och målinriktade. För dem var det en stor skillnad och ibland en chock 
att vara på möten i den civila arbetskontexten. 
 

[Jag] gick över till customer-operations som är kundrelaterat så är det mycket kvinnor med, jag 
höll på att få en chock första gången jag var med på ledningsmöte där för då pratade man bara 
skit de första 15 minuterna. Och det var inte jag van vid kan jag säga, och sen så gick en in och 
prata lite hårdvara och så gick folk in emellan och störde ut varandra och så in igen och körde 
lite hårdvara och sen störde dom ut varandra och så berättade den vad den hade för koppling till 
det som den berätta och sen var det klart mötet. […]Det var riktig jävla hönsgård. […] [D]et var 
en kulturchock kan man säga, en riktig kulturkrock just det här att det var inte jag van vid… just 
att man går in och tar andras [tur], när jag har ordet då har jag fanimig ordet, då ska ingen 
annan ta det från mig va. 

 
Respondenterna menar på att i försvaret så var det överlag en effektiv möteskultur. Man 
använder tiden till att gå igenom agendan och det är minimalt med sociala diskussioner. Ett 
möte som i det civila tar en timma var i försvaret ofta över på 20 minuter. Respondenternas 
förklaring till detta är man direkt går in på agendan för att klara av mötet så snabbt som 
möjligt för att sedan ha ett socialt snack.  En respondent rapporterar dock en avvikande 
erfarenhet av möteskultur inom det militära där det vid en del tillfällen var vad det mest 
ostrukturerade han hade upplevt.  
 

[M]an skulle ha möte då och det skulle vara vissa deltagare då; dels kom de för sent men det var 
väl det lilla problemet, men de kom inte alls. Och ringde då inte ens, och man hade då 
mobiltelefon nu i den här tiden. Ringde inte ens och sa att de blivit försenad. Och försvarade det 
med att de hade så mycket att göra och så. Det var riktigt lågt då. Men det var nog ett undantag i 
den militära kulturen tror jag, hoppas jag, för att det förväntar man sig att det är åt andra hållet 
istället. 
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Sammantaget har respondenterna fått anpassa sitt ledarskap i varierande grad när de slutade 
inom försvaret och började en civil karriär. Det kan handla om att tona ner hårdhet och bli 
mer ödmjuk inför uppgiften och dem man är satt att leda. Den civila kontexten ser också 
annorlunda ut jämfört med den tämligen homogena militära kontexten. Ens underställda är en 
mer heterogen grupp med mer varierande problem. Framförallt de som är verksamma som 
mellanchefer inom näringslivet påpekar att det är hårdare krav på prestationer och större hot 
om negativa konsekvenser än inom försvaret samtidigt som det kollegiala stödet saknas. På så 
vis upplevs försvaret som tryggare och tydligare och en del längtar tillbaka ibland. 
Möteskultur är ett specifikt exempel på skillnader där man generellt är snabb och 
uppgiftsorienterad inom försvaret. Det finns en större otydlighet generellt inom det civila 
vilket vi går in på nedan. 
 

Militär ledarskapskompetens i en civilkontext 
 
Tydlighet  
 
Ett genomgående tema bland respondenterna är att de anser sig vara tydliga i sitt ledarskap 
och förhållningssätt och att detta skiljer ut dem från deras kollegor med civil bakgrund. Temat 
har varit mycket framträdande i materialet och kan uppdelas i några undergrupper. En aspekt 
är strukturell tydlighet i verksamhet och organisation, både civilt och militärt och skillnaden 
däremellan. En annan är hur respondenterna reagerar på eventuella upplevda skillnader i 
struktur och tydlighet, vad de gör och vilka konsekvenser detta får för verksamheten. Den 
tredje aspekten handlar om vad tydlighet innebär rent konkret, hur cheferna är tydliga i det 
mellanmänskliga samspelet mellan chef och medarbetare och exempel på situationer när detta 
kommer till uttryck. En fjärde aspekt är huruvida de upplever sig som annorlunda än andra 
chefer gällande tydlighet i ledarskap. 
 
Försvaret upplevs i månt och mycket som tydligt vad gäller verksamhetens struktur och 
upplägg. Inom försvaret finns regelverk för hur man ska göra i olika situationer, en ram att 
hålla sig till. Detta gäller både rent praktiska saker som hur en skjutövning ska företas eller 
hur skyddsvallar ska byggas men också mötesstruktur och beslutsgång. Även om detta bland 
vissa uppfattas delvis som stelt och till viss del hämmande så skapar det en tydlighet som de 
civila organisationer respondenterna nu befinner sig i sällan är i närheten av. 
 

Försvaret är ju mer tydligt, rakt [och] tydligt. Strukturerat, lätt att veta hur[...] du förväntas vara 
och hur det blir… [Det är] mycket mer rundare, fluffigare, otydligare i mångt och mycket inom 
[företaget]. 

 
Denna skillnad i tydlighet är något som vissa upplevde som en svårighet när de lämnade 
försvaret för en civil verksamhet. För i synnerhet dem som valde att starta upp egen 
verksamhet blev kontrasten markant mellan försvarets tydliga instruktionsmanualer och det 
fria näringsidkandets osäkra tillvaro.  
 

[D]et är väldigt mycket man måste kunna som chef om lagar och regler när man driver en 
verksamhet idag i Sverige, och det tror jag var mera och bättre organiserat i försvaret, där fanns 
det handböcker för allting va, hur man gör på skjutövningar och så, det fanns liksom en 
instruktion, man läser: det ska spärras av och man ska göra si och så. I det civila är man ju helt 
utsatt för, jag vet inte hur mycket, alltså bara man startar ett företag så måste du känna till 1000 
lagar, eller 10000 lagar. Så kommer det nytt hela tiden, och inom det arbetsområde som vi håller 
på inom med farliga saker och sånt, är det oerhört mycket regler som man måste känna till. Och 
det är jätte svårt. Det tror jag inte man klarar helt enkelt. [...] Det är oerhört mycket med 
arbetsrätt och hur det ska vara på arbetsplatser, jämställdhetsprogram och finansinspektionen 
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kräver… så det är oerhört mycket, jätte komplicerat. Det var bättre i försvaret, där fanns en 
handbok, haha, hur gör man i strid, sov i fält, ja enkelt. Som att bygga skyddsvall: ”sandsäckar 
behövs det så många”, bra. Det finns ingen handbok för företagare. Och det är väldigt utsatt. 
 
 

En annan respondent rapporterar liknande omständigheter och där avsaknaden av regelboken 
kan vara frustrerande. 
 

Men visst var det en stor omställning…det var en jättestor omställning att komma ut i det civila 
och plötsligt så hade man ansvar för sig själv helt och hållet rätt upp och ner det fanns ingen som 
regulatorisk handbok som sa till en att hur man skulle göra saker bara alltså shit! Och sen måste 
man driva företag liksom det finns lagar och förordningar absolut. Arbetsmiljölagstiftningen och 
det ena men det finns inget som säger vad jag måste göra, hur jag skall lägga upp en sak, hur jag 
skall prata med anställda eller så allting var ju reglerat eller det kan vara reglerat om man vill. 
Så det var en jättestor omställning. 

 
I vissa fall har den civila verksamhet respondenterna kommit in i, efter de lämnat försvaret, 
varit i en krisfas av olika anledningar. Medarbetarnas arbetsgnista har varit låg och det har 
funnits en känslighet bland de anställda i organisationen för fler motgångar. Flera av 
respondenterna redogör för en upplevelse av otydlighet i den civila organisation de gått in 
vilket skapat oro i arbetsgrupperna. Upplevelser av otydlighet och bristande struktur kunde 
också upplevas gällande beslutsfattande: 
 

Det var nog avsaknad utav struktur tror jag, alltså… ja dels avsaknaden av struktur, avsaknad 
utav tydliga processer vid beslutsfattande. Det pratades väldigt mycket på olika ställen och man 
visste inte riktigt om det var ett beslut eller vem som hade fattat beslutet och på vilka grunder. Det 
var för mig… ingen kulturkrock på det sättet, men det var någonting jag saknade faktiskt [från 
Försvaret]. Samtidigt så var det väl också så att för 5 år sedan så hade personalfunktionen ingen 
tydlighet i myndighetens verksamhet, […] det viktigaste var [den övriga] verksamheten. 

 
Även när företagen i fråga rent formellt arbetar med styrmetoder som syftar till att skapa 
tydlighet i verksamheten kan det ändå upplevas som otydligt jämfört med försvaret. Ex-
officerarnas respons på denna upplevda brist på tydlighet och struktur har i flertalet fall varit 
att förändra enheten eller organisationen så att den bättre svarar upp mot respondenternas krav 
på tydlighet. Dylika berättelser är tämligen vanliga i materialet. Förändringsarbetet sker på 
olika sätt men genomgående är syftet att skapa en ökad tydlighet i verksamheten. Det kan 
handla om att aktuella målsättningar och handlingsplaner, i den mån det finns, bryts ner och 
görs tydliga och sedan kommuniceras till de anställda.  
 
När det är frågan om en verksamhet som inte fungerar som den ska, inte går med vinst eller 
fullföljer sitt uppdrag utifrån budget så är tydlighet än viktigare när det kommer till att vända 
motgång till medgång. En chef berättar om det företag som han kom till där motivationen var 
väldigt låg, verksamheten hade gått från att varit en framgångsrik del av koncernen till att 
blivit en marginaliserad del med oklara mål. Chefen berättar själv: 
 

[J]ag har fått ta över en enhet [...]där motivationen har varit väldigt låg. Det har krävts en väldigt 
tydlig förklaring av var man står, vad man har för avsikter att göra, varför man finns där, hur 
resan ser ut, [...] att man är en del i ett större sammanhang, vad det kan leda till, vilka mål man 
har för avsikt att nå och… vad ens åsikt är om olika frågor. Betydligt mycket mer handfast, väldigt 
tydligt. Vi gör alltså, lite återigen då kopplat till försvarets ledarskapsutbildning, [...]att man gav 
en tydlig bild över situationen och gav människor möjlighet att inom ramen för… för den här 
bilden hitta sin position: här finns jag, det här är min uppgift i ett större sammanhang. Aha, vi, vi 
ska dit, därför att… liksom makroperspektivet är på väg däråt och vi ska göra det här… Eller vi 
går så här dåligt och mitt bidrag till det är att… om jag gör så här så påverkar det de olika 
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frågorna. Tror jag… och sen på något sätt liksom finnas där som tydlig ledare och finnas i 
vardagen. Vilket är skitsvårt när man har personal på tre orter… 

 
När det kommer till detta tydliggörande förändringsarbete så påtalar en del respondenter 
värdet i att ha befunnit sig i en tydlig organisation som försvaret och därmed fått en slags mall 
för hur en tydlig organisation kan se ut. Det påtalas också explicit att man är behjälpt av 
erfarenheten från försvaret när det kommer till att skapa tydlighet i administrativ verksamhet. 
 

