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Abstract 

Title: To give orders with the whole hand or not? A bachelor's thesis about squad leader’s view of 

and experiences of leadership in the Swedish Armed Forces. 

Author: Astrid Amtén Skage 

 

Abstract:  

On July 1, 2010, the Swedish Armed Forces made the biggest organizational change in over 100 

years when the mandatory military service (conscription) was deactivated and replaced with an 

all-volunteer force. With this, a whole new profession was introduced in Sweden, the employed 

soldier. It has now been a decade since the soldiers and their squad leaders were introduced as a 

professional category and since 2016 the group leader is also officially a part of the Armed Forces 

leadership hierarchy together with the officers. 

The purpose of the study has been to study how the squad leaders, in terms of their new 

professional role, view leadership and how they experience the leadership of their closest officer 

and how it affects their leadership and job satisfaction.  

The study was conducted with an interview method with six squad leaders that work in the 

same military unit in the Armed Forces. Their experiences and views on leadership have been 

compared with the leadership model of Gerry Larsson (2006) (which is the same as the officers 

are educated in) and the theory of destructive leadership by Maria Fors-Brandebo, Sofia Nilsson 

and Gerry Larsson (2018). 

The results of this study shows that the squad leader for the most part have the same view of 

leadership and desire the same qualities and competencies as in Larsson's leadership model but 

with the exception that they rated the trait humbleness highly in a good leadership. Humbleness is 

a new trait not found in any of the theories. The study also shows that the squad leaders have to 

adapt their own leadership both consciously and unconsciously to their officer’s leadership in 

order to keep the job satisfaction and motivation high for their soldiers. The study also shows that 

squad leader’s trust in the officer and their work motivation is highly influenced by the officer’s 

leadership.  
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soldiers, work satisfaction,  

  



Tack! 

 
Den här resan har genomförts med en skräckblandad förtjusning. Ena stunden hopp och i nästa 

stund hopplöshet. Det har tagit mig lång tid att äntligen komma hit och jag är oerhört tacksam för 

alla som har stöttat mig under den här resan. Ni är fler än vad ni vet. 

Till min handledare Helen, tack! För att du öppnat dina sinnen för mig och min ”värld” 

Försvarsmakten. För att du har diskuterat, ifrågasatt, undrat och alltid varit nyfiken på det jag har 

att berätta från ditt första bestämda steg när du klev in i klassrummet. Till Magnus, för utan dina 

insatser vet jag inte var jag hade varit idag. Ett extra stort och varmt tack till Hanna som visat 

vägen i ett sant ledarskap och mentorskap. Vått som torrt har du handlett mig i hur man tar sig 

fram i den akademiska världen de senaste två åren. En bättre ledare, officer och föregångskvinna 

får man leta efter.  

Sist men absolut inte minst tack till mina informanter och tack till Försvarsmakten och mitt 

hemmaförband för att ni trott på mig, min idé, min framtid i Försvarsmakten och gett mig 

möjlighet att utveckla mig själv, mitt ledarskap och gett mig möjligheten att i slutändan kunna bli 

en bättre militär. 

 

Och mamma, jag är glad att du har överlevt din cancer så du får möjligheten att läsa det här. 

 

Astrid Amtén Skage, Sundbyberg 2020 

  



Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ........................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................. 1 
1.2 PROBLEMFORMULERING .............................................................................................. 2 
1.3 SYFTE .......................................................................................................................... 2 

1.3.1 Frågeställningar ..................................................................................................... 3 

2 TIDIGARE FORSKNING .................................................................................... 3 

2.1 LEDARSKAPETS PÅVERKAN PÅ ARBETSMOTIVATIONEN ............................................... 3 
2.2 ARBETSFÖRHÅLLANDET MELLAN OFFICERARE OCH GRUPPCHEFER ............................. 4 
2.3 DET BEHÖVS ETT BRA LEDARSKAP FÖR ATT SKAPA EN MENINGSFULL ARBETSPLATS ... 5 

2.4 FÖRSVARSMAKTENS PERSONALFÖRSÖRJNINGSPROBLEMATIK ..................................... 5 

3 TEORIER ............................................................................................................... 7 

3.1 FÖRSVARSMAKTENS LEDARSKAPSMODELL ................................................................. 7 

3.2 DESTRUKTIVT LEDARSKAP ........................................................................................ 11 
3.3 FÖRENKLAD TEORIMODELL ....................................................................................... 14 

4 METOD ................................................................................................................. 15 

4.1 DATAINSAMLING ....................................................................................................... 15 

4.2 METODANSATS .......................................................................................................... 16 
4.3 ETISKA ASPEKTER ..................................................................................................... 16 

4.4 URVAL ...................................................................................................................... 17 
4.5 INFORMANTERNA ...................................................................................................... 18 

4.6 GENOMFÖRANDE ....................................................................................................... 19 
4.7 ANALYSMETOD ......................................................................................................... 20 

5 RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................... 21 

5.1 EFTERFRÅGADE EGENSKAPER OCH KOMPETENSER .................................................... 21 
5.2 GRUPPCHEFENS EGEN SYN PÅ FÖRDELAKTIGT LEDARSKAP........................................ 27 

5.3 HUR LEDARSKAPET PÅVERKAR GRUPPCHEFEN .......................................................... 29 

6 DISKUSSION ....................................................................................................... 34 

6.1 METODDISKUSSION ................................................................................................... 34 
6.2 DISKUSSION OM EFTERFRÅGADE KOMPETENSER OCH EGENSKAPER .......................... 35 

6.3 DISKUSSION OM ETT FÖRDELAKTIGT LEDARSKAP ...................................................... 36 
6.4 DISKUSSION OM LEDARSKAPETS PÅVERKAN PÅ GRUPPCHEFENS LEDARSKAP ............ 37 

6.5 SLUTSATS .................................................................................................................. 38 
6.6 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING .......................................................................... 39 

7 REFERENSER ..................................................................................................... 40 

8 BILAGOR ............................................................................................................. 43 

8.1 BILAGA I. FIGURER OCH MODELLER .......................................................................... 43 

8.2 BILAGA II. FÖRSVARSMAKTENS BESKRIVNING AV DE OLIKA BEFÄLSTYPERNA.......... 45 
8.3 BILAGA III. INTERVJUGUIDE ...................................................................................... 47 



 

1 

1 INLEDNING 
Jag kan ju med hela handen peka och säga ”gå i den riktningen!” men om ingen 

tror på mig då spelar det ingen roll hur högt jag ropar. 

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén i podden ”Mellanchefer emellan” (2019). 

1.1 Bakgrund 

Försvarsmakten är en myndighet som många kan ha åsikter om, både positiva och negativa. 

Den generation som idag är pappor men även mammor (dock i en mycket mindre 

utsträckning) tillhör den sista generationen som upplevde den obligatoriska värnplikten innan 

den lades vilande 2010
1
. Detta innebär att de flesta har kommit i kontakt med Försvarsmakten 

på ett eller annat sätt och vi kan än idag få höra skräckexempel från förr där det beskrivs att 

individer har blivit skrikna på, fått fysiska bestraffningar, varit rädda för befäl och att de fått 

genomgå kollektiva bestraffningar. Den sortens ledarskap är idag ej förenligt med 

Försvarsmaktens värdegrund vars ledord är ”öppenhet, resultat och ansvar” (Försvarsmakten, 

2017, s. 22).  

När värnplikten lades vilande 2010 fick Försvarsmakten en ny roll som arbetsplats och 

arbetsgivare då de värnpliktiga ersattes med frivilligt anställda gruppchefer, soldater och 

sjömän. I och med detta skapade Försvarsmakten en ny profession som inte tidigare funnits. 

Fram till 2016 hade Försvarsmakten ett tvåbefälssystem bestående av officerare och 

specialistofficerare vilka var de enda personalkategorierna med chefs- och ledaransvar. 2016 

utökade Försvarsmakten befälssystemet och skapade trebefälssystemet (Försvarsmakten, 

2016a) där kategorin gruppchef/gruppbefäl
2
 har tillförts till ledarskiktet (dock utan 

arbetsgivaransvar) (figur 1 bilaga I.).  

I en debattartikel i Officerstidningen
3
 beskriver officeren Malin Smith att ”dåligt ledarskap 

driver bort människor ur Försvarsmakten” (Smith 2019, s. 36). Smith arbetar som officer på 

Försvarsmaktens HR-centrum
4
. I och med att Smith sitter på denna position i Försvarsmakten 

berättar officerskollegor från andra förband
5
 om olika incidenter på sin arbetsplats i en 

förhoppning att Smith kan göra något eller hjälpa dem. Incidenterna är allt från att personer 

blir åldersdiskriminerade (både för att de är för unga eller för gamla) till att personer inte blir 

                                                 
1 2017 togs beslut om att återuppta värnplikten och de första ryckte in igen med plikt efter sommaren 2018.  
2 Under resterande del av uppsatsen kommer jag att referera gruppchefen/gruppbefälet enbart som gruppchef. 
3Medlemstidningen för medlemmarna i officersförbundet, ett av de två fackförbunden inom Försvarsmakten. 
4
 HR, human resources, den centrala personalavdelningen 

5Med ordet förband i denna uppsats avses en större militär enhet. Inom armén är ett större förband regemente och i marinen 

och flygvapnet är benämningen på större förband flottilj. 
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befordrade för de inte kan ta en kommendering i två år för att de då inte får familjelivet att gå 

ihop. Enligt Smith är lönen inte den primära faktorn för att officerare slutar (även om det är 

ett omtalat problem). Utan bristen på ledarskap gör att många officerare som är bra på sitt 

jobb slutar i frustration över ledarskapet. Hon beskriver även att Försvarsmakten fortsätter 

premiera dåliga chefer med befordringar. ”Vi dunkar varandra i ryggen för att vi har så bra 

ledarskap” (Smith 2019, s. 37) och tar inte tag i det verkliga problemet, ledarskapet.  

Försvarsmakten har för avsikt att rekrytera ny personal från värnpliktskullarna 

(Försvarsmakten 2018). Om de värnpliktiga upplevt ett dåligt ledarskap finns det en risk att 

de inte vill fortsätta i Försvarsmakten. I och med Försvarsmakten vill behålla de soldater som 

redan anställts och de soldater som i framtiden anställs (Försvarsmakten 2018) behövs det 

även ett bra ledarskap i den nya rollen som arbetsgivare. Denna ledarroll, både för de 

värnpliktiga och för de anställda soldaterna, ställer nya högre krav på officeren och 

instruktörens pedagogiska egenskaper samt ledarskapsförmåga än vad som tidigare behövts i 

och med Försvarsmaktens ”behålla-perspektiv”.  

1.2 Problemformulering 

Titeln på uppsatsen kommer från ett vanligt uttryck i Försvarsmakten. Att peka med hela 

handen är ett begrepp inom Försvarsmakten för att tydliggöra vilken riktning ledaren vill att 

hens soldater ska gå, men det kan även innebära att hela frasen sägs när någon ska vara tydlig 

och okuvligt bestämd i sitt ledarskap. ”Jag var tvungen att peka med hela handen så personen 

förstod vad jag menade…”. I och med denna nya arbetsroll Försvarsmakten skapat är frågan 

om det bästa ledarskapet är att vara auktoritär eller om det militära ledarskapet har börjat 

påverkas av det demokratiska ledarskapet som ses på andra arbetsplatser i det svenska 

samhället eller om det är något där emellan?   

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den nya befälskategorin gruppchefer ser på 

ledarskap och hur de upplever deras närmaste chefs ledarskap i och med den nya arbetsrollen 

som gruppchefen har fått sedan 2016. Frågan är enligt mig en viktigt pedagogisk fråga för att 

kunna få en pusselbit i forskningen om Försvarsmaktens ledarskapsstilar. En annan viktig 

fråga är hur pass stor inverkan den närmaste chefen har på gruppchefens ledarskap gentemot 

sina gruppkamrater men även hur gruppchefens arbetstrivsel påverkas av ledarskapet.   
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1.3.1 Frågeställningar 

 Vilka kompetenser och egenskaper efterfrågas av en ledare och chef av gruppchefer i 

Försvarsmakten? 

 Vad upplever Försvarsmaktens gruppchefer vara ett fördelaktigt ledarskap? 

 Vilka effekter har den närmaste chefens (officerens) ledaregenskaper på gruppchefers 

eget ledarskap och arbetsmotivation i Försvarsmakten? 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Om jag söker på Försvarsmakten+ledarskap eller leadership+job satisfaction+military i den 

svenska forskningsportalen DIVA och söker efter avhandlingar som handlar om kopplingen 

mellan ledarskapet och trivseln för den underställda personalen i Försvarsmakten finner jag 

endast en doktorsavhandling och sex vetenskapliga artiklar. Både doktorsavhandlingen och 

artiklarna hanterar tillfredsställelse bland soldater men enbart en rapport riktar sig specifikt till 

yrkeskategorin gruppchef. Det innebär att det ännu är ett stort forskningsvakuum i 

forskningen på en högre vetenskaplig nivå inom ämnet. Anledningen till detta kan vara att 

Sverige fram till 2010 hade ett värnpliktsförsvar
6
 och då var det en ”icke-fråga” om soldaterna 

trivdes eller inte. Under den tiden var målet enbart att en stor kvantitet med personer skulle 

klara och komma igenom utbildningen med godkända resultat. Idag står Försvarsmakten inför 

en helt annan verklighet då Sverige sedan 2010 har ett försvar bestående av kontraktsanställda 

soldater även om värnpliktiga återinfördes 2018.  

2.1 Ledarskapets påverkan på arbetsmotivationen 

2007 (innan professionerna gruppchef och soldat infördes) genomfördes en kvalitativ studie 

av Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten. Studiens syfte var att undersöka hur 

ledarskapet påverkade motivationen att stanna inom Försvarsmakten bland värnpliktiga 

soldater och unga officerare (Larsson, Fors, Levin & Thuresson, 2007). Studien visade att 

ledarskapet påverkar den enskildes motivation att fortsätta en karriär inom Försvarsmakten. 

Bland de värnpliktiga fann Larsson et. al. (2007, s. 22) att ”ett gott ledarskap bidra[r] lika 

mycket positivt till motivationen att fortsätta, som ett bestraffande ledarskap bidrar negativt”. 

Bland officerarna var en osund förbandskultur och bristande ledarskap en stor faktor till 

varför de tappade i motivation att stanna i Försvarsmakten. Studien visade att äldre officerare 

                                                 
6
 Värnpliktsförsvar innebär en Försvarsmakt bestående enbart av officerare och soldater under värnplikt och 

soldater som kallas in efter genomförd utbildning med hjälp av lagen om totalförsvarsplikt 1994: 1809. 
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hade ett destruktivt ledarskap
7
 och ett beteende bestående av nonchalans, brist på respekt mot 

sina yngre kollegor och kränkningar. När underställda blir utsatta för ett destruktivt ledarskap 

påverkas tilliten till högre befäl och enligt Fors-Brandebo (2015) är tilliten till ledaren en 

kärnfaktor för motivationen bland den underställda personalen.  

Carlstedt & Carlstedt (2010) har också sett att värnpliktiga blir mer villiga att fortsätta sitt 

engagemang i Försvarsmakten om de har upplevt en positiv tid och om närmaste befälet eller 

plutonchefen har uppmuntrat dem under utbildningstiden.  

 I ingen av dessa två studier har faktorn arbetstillfredsställelse för soldater tagits upp utan 

enbart motivationen för att stanna. 2007 och 2010 när dessa studier skrevs var det enda sättet 

för en värnpliktig att stanna i Försvarsmakten antingen att gå med i hemvärnet eller att studera 

till officer. 

2.2 Arbetsförhållandet mellan officerare och gruppchefer 

Förhållandet mellan officerare och gruppchefer kan vara komplext. Fram tills att gruppchefer 

började anställas 2010 fanns det en tydlig gräns mellan officerare och soldater. Men i och med 

det nya trebefälssystemet har den tydliga gränsen om hur officeren ska förhålla sig till 

gruppchefen blivit mer otydlig. 2010 när yrkeskategorin soldat infördes genomfördes en 

studie under ett år på ett mekaniserat skyttekompani i syfte att utreda frågor som ”vad det 

innebär att vara professionell i Försvarsmakten” och ”grpCs tänkta roll och 

kompetensutveckling av dessa” (Berggren et. al. 2011, s. 35). Studien beskriver officerares 

förhållande till gruppchefer som komplex och att de har svårt att förhålla sig till soldaterna 

som anställda och svårt att hitta en balans mellan att ”ställa krav och stryka medhårs” 

(Berggren et. al. 2011, s.35). Officerare upplevde en svår balansgång med vem som har 

tolkningsföreträde i en situation: officeren eller gruppchefen, särskilt då gruppchefen anser sig 

ha mer erfarenhet. Den stora utmaningen för officerarna var faktumet att soldaterna nu var 

anställda precis som de själva. Tidigare var förhållandet tydligt för att soldater och 

gruppchefer ”bara” var värnpliktiga soldater och inte klassades som kollegor. Berggren et. al 

(2011) fann även att officerarna upplevde att soldaternas krav var den faktor som gjorde att de 

upplevdes som professionella. Men samma krav satte press på Försvarsmakten att fortsätta 

skapa och genomföra relevanta övningar för att gruppchefer och soldater inte skulle tappa 

motivationen att stanna på arbetsplatsen.  