Jag tror att just det här med policydokument, riktlinjer, skapa strukturer på olika sätt hur saker 
och ting ska hanteras är någonting som jag har med från försvaret. I försvaret så hade vi ju… 
stående order för viss verksamhet, när man har beredskapsverksamhet och den här ordern som 
gäller så gör man det, är det den ordern som gäller och så vidare. Och där försöker jag… undan 
för undan… Nu är vi ju ett år efter en omorganisation och jag har väl inte riktigt hunnit med alla 
delar men… genom ett regelverk som styrs alltifrån [kanslichefens] författningshandling till 
riktlinjer beskriver hur olika saker ska hanteras. Och det här är ju både myndighetsövergripande 
och också på enheten då. Och, att ha ett tydligt planverk, det är oerhört viktigt. Och det fanns 
förut när det gäller rättsliga verksamheter men inte med administrativa verksamheter så att… men 
det sköttes ändå på något sätt… eh… men ganska otydligt. 

 
En av vinsterna av ett tydligare ledarskap och en tydligare struktur är enligt en respondent att 
behovet att detaljstyra de anställda minskar. Man uttrycker tanken att medarbetarna tycker om 
tydlighet i ledarskap och struktur. De mår bättre av att veta vad som förväntas av dem. 
 
Tydlighet i verksamheten eliminerar också mycket av osäkerheten bland anställda vad det 
gäller vad som ska göras och hur det ska göras, vem som ska få reda på när det är gjort. 
Rutiner som verksamheten bygger på helt enkelt. Anställda kan lättare förstå vad chefen vill 
när dennes mål är tydligt kommunicerade. Man kan också vinna en upplevelse av rättvisa i det 
att regler för hur man gör och vad som förväntas är explicita och tillgängliga för alla anställda 
och tillämpas lika. Genom ökad tydlighet så avlastas också chefen eftersom han undviker 
många telefonsamtal och enkla frågor. En personalchef beskriver ett sätt att handskas med 
detta som påminner om försvarets manualer för hur olika uppgifter skall lösas, han skapade 
riktlinjer och styrdokument för sin verksamhet som han upplevde saknade tydlighet när han 
först kom till den.  Ett sådant dokument beskriver att: 

 
”[N]är du hamnar i den här situationen så ska du 1 göra det, 2 göra det, 3 göra det.” […] Man 
ökar tryggheten ute bland cheferna och verksamheten och vet att när man hamnar i en situation så 
ska jag ta fram det dokument och där står det precis vad jag ska göra. Eh… så att dels underlättar 
det ju våran arbetsbelastning, sedan är jag väldigt mycket för rättvisa också. Det gör ju att alla 
vet vad som gäller och [att] alla hanterar i princip likvärdiga frågor på ett likvärdigt sätt. Det ska 
inte vara skillnad på ett beslut uppe i Luleå ifrån ett i Malmö om det är samma frågor. […] Så det 
skapar en enkelhet både för chefer och medarbetarna som vet vad som gäller. Man behöver inte 
de onödiga diskussioner om varför fick hon [tjänstledighet] och varför han inte fick det. Plus att 
som sagt att vi själva får det lite enklare. 

 
Med ökad tydlighet i organisationen och ledarskapet skapas förutsättningar för de anställda att 
handla i vad någon omnämner som ”chefens anda”. Det innebär att eftersom målet är tydligt 
och kompetensen finns där bland de anställda behöver inte chefen gå in och detaljstyra dem.  
 
Det direkta ledarskapet genomsyras också av tydlighet enligt respondenterna. Det handlar om 
situationer som styrelsemöten, svåra samtal och givande av feedback. En förutsättning för 
tydlighet som flera kommer in på är att man som chef är på plats. På så vis kan man visa upp 
sig, vara närvarande och tillgänglig för sin personal, och får dessutom möjlighet att känna av 
gruppen. En exofficer uttrycker detta så här: ”det gäller att vara med, ledarskap på plats, man 
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kan inte sitta och vara chef hemma det går inte, visar man inte att man är med och bryr sig 
om folk så funkar det inte”.  
 
Att vara tydlig innebär en direkthet i kommunikationen på alla nivåer, såväl med verbala 
budskap som med kroppsspråk. Man behöver inte linda in budskap för att undvika 
konfrontationer. Tydlighet i det mellanmänskliga är genomsyrande också i andra teman som 
beslutsfattande, konflikthantering och feedback. Detta behandlas också i viss mån under 
respektive tema. 
 
En viktig aspekt i ett tydligt ledarskap kallas förgångsmannaskap av respondenterna. 
Ledaren ska fungera som normsättande för gruppen och föregå med gott exempel. Detta 
används också för att motivera underlydande i olika situationer. Det handlar om att vara 
tydlig i sitt ledarskap och föregå med exempel. En chef minns när han ledde övningar 
med värnpliktiga ute i fält: 
 

och är mörkt och jävligt osv. och så ger man instruktioner hur man ska göra och sen händer inte 
speciellt mycket. Och då i den situationen är det bättre att gå ut och ta tag saker och kom igen nu 
grabbar, nu reser vi tältspisen här va osv, där kan man vara mer aktiv i sitt ledarskap och det har 
jag utnyttjat också civilt att man om det inte riktigt funkar går man in och börjar göra saker. Om 
man har med utlänningar att göra så blir dom genast förnärmade över att chefen ska behöva… 
tvätta något eller rensa nått eller nått sånt skitgöra, och då lossnar det och så kommer folk i gång. 
Ibland behöver man gå in och göra helt enkelt saker och ting. 

 
Att vara tydlig i vad man vill upplevs också underlätta att få igenom sin agenda i olika 
situationer. Det kan handla om möten eller inför investerare. En exofficer beskriver det som 
att han använder sig av sin auktoritet vilket bygger på att han är mycket rak och tydlig i sin 
agenda och presenterar sitt budskap på ett sätt som han tror är attraktivt för mottagarna. Han 
berättar om hur han gör för att övertyga styrelsen i sitt företag om en viktig fråga: 
 

[M]an förbereder sig så man har en väldigt fokuserad dragning och man använder kroppsspråk 
och visar det här vill jag göra. Men då går man in och är knivskarp i det man säger. Så här är det, 
så visar man det med kroppshållning, det funkar. 

 
Han berättar vidare hur han modellerade detta auktoritativa sätt på en officer han hade som 
han hade som utbildare i Försvaret: 
 

[J]ag hade en elak, haha, överstelöjtnant som lärde oss, haha, allt från att peka rätt till att stå 
rätt, rent handgripligen alltså. PEKA, INTE PEKA SÅ DÄR, PEK! Den stilen och det är ibland, 
ibland behöver man gå in och peka med hela handen. Det är en del av ledarskapet speciellt i kris, 
då måste man vara väldigt tydlig.  

 
Samtidigt handlar det inte om användandet av militär ”kadaverdisciplin”, att stå och skrika på 
människor utan tydligheten och auktoriteten måste anpassas till en civil kontext.  
 
Andra exempel på användandet av tydlighet handlar om hanteringen av en situation där 
respondenten i fråga fått klagomål på en anställds prestation. Det han gör är att kalla in den 
berörde för ett enskilt samtal: 
 

och så tar jag upp vad problemet är och presenterar det för den människan; du har inte levt upp 
till dom kraven, och det beror på det här och det här.. och nu sätter vi oss ner och så gör vi ett 
mål som gäller för en månad framöver som en då kvitterar endera genom att jag skickar ett mail 
eller att en helt enkelt skriver under ett sånt papper. Sen går det ytterligare en månad och har det 
ändrat sig då så är det fine, och är det inte schysst då så kör jag en ett varv till och då kommer det 
då en skriftlig varning också då och sen tar vi samtalet så blir det bra…  
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Ett annat exempel är en exofficer som går in i en svår situation där en mellanchef misskött sig 
och säger till denne att ”nu är det två alternativ, antingen är det så här eller så jobbar du nån 
annanstans”. Dock föredras det att motivera och övertala den misskötande chefen att inse att 
han kanske inte passar in i arbetsgruppen och självmant söker sig någon annanstans. Men 
möjligheten att gå in och vara mycket tydlig finns hela tiden där. 
 
I intervjuerna handlar tydlighet mycket om chefernas förhållningssätt till sina underställda, 
men det kan också gälla relationen till deras överordnade chefer. För att chefen själv ska 
kunna vara tydlig i beslut och kommunikation är det viktigt att det finns en tydlighet gällande 
beslut som fattas på högre nivåer. Finns inte detta så undergrävs chefens egen möjlighet till 
tydlighet.  
 

Jag upplever att jag kan… att jag försöker att ta min omvärld väldigt tydligt, när jag då står och 
säger saker inför mina medarbetare att jag tycker att det är skitsvårt att fatta ett beslut, eftersom 
det är så jävla otydligt för mina chefer. Då måste jag kunna säga det till mina chefer med.  

 
Respondenterna tycker i flera fall att de är mer tydliga i sin kommunikation i jämförelse med 
andra chefer som inte har en officersbakgrund. Andra chefer upplevs som kompetenta men 
när de skall förmedla beslut i situationer som kan anses som pressande exempelvis vid 
förändringsarbete eller neddragningar så upplevs de som mindre tydliga i sina budskap. 
 

[…] jag tycker att jag har varit med en mängd olika arbetsgivare, jag ser de här sakerna, jag ser 
väldigt mycket människor som kanske… chefer också som blir nervösa i förändringar och 
nerdragningar och… som levererade budskap typ ”det här är inte riktigt jag, jag står inte bakom 
det här, men jag måste tyvärr göra de här sakerna” eller… alltså inga riktigt raka besked, inga 
klara… Man gömmer sig mycket bakom  [andra chefer]… 

 
Tydligheten anser respondenterna måste genomsyra all kommunikation i det civila arbetslivet. 
Som chef ska man inte smita undan eller lägga över ansvaret på organisationen utan man 
måste själv förmedla att man ställer sig bakom det beslutet och är tydlig med detta inför sina 
chefer och medarbetare. 
 

[O]m jag nu står för någonting måste jag ju stå för det liksom. Då måste jag ju kunna visa att jag 
leder det hela vägen ut på något sätt. Att de beslut som fattas, om det är så att jag säger upp 11 
man härifrån, så… så är det ju jag som har fattat det beslut att säga upp 11 man.  

 
Som ledare och chef anser flera respondenter att det är önskvärt att generellt förmedla en 
tydlighet och i jämförelse med andra chefer i organisationen upplever respondenterna att det i 
det avseendet kan skilja sig något. Det kan handla om att utryckta åsikter som inte är helt 
förankrat i organisationen eller att ge muntliga beslut som inte är klart förankrade.  
 
Det verkar på respondenternas egna berättelser som att man vill vara så tydlig som möjligt 
vad det än är som man förmedlar. Att verka i det civila arbetslivet tillsammans med andra 
chefer som inte delar deras tydlighet kan väcka frustration även om det inte enligt 
respondenterna är några enorma skillnader så är det dock en skillnad som märks.  
 