                                                 
7
 Teorin och begreppet destruktivt ledarskap redovisas i teorikapitlet 3.2. 
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2.3 Det behövs ett bra ledarskap för att skapa en meningsfull arbetsplats 

Forskning har visat att ett bra ledarskap och arbetsbelastningen är två av de viktigaste 

faktorerna för att militär personal ska trivas på arbetsplatsen (Österberg 2018). Det som även 

är viktigt för anställda soldater är att de får ta ansvar och att det finns tydliga mål med deras 

arbete. Enligt Fors-Brandebo (2015) kan en arbetstagare som upplever att hen inte ha något att 

göra, eller är uttråkad, resultera i en stressfaktor för arbetstagaren och leder till en dålig 

arbetsmiljö.  Ett bra ledarskap för de anställda soldaterna kan vara att de får feedback eller att 

de får ett bra bemötande som till exempel att befälen hälsar när de ses på kaserngården. De 

anställda soldater som upplever en dålig arbetstrivsel vittnar till exempel om att de blir 

behandlade som värnpliktiga istället för medarbetare och kollegor. Denna form av behandling 

kan resultera i ett tillitstapp för deras ledare. (Österberg, 2018; Fors-Brandebo, Jonsson, 

Wallenius, Österberg & Larsson, 2012; Österberg, Rydstedt, Kleiven & Fors-Brandebo, 

2017). Det har även i Fors-Brandebo, Nilsson & Larssons (2016) studie framkommit att det 

destruktiva ledarskapet kan ha en större negativ inverkan på arbetsplatstrivseln än vad det 

konstruktiva ledarskapet har en positiv inverkan.  

2.4 Försvarsmaktens personalförsörjningsproblematik  

Försvarsmakten står inför en stor omställning idag på grund av sin personalförsörjning. 

Försvarsmakten (2018) har i sin perspektivstudie Tillväxt för ett starkare försvar beskrivit att 

Försvarsmaktens behov är att utöka personalmassorna från omkring 50 000 personer till 

ungefär 120 000 personer år 2035. Denna ökning är för att kunna tillgodogöra Regeringens 

krav på att stärka krigsförbandens operativa förmåga (Försvarsdepartementet 2015).  

Olsson et al. (2018) har skrivit en rapport om utmaningarna med Försvarsmaktens 

personalförsörjning. Ett av de stora problemen som beskrivs är att Försvarsmakten behöver 

bibehålla frivilligheten bland de som gör värnplikten. Ett ännu viktigare problem är att se till 

att de som slutför grundutbildningen tar en anställning i Försvarsmakten när utbildningen är 

slut. Frivilligheten behövs både för att antalet redan anställda militärer (både soldater och 

officerare) ska kunna bibehållas, men även för att Försvarsmakten ska kunna utöka 

personalantalet och med det kunna utveckla organisationen framåt.  

För att kunna möta dagens pensionsavgångar bland officerarna behöver 

utbildningskullarna av officerare ökas. Det stora problemet som uppstår är att om det inte 

finns tillräckligt med officerare och instruktörer som kan utbilda rekryter
8
 kan 

                                                 
8
 En rekryt är benämningen på en person som genomgår den grundläggande militära utbildningen  
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Försvarsmakten inte anta fler personer till att genomföra grundutbildningen. Det är från 

värnpliktskullarna rekryteringsbasen finns till officersutbildningarna och soldatbefattningarna 

(Olsson et al., 2018).  

Den militära personal som tjänstgör vid krigsförbanden genomför idag en mängd uppgifter 

kopplade till att säkerställa och utveckla krigsförbandens förmåga här och nu. Det gäller inte 

minst de yrkesofficerare som vid en utökad utbildningsvolym skulle behövas göras tillgängliga 

som instruktörer och utbildningsbefäl. En utökad utbildningsvolym skulle innebära att mindre 

resurser kan allokeras till att vidmakthålla och utveckla krigsdugligheten hos de i 

grundberedskap organiserade och bemannade krigsförbanden, med ambitionssänkningar inom 

detta område som resultat.  (Olsson et al. 2018, s. 26). 

Det tar ungefär fyra år inklusive en militär grundutbildning att utbilda en officer. Den 

nyexaminerade officeren är då så pass orutinerad att det behövs handledning av en senior 

officer under en längre period tills den nyexaminerade har rutin nog att kunna sköta jobbet 

själv. Att bli en senior officer, till exempel en kapten, tar i sin tur först två år från nivån fänrik 

till löjtnant och därefter tar det från löjtnant till kapten minimum två år (ett år som löjtnant 

och ett års utbildning för att läsa TAK-A
9
 som är obligatoriskt för att kunna befordras till 

kapten). Totalt tar det då Försvarsmakten minimum sju år att få en ”senior” officer från intag 

till officersprogrammet till nyexaminerad kapten. I beräkningen finns då inget utrymme för att 

personen åker på en utlandsmission (som tar ungefär ett år i anspråk) eller behöver vara 

föräldraledig. Det är kostsamt och tar lång tid att utbilda officerare men det är även kostsamt 

och tar tid att utbilda en gruppchef. Även en gruppchef gör först en grundutbildning på ett år. 

Efter det ska hen utbildas och få den erfarenhet som krävs för att arbeta som gruppchef, vilket 

kan ta ytterligare ett till två år. För att befordras från korpral till furir krävs enligt Riktlinjer 

för yrkes- karriärsutveckling och befordran inom armén (Försvarsmakten, 2019a) minst ett år 

på befattning och handledning i truppföring. Från furir till överfurir behövs minst fyra år som 

furir och hen bör ha fått flertalet utbildningar inom sitt kompetensområde för att utveckla 

fackkompetensen. Om tiden räknas ihop innebär det att för att få en erfaren senior gruppchef 

tar det ungefär fem till sex år.   

Med bakgrund av de långa ledtiderna det tar att utbilda officerare och gruppchefer finns 

incitament att arbetsgivaren bör vara mån om sin personals arbetsmotivation och arbetsmiljö, 

där även ledarskapet ingår, med tanke på att det annars blir ett stort resursslöseri om 

                                                 
9
 Taktikkurs Armé 
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personalen slutar oavsett vilken nivå i organisationen de befinner sig på (Fors-Brandebo, 

Nilsson & Larsson, 2016).    

3 TEORIER 

För att förstå vilket sorts ledarskap som förespråkas idag av Försvarsmakten kommer denna 

studie utgå från teorin om det utvecklande ledarskapet och ledarskapsmodellen av Gerry 

Larsson (2006). Denna teori och modell utgår i sin tur från teorin om det transformativa 

ledarskapet av Bernard Bass. För att utveckla mitt resonemang om ledarskap och dess 

inverkan på gruppchefen är även teorin om det destruktiva ledarskapet av Fors-Brandebo, 

Nilsson och tidigare nämnda Larsson inkluderat då denna aspekt ej tas upp i teorin om det 

utvecklande ledarskapet från 2006
10

. Teorin om det destruktiva ledarskapet kompletterar även 

Smiths debattartikel och kan hjälpa till att få svar på frågan om det destruktiva ledarskapet 

skulle vara anledningen till att personalen i Försvarsmakten slutar. 

3.1 Försvarsmaktens ledarskapsmodell 

I Försvarsmaktens officersutbildningar är boken Direkt ledarskap från 2006 obligatoriskt 

studiematerial. Där presenterar Gerry Larsson den ledarskapsmodell som alla officerare 

utbildas i
11

. Modellen utgörs av ledarkarakteristika (grundläggande förutsättningar och 

önskvärda kompetenser) och omgivningskarakteristika (gruppen, organisationen och 

omvärlden) som tillsammans resulterar i tre olika ledarstilar: Det utvecklande ledarskapet, 

konventionell ledarskap och icke-ledarskapet. ”En ledares faktiska beteende beror på en 

samverkan mellan ett antal ledar- och omgivningskarakteristika.” (Larsson 2006, s. 39).  

Larssons teori innebär att inom de ledarkarakteristiska delarna finns de grundläggande 

förutsättningarna som påverkar utvecklingen av de önskvärda kompetenserna för en ledares 

ledarstil. De grundläggande förutsättningarna och önskvärda kompetenserna i en kombination 

är en förutsättning för ett gott ledarskap men ledarskapet påverkas även av de 

omgivningskarakteristiska attributen då ett ledarskap alltid påverkas av sin omgivning. 

Tanken med den uppritade modellen (se figur 2. i bilaga I.) är att visa hur de olika faktorerna 

påverkar varandra (de olika omgivningskarakteristiska elementen är exempel på olika 

förhållanden) (Larsson, 2006). 

                                                 
10

 Larsson har utvecklat och bearbetat teorin och modellen med hjälp av Lundin och Zander (2018) men 

Försvarsmakten har ej hunnit implementera denna på sina utbildningar därav utgår studien från teorin från 2006 
11

 Försvarsmakten antog teorin utvecklande ledarskap för tillämpning 1 april 2003. 
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I denna studie avgränsas av att jag enbart tar med kompetensfaktorerna, dock ej 

stresshantering, inom den ledarkarakteristiska delen och de tre olika ledarstilarna på grund av 

att det inte har funnits förutsättningar att även kunna studera de övriga ledarkarakteristiska 

och de omgivningskarakteristiska faktorerna på intervjuobjektens arbetsplats.  

3.1.1 Ledarkarakteristika 

Bland de ledarskapskarakteristika som presenteras i ledarskapsmodellen är de grundläggande 

förutsättningarna följande: fysiska, psykiska och livsåskådningsrelaterade. Dessa tre 

förutsättningar är grundstenarna till utvecklingen av ledarens önskvärda kompetenser 

(fackkompetens, chefskompetens och social kompetens). Ju bättre förutsättningsfaktorer 

ledaren har desto större blir ledarens potential att utveckla de önskvärda kompetenserna 

(Larsson, Lundin & Zander, 2017).  