Det är möjligt att jag gör en höna av en fjäder, men jag upplever ändå att det väldigt mycket 
grupper av människor, man pratar skit om varandra bakom ryggen och såna här saker. Det 
upplever jag ändå. Om det kommer från försvaret eller inte, det kan jag inte direkt sätta fingret på 
att det gör men däremot upplever jag att man hade ändå den typen av diskussioner uppe, och 
pratade om dessa saker.  
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Bland de chefer vi talar med finns det en tydlig strävan efter tydlighet. I försvaret så var 
mycket väldefinierat och explicit nedtecknat i regler och manualer för olika former av 
verksamhet eller uppförande. I det civila har många upplevt en osäkerhet inför bristen på 
dylika ramar, detta har man hanterat genom att inhämta information i den grad det är möjligt. 
En del respondenter har också i den mån de upplevt sin organisation eller avdelning som 
otydlig sökt tydliggöra den på sätt som tycks inspirerade av det militära ramverket de kommer 
ifrån. I det direkta ledarskapet riktat mot underlydande tenderar officerarna också att premiera 
tydlighet vilket tar sig i uttryck på olika sätt. Dels kan det vara fråga om att man tydligt visar 
vad man vill med kroppsspråk och ord, samt är tämligen styrande. Det kan också vara frågan 
om tydliga formuleringar av mål och kommunikation på ett sådant sätt så att man är säker på 
att budskapet gått fram. De flesta respondenter pekar på tydlighet generellt som ett område 
där de upplever att de skiljer sig från andra chefer.  
 
Konflikter 
 
I detta avsnitt kommer vi att titta närmre på hur respondenterna upplevde det militära klimatet 
med fokus på konflikter och konflikthantering. Vidare så presenteras hur respondenterna 
förhåller sig till konflikter i den nuvarande civila kontexten. Inom försvaret lever soldater och 
officerare tätt inpå varandra vilket kan skapa situationer där man på ett eller annat sätt 
kommer på kollisionskurs med varandra. Man premierar dock snabb konflikthantering. I den 
militära kontext som respondenterna kommer ifrån kan stora konflikter göra så att människor 
utsätts för livsfara, därmed är det viktigt att hantera dessa snabbt.  
 
När det förekom konflikter inom försvaret förväntades ofta individerna i gruppen själva lösa 
konflikten. Det är enligt respondenterna accepterat att ha en konflikt inom gruppen men den 
får inte gå för långt. I en del omständigheter som i flottan ställs det större krav på gruppen och 
besättningen att kunna lösa konflikter som uppstår. Det fysiska utrymmet är starkt begränsat 
och man kan inte lämna arbetet när arbetspasset är slut. Besättningen tvingas att lösa 
konflikter för att kunna gå vidare med trivsel eftersom man lever så tätt inpå varandra att det 
blir ohållbart att ha en längre konflikt. Liknande inslag finns inom armén vid fältövningar då 
soldater och befäl ligger ute i flera dagar tillsammans. 
 
En öppenhet för konflikter samtidigt som man lever tätt inpå skapar stor sammanhållning 
bland gruppmedlemmarna. Detta menar en del gör det enklare att hantera konflikter inom 
försvaret jämfört med det civila. Det är helt enkelt svårare att undvika konflikter i en militär 
kontext. 
 
De konflikter som respondenterna rapporterat som svåra att förhålla sig till inom försvaret var 
konflikter med överordnande och ofta äldre chefer. Detta handlar oftast om konflikter i 
stabsmiljön. Strukturen i försvaret är sådan att det chefen säger går att förvisso att diskutera 
men i slutändan gäller det som chefen bestämt. Alla respondenter framhåller dock att det varit 
”högt i tak” inom försvarsmakten och att det har gått bra och att man uppmuntrats att föra 
fram åsikter som man känner och står för i sammanhang där en beslutsprocess pågår. Har 
chefen och organisationen tagit ett beslut så ifrågasätts detta dock inte och man gör då som 
man blivit tillsagd.  
 
Ett mönster hos respondenterna var att under en beslutsprocess uppmuntras underordnade och 
kollegor att föra fram åsikter som strider mot den åsikt som chefen eller organisationen har. 
Man uppmuntrar till att ta en konflikt kring beslutsfrågor innan beslutet i syfte att förankra 
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beslutet hos personal som inte alltid är med på att det är rätt beslut som tas. Att främja 
öppenhet vad gäller åsikter är något som flera tagit med sig till det civila.  
 
Även om det finns en vana av konflikter så är ingen av respondenterna helt oberörda inför 
konflikter. De beskriver en konflikttillåtande syn där det är helt i sin ordning med konflikter 
på arbetsplatsen och att det inte går att undvika konflikter.  
 

Erfarenhetsmässigt så känner jag nog igen konflikter och vet ungefär hur jag ska hantera dom, det 
kan det göra men däremot om jag hanterar dom rätt, det låter jag vara osagt då. Men den 
erfarenheten får en nog med sig och har en nytta av på det sättet. Jag tror att cheferna runt i kring 
mig, generellt är konflikträdda. […] Jag har inget problem med konflikter om man säger så, det är 
inget som gör att om jag skulle gå med pulsklocka att jag skulle gå upp i 160 puls om det var en 
konflikt, utan det ingår ungefär som landsvägscyklist är det uppförsbackar så ingår konflikter i 
mitt dagliga verv. 

 
Ibland kan konflikter till och med vara en hjälp i att föra en organisation framåt. Konflikter på 
arbetsplatsen får dock inte pågå under en längre tid utan skall lösas eller förhållas till 
omgående, det ska inte finnas möjlighet för en konflikt att genomsyra verksamheten. En del 
chefer beskriver sin förvåning över att konflikter har fått fortgå under lång tid på den 
arbetsplats som de kommer in för att vara chef i.  
 
Däremot så är det inte alltid man vet hur man ska hantera konflikter som uppstår inom den 
civila verksamheten och då blir ibland svaret att man helt enkelt låter det bero, och inte alls tar 
tag i konflikten. I de fall respondenterna har redogjort för detta har det handlat om situationer 
som skapats innan de kom till verksamheten och som de ärvt. En del menar också att man 
förvisso är mer vana vid konflikter inom försvaret men inte nödvändigtvis är bättre på att 
hantera dem än civila chefer. 
 
Respondenterna rapporterar en tydlighet som de försöker förmedla till sin omgivning i 
relation till konflikter. Man försöker inte dölja vad man tycker och tänker utan visar var man 
står i vissa frågor. Detta minskar enligt flera respondenter tendenser till missuppfattningar om 
vart man vill föra organisationen/personalen. Detta är någonting som de tycker att de lärt sig 
inom försvaret. 
 

Jag har känslan av att det kommer från militären faktiskt… jag har nog hela tiden uppfattats som 
väldigt rak. I försvaret också. Jag är nog inte speciellt luddig när det gäller sådana [konflikter], 
utan har väldigt lätt att ta det. Och backar vi hem där så är det säkert att jag i… jag tror det 
handlar mycket om självförtroende där, att våga liksom stå för det du säger och gör och då får en 
väl ta sådana konflikter också och där har man väl fått inom försvaret att jag är stabil i mig själv 
som chef och ledare då, eller som chef, att jag har en… jag vågar fatta beslut och vågar stå för 
dem också 

 
Flera officerare menar att de skiljer sig ifrån andra chefer som de iakttagit på arbetsplatser i 
det att de går in tidigare och mer direkt i konfliktsituationer samt att de är lojala mot 
organisationen. Det är inte accepterat att man fokuserar på det som är problematiskt eller en 
konflikt utan man förväntas ta tag i det som inte fungerar för att sedan fokusera på det 
övergripande målet. En respondent berättar att ”man har en tendens i försvaret att gå in 
tidigare och lösa eh… om man ser att någonting är på tok. Det tror jag. Alltså att man inte 
låter det ligga och bli surdeg så länge.”   
 
Konflikter är något som ofta förekommer inom försvaret, delvis på grund av verksamhetens 
förutsättningar, människor som lever tätt tillsammans och ska lösa uppgifter under pressade 
förhållanden. Detta skapar en erfarenhet av konflikter som gör att det av vissa upplevs lättare 
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att möta dem när de uppstår i den civila verksamheten, andra menar att exofficerare inte med 
nödvändighet är bättre än andra på att hantera konflikter. Det finns en generell inställning att 
gå rakt in i konflikter så fort som möjligt så att de inte blir svårare. Detta underlättas genom 
en uppmuntran av öppenhet och tydlighet i åsikter och kommunikation. 
 
Beslutsfattande 
 
Den kontext som övningar i försvaret utgör i form av en föränderlig miljö som ska simulera 
krigets kaotiska verklighet, kräver ett flexibelt, snabbt och tydligt sätt att ta beslut. 
Beslutsfattande som uppfyller dessa kriterier är kanske vad man vanligen tänker på när det 
gäller militärt beslutsfattande. Försvarsmakten lär för detta ändamål ut ett hjälpmedel för att ta 
beslut som respondenterna refererar till som bedömandemallen. 
 
Bedömandemallen går ut på att titta på vad uppgiften och målet är, analysera vilka lösningar 
och vägar som är möjliga att för att uppnå målet, vilka faktorer som påverkar utfallet samt se 
vilka resurser som finns och fördela dem. 
 

Jo jag menar att vi… som officer så lärde man sig alltid att inför olika situationer göra någon 
form utav enkel bedömandemall. Alltså, vad är uppgiften, vad är målsättning och på vilket sätt ska 
jag komma till målet då? Och det här blev ju på något sätt ett ryggmärgstänkande där man går 
igenom själva processen i huvudet då. 

 
Detta linjära sätt att fatta beslut upplevs skapa en tydlighet bland dem som ska verkställa 
besluten. Detta underlättar också förankringen av besluten bland gruppen och organisationen 
då beslutet är fattat på ett sätt som är tydligt och enkelt att följa. På så vis blir det enklare för 
de anställda att veta vad som förväntas av dem i förhållande till beslutsområdet. 
 

[D]et sätt som jag har med mig in här då så att säga att kunna göra snabba bedömningar av 
läget, göra en analys och sen bestämma sig för att det här är det sättet som vi får gå vidare på då. 
Och där är min uppfattning att det skapar en ganska stor tydlighet i… i förhållande till mina 
medarbetare runtomkring då. 

 
Som beslutsfattandemodell är bedömandemallen en av flera som går att använda sig av, den är 
dock tämligen enkel och viktigast av allt, som officerare får du applicera den gång på gång 
och öva och nöta den så att den blir automatiserad. ”Det här ligger […] i någon slags ryggrad 
ifrån det militära att […] på ett lugnt och sansad sätt analysera och fatta ett beslut ganska 
snabbt.” 
 
Utgångspunkten i bedömandemallen är en analys av situationen och problemet. För att 
nästföljande steg i beslutsprocessen ska fungera måste ledaren vara kapabel till att göra en 
riktig analys av situationen. Analysen kan bestå i att känna igen situationen och därmed 
utifrån målbild kunna formulera riktningar. Denna kunskap fås framförallt genom den 
erfarenhet upprepade militära övningar och problemställningar ger.  
 

[J]ag tror att de mesta beslut tar man med instinkt och erfarenhet, jag tycker att har man jobbat i 
en bransch väldigt länge så är man väldigt erfaren man vet vad man ska fatta för beslut så det blir 
instinkt helt enkelt. 