Fackkompetens: 

I Försvarsmakten handlar fackkompetens om den arena man arbetar inom (mark, luft eller 

sjö). Efter grundförutsättningen sker en fördjupning och specialisering inom olika genrer till 

exempel markstrid, försörjning, ledningssystem, underrättelse, fältarbete m.fl. Som plutonchef 

på en skyttepluton är det till exempel viktigt att ha en förståelse för plutonens alla olika 

vapensystem och fordon.  

Chefskompetens: 

I chefsrollen och begreppet chefskompetens finns det enligt Larsson (2006) två delfaktorer: 

”inomorganisatorisk chefskunskap” där det ingår bland annat att kunna samordna sin enhet, 

kunna regelverk för arbetsrätt och arbetsmiljö och att fatta beslut och följa upp sina beslut. 

Den andra delfaktorn är ”utomorganisatorisk chefskunskap” som är viktig framför allt på 

högre nivåer. Personen behöver ha en förmåga och ett intresse av att kunna se och förutse 

omvärlden och dess påverkan på förbandet. 

Social kompetens: 

Här beskriver Larsson (2006, s. 43) det med exemplet ”att tala med bönder på böndernas 

språk”. Det han menar med det är att en önskvärd kompetens är att kunna ta personer ”på rätt 

sätt” och att kunna läsa av personers kroppsspråk. Larsson beskriver två delfaktorer inom det 

sociala kompetensbegreppet: flexibilitet och balanserad. Att kunna läsa av personer anser han 

vara en typ av flexibilitet och ett exempel på egenskapen att vara balanserad är den ledare 

som vid en konflikt lyssnar på alla parter innan ledaren tar ställning. 
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3.1.2 Ledarstilar 

De tre ledarskapsstilarna har Larsson utvecklat från den transformativa ledarskapsteorin av 

Bass som gavs ut 1998. Det transformativa ledarskapet är uppbyggt på att leda med hjälp av 

känslor, etik och värderingar som i sin tur ska motivera, engagera och tillmötesgå den 

underställdes trivselbehov på arbetsplatsen. Teorin bygger på tre olika ledarskapsstilar: 

transformational leadership, transactional leadership och laissez-faire leadership. Det finns 

sedan fyra faktorer för att ledarskapet ska klassas som ett transformativt ledarskap. Dessa är 

karisma/idealiserad påverkan, inspirerande/motiverande, intellektuell stimulans och personlig 

omtanke
12

 (Bass & Riggio, 2006). Larsson anser dock att teorin om det transformativa 

ledarskapet inte går att applicera direkt på det önskade ledarskapet i svenska Försvarsmakten 

och det svenska samhället av två anledningar. Den första anledningen är att Bass teori 

innefattar begreppet karisma vilket gör den svår att använda i det svenska samhällets 

ledarskapskultur då den kan föra tankar till ”elitism och ledarglorifiering” (Larsson 2006, s. 

45). Karisma kan göra att ledaren upplevs som säker på sin sak vilket kan vara moralhöjande. 

Om personen har en egocentrisk personlighet i kombination med karisman kan dock detta 

istället skapa en egoistisk och manipulativ ledare som har tendenser att ta för stora risker. 

Detta kan vara förödande i en organisation som Försvarsmakten där handlanden kan resultera 

i liv eller död (Fors-Brandebo, Nilsson & Larsson, 2018). 

Den andra anledningen till att Larsson (2006) anser att Bass teori inte går att applicera helt är 

att Larsson anser att den transformativa teorin behöver utvecklas. Detta är för att många nya 

studier av ledarskap har genomförts sedan Bass skrev teorin.  

Det utvecklande ledarskapet 

Det utvecklande ledarskapet märks ut av följande tre attribut (Larsson 2006): 

(1) Det utmärks av föredömligt ledarskap 

(2) Det karaktäriseras av personlig omtanke 

(3) Det är inspirerande och motiverande 

Dessa tre attribut presenteras i den gröna rutan inom ledarskapsstilarna i figur 2 (bilaga I.). 

Föredöme: 

Enligt Larsson finns det tre delfaktorer inom faktorn föredöme. Den första delfaktorn är 

värdegrund. Värdegrunden inom ledarskap innebär ledarens beteende och humanistiska 

                                                 
12

 Översättning av uppsatsförfattaren 
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grundsyn och värderingar. Det ställs även höga krav på egenskaper som lojalitet, etik och 

moral. Den andra delfaktorn är förebild, att ledaren bekräftar sina ord genom handling. 

Larsson beskriver även att det innefattar egenskapen mod och våga agera och leda även i de 

svåraste situationerna. Den sista och tredje delfaktorn är ansvar. Att ledaren de facto tar 

ansvar för lösande av given uppgift, hur medarbetarna mår och att ledaren tar ansvar för att 

förbandet, gruppen eller medarbetaren följer de regler som är uppsatta. Ledaren tar också 

ansvar för när enheten har misslyckats med en uppgift. ”Ledare som på detta sätt agerar som 

ett föredöme vinner omgivningens gillande och respekt. Ledarens handlingar präglas av tillit 

och skapar tillit hos medarbetarna.” (Larsson 2006, s. 46). 

Personlig omtanke: 

Attribut två, den personliga omtanken innefattar i sig två delfaktorer. Att kunna ge stöd till 

medarbetaren, både med handledning och emotionellt stöd, och att kunna konfrontera 

medarbetaren på ett konstruktivt sätt. Ledaren behöver engagera sig i sin underställda 

personal för att kunna ge rätt stöd till sin medarbetare. Engagemanget underlättar för att 

ledaren ska kunna avgöra när den ska olika former av stöd, men även när och var det är läge 

att ge feedback då personalen gjort fel. (Larsson, 2006). 

Inspirerande och motiverande: 

Att vara inspirerande och att kunna motivera sina medarbetare och underställda är den sista 

delen i det utvecklande ledarskapet och även den innehåller två delfaktorer. Den första faktorn 

är uppmuntran av delaktighet. För att kunna motivera sina soldater behövs det att ledaren kan 

motivera och engagera sina medarbetare och få dem delaktiga samt att ledaren uppmuntrar 

den delaktigheten. Den andra delfaktorn är att uppmuntra en form av kreativitet där 

medarbetaren tillåts komma med egna idéer och låta dem få frihet under ansvar (Larsson 

2006). 

Det konventionella ledarskapet 

Det konventionella ledarskapets kärna är krav och belöning. Krav och belöning kan ha både 

en positiv och en negativ innebörd. Den positiva sidan av det konventionella ledarskapet 

benämns av Larsson (2006, s. 47) som att ”eftersträva överenskommelser”. Det innebär att 

ledaren delar ut uppgifter med meningar som innehåller till exempel ”jag gör uppgift A och ni 

gör uppgift B”, en slags överenskommelse. Den andra mer negativa varianten av det 

konventionella ledarskapet är det som kallas ”piska och morot” (Larsson 2006, s. 48). Det kan 

exemplifieras med att ledaren säger ”De två som kommer sist i löpningen får tömma latrinen, 

men de tre som kommer först får mat först”. De ledare som försöker eftersträva 
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överenskommelser har ofta ett utvecklande ledarskap medan de som använder sig av ”piska 

och morot” ofta har en benägenhet att vara överkontrollerande. När en ledare är 

överkontrollerande har de en tendens att inte ha den personliga omtanken som är ett av 

kännetecknen för det utvecklande ledarskapet. De har även ofta en hög målinriktning som 

med en omtanke hade kunnat vara positivt men med ett felsökande och en överkontroll blir 

destruktivt. Kontroll kan dock vara positivt om det sker vid fasta rutiner då det kan leda till en 

effektivitet när rutinen ska genomföras (Larsson 2006). 

Icke-ledarskap  

Låt-gå-ledarskap 

Ett låt-gå-ledarskap är enligt Larsson (2006) när ledaren inte tar ställning i vissa 

frågeställningar, att ledaren är frånvarande fysiskt och/eller mentalt och ger undanflykter för 

att inte ta aktiva beslut. 

3.2 Destruktivt ledarskap 

I Direkt ledarskap (Larsson 2006) går författaren inte djupare in på det icke-önskvärda 

ledarskapet. För att nyansera synen på ledarskap i denna studie har även teorin om det 

destruktiva ledarskapet inkorporerats. Teorin om det destruktiva ledarskapet är ursprungligen 

en teori och modell av Einarsen, Aasland och Skogstad (2007). Fors-Brandebo, Nilsson och 

tidigare nämnda Gerry Larsson har med hjälp av teorin om destruktivt ledarskap, egna studier 

och forskning skrivit boken Destruktivt ledarskap (2018). I boken har forskarna med hjälp av 

teorin beskrivit och utvecklat vad som innebär ett destruktivt ledarskap och vad det kan ha för 

påverkan på en organisation.  

Det är svårt att sätta exakta definitioner av vad som är ett destruktivt ledarskap men för att 

ett ledarskap ska klassas som destruktivt behöver det ha upprepats vid flertalet tillfällen. En 

person kan ha dåliga dagar eller tänka fel någon gång utan att det behöver vara ett destruktivt 

ledarskap. Ledarskapet behöver de facto inte har något destruktivt uppsåt utan det är 

konsekvensen av handlandet som är det centrala (Fors-Brandebo, Nilsson & Larsson 2018).  