 
Exofficeren i fråga arbetar inom en bransch med närliggande verksamhetsområde som det han 
arbetade i inom försvaret. 
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Militära övningar i fält är bara en aspekt av den kontext som försvaret utgör. Den andra 
aspekten är Försvarsmakten som organisation. Då handlar det främst om stabs tjänst eller 
teknisk tjänst som inte i första hand är trupputbildande eller ledande. Vad det gäller nivå inom 
organisationen så är detta en högre nivå från och med majorsgraden där administrativt arbete 
börjar bli en allt större del av arbetet. Vad beträffar beslut i den administrativa delen av 
organisationen så upplevs processen från analys till beslut till verkställande som tämligen trög 
och långsam. 
 

I försvarsmakten där kunde ju många saker utredas under flera år egentligen. Alltså nytt 
enhetsfordon i försvarsmakten, hur länge har de hållit på och utrett det! Nu har prototyperna 
kommit till försvarets materiellverk, det där började man med… det måste ha varit 10 år sedan 
ungefär man började planera för det, nu har det kommit prototyper. 

 
Försvaret beskrivs som en organisation där formella beslutsvägar premieras vilket bidrar till 
tydlighet i organisationen, men samtidigt en viss rigiditet. Även om beslut inom 
organisationens grundläggande verksamhet (utbildning av soldater) är snabba så är mer 
systemförändrande eller -övergripande beslut betydligt trögare att genomdriva och förankra. 
Upplevelsen av detta tycks vara beroende av vilken position och grad respondenterna haft 
inom det militära, där de som tjänstgjort på tekniska eller stabsfunktioner oftare påtalat 
trögheten i organisationen jämfört med dem som framförallt tjänstgjort på stridande förband. 
 
I det civila utmärker sig ex-officerarna enligt dem själva genom att vara kapabla till att ta 
beslut relativt snabbt, ofta snabbare än sina civila motsvarigheter. När tiden är pressad och tid 
inte finns för diskussion så tas beslut och så verkställs det. Man har tränat på att kunna fatta 
beslut i pressade situationer där man kan tillåta sig ta den lilla extra tid som behövs för att 
analysera situationen och fatta ett övervägt beslut. I detta upplevs det som att man skiljer sig 
från många chefer med civil bakgrund som ”[i]nte [är] sämre på att ta besluten, men vägen 
fram till besluten kan vara […]onödigt lång. [M]an kanske tappar lite tempo på vägen. Och 
man kanske inte [är] tydlig i sitt beslutfattande.” 
 
Snabba beslut betyder inte att det alltid är riktiga beslut. Men då menar man att det är viktigt 
att stå upp för det felaktiga beslutet och vara tydlig med att det blev fel, och komma med ett 
nytt beslut utifrån en ny analys av situationen. 
 

Det har nog att göra med verksamhetsstyrningen som jag sa också då, att man kan se ett mönster 
ganska snabbt i ett händelseförlopp och då kan man snabbt fatta beslut utifrån det va… Däremot 
fattar en ju inte alltid rätt beslut utan det blir säkert fel va, men en fattar beslut och en fattar nya 
beslut efterhand. Ingenting händer bara för att det händer det finns, en har ett syfte med allting. 
Det är den effektiviteten som jag tycker mig ha. 

 
Flera respondenter framhåller betydelsen av att förankra beslut i organisation och arbetsgrupp. 
Detta görs genom att hämta in uppgifter på hur situationen bör lösas och få återkoppling på 
idéer som respondenten har. Samtidigt som betydelsen av att lyssna av och dra in åsikter från 
gruppen rörande lösningar förs fram så läggs det också stor vikt vid att det är ledaren och 
chefens uppgift att fatta besluten efter beslutsunderlaget är insamlat. Många uppmuntrar till 
input rörande denna process och försöker skapa en miljö med högt i tak rörande åsikter men 
är samtidigt tydliga med att konsensusbeslut inte är nödvändiga. 
 

Cheferna har ju satts just där för att de då fattar besluten. Sen kan man ju självklart lyssna in runt 
ikring och när man har gjort det då är det ju chefens uppgift att just fatta den besluten… det är så 
här vi gör. Det tror jag är skillnad faktiskt, i militärt och civilt ledarskap att just våga… våga 
lyssna självklart men också våga fatta ett beslut. 
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En lojalitet gentemot tagna beslut är också central i respondenternas förhållningssätt gentemot 
beslutsfattande. I respondenternas berättelser framkommer en frustration att denna lojalitet 
gentemot tagna beslut inte alltid är normen inom den civila verksamhet de befinner sig i för 
närvarande. Det kan handla om sidoordnade chefer som inte gillar fattade beslut och fortsätter 
att lägga ner tid och energi på att diskutera detta. En annan situation som exemplifierar detta 
är en respondent som tyckte det var märkligt att en utvecklingsdirektör på arbetsplatsen 
förhalade igångsättandet av ett projekt som VD:n på företaget betraktat som viktigt. 
  

Det var bara att trycka på knappen och starta. Och då blev han så ”nä, jag vet inte om det är 
riktigt rätt…”. Jag tycker det är väl bra att ställa frågan, men att förhala ett beslut i flera 
månader när VD har sagt att men det där är högt prioriterat, det ska vi göra, det upplever jag som 
oerhört olyckligt, det var jag missnöjd med. 

 
Begreppet uppdragstaktik är något som flera av respondenterna nämner. Det är en princip för 
delegering av ansvar och uppgifter och går i sin råa form ut på att definiera mål som ska 
uppnås och de resurser personen i fråga har för att uppnå målet, därefter lämnas personen att 
själv uppnå målet utan att dennes chef lägger sig i. I och med denna delegeringsprincip lär sig 
också officerarna att formulera mål på tydliga sätt vilket är något man hänvisar till som 
värdefullt också i den civila verksamheten. Uppdragstaktik är användbart i de fall där det 
förekommer kompetent personal, medan större detaljstyrning måste ske till exempel under 
första tiden under värnplikten då de inryckta saknar de grundläggande soldatfärdigheterna.  
 
Respondenterna själva har också varit med om att få uppdrag delegerade till sig och har 
därmed också befunnit sig på mottagarens sida. Det strukturerade sättet att delegera ansvar 
och uppgifter skapar också en ökad tydlighet: 
 

För det tycker jag ändå är en del av ledarskapet, att man är tydlig med varför vi gör det här, 
varför har vi det mötet imorgon liksom. Och det tycker jag att vi från försvaret, att […]det är de 
här grejerna vi ska göra idag, idag ska vi flyga de här sju övningarna, vi ska skjuta sönder den 
här bron eller avspana det här området eller sänka det här fartyget eller… Det var liksom jävligt 
tydligt. De här resurserna hade vi till förfogande, det var det här vi tänkte göra.  

 
En respondent talar specifikt om att man som exofficer har med sig en ”generisk 
projektledarkompetens” vilket innebär just en kompetens rörande utförande av målsättningar 
eller uppdrag. Till skillnad från vissa projektledare med civil bakgrund som respondenten stött 
på säger projektledare med militär bakgrund till om de har blivit tilldelade för lite resurser, 
eller inte blir klara i tid. Ex-officerarna har en rak kommunikation kring utförandet av 
målsättningarna. Flera av respondenterna säger sig använda detta styrsätt inom sin nuvarande 
civila position. Det finns en tro på att arbetsgrupperna klarar av uppgifterna bra på egen hand 
och att det som behövs är tydliga målsättningar. En exofficer berättar om hur han försöker låta 
de underlydande cheferna lösa uppdragen han utdelar: 
 

Jag försöker, alltså jag försöker att följa egentligen mål och ramstyrning och inte peta i 
detaljerna. För det första som sagt jag tror inte att resultat blir bättre; jag tror att det blir bättre 
om de får tänka själva, att projektledarna tillsammans med sin projektgrupp komma fram till hur 
löser vi, hur når vi målet på bästa möjliga sätt? 

 
Beslutsfattande bland respondenterna tycks karaktäriseras av en förmåga till snabba beslut 
som man tränat på inom försvaret. Det är dock inte sagt att besluten blir bättre än när civila 
chefer fattar beslut. Tagna beslut är man lojal mot och tar ansvar för. På stabsnivå är det dock 
trögare att få igenom beslut. Respondenterna använder sig av uppdragstaktik för att delegera 
ansvar nedåt och definierar på så sätt en ram för beslutstagande bland underlydande. 
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Feedback 
 
Respondenterna har kommit i kontakt med feedback i flera olika situationer, antingen som 
sändare eller som mottagare. Det har varit feedback i försvaret i form av pedagogisk feedback 
efter övning men också vitsord från överordnade som grundlade för vidare karriär. Inom det 
civila så använder sig respondenterna av såväl positiv förstärkande som korrigerande 
feedback.  
 
Under sin utbildning och karriär i försvaret fick respondenterna kontinuerligt feedback på sina 
prestationer. Det handlade om genomgångar efter övningar som behandlade vilka order man 
givit som chef och om de fått önskad effekt. Detta är feedback utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv syftande till att respondenterna ska lära sig bli bättre ledare genom konstruktiv 
feedback på sitt beteende. Feedback kommer vanligen just genom liknande debriefings efter 
utförda övningar men kan också komma från andra källor som värnpliktiga och kollegor med 
samma grad.  
 
Förutsatt att förmågan att ta kritik finns där så kan feedback bidra till utveckling som ledare. 
En respondent berättar att denna process gjorde ”att jag var ganska så trygg i mig själv när 
jag gick in i en helt ny värld [dvs. en civil kontext]”. En del respondenter berättar att denna 
typ av feedback på sitt ledarskap satte igång reflektioner kring ledarskapet hos dem. 
 
Någon respondent talar om att i försvaret får man feedback direkt om man gör något som inte 
är så bra, mycket på grund utav närheten till personalen. En upplevd skillnad mellan försvaret 
och det civila är en tendens till en större försiktighet gällande kritik inom civil verksamhet. 
Man är inte så bra på feedback och då i synnerhet konstruktiv feedback. Ibland kan det vara 
fråga om en direkt rädsla att yttra sina åsikter i gruppen, vilket inte känns igen från 
försvarsmakten. En medarbetare kan resonera på liknande sätt menar en chef: ”så här tycker 
jag men då kommer chefen säkert att förklara varför jag har fel”, varför han håller tyst om 
sin mening. Samtidigt upplever några respondenter att man framförallt fokuserar på negativ 
feedback inom försvaret. Man berättar när det inte är bra, men berömmer sällan när något bra 
skett. Denna tendens kan i vissa fall följa med respondenterna in i det civila: 
 

[…] man [blir] väldigt problemfokuserad. Vi är ju så, för mycket säger man, samma när man 
glömmer ge beröm ofta och såna där saker. Det är möjligt att det här sjölivet ger mig lite extra 
belastning, en nackdel där. Att bara se det som är problem eller kan bli ett problem, alltså som 
tekniker då. Att det här kan paja, det där kan gå [sönder]. 