3.2.1 De destruktiva ledarskapstyperna 

I modellen och teorin om det destruktiva ledarskapet finns det fyra destruktiva 

ledarskapstyper: Tyranniskt ledarskap, urspårat ledarskap, stöttande-illojalt ledarskap och låt-

gå-ledarskap. De första tre ingår i det aktivt destruktiva ledarskapet och låt-gå-ledarskapet är 

en passiv destruktiv ledarskapsstil (Einarsen, Aasland & Skogstad 2007). Att ett destruktivt 

ledarskap är aktivt innebär att ledaren fortfarande inte är medveten om sitt destruktiva 



 

12 

beteende men den gör aktiva handlingar som resulterar i det destruktiva ledarskapet. När 

ledarskapet däremot är passivt innebär det att ledaren inte gör något alls vilket enligt Fors-

Brandebo, Nilsson och Larsson (2018) är den mest destruktiva formen av ledarskap.  

Tyranniska ledare: 

En tyrannisk ledare kan först tolkas som en bra ledare då personen är inriktad på 

organisationens mål men ledaren gör det genom att förminska och förödmjuka den 

underställda personalen. Ledaren uppskattas från högre ledning och kollegor på samma nivå 

men den tyranniske ledarskapsstilen målfokusering blir på bekostnad av personalens 

motivation och arbetsmiljö (Fors-Brandebo, Nilsson & Larsson 2018).  

Urspårat ledarskap: 

En ledare som har ett urspårat ledarskap är destruktiv mot både organisationen och 

medarbetarna enligt Fors-Brandebo, Nilsson och Larsson (2018). Personen är destruktiv mot 

personalen genom mobbing och är manipulativ likt den tyranniske ledaren. Skillnaden mellan 

de två ledarstilarna är att den urspårade ledaren även är destruktiv gentemot organisationen 

genom att till exempel inte vara närvarande fysiskt vilket i sin tur kan ses som att ledaren 

”stjäl” tid från organisationen genom att inte vara fysiskt på plats.  

Stöttande-Illojalt ledarskap: 

Den stöttande-illojale ledare är motsatsen till den tyranniske ledaren, den gör sitt yttersta för 

arbetstagaren. Välviljan mot arbetstagaren gör dock att den stöttande-illojala ledaren blir 

destruktiv gentemot organisationen genom att låta arbetstagaren till exempel komma sent 

(även här stjäla tid från organisationen) eller genom att låta arbetstagaren få för mycket frihet 

under ansvar vilket kan skapa en form av lojhet gentemot uppgiften (Fors-Brandebo, Nilsson 

& Larsson, 2018). Medarbetaren upplever situationen som bra då den får göra lite som den 

vill vilket ökar medarbetarens arbetstrivsel men gör organisationen lidande. 

Låt-gå-ledarskap: 

Låt-gå-ledarskapet berörs lite under det utvecklande ledarskapet (se 3.1.2) men har utvecklats 

mer av Fors-Brandebo, Nilsson och Larsson (2018). En ledare som har en låt-gå-mentalitet 

har ett formellt ledarskap men undviker i största möjliga mån att ta ansvar för den formella 

rollen den fått. Ledaren undviker att engagera sig i sina medarbetare och en låt-gå-ledare 

brister ofta i kommunikationen genom att till exempel undanhålla information för personalen. 
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3.2.2 Faktorer för ett destruktivt ledarskap 

 Enligt Fors-Brandebo, Nilsson och Larsson (2018) kan man föra samman de fyra destruktiva 

ledarskapsstilarna till fem olika faktorer i destruktivt ledarskap: Arrogans/orättvisa, 

Hot/överkrav, Ego-inriktad/Falsk, Passiv/feg och osäker/rörig. Utefter dessa faktorer har Fors-

Brandebo, Nilsson och Larsson (2018) utvecklat ett frågeformulär med faktorerna och 

tillhörande påståenden för att kunna mäta det destruktiva ledarskapet på en arbetsplats eller 

inom organisationer (tabell 1).  

Tabell 1.                     (Fors-Brandebo, Nilsson och Larsson 2018, s. 125)   

3.2.3 Konsekvenser av ett destruktivt ledarskap 

Fors-Brandebo, Nilsson och Larsson (2018) har identifierat att det destruktiva ledarskapet kan 

resultera i ledarrelaterade konsekvenser, medarbetarrelaterade konsekvenser, arbetsrelaterade 

konsekvenser och organisationsrelaterade konsekvenser. På kort sikt kan en destruktiv ledare 

ses som effektiv och bra för organisationen. Då det upplevs som att arbetstagarna gör sitt jobb 

på kortast möjliga tid. Tillslut finns det dock en risk att arbetstagarna reagerar och att de 

börjar ogilla ledaren. Detta för att ledaren bara fortsätter arbetet utan att se hur det påverkar 

personalen. Något som även kan resultera i ett motstånd mot ledaren och att arbetstagarna 

tappar all tillit till ledaren (ledarrelaterade konsekvenser). Arbetstagaren kan också börja 

arbeta sämre. Den arbetstagare som påverkas negativt av det destruktiva ledarskapet mest är 

framför allt den arbetstagare som uppskattar sin arbetsplats och har investerat sig själv i den 

(medarbetarrelaterade konsekvenser). De arbetsrelaterade konsekvenserna är att arbetstagaren 

tappar motivation att vara på arbetet. Det destruktiva ledarskapet kan också i förlängningen 

resultera i psykisk ohälsa och att arbetaren istället för att vara engagerad i arbetsplatsen får 

”anti-organisationsbeteenden” (Fors-Brandebo, Nilsson och Larsson 2018, s. 49) och börjar 

stjäla både tid, saker och skapar rykten. Om en medarbetare inte trivs på arbetsplatsen är det 

föga förvånande om den väljer att avsluta sin anställning vilket enligt Fors-Brandebo, Nilsson 

Faktorer Påståenden 
”Jag upplever att min närmaste chef…” 

Arrogant, orättvis Fördummar anställda, uppträder arrogant, behandlar personer olika, är otrevlig 

Hot, bestraffningar, 

överkrav 

Visar aggressiva tendenser, straffar underställda som gör fel eller inte når uppsatta mål, 

använder sig av hot för att få sin vilja igenom, ställer orimliga krav 

Ego-inriktad, falsk Tar åt sig äran av underställdas arbete, sätter sina behov framför gruppen, inte litar på sina 

underställda, inte håller sina löften 

Passiv, låt-gå, feg Inte vågar konfrontera andra, inte visar sig bland de underställda, inte visar engagemang, 

inte tar tag i saker 

Osäker, otydlig, rörig Är osäker på sin roll, är dålig på att strukturera och planera, ger otydliga instruktioner, 

uppträder förvirrat 
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och Larsson är den största organisatoriska konsekvensen. Det Fors-Brandebo, Nilsson och 

Larsson (2018) också belyser som är av vikt för denna studie är att i framförallt hierarkiska 

organisationer som Försvarsmakten kan medarbetaren påverkas mer än i andra organisationer 

för att medarbetaren kan uppleva att det destruktiva ledarskapet är sanktionerat av högre nivå. 

Detta kan resultera i att medarbetarna inte kommer lita på nästa chef som anställs för att de 

upplever att det destruktiva ledarskapet är en norm i organisationen (Fors-Brandebo, Nilsson 

och Larsson, 2018) 

3.3 Förenklad teorimodell  

För att lättare kunna göra dessa två teorier och modeller överskådliga har jag skapat en 

förenklad teorimodell bestående av de delar jag har för avsikt att använda mig av i studien. 

Modellen består av två begrepp: fördelaktigt ledarskap och icke-fördelaktigt ledarskap. I 

dessa två begrepp används de olika delarna från modellerna och teorierna om 

ledarskapsmodellen/det utvecklade ledarskapet och det destruktiva ledarskapet för att skapa 

faktorer för att avgöra vad som är ett fördelaktigt och vad som är ett icke-fördelaktigt 

ledarskap.  

 

Figur 3.  Förenklad ledarskapsmodell 
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I denna förenklade modell finns delar av ledarskapsmodellen/utvecklande ledarskap av 

Larsson (2006) och det destruktiva ledarskapet av Fors-Brandebo, Nilsson och Larsson 

(2018). I modellen återfinns det fördelaktiga ledarskapet till vänster i modellen och det icke-

fördelaktiga ledarskapet till höger. Cirklarna inom det fördelaktiga ledarskapet är placerade 

mitt emot sin motsvarighet inom det icke-fördelaktiga ledarskapet i figuren. Motsatsen till 

föredöme anses i denna studie vara arrogant/orättvis och ego-inriktad/falsk. Faktorerna 

personlig omtanke (fördelaktigt) och osäkerhet/otydlig (icke-fördelaktig) anser jag i denna 

studie inte ha någon motsvarighet till varandra. Till sist är faktorerna inspiration/motivation 

och motsvarigheten är passiv/låt-gå och hot/bestraffningar.  De tre efterfrågade 

kompetensbegreppen från Larssons ledarskapsmodell (2006) hittas längst ner med tanke på att 

de kan bidra till det utvecklande ledarskapet men att bristen av dem kan bidra till ett dåligt 

ledarskap.  

4 METOD 

I detta metodavsnitt kommer jag först redovisa vilka metoder och synsätt jag valt och utgår 

från för att genomföra denna studie. Efter det kommer jag redovisa hur jag genomfört mitt 

urval av informanter, hur studien är genomförd och till sist hur jag har analyserat mitt 

insamlade data. 

4.1 Datainsamling 

Studien syftar till att förstå och att få tillgång till gruppchefers syn på och upplevelser av 

ledarskap. För att kunna undersöka detta föll valet på en kvalitativ intervjustudie. 

Anledningen till detta är att informanterna i en kvalitativ intervjustudie medges att utifrån 

några få öppna frågor kunna beskriva sina upplevelser mer ingående. Intervjufrågorna i denna 

studie är både öppna och ostrukturerade. Detta för att intervjuobjekten ska ha möjlighet till 

utrymme i sina svar för att fritt kunna berätta om sina erfarenheter (David & Sutton, 2017; 

Ahrne & Svensson, 2015; Nyberg & Tidström, 2012).  

En kvalitativ studie är en datainsamlingsform som tillåter forskaren att studera objekts 

upplevelser djupare. Men den kvalitativa studien tar dock mycket tid av forskaren och det kan 

även vara svårt att finna informanter att ställa upp på intervjuer. Detta innebär att antalet 

informanter kan bli relativt få vilket resulterar i att det kan vara svårt att generalisera svaren 

(Nyberg & Tidström, 2012). 
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4.2 Metodansats 

I denna studie kommer jag framförallt utgå från Per-Johan Ödmans (2007) idéer om hur en 

tolkar och kategoriserar sitt material för att försöka förstå informanternas syn och upplevelser 

av ledarskap i deras närhet. Ödmans (2007) idéer utgår från den hermeneutiska läran. 

Hermeneutiken är en metod där forskaren använder sina egna erfarenheter för att analysera 

och förklara företeelser. Eftersom jag själv är anställd som gruppchef (på ett annat förband än 

informanterna) finns det anledning till att reflektera om min förförståelse påverkar 

intervjusituationerna och bearbetningen av materialet som har samlats in. En kvalitativ studie 

kommer alltid att präglas av forskarens tidigare erfarenheter, både under genomförandet av 

intervjun och under tolkningen av informantens intervjusvar (Creswell, 2009).  

Min förförståelse kan hjälpa mig att förstå informanterna på ett sätt som gör att jag med 

min erfarenhet inom Försvarsmakten har ökad möjlighet för att kunna ställa frågor och 

följdfrågor (Patel & Davidson, 2019). Enligt Ödman (2007) är det orimligt att anta att 

tolkningen av svaren kommer ske förutsättningslöst. Därav måste jag i största möjliga mån 

vara medveten om min förförståelse för att hålla mig så neutral som möjligt och inte påverka 

informanterna under intervjuerna. 

4.3 Etiska aspekter 

Denna uppsats kommer bygga på vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2019) inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

De fyra forskningsetiska reglernas huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet och samtyckeskravet innebär informanterna ska informeras om vad 

deras deltagande i studien fyller för syfte samt vilka rättigheter och villkor som finns för deras 

deltagande och att de kan avbryta sitt deltagande när som under studiens gång utan att bli 

varken ifrågasatta eller utsatta för påtryckningar. Dessa två krav behandlas muntligt med 

informanterna innan intervjun startas där informanterna även blir tillfrågade om både 

medgivande till att de deltar i studien och att intervjun blir inspelad med ljudupptagning för 

att underlätta i efterföljande analys av materialet.  

Informanterna blir även informerade om nyttjandekravet och att deras uppgifter enbart ska 

nyttjas i forskningsändamål och ej får användas i kommersiella syften. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanten har rätt att få sin identitet skyddad i 

slutresultatet av studien. Då studien bygger på åsikter från informanterna om deras närmaste 
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chef och dess ledarskap är det väldigt viktigt att garantera informanternas anonymitet för att 

det inte under någon omständighet kommer att kunna komma någon reprimand från 

arbetsplatsen eller högre chef för att informanten deltagit i studien. Det är även viktigt att 

informantens identitet skyddas och avidentifieras för deras kollegor på arbetsplatsen då alla 

arbetar på samma förband. 

För att kunna garantera informanternas anonymitet är det viktigt i studien att ta bort alla 

intervjufrågor och svar som inte är befogade och som kan bidra till en avkodning av vilka 

individer som intervjuats. Det är för den här studien till exempel inte relevant att ange exakt 

vilket militärt förband de anställda jobbar på eller att ange om de jobbar på ett regemente eller 

en flottilj. Det är heller inte för denna studies syfte viktigt vilket kön informanterna har därav 

kommer inte könet på varken individen eller individens närmaste chef att tas med. Detta på 

grund av att Försvarsmakten idag har relativt få kvinnliga gruppchefer och officerare jämfört 

med manliga och det kan innebära att det blir mycket lättare att identifiera vilka som har varit 

informanter i studien. Bland svaren avkodas även de platser och yrkesspecifika utbildningar 

och kunskaper informanterna och dess kollegor besitter. Då validiteten inte påverkas av 

informanternas grad kommer jag inte göra någon distinktion mellan de tre 

gruppbefälskategorierna (korpral, furir och överfurir) i materialet, även här för att de inte ska 

kunna identifieras då till exempel överfurir fortfarande är en ovanlig grad då den återinfördes 

den 1 oktober 2019 efter att ha varit vilande sedan 1991.  

4.4 Urval 

För att förstå mitt urval behövs en förklaring av Försvarsmaktens olika befäl och 

ledarskapsroller och varför jag anser att det i denna studie är intressant att studera just 

gruppchefen. I Försvarsmakten finns det flera olika kategorier av militära ledare även kallade 

befäl. De delas in i tre huvudkategorier: officerare, specialistofficerare samt gruppchefer och 

gruppbefäl
13

. Gruppchefer och gruppbefäl tillhör samma nivå men har två olika funktioner. I 

denna uppsats har jag gjort avgränsningen att enbart adressera de militära befattningarnas 

ledarskap i Försvarsmakten och inte de civilanställda chefsbefattningarna
14

.  

Ju större ansvarsområde en officer har, desto högre bör hans eller hennes grad vara. Exempelvis är 

chefen för en minde militär enhet som en pluton ofta en fänrik eller löjtnant, medan chefen för en 

                                                 
13

 För en mer utvecklad beskrivning av de olika ledarnivåerna i Försvarsmakten se bilaga II. 
14

 I Försvarsmakten finns det ett stort antal civila befattningar och chefsbefattningar. Allt från sjukvård, 

kommunikation, HR m.m. Då denna uppsats handlar om gruppchefens upplevelse görs den avgränsningen även 

om det finns fall inom Försvarsmakten där det är en civil chef men normalbilden är att det är en officer som är 

gruppchefens närmaste chef. 
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större enhet som ett kompani vanligtvis är en kapten. En förbandschef är i sin tur oftast en överste 

eller kommendör (Försvarsmaktens hemsida 2019b). 

Väldigt förenklat är det officeren som tar beslut på högre taktisk
15

 nivå och innehar 

chefsbefattningar med personalansvar. Specialistofficeren har lägre chefsbefattningar eller 

rådgivande befattningar till officeren och ska kunna leda nära soldaterna och/eller inom sin 

specialisering. Gruppbefälen ska kunna leda sin grupp och kunna ta beslut på lägre nivåer
16

. 

(För att se den formella hierarkin och dess titlar se figur 1. bilaga I.) 

Anledningen till att jag valt gruppchefer för denna studie är för att det fortfarande klassas 

som en ny yrkeskategori som har en viktig roll i Försvarsmaktens nya struktur för anställd 

personal. Även om det är en officer som tar övergripande beslut för hur en grupp ska 

genomföra ett uppdrag är det i slutändan gruppchefen som tar det slutgiltiga beslutet för hur 

detaljerna i uppdraget ska genomföras. Därför anser jag att gruppchefers ledarskapssyn och 

hur de påverkas av sin närmaste chef är av intresse. 

Att få tillgång till informanter från Försvarsmakten kan vara svårt. Att skicka ut missivbrev 

till enheter upplevde jag kunde bli missvisande om enheterna själva kunde välja ut vem som 

skulle svara på frågorna. Jag funderade på alternativ som att efterfråga öppet via större sociala 

kanaler (till exempel Instagram) inriktade mot militärer. Slutligen blev alternativet att jag 

använde mig av ett förband jag tidigare arbetat med för att finna informanter. Detta för att öka 

möjligheten till att individerna tackar ja till en intervju då de har en vetskap om vem jag är, 

även om vi inte jobbat på samma enhet. Ytterligare anledning är att eftersom jag jobbat med 

förbandet förstår jag vikten av sekretessen vilket ger informanterna ännu ett skäl att ha tilltro 

till mig.  