 
Även om flera berättar om bristande rakhet i kommunikationen inom den civila sektorn 
så uppfattar flera respondenter att feedback ändå uppskattas av medarbetare 
 

[D]et är någonting som jag har fått väldigt positiv feedback av här, av att jag har gett rak 
feedback, vilket har gjort att jag har använt mig av den typen av metodik eller ledarskap då, att 
jag som människa är tydlig och rak i mitt sätt att va…  

 
Systemet med vitsord som utvärdering är också något som en del respondenter kritiserar. Det 
anses som inte riktigt funktionellt utan något tandlöst, till skillnad från upplevelsen av 
liknande system inom näringslivet. 
. 
Feedback kan ta sig flera olika konkreta uttryck. En exofficer talar om vikten av att 
uppmärksamma alla medarbetare och ge dem återkoppling på deras arbetsuppgifter: 
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Jag menar, alla är värda att bli uppmärksammade och så vet de att jag har kommit. [...] Så… 
och… sedan att ge alla en återkoppling i vad man är satt att göra, både konstruktivt och både 
positivt och negativt feedback. Att visa uppskattning och tala om det när man tycker om 
någonting. Och det är vi är ju jäkla dåliga på som svenskar, att tala om när någon är duktig, eller 
säga att någon gjorde bra, faktiskt. Lika mycket som vi är hemsk dåliga på faktiskt att säga att det 
här var mindre bra, jag skulle gärna se att du gjorde det på det här sättet i stället.  

 
Just vikten av att framhäva såväl det positiva som negativa påpekas av flera. Vikten av 
personlig direkt verbal feedback påpekas också tillskillnad från mer kollektiva belöningar i 
form av restaurangbesök.  
 

inte bara när det är negativt, för den risken finns ju. Alltså den är ju alltid påtaglig… och att det 
är först när det blir problem som man måste ta tag i… Visst, de tillfällena uppstår också, men jag 
försöker också föra liksom, som sagt, en dialog och säga att ”va bra!”; lyfta fram det positiva, nu 
har vi gjort någonting bra här. ”Jättebra att du lyckades vara med i projektgruppen och leverera, 
det här är ju roligt.” Uppmuntring är det, man ska inte gå ut käka och gå på restaurang och… ta 
en öl liksom.  

 
Feedback upplevs ha flera olika gynnsamma effekter. Exempelvis berättar en chef om vikten 
av att skapa en dialog mellan sig och medarbetaren där det är möjligt att genom att ge och ta 
feedback skapa förståelse och grunda för gott samarbete. Det kan handla om att stämma av 
med medarbetare, att säkerställa att budskapet gått fram eller att man själv förstått 
medarbetaren.  
 
Feedback upplevs av flera som en viktig del av en slags läroprocess i organisationen. Man gör 
framgångar explicita så andra inom företaget kan lära sig av dem, och lika så fångar upp 
misstag så att de inte upprepas.  

 
Det är ju viktigt att fånga upp det här så att vi inte begår samma misstag igen. Det handlar om att 
sprida det positiva, det goda exemplet och tala om att ”hej vi lyckas med bra grejer här. Är det 
någon som vill, är intresserad av att komma titta och kanske lära någonting av våra fina 
lösningar, så välkomna! 

 
Sammanfattningsvis så är respondenterna vana vid kontinuerlig feedback från försvaret både i 
informella och formella sammanhang, i form av vitsord och som utvärderingar efter övningar. 
Man uppmuntrar inom försvaret att säga sin mening även om det ibland finns en fokus på 
negativ feedback när någon gjort något felaktigt. Detta är något respondenterna tagit med sig 
till det civila där man ger såväl positiv som negativ feedback och uppmuntrar ett klimat där 
det är högt i tak för åsikter.  
 
Tyst kunskap 
 
Flera av respondenterna rapporterar att de löste situationer och ledarskapsfrågor utan att veta 
exakt varifrån de har fått kunskapen. Ofta hänvisar man till att man inte vet exakt varifrån 
man fått den specifika kunskapen men att det kändes som rätt tillvägagångssätt att göra på ett 
specifikt sätt i en konkret situation. Respondenterna nämner försvaret som kontext där 
kunskapen hämtats ifrån men oftast inget specifikt. Detta är ett genomgående tema bland 
respondenterna. Det kan gälla allt ifrån att gå in i grupper och påverka dem till hur de går 
tillväga i stressade situationer eller lösningar på problem. 
 

[…] att hantera människor så är det så att när du jobbar som officer så har du väldigt stort 
spektra av människor framför dig som du utbildar, som passerar på olika sätt framför dig, vilket 
innebär att du har lätt att hantera olika problem relaterade till människor. För du har stött på 
dem tidigare mycket, och du har stött på väldigt många personligheter under officerskarriären 
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som du kan relatera till. Och det är det som skiljer ledarskapsmässigt väldigt mycket en vanlig 
chef från en chef med militär bakgrund. 

 
Man använder sig av sin erfarenhet av att ha fått tillfälle att träffa väldigt många människor i 
intensiva miljöer där olika personligheter framträder. Respondenterna säger att de känner av 
var en grupp befinner sig eller vad som kan behövas för att motivera en individ. ”Man är 
ganska… man lär sig också identifiera folk lätt, och det verkar stämma rätt bra också… att 
man bedömer personen på rätt sätt.” 
 
Den tysta kunskapen kan också finnas med i renodlade sociala situationer då det gäller att 
kunna anpassa sig efter omständigheter. Det kan handla om att bemöta en yrkesgrupp eller att 
kunna föra sig i renodlade sociala sammanhang. 
 

[…] vilket innebär att jag har förmågan att… jag kan prata med bönder på bönders språk dvs. jag 
är en kameleont på det viset att jag kan välja att passa in… med den militära bakgrunden kan en 
även föra sig i fina kretsar och du kan även va på bönders nivå också då va och det har en väldig 
nytta av då tycker jag. Att du klarar hela spektrat där då. Plus som sagt var erfarenhetsmässigt att 
umgås och jobba med människor på olika sätt, dels då under och över[ordnade], ett väldigt 
spektra av  människor. 

 
Respondenterna använder sig av denna tysta erfarenhet i alla möjliga situationer men den är 
särskilt framträdande när det gäller att läsa av människor i grupper. Man gör på ett visst sätt 
eller löser ett problem som enligt dem själva är resultatet av en sammantagen kunskap och 
erfarenhet. Man har varit med om en mängd olika händelser och människor samt själva sett 
hur andra officerare eller chefer gått tillväga för att lösa olika situationer som uppkommer. 
Respondenterna menar på att det är väldigt många situationer som de känner igen i den civila 
arbetskontexten. Problemen är inte identiska men trots det vet respondenterna hur de ska 
agera.  
 
Att ha erfarenhet hjälper dem som individer och ledare att lösa problem som uppstår i det 
civila arbetslivet. Det finns inte ett rätt svar som de har lärt sig tidigare i en handbok utan 
problemet kan vara ganska otydligt som exempelvis vid en förändringsprocess. Flera 
respondenter rapporterar att de då känner av och gör en ungefärlig bedömning av vad som 
behövs göras.  
 
När man gör bedömningar om vad som behövs göras i en organisation använder sig 
respondenterna av ett brett spektra av erfarenheter. De använder ingen handbok i ledarskap 
eller följer någon organisationsmanual. Man använder istället tidigare kunskap och erfarenhet 
för att komma fram till rätt åtgärd. Kunskapen bygger inte på civila erfarenheter utan kommer 
enligt respondenterna själva ifrån försvaret men inte ifrån någon specifik situation eller 
utbildning. Att kunna läsa av en situation är ett genomgående tema hos respondenterna. 
Förmågan att kunna bilda sig en uppfattning ganska snabbt om vad som man kan tänka sig att 
göra. 
 
Det tema som vi valt att kalla tyst kunskap refererar sammanfattningsvis till kunskap som är 
svår att härleda för respondenterna. Framförallt är erfarenheten av olika människor och 
grupper avgörande för denna typ av kunskap. Denna kunskap underlättar enligt 
respondenterna när det kommer till att vara med människor och känna igen olika 
mellanmänskliga situationer. 
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Sammanfattning av resultaten 
 
Följande punkter sammanfattar de viktiga fynden i de olika temana i resultatet:  
 
Försvaret som kontext 
 

• Respondenterna har fått 
o Erfarenhet av att leda 
o Erfarenhet av möten med många människor 
o Lärt känna sig själv och sin fysiska och psykiska förmåga 
o En identitet som ledare vilket följer med dem i det civila 

• Organisationen: 
o premierar tydlighet, struktur och uppgiftsorientering i ledarskapet 
o Organisationskulturen innehåller värderingar såsom att kämpa på, inte klaga, 

att agera, samt lojalitet gentemot uppgift och kollegor. 
o Ger en upplevelse av högt i tak gällande åsikter 
o Inom den tar man tag i konflikter snabbare än i det civila. 

 
Övergången till civil kontext 
 

• Upplevd nödvändighet av anpassning av ledarskap till mindre formellt, något mer 
relationsorienterat. 

• Upplevelse av ensamhet, avsaknad av kåranda 
• Möten upplevs som längre och innehåller fler relationsaspekter i det civila 
• Högre krav på prestation och mindre förlåtande inom näringslivet jämfört med 

försvaret 
 
Militärt ledarskap i en civil kontext 
 

• Tydlighet 
o Upplevd otydlighet i den civila kontexten, inget reglemente.  
o Förändringsarbete för att öka tydlighet 
o Upplevelse av att vara tydligare än andra chefer med civil bakgrund 

• Konflikter 
o Uppmuntran av högt i tak gällande åsikter 
o Generell tendens att snabbt ta tag i konflikter 
o Vana vid konflikter från försvaret 
o Tvetydigt i materialet om respondenterna är bättre på att hantera konflikter 

eller inte 
• Beslutsfattande 

o Användande av bedömandemallen i det civila 
o Snabbare än civila chefer på den direkta ledarskapsnivån men inte 

nödvändigtvis bättre 
o Ibland trögt på högre stabsnivå 
o Chefen tar beslut och ansvarar för dem 
o Viktigt att förankra beslut och mål i gruppen (uppdragstaktik) 
o Upplevelse av större lojalitet gentemot fattade beslut jämfört med civila chefer 

generellt. 
o Är vana vid att ta beslut under stress 

• Feedback 
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o Feedback har fungerat utvecklande inom försvaret 
o Är vana vid att ofta ge och få feedback 

• Tyst kunskap av att leda 
o Känna av situationer och individer och anpassa sitt ledarskap därefter 

 
 

Diskussion 
 
Vi har intervjuat ledare inom olika företag och verksamheter utifrån deras upplevelse av hur 
de haft användning av sin bakgrund som militära ledare. I och med det har vi placerat fokus 
på ledaraspekten i Hersey, Blanchard & Johnsons (2001) definition av ledarskap: ”L = 
f(l,f,s)”. Annorlunda uttryckt: ledarskap är en funktion av ledare, följeslagare och situation. Vi 
har också intresserat oss för kontextens betydelse och har haft som ett implicit antagande att 
ledare blir färgade och påverkade av den kontext de är i. Detta torde i synnerhet gälla för 
individer som har varit officerare eftersom de formats under tämligen lång tid i en relativt 
homogen och stark kultur sedan unga år. Detta är i linje med studier om identitet och militär 
tjänstgöring (Dar & Kimhi 2001).  
 
I materialet framträdde några områden av ledarskapsbeteenden med stor tydlighet. Det 
handlar om tydlighet, konflikthantering, beslutsfattande och feedback. Dessutom så förekom 
också ett mer generellt bakomliggande mönster i materialet som vi valt att kalla ”tyst 
kunskap”. Denna tysta kunskap kan kontrasteras mot användandet av uppdragstaktik som är 
ett konkret verktyg för att bedriva ledarskap hämtat ur försvarets utbildningar. 
 
De militära cheferna ägnar sig åt konflikthantering, beslutsfattande och feedback precis som 
andra chefer med civil bakgrund gör, alltså såväl relationsorienterade som uppgiftsorienterade 
ledarskapsbeteenden (Yukl 1998). Däremot finns vissa tendenser som åtminstone 
respondenterna själva ofta påpekar. Det handlar om att ledarskapet genomsyras av en större 
tydlighet än civila kollegor, en större vana vid konflikter i och med militär bakgrund och en 
normaliserande attityd gentemot konflikter.  
 
Den militära kontexten formar ledare till att premiera uppgiften, tydlighet, lojalitet mot beslut 
och ledare. När officerarna kommer ut i civila organisationer karaktäriseras kontexten av 
större otydlighet och avsaknad av reglemente. De måste anpassa sig till detta genom att 
inhämta nödvändig kunskap. I detta skede kan en viss förvirring förekomma. Vidare så sker 
ofta en anpassning av ledarskapet som blir mer relationsanpassat i linje med den civila 
organisationens behov. Det kan också ske en påverkan av organisationen initierad av ledaren 
som skapar ökad tydlighet genom framförallt administrativa åtgärder som instiftandet av 
styrdokument och tydlig dokumentation, målformuleringar och krav på återkoppling. Detta är 
en del av ledarens indirekta organisationspåverkande ledarskap. I det direkta ledarskapet 
utmärker sig också officerarna genom att starkt framhäva vikten vid tydlighet vilket 
genomsyrar så gott som alla ledarskapsbeteenden. Resultatet och vår tolkning av det kan 
illustreras med följande figur: 
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Civil organisationskontext 
Större otydlighet, högre grad av 

relationsorientering och 
demokratiskt beslutsfattande, 

konfliktundvikande 
 

 

Militär kontext (direkt nivå) 
Tydlighet, konflikttillåtande (inom 
ramar), kontinuerlig feedback på 

prestationer 
 

 
 

Militärt ledarskap 
Identitet som officer, snabb på 

beslut, ger feedback, 
handlingskraft 

Militärt ledarskap 
Tydlighet, snabba beslut, 

konflikthantering, feedback, 
Anpassning: mindre 

uppgiftsorientering, mer 
relationsinriktning 

 

Anpassning 

 
Figur 1.  Militärt ledarskap i olika kontexter 

 
Vi kommer att diskutera de olika aspekterna vi funnit karaktärisera militärt ledarskap i en 
civil kontext utifrån hur de framträder i materialet, om det finns aspekter som kan skilja ut 
våra respondenter från civila chefer, samt varför dessa aspekter kommit att prägla ledarskapet 
bland respondenterna. 
 

Tydlighet 
 
I materialet finns en stor emfas vid tydligt ledarskap. Detta har både relationella och 
uppgiftsorienterade aspekter men det präglas av en fokus på uppgiftsorienterat ledarskap med 
emfas på mål i större utsträckning än relationella aspekter. I den civila kontexten är exempel 
på detta att förankra eller skapa struktur, tydlighet och ett ramverk som man kan agera inom. 
Ledarstilen (Tannenbaum 1961) är också generellt mer auktoritär än demokratisk då 
respondenterna talar om att ta ansvar för beslut och att det är ledarens roll att ytterst ta 
besluten. Det är dock viktigt att påpeka att detta är som mest påtagligt bland respondenter som 
arbetar inom tekniktunga branscher. Inom kommunal verksamhet tycks en större 
relationsorientering förekomma i ledarskapet. Detta tyder på en anpassning till den rådande 
kulturen inom verksamheten ledaren kommer till. Trots skillnaden så uppfattar sig även chefer 
anställda inom kommunen som tydligare än andra kollegor. Hypoteser utifrån materialet är att 
chefer med officersbakgrund generellt har högre inriktning på uppgiften och högre grad av 
tydlighet jämfört med likvärdiga chefer inom samma bransch. Denna fokus är vanligare i 
icke-nordiska länder. Nordiska ledare har generellt en mer relationsinriktad (employee-
oriented) och konsensussökande ledarstil (Smith et al 2003). Respondenternas ledarstil liknar 
mer ett kontinentalt sätt att leda och tycks fungera bra i internationella affärssammanhang där 
man förväntar sig en större fokus på uppgift snarare än relation. 
 
Det finns en tvetydighet i materialet när det gäller relationsorienterade aspekter av 
ledarskapet. Relationsinriktat beteende förekommer och ses som viktigt i olika sammanhang. 
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Tydlighet är genomsyrande också i relationsorienterade beteenden. Exempelvis uppmuntras 
tydlig återkoppling gällande åsikter om förslag och ett klimat som innebär högt i tak och där 
alla kan säga sin mening på ett tydligt sätt. Dock finns också svar som pekar på ovana, 
osäkerhet och i viss mån ogillande bland respondenterna i förhållande till utpräglat 
relationsorienterade miljöer. Genomgående är skapandet av ramar och strukturer som svar på 
otydlighet i organisationen respondenterna kommer in i. Det tycks som att de arbetar 
förändringsinriktat för att skapa en kontext som liknande den militära de lämnat. Andersson 
(2001) påpekar beträffande svenskt ledarskap under utlandsmissioner att officerare har 
problem med just hantering av relationer.  
 
Intressant är att slagfältet som kontext inte utmärks av reglementen och tydlighet utan snarare 
tvärt om. Det är rimligt att anta att i kaotiska miljöer behövs ett handfast och tydligt ledarskap 
vilket är vad man tränar för inom försvaret. Samtidigt påpekar Hunt (1991) att den militära 
utbildningen i fredstid inte nödvändigtvis skapar ledare som är duktiga i krig på grund av 
emfasen på regler, tydlighet och säkerhet. Jacobs (1991) skriver att: ”the battlefield is no 
place for leaders who have prescribed procedures, and well-defined expectations”. Däremot 
kan den utbildning man får som svensk officerare vara väl lämpat för civilt ledarskap. I alla 
fall när yttre symbolik och detaljstyrning är borta. Möjligen är krigets villkor så specifika att 
de kräver ett mycket specifikt ledarskap (Jacobs 1991). Traitforskning i militär kontext pekar 
på att bland militära ledare i fredskontext är effektivitet korrelerat med extraversion, medan 
bland militära ledare på uppdrag är effektivitet snarare korrelerat med introversion (Wong et 
al 2003). Extraversion har i många studier om civilt ledarskap setts som prediktor för 
effektivitet (Yukl 1998).  
 
Delar i materialet kring det tydliga ledarskapet liknar aspekter av Bass (1985, 1997, 1999) 
resonemang om transformativt ledarskap. Framträdande i temat är formuleringar av mål och 
förankring av dessa i gruppen och organisationen. Man talar också om vikten av att lyssna av 
och undersöka underlydandes behov. En viktig aspekt av det transformativa ledarskapet är 
karisma. Många respondenter ger ett intryck av trygghet och övertygelse. De berättar om att 
de tar ställning och ansvar i svåra beslut och levererar dem ofta personligen till dem som 
berörs. Detta sammantaget stämmer till ganska hög grad in på ett transformativt ledarskap 
vilket är relaterat till ledarskapseffektivitet i en rad olika sammanhang inklusive i militära 
kontexter (Dvir et al 2002).  
 
Ett konkret exempel på tydlighet och uppgiftsorienterat ledarskap är uppdragstaktiken som 
respondenterna använder sig av och utgår ifrån också i den civila kontexten. Där definieras 
mål och ramar/resurser för medarbetarna eller projektledarna som sedan är fria att ta sig till 
målet själva. Detta sätt att leda snarare än detaljstyrning är det de flesta respondenter tagit 
med sig till en civil kontext. Det är också rimligt att anta att det är mest effektivt i ett 
sammanhang där de underlydande är kompetenta i förhållande till uppgiften (Hersey, 
Blanchard & Johnson 2001). 
 
I den militära kontexten där krigsskådeplatsen hägrar som ett möjligt scenario fyller tydlighet 
i kommunikation en del i hur en ledare gör sig förstådd under kaotiska förhållanden. Dels 
kortar en tydlig kommunikation ner samtalstiden eftersom man är fokuserad att få fram det 
väsentliga i kommunikationen men det hjälper också individen att ta till sig i order, 
information då man är ansatt av stress med dess inverkan på kognitiv förmåga. Tydligheten 
genomsyrar hela den militära kontexten i allt ifrån möteskultur till ren ordergivning under en 
övning i så kallat skarpt scenario. Det är ingen slump eller tillfällighet att detta sätt att vara 
etableras hos de militära ledarna. Det är mycket viktigt att kunna förmedla ett mål 
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(uppdragstaktik) och snabbt etablera förståelse hos soldater och andra medarbetare. Det 
verkar som att respondenterna tycker att detta sätt att kommunicera också fungerar i civila 
sammanhang. I den civila kontexten blir tydlighet i ledarskapet en bidragande faktor att 
etablera en trygghet bland medarbetare. Man vet vad chefen vill och vart man som 
organisation är på väg någonstans. Detta gäller särskilt under en process där man som ledare 
kommer in i en organisation och ska etablera sig som ledare och eller göra 
organisationsförändringar. En ledare som däremot inte tydligt förmedlar vad målet eller 
förväntningar på medarbetare är tvingar underställda att under en längre period läsa av vad 
ledaren vill och därmed öka på osäkerheten i organisationen. Respondenterna rapporterar att 
när de kom till en ny arbetsplats har det gått relativt lätt att etablera sig som chefer samt att 
påbörja ett förändringsarbete.  
 
Sammanfattningsvis drar vi följande slutsatser utifrån materialet om tydlighet. Militärt 
ledarskap i en civil kontext kännetecknas av tydlighet i framförallt uppgiftsorienterade 
beteenden men också i relationsorienterade beteenden. Det finns också transformativa 
aspekter bland respondenternas ledarskap som i stor utsträckning är en följd av tydligheten i 
ledarskapet. Jämförelsevis med andra chefer i nordiska länder är de mer inriktade på 
uppgiften men har ibland svårt för relationsorienterade miljöer. Vi tror att detta sätt att leda 
kan härledas till deras utbildning och erfarenhet inom försvaret där tydlighet kan betraktas 
som adaptivt i de kaotiska miljöer som man tränar för. Också respondenternas identitet som 
ledare är präglad av värderingar från försvaret där tydlighet och rakhet är framträdande. 
Respondenterna har funnit att ett tydligt ledarskap fungerar i den militära kontexten och 
därmed tar de naturligt med sig det tydliga ledarskapet till det civila sammanhanget.  
 