Jag skickade meddelande till sex individer jag visste var gruppchefer på denna enhet via 

Facebooks meddelandefunktion och frågade om de ville intervjuas för min studie, vilket 

samtliga tackade ja till.   

4.5 Informanterna 

Informanterna är sex individer som alla jobbar eller har jobbat på samma kompani
17

 och är 

utbildade gruppchefer. De har varit anställda som soldater mellan två till åtta år och har ett 

                                                 
15

 ”Taktik innefattar att indela förband inför strid. Taktik innefattar också att manövrera förband, samordna eld 

och rörelse och samordna funktioner för att nå fördelar i strid.” (Försvarsmakten 2013a, s. 19) 
16

 För att se vilken nivå gruppchefer är på och för att tydliggöra informanternas ledning och lydnadsförhållande 

till sin närmaste chef, sina gruppchefskollegor och sin egna underställda personal se figur 4. bilaga I. 
17

 Ett kompani är en militär enhet bestående av mellan ca 80-200 personer. Se även figur 4. bilaga I.  
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tidsspann som gruppchefer mellan ett till sju år. Fyra av dessa är aktiva idag, en individ har 

nyligen sagt upp sig men är än så länge kvar på arbetsplatsen och en individ avslutade sin 

anställning för ungefär ett år sedan. Alla utom två jobbar eller har jobbat på olika plutoner
18

 

men samtliga har jobbat eller jobbar i olika grupper. På grund av att kompaniet de jobbar på 

byter ut eller förflyttar sina plutonchefer med ungefär 1–2 års mellanrum har flertalet av 

informanterna haft samma officer som chef vid någon tidpunkt. Det som särskiljer de sex är 

att de alla har olika bakgrunder och alla utom två kommer från andra förband än det förband 

de jobbar på idag vilket innebär att de alla kan ha olika syn på ledarskap kopplat till deras 

bakgrund och tidigare grundutbildning. För att bibehålla kravet på anonymitet numrerades 

informanterna 1–6 utan någon inbördes ordning innan transkriberingen av intervjuerna 

skedde. 

4.6 Genomförande 

Creswell (2009) anser att det är fördelaktigt att genomföra kvalitativa intervjuer i subjektets 

naturliga miljö. I och med kravet på anonymitet gjordes valet dock att inte genomföra 

intervjuerna på deras arbetsplats utan genomförandet av intervjuerna skedde på neutrala 

cafeér som informanterna valde för att försöka ge dem de bästa förutsättningarna som möjligt 

att känna sig bekväma med situationen. 

Innan intervjun startades informerades samtliga informanter om de forskningsetiska 

reglerna och de fick frågan om det var okej med ljudupptagning till vilket samtliga svarade ja 

på. De informerades även att ljudupptagningen enbart var för att kunna återge det de sagt 

under intervjun. En intervju skedde genom videosamtal för att informanten var hemma med 

sjukt barn.  

Intervjuguidens frågor innehåller en låg grad av standardisering. Detta innebär att frågorna 

anpassas vartefter intervjun fortlöper för att passa in i vad informanten har gett för svar på 

tidigare fråga) för att sträva efter öppenheten och möjligheten för informanten att dela just sin 

historia och sina tankar om ledarskap (David & Sutton 2011). Intervjufrågorna är utformade 

efter studiens frågeställningar. De demografiska frågorna som ingår i intervjuguiden är enbart 

för att jag under transkriberingen ska kunna särskilja och identifiera vilken informant som gett 

vilket svar.  

                                                 
18

 En pluton är en mindre militär enhet bestående av mellan 20-40 personer. Se även figur 4. bilaga I. 
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Med hjälp och stöd av intervjuguiden (se bilaga II.) genomfördes sedan intervjuerna. 

Många av följdfrågorna som skapades under intervjun var av karaktären ”så om jag förstår dig 

rätt …” och ”upplever du att …”. Följdfrågorna ställdes som ett komplement till informantens 

historia för att få en djupare förståelse för olika fenomen som beskrevs. 

4.7 Analysmetod 

För att underlätta transkribering av intervjuerna laddades de upp i ett 

transkriberingsprogram på internet som är designat för att underlätta 

transkriberingsförfarandet. I nästa stadie av studien användes delar av Fejes och Thornbergs 

(2019) metod för en kvalitativ analys. Först genom en koncentrering vilket innebär att 

materialet genomläses och den stora mängd data från intervjuerna koncentreras genom att 

finna och markera gemensamma ord och meningar bland intervjuerna. Nästa steg var att 

skapa en kategorisering genom att välja ut olika citat för att illustrera och belysa de olika 

kategorier och teman som uppkommit bland informanternas svar. De olika teman som 

framkom i empirin är snarlika de teman som återfinns i det utvecklande ledarskapet och det 

destruktiva ledarskapet därav föll valet att använda dem i tematiseringen, med vissa tillägg 

från empirin. Tolkning av materialet genomfördes därefter. Eftersom studien utgår från 

Ödmans idéer om hermeneutiken tolkas materialet efter min egen förförståelse och den 

tidigare forskningen i ämnet. Ödman (2007) beskriver även att hermeneutiken ”går alltså från 

del till helhet och från helhet till del” (s. 99). Det innebär att forskaren behöver tolka de små 

delarna i sin forskning och för att skapa en helhet. Den helheten skapar sedan i sin tur ny 

förståelse och nya små delar som sedan bildar en ny helhet och förståelse. Avslutningsvis 

genomfördes en modellering där olika begrepp, situationer och uppfattningar i empirin 

analyseras och relationerna mellan dessa sammanställs (Fejes & Thornberg 2019).  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas studiens resultat och analys. Rubrikerna som används baseras på 

studiens tre frågeställningar och innehar följande rubriker: Efterfrågade egenskaper och 

kompetenser, gruppchefens egen syn på fördelaktigt ledarskap och hur ledarskapet påverkar 

gruppchefen.   

5.1 Efterfrågade egenskaper och kompetenser  

5.1.1 Chefskompetens och fackkompetens 

Vikten av kompetens inom den egna professionen men även vikten av fackkompetens hos 

chefer var två faktorer som gruppcheferna angav som viktiga kompetenser. Som tidigare 

nämnts tar det ett flertal år att bli gruppchef vilket innebär att det förväntas att gruppchefen 

innehar viss kompetens och erfarenhet. Rörande vikten av fackkompetens inom det egna 

skrået sa en informant följande: 

-Ska du vara gruppchef då ska - visst man kan ju vara under upplärning - men har du fått tre 

vinklar [furir] så ska du fan vara bra på det du gör. Du måste kunna ja, dina soldater ska kunna 

lita på dig, du måste kunna stå för dina ord. (1) 

Informanternas upplevelse var att en gruppchef behöver inneha en viss nivå av fackkompetens 

för att kunna vara gruppchef, detta för att soldaterna ska kunna lita på gruppchefen. Annars 

kan maktbalansen upplevas skev om en person med högre grad kommer och ska bestämma 

men individen innehar lägre kompetens och mindre erfarenhet än sin underställda personal. 

En av gruppcheferna har en ny ställföreträdande chef som kommer från en annan stridskraft 

och saknar en del fackkompetens och erfarenhet. 

-Jag tycker dels synd om hen... Om man ska vara på typ skjutningar och kolla att man gör rätt 

åtgärder på saker som man själv inte har koll på, det måste ju vara rätt stressande… (5) 

Informanterna tog upp att en chef inte bara behöver ha fackkompetensen men även 

chefskompetensen som Larsson (2006) anger som en av de grundläggande faktorerna för att 

ledarskapet ska kunna bli ett utvecklande ledarskap. En av anledningarna till varför detta 

ansågs viktigt var att eftersom gruppchefen inte är en chef med arbetsgivaransvar, har 

gruppchefen sällan kunskap om arbetsrätt och vilka avtal som facket har förhandlat fram. Det 

innebär att gruppcheferna oftast jobbar utan att veta framförallt sina rättigheter. Flera av 

gruppcheferna berättade att detta påverkar deras arbetstrivsel. 

-Jag har ju så dålig koll på det här med dom civila delarna av försvarsmakten, APT:er och olika, 

ja... Jag jobbar bara, det är den andan jag har. (5) 
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-Du ska vara kompetent på arbetsmiljöfrågor, alltså lön, allt som har med själva arbetet att 

göra. Ja, men liksom arbetsrätt. Det är mycket kunskap i chef. (1) 

Många av informanterna vittnar om brister i kunskap hos sin närmaste chef gällande arbetsrätt 

och kunskaper ur ett arbetsgivarperspektiv. Till exempel när anställda ska befordras eller att 

anställda inte fått löneökning när de gått upp i ansvar på arbetsplatsen. Bland de informanter 

som berör ämnet chefskompetensen, beskriver informanterna att de tappar arbetsmotivation 

och tillit när deras närmaste chef inte har kunskaper, eller kan hänvisa dem rätt när det handlar 

om arbetsgivar- och arbetstagarfrågor.  