Konflikter 
 
Två bilder framträder i materialet om konflikter. Dels en positiv bild som beskriver officerare 
som vana och duktiga på att hantera konflikter och en mer neutral bild av officerare som vana 
men inte nödvändigtvis duktigare än andra på konflikthantering. Möjligen är 
konfliktlösningsförmågan kontextspecifik. Gemensamt för de båda bilderna är att man 
generellt uttrycker att man försöker lösa konflikter snabbare än sina civila kollegor.  
 
En militär organisation består av olika kontexter (Hunt 1991), grovt uppdelat i truppledarskap 
och administrativt ledarskap. I dessa kontexter är olika förhållningssätt gentemot konflikter 
funktionella. I truppledarskapet uppmuntras en rak kommunikation och öppenhet med 
konflikter på grund av att man ska leva tillsammans under svåra förhållanden, exempelvis en 
övning där man bor tätt ihop i tält under en längre tid och där man umgås nära utan att kunna 
dra sig tillbaka.  Under dessa förhållanden har man en tydligt definierad uppgift och en yttre 
fiende att förhålla sig till. Gruppsammanhållning och samspel är av yttersta vikt i detta 
sammanhang och konflikter som luftas kan öka på gruppsammanhållningen. Inom 
organisationskulturen finns också en fokus på lojalitet vilket kan förklara varför man lägger 
relationskonflikter åt sidan för att fokusera på målet. I slutändan är det uppgiften som är det 
viktigaste och om det är en krigssituation eller liknade så får en konflikt inom de egna leden 
inte ta över fokusen på uppgiften. Huruvida denna konflikthanteringsförmåga kan 
generaliseras är oklart. Andersson (2001) pekar till exempel på brister i hanteringen av 
relationella konflikter under utlandsmissioner som är en annorlunda kontext än det svenska 
försvaret. Det dock rimligt att anta att en viss generalisering förekommer. Framförallt torde 
kunskapen och erfarenheten om sina egna stressreaktioner vara generaliserbara till andra 
sammanhang. Däremot torde de faktiska lösningarna skilja sig åt mellan militär och civil 
kontext.  
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I det administrativa sammanhanget är inte gruppen i sig av samma relevans, det är individen 
som ska prestera och göra karriär. Ju högre grad man vill avancera till desto svårare är det i en 
hierarkiskt präglad organisation. I detta sammanhang är det inte lika funktionellt att vara rak 
och öppen gällande skilda åsikter. Här är man i stor utsträckning beroende av positiva 
omdömen för att göra karriär. I detta sammanhang finns en större kostnad förknippad med att 
gå in i konflikter. Flera respondenter vittnar också om konflikter på en högre nivå med en chef 
som inte tagit emot deras feedback på ett konstruktivt sätt eller svårigheter att handskas med 
äldre chefer. Denna kontext liknar i större utsträckning det civila sammanhanget. 
 
En anledning till de två bilderna om konflikter i materialet kan vara att man som officerare är 
duktig på att hantera mellanmänskliga konflikter i fältsituationer men däremot inte 
nödvändigtvis på högre nivå i stabskontext (vilken är mer lik en civil kontext). Det svenska 
försvaret har en hög andel högre officerare och därför borde det vara rimligt att anta att det 
inom exempelvis försvarshögkvarteret eller liknade borde existera en ganska hög sannolikhet 
för konkurrens till befordran och vissa tjänster. I organisationer där ledare innehar samma 
position länge blockerar de möjligheterna för andra att få dessa positioner. Konkurrensen 
hårdnar om de avanceringsmöjligheter som finns tillgängliga och det kan få konsekvensen att 
konflikter uppstår mellan organisationsmedlemmar som anser sig ha gjort sig förtjänta av en 
högre position i försvaret borde detta innebära yngre mot äldre officerare.   
 
Det finns faktorer som troligen underlättar hanteringen av konflikter inom försvaret. Det 
borde rimligtvis vara enklare att lösa konflikter i en kultur där man fungerar på ett liknande 
sätt eftersom man kan utgå ifrån ungefär vilka regler man håller sig till och att man vet att 
man för eller senare måste lösa dem. Eftersom försvaret är en tydlig verksamhet och har hög 
grad av formalisering med en hierarkisk styrning uppifrån borde konflikterna inte handla så 
mycket om vad som yrkesmässigt behöver göras i en speciell situation (Mintzberg 1979) utan 
mer hamna på en personlig nivå.  
 
Sammantaget framträder en vana av konflikter och en tendens att ta tag i dem snabbt i 
materialet. Det är dock tvetydigt om chefer med officersbakgrund är bättre än andra chefer på 
att hantera konflikter. En möjlig aspekt av detta är en större vana av konflikthantering på en 
avgränsad, kontextspecifik linjenivå som skiljer sig från stabstjänst där högre konkurrens om 
karriärmöjligheter är en realitet vilket gör den mer lik den civila kontexten. 
 

Beslutsfattande 
 
Beslutsfattande bland respondenterna kännetecknas av förmåga att ta snabba beslut om 
nödvändigt, ansvarstagande för besluten, emfas på att tydligt förankra besluten i gruppen, 
vana att ta beslut under stress, användande av konkreta införlivade beslutsmodeller från 
försvaret.  
 
En del av detta är värderingar som troligen kan tillskrivas organisationskulturen inom 
försvaret. Det handlar framförallt om att chefen är den som tar beslut och tar ansvar för dem 
(en mer auktoritär inställning till beslutsfattande), samt lojalitet gentemot uppifrån tagna 
beslut. Dylika värderingar är antagligen adaptiva och mycket viktiga i en militär organisation. 
 
Övandet av beslutfattande inom den militära kontexten skapar en förtrogenhet vid snabbt 
beslutsfattande och vana att fatta beslut under stress. Som verktyg har man bedömandemallen 
som officerarna övar och införlivar. Kritik har riktats mot olika former av analytiska 
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beslutsmodeller (Klien 1993, Yukl 1998 för kritik mot situationella teorier om ledarskap) då 
de inte sägs fungera i kaotiska miljöer. Samtidigt är det möjligt att tänka sig att om någon 
övar på en speciell modell tills den sitter i ryggraden och lär sig känna igen en rad situationer 
så blir modellen lättare och snabbare att använda. Respondenterna återkommer ofta till att de 
upplevt så många olika situationer där de fått fatta beslut vilket torde skapa en tyst 
erfarenhetsbas som underlättar analys och igenkännande av såväl beslutssituationer som 
ledarskapssituationer.  
 
Det är relevant att notera det faktum att beslut på högre nivåer skiljer sig från de snabba 
operativa besluten som beskrivs ovan. Dessa tycks inte alls vara speciellt snabba utan snarare 
kännetecknas beslut på högre nivå av en tröghet i administrationen. Det tycks inte helt 
förvånande vara betydligt svårare att komma med organisationsförändrande beslut än beslut 
som sker inom ramen för organisationens verksamhet.  
 
Att respondenterna talar om vikten av att förankra beslut i gruppen tycks inte tyda på en 
konsensusinriktad beslutsstil, snarare är det chefen som bestämmer, men det är viktigt att alla 
i gruppen vet vart man ska så att man oberoende av chefens detaljinstruktioner kan ta sig dit. 
Detta är i linje med uppdragstaktiken man använder sig av inom försvaret.  
 

Feedback 
 
Gällande feedback så är detta något som är ofta omnämnt men ofta underanvänt i 
organisationer (Yukl 1998). Feedback är ett relationsorienterat beteende (Yukl 1998) som är 
allmänt förekommande bland ledare. Utifrån vårt material så verkar det troligt att chefer med 
militär bakgrund ger feedback oftare än andra. Detta kan bero på dels att man har en större 
vana vid konflikter och kommer ifrån ett sammanhang där det uppmuntras att säga sin åsikt 
och därmed inte räds att vara rättfram, det kan också bero på att feedback har varit frekvent 
använt inom försvaret. Där förekommer feedback som ett naturligt inslag efter övningar och i 
samband med vitsord samt via kollegor. I vissa sammanhang är det en överdriven fokus på 
negativ feedback inom försvaret. I materialet så framkommer en fokus på såväl positiv som 
negativ feedback till medarbetare för att skapa goda relationer och stämning, eller för att 
korrigera när någon gjort något dåligt. 
 
Från försvaret tycks feedback haft en viktig roll för utvecklingen av en ledarskapsidentitet och 
ett effektivt ledarskap. Inom den militära kontexten har respondenterna med hjälp av konkret 
feedback fått möjlighet att korrigera ledarskaps beteenden som inte har ansets som bra eller 
funktionella. Man har kunnat prova förhållningssätt och ledarskapsstrategier i en relativ trygg 
kontext exempelvis en övning och sedan få feedback ifrån chefer. Man övar inte skarpt i den 
meningen att det faktiskt är krig utan man låtsas vilket också skiljer sig ifrån det civila livet 
där all form av ledarskap får reella konsekvenser. Inom försvaret så förväntar man sig att man 
som ny officer under upplärning ska begå misstag men att man ska kunna ha möjlighet att 
korrigera detta. Man tar också med sig den positiva erfarenheten av feedback in i den civila 
chefsrollen och upplever att de i större mån än chefer som inte har officersbakgrund försöker 
att ge feedback till medarbetare och chefer. Detta gäller både negativ och positiv feedback. 
Feedback skapar en tydlighet som hjälper organisationen att jobba mot samma mål eftersom 
det råder mindre tvekan om vad som är bra respektive icke önskvärt beteende inom 
organisationen.  
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Organisationskultur, identitet och tyst kunskap 
 
Det är tydligt utifrån materialet att respondenterna både tagit med sig flera konkreta 
färdigheter men också en identitet som officerare. Man börjar som ung värnpliktig att från den 
nedre delen av hierarkin formas in i en organisation med tydliga riktlinjer, normer och 
värderingar. Flera respondenter menar på att de inte alls uppvisade de egenskaper som de idag 
framhäver som starka sidor eller egenskaper innan de påbörjade sin officerskarriär. Man 
förklarar sitt sätt att leda med ”personlig utveckling” ”jag har nog fått det ifrån det militära 
men jag är inte säker kanske har jag alltid varit sådan”. En respondent gör ett reflekterande 
och menar att han nog inte alls var så tydlig eller kände sig trygg med att prata inför grupper, 
att han egentligen var en ganska blyg person men att han i det militära gått igenom någon 
slags utveckling.  
 
Försvarets organisationskultur är präglad av homogenitet och tydliga symboler. Detta är i sin 
tur tecken på en stark kultur. Forskningen kring starka kulturer och fenomenet socialisering 
och styrning resonerar att desto starkare en kultur är desto mer kommer dess medlemmar att 
handla i dess intresse utan direkt styrning (Ouchi 1978). En individ i en stark kultur förändras 
utan att vara riktigt varse om att det handlar om en förändring styrd av kulturen, istället ser 
man det som en personlig utveckling orsakad av inre faktorer.  
 
En annan aspekt av en stark kultur som utövar ett indirekt inflytande är att den lär sina 
medlemmar att hantera information på ett sätt som är i linje med önskad effektivitet. 
Medlemmarna uppmuntras i att införliva gemensamma grundläggande antaganden och 
värderingar som påverkar vad individen uppfattar som relevant och viktigt för 
arbetsuppgiften. Ytterligare en aspekt av kulturen som ett indirekt styrmedel är att den genom 
att påverka och forma normer och värderingar underlättar en samordning av verksamheter i 
organisationen. Det som individen bedömer är en inre utveckling kan själva verket vara en 
styrning av den rådande kulturen som sedan internaliseras.  
 
Flera av respondenterna beskrev förutom en generell utveckling som individer och ledare att 
man gick från att vara fyrkantig till mer hörsammande i sitt ledarskap, från ett auktoritärt 
ledarskap till ett mer demokratiskt (Tannenbaum et al 1961). Detta förklaras möjligen av 
kontextens skiftande krav snarare än personlig utveckling. Som ung fänrik förväntas ett 
strukturerat ledarskap som inte lämnar mycket utrymme för egna personliga modifikationer 
(Getzel 1958). Vartefter officerarna stiger i graderna blir uppgifterna mindre relaterade till 
detaljstyrning och därmed skapas också större utrymme för en mer demokratiskt ledarstil. 
Flera studier berör den militära kontexten som identitetsskapande för dess medlemmar vilket 
har en effekt på hur individen uppfattar sig själv och sin förmåga även utanför den militära 
kontexten (Dar & Kimhi 2001, Elder 1986). Ytterligare en viktig aspekt av försvaret som 
organisation är den massiva tysta kunskap som officerare får beträffande möten med 
människor och av ledarskap. Detta torde också bidra till att stärka deras identitet som ledare. 
 
En stark organisationskultur torde vara funktionellt för den militära kontexten då man i en 
krigssituation är beroende av att officerare kan kommunicera med varandra och veta att man 
kan räkna med att man gör ”rätt” saker även om man blir avskuren ifrån kommunikation med 
stridsledning eller liknande. Tanken med uppdragstaktiken är att alla ledare men även soldater 
i ett förband ska veta målbilden och vad som behöver göras även om det översta skiktet av 
ledningen slås ut.  
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Även om försvaret är homogent så förekommer subkulturella skillnader inom försvaret i form 
av olika förbandstyper med något varierande värderingar. Arméförbanden har sitt sätt att vara 
på, jägarförbandet ett annat och officerare i teknisk tjänst har ytterligare ett annat sätt eller 
norm att relatera till. I vårt resultat så har officerare ifrån stridande förband talat mer om 
vikten av identitet. Detta stämmer överens med Shamir (2000) som har gjort liknande 
iakttagelser inom den Israeliska armén.  
 
Värderingarna som uttrycks i materialet har dock en likartad karaktär trots olika 
förbandsbakgrund. Det handlar om att vara tydlig i sitt förhållningssätt, att stoiskt kämpa på i 
motvind utan att klaga, gå in och ta tag i konflikter, lojalitet gentemot beslut och ledare.  
 
Försvaret har antagligen format respondenterna i stor utsträckning som ledare och individer 
och många värderingar har man tagit med sig till sin senare civila tjänst. Flera respondenter 
upplever att man har utvecklats som person i och med den massiva övningen av ledarskap 
som tjänstgöringen som officerare innebär. De stoiska värderingar som förekommer inom 
organisationen är förmodligen adaptiva i krigssituationer och också värdefulla inom den civila 
verksamheten.  
 

Metoddiskussion 
 
Det finns några inneboende svagheter med studiens metod. Extern validitet i gängse mening 
är naturligtvis alltid svårt att uppnå med kvalitativ metod. Det är dock inte heller syftet med 
studien att uppnå ett resultat som statistiskt gäller för hela populationen civila chefer med 
officersbakgrund. Anledningen till att vi valde ett kvalitativt upplägg är att området inte 
tidigare har utforskats och det var väldigt svårt att veta vad som man ska mäta för variabler 
eftersom teorier att deducera hypoteser ifrån i stort sätt saknas. Därför valde vi en explorativ 
ansats för att induktivt få fram en teori eller modell om militärt ledarskap i en civil kontext. 
En annan möjlighet är att utgå från mer generella ledarskapsteorier som situationell teori, eller 
transformativt ledarskap och undersöka om chefer med militärbakgrund får högre på 
transformativt ledarskap, eller är bättre på att anpassa sitt ledarskap efter situationen jämfört 
med andra chefer utan militär bakgrund. Båda vinklarna är intressanta men vi tror att man på 
så sätt inte fångar in eventuella unika aspekter av militärt ledarskap i en civil kontext på 
samma sätt som en kvalitativ metod kan göra.  
 
Ofta sätts kvalitativ och kvantitativ metod i motsatsförhållande till varandra men vi tänker oss 
dem i ett kompletterande förhållande där kvalitativa ansatser induktivt och empiritroget 
formulerar teorier som sedan kan testas och modifieras utifrån kvantitativa ansatser. Vi tror att 
vår metod på ett annat sätt genererar ny teori, snarare än genererar data som stödjer hypoteser 
ställda utifrån redan existerande teorier. Inom kvalitativ forskning talar man om mättnad som 
ett tecken på att området är uttömt. Detta är en form av extern validitet, om än inte statistisk 
sådan. Vi upplever att mättnad uppnåddes i vårt område då vi inte längre stötte på nya teman 
relevanta för frågeställningen efter ca 7-8 intervjuer.  
 
En svårare fråga är den om intern validitet. Vi har i studien utgått från det som respondenterna 
förmedlat. En hel del forskning pekar på att utsagor om en själv i forskningssammanhang inte 
stämmer speciellt bra överens med verkligheten. Arvonen och Frantsis (2005) studerade 
80000 managers från olika länder utifrån en 360 graders utvärdering och fann att 
försökspersonernas skattning av deras egen ledarstil tydligt skiljde sig åt från underlydande 
respektive överordnades skattningar. Vi har försökt att avstå från att utvärdera respondenterna 
som ledare utan snarare fokuserat på hur de gör olika saker och var de lärt sig dem. 
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Naturligtvis finns det dock potentiell bias i svar på frågor i linje med hur respondenten skiljer 
sig från andra chefer i egenskap av att vara exofficerare. Här kan vi endast konstatera att vårt 
resultat består av en del gemensamma upplevelser trots att respondenterna var helt oberoende 
av varandra i de flesta aspekter förutom bakgrund. Det som skulle vara önskvärt vore 
naturligtvis att operationalisera dessa skillnader och mäta dem med existerande mått (t.ex. om 
uppgiftsorientering, relationsorientering (Least Preferred Coworker” (LPC) (Fiedler 1993)), 
eller transformativt ledarskap (Multi-factor Leadership Questionaire (MLQ) (Bass 1985)).  
 
Den interna validiteten är naturligtvis också beroende av reliabiliteten. I vårt fall är 
reliabiliteten beroende av att vi tolkar materialet på ett så överensstämmande sätt som möjligt 
som många skulle hålla med om. Det är självklart inte möjligt att ge ett statistiskt mått på 
reliabilitet utan det vi får gå på här är olika åtgärder för att maximera reliabiliteten. När vi 
tematiserade intervjuerna oberoende av varandra så fann vi sedan att det var en stor 
överrensstämmelse i partier som vi strukit under och de teman vi kategoriserat dem som. Det 
som är svårt att bortse ifrån är den horisontsammansmältning med materialet som sker under 
materialinsamlingens gång vilket naturligtvis påverkar våra tolkningar av materialet. Dock så 
är detta ändå tolkningar med utgångspunkt i empiri och inte förutfattade eller teoretiskt 
grundade meningar. En möjlig konsekvens av horisontsammansmältningen är att ett kritiskt 
förhållande till materialet förloras, att man har gone native med materialet. Dylika tendenser 
förekom under materialinsamlingen vilket vi uppmärksammade och på så sätt 
medvetandegjorde. En åtgärd som endast delvis kan vidtas beträffande detta är att spegla vår 
empiri med tidigare relevant forskning i efterhand. Eftersom området militärt ledarskap i en 
civil kontext saknar empiri så har vi endast möjlighet att titta på materialet utifrån generell 
ledarskapsforskning, forskning om den militära kontexten och ledarskapet, och empirisk 
forskning om nordiska civila ledarskapsstilar som innehas av de kollegor som våra 
respondenter jämför sig med. Vi talar delvis om ledarskapskompetens vilket syftar till ett 
effektivt ledarskap utifrån något givet kriterium. Naturligtvis är det svårt eller omöjligt för oss 
att avgöra om respondenternas ledarskap verkligen är effektivt. Det vi går på är deras utsagor 
och att det finns en kongruens i materialet gällande vad som tycks fungera.  
 

Militär ledarskapskompetens i en civil kontext 
 
Vi tänker oss att det militära ledarskapet formas av den militära kontexten. Det ser olika ut på 
olika gradnivåer inom försvaret. På en låg nivå är individerna tämligen hårt styrda av de 
förväntningar inom kontexten som finns på dem som ledare. Högre upp i graderna så finns 
högre grad av frihet i utformningen av ledarskapet, och en tendens till ett ledarskap som mer 
liknar ett civilt i sin utformning.  
 
Militär ledarskapskompetens kännetecknas av en genomsyrande tydlighet vilket har en del 
likheter med transformativt ledarskap, stark uppgiftsorientering och en uppsättning 
värderingar hämtade från försvaret. Värderingarna består av inte ge upp utan kämpa på, 
lojalitet mot uppgiften, samt handlingskraftighet.  
 
Jämförelsevis med chefer med civil bakgrund skiljer man sig i följande aspekter: snabbare 
beslut, snabbare konflikthantering, givande av mer feedback samt stor explicit och implicit 
erfarenhet av olika ledarskapssituationer. Grunden till detta är erfarenheten från att vara 
officerare i försvaret, vilket innefattar dels en påverkan från den rådande 
organisationskulturen som påverkar identiteten och sammanhang, men också rent faktiskt 
övande av ledarskap. När den militäre chefen övergår en anpassning till den civila kontext han 
inträder i vilket tycks framförallt ta sig i uttryck av nedtonad uppgiftsorientering. Den civila 
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kontexten påverkar alltså exofficeren, men påverkan är i många fall ömsesidig då exofficeren 
förändrar den civila kontexten och gör den tydligare.  
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Appendix 1: intervjuguide 
 
Din bakgrund 
 

• Utbildning: antal år Officershögskolan samt annan utbildning 
• Position i arbetslivet - antal år som chef, form av organisation exempelvis matris etc.  
• Verksamhet som bedrivs, uppgifter.  
• Storlek på organisation 

 
Frågor 
 

• På vilket sätt tycker du att du använder dig av din militära ledarskaperfarenhet i ditt 
civila chefsjobb? 

• Konkreta situationer där du har använt dig av militära ledarskapserfarenheter? 
• Finns det några situationer där du tycker att du klarar dig extra bra på grund av din 

militära ledarskapskompetens? 
• Vad har varit mest besvärligt för dig som civil chef? 
• Vilka nackdelar har du upplevt att din bakgrund som officer fört med sig?  
• På vilket sätt har det varit annorlunda att vara chef i en civilorganisation i jämförelse 

med chef i det militära? 
 