5.1.2 Upplevelsen av bristen på fackkompetens och erfarenhet och dess konsekvenser 

Gruppcheferna på förbandet där studien genomförts har en vanlig inriktning inom sin 

stridskraft. Ändå upplever gruppcheferna att de får officerare och chefer som saknar 

grundförståelse för den typen av fackkompetens. Oavsett om en person studerar till officer 

eller specialistofficer, är det inte ett krav från Försvarsmakten att officersaspiranten kommer 

från den typen av förband eller stridskraft som studierna inriktar sig mot. Det innebär att den 

blivande officeren kan komma från armén men studera mot flottan eller kan ha en bakgrund 

inom fältarbete men studera logistik. En av gruppcheferna beskrev det som följande: 

-Det är som att man skickar in en lärare i engelska för att leda en mattelektion… (2) 

Med detta vittnesmål tolkar jag att gruppchefen upplever att det är svårt att lära sig av en 

ledare och kunna lita på en ledare som saknar rätt fackkompetens. Hen beskriver även att 

gruppcheferna och soldaterna kan tappa tilliten till närmaste chef för att ledaren saknar 

fackkompeten och det finns en risk att soldaterna inte litar på plutonchefen i en skarp 

situation.  

Det alla gruppchefer på ett eller annat vis beskrev var problematiken som uppstår när 

anställda soldater med en mångårig erfarenhet får en plutonchef som kommer direkt från 

officersprogrammet. Precis som när en gruppchef kommer in och har mindre erfarenhet än 

sina gruppmedlemmar kan det uppstå en skev maktbalans. Detta beskriver även Berggren et.al 

(2011). När en officer inte har lika mycket erfarenhet som gruppchefen uppstår det en konflikt 

om vem bland ledarna som har tolkningsföreträde av situationen, officeren med den 

hierarkiskt högre positionen eller gruppchefen med större erfarenhet?  

-Hen inte har någon erfarenhet från Försvarsmakten förutom lumpen. Det är ju också en sån grej 

att hen ska vara ledare över gruppchefer som jag själv som jobbat i 6 år men ändå inte kan ta 

kritik från mig för att jag tycker saker ska göras på ett visst annat sätt för att det är ett bättre sätt 

utan då skjuter hen ju bara ner det. (5) 
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Det upplevdes en märkbar skillnad i ledarskapet och arbetsklimatet när informanterna hade 

mer erfarna officerare i form av löjtnanter eller kaptener som närmaste chef. För att befordras 

från fänrik till löjtnant krävs ”minst två års väl genomförd tjänstgöring som fänrik” 

(Försvarsmakten 2019a) och du ska kunna vara självgående. En av gruppcheferna beskriver 

en väldigt tydlig incident där gruppen påverkades när de gick från en erfaren ledare till en 

mindre erfaren ledare. 

-Dom jag har haft har löst det här extra ordinärt. Och det skulle jag väl säga för att jag har mött 

personer som är i klivet från löjtnant till kapten också. (3) 

Men när plutonen fick en nyexaminerad fänrik istället för de mer rutinerade officerarna 

märkte gruppchefen en stor skillnad i både hur ledarskapet bedrevs och hur 

arbetsklimatet förändrades till det sämre. 

-Tilliten till högre befäl försvann nästan omedelbart efter detta inträdande. (3) 

Informanterna beskriver en frustration att de upplever att ett dåligt ledarskap är när någon 

högre i hierarkin använder sin grad eller högre position för att hävda sig själv. En informant 

gav ett konkret exempel på när hens plutonchef som vid tillfället var fänrik tog ett beslut utan 

att motivera varför: 

-När jag ifrågasatte något beslut som skett [av plutonchefen]. Då kom jag och frågade  

"Du, vad hände här?"   

"Nej, men jag har bestämt så!"  

jaha... så vände hen på klacken och gick.  

Så man var tvungen att ta tag…  

"Du, jag var inte klar än!" Jag nöjer mig inte riktigt med att du har bestämt så. Jag vill förstå din 

tankeverksamhet bakom den. För jag ska ju kunna ge den här ordern till mina soldater och 

förklara och motivera. Och det börjar med dig som plutonchef. För jag tänker inte stå och ljuga 

för mina soldater och hitta på en anledning till det här beslutet... (3) 

I det här specifika exemplet undanhåller plutonchefen information för den underställda 

personalen och har ett icke-kommunikativt beteende vilket skapar ett problem för 

gruppchefen. När plutonchefen inte ger information om varför hen har tagit det här 

beslutat skapar hen en dominoeffekt och bidrar till att gruppchefen inte kan motivera 

beslutet för sina underställda och att gruppchefen då upplevs av sina gruppmedlemmar 

att ha ett dåligt ledarskap. Fors-Brandebo (2015) tar upp att studier visat att en 

eftersträvansvärd egenskap är god kommunikation och att utan den kommunikativa 

egenskapen eller kompetensen kan personal uppleva att de inte är en del av den stora 

bilden eller att de kan få en förståelse för den stora bilden vilket skulle kunna tolkas som 
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ett ”låt-gå-ledarskap” enligt Fors-Brandebo, Nilsson och Larssons (2018) faktorer för 

det destruktiva ledarskapet. 

Här börjar det kunna skönjas ett mönster bland informanternas historier att det i 

framför allt stressfulla situationer lyser många chefers brist på erfarenhet igenom och att 

det kan gömmas bakom en fasad av bland informanterna en upplevd arrogans och 

kontrollbehov. Detta beteende är starkt kopplat till det destruktiva ledarskapet och den 

överkontrollerande delen av det konventionella ledarskapet. Beteendet påverkar inte 

bara gruppchefen utan kan även påverka gruppchefens soldater. 

-När man inte litar på underställdas förmåga, framförallt när man låter ens, som chef, egen 

okunskap och osäkerhet inom någonting hämma underställda. Bara för att du inte kan någonting 

betyder det inte att dina underställda inte kan lösa ut det, men då bara för att du är så osäker i dig 

själv så väljer du att ta total kontroll över allting och se till att gruppcheferna gör det på ditt sätt 

även fast det kan vara mycket sämre... oftast är mycket sämre... För det skapar ju även en otrolig 

frustration hos gruppchefer. Med tanke på hur det ser ut med framförallt taktiker, så innebär det 

att dom bara är inne och studsar några år och kan komma var som helst ifrån och ser då till att 

grad trumfar kunskap och så länge man håller på på det sättet så tar det bort engagemanget från 

alla nivåer av underställda. (6) 

Det många av informanterna beskriver i bristen av fackkompetens och erfarenhet är 

främst kopplat till att de får en nyexaminerad fänrik. Det alla belyser i någon form är att 

hen antingen behöver en bra handledare som är senior eller att fänriken bör vara 

ställföreträdande plutonchef på en värnpliktig pluton och inte på en pluton som enbart 

består av anställda soldater. Anledningen till detta är att gruppcheferna anser att de 

behöver en annan form av ledarskap och erfarenheter för att det inte ska gå ut över deras 

arbetsmiljö. 

5.1.3 Den sociala kompetensen och önskvärda ödmjukheten  

Bland informanterna angavs social kompetens som en viktig faktor för att du ska ha ett lyckat 

ledarskap. En informant angav att den sociala kompetensen var viktig för att den sociala 

egenskapen tillsammans med erfarenhet skapar en bra pedagogisk miljö, medan en dålig 

social färdighet tillsammans med faktorerna erfarenhetsbrist plus en osäkerhet kan resultera i 

en dålig pedagogik.  

-Man jobbar ju med människor. Både med och mot...(5) 

-För det är ju det viktigaste om du är officer, pratar du med dom och dom inte förstår eller lär sig 

då är det ju lönlöst för då har ju flera timmar gått av ingenting. Det är ju din uppgift. Lyckas inte 

du där är det ju du som misslyckats inte dom som misslyckas. (5) 
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De flesta informanterna har angett att ödmjukhet är en egenskap som är viktig för dem som 

gruppchefer och ledare. Både som en egenskap de själva bör besitta som ledare men framför 

allt en egenskap de efterfrågar hos sina ledare och chefer. Det gör denna egenskap till en 

utstickande faktor i denna studie då den inte finns med i teorin om det utvecklande 

ledarskapet. Enligt informanterna behövs den för att du ska kunna lära dig saker bättre och för 

insikten om att en person inte kan allt från första stund. Motsatsen till ödmjukhet skulle kunna 

vara arrogans vilket är en aktiv form av det destruktiva ledarskapet. En lagom nivå av 

ödmjukhet kan vara en egenskap inom ett föregångsmannaskap som ingår i det utvecklande 

ledarskapet vilket skulle kunna förklara vikten av ödmjukhet för ett bra ledarskap.   

-Så länge man har dom egenskaperna sen innan, kan jobba med människor, social förmåga, 

ödmjuk, allt det här. Men när folk inte förstår sina begränsningar själva och det kan balla ur som 

fan på plutonen då blir det farligt. (5) 

Det går att läsa ut i det sista citatet att gruppchefen ser en form av konsekvens som kan ske 

om ledaren inte är ödmjuk och lyssnar på sina soldater. En annan gruppchefs vittnesmål 

beskriver en konkret konsekvens som hen upplevt kan ske om ledaren inte uppvisar någon 

form av ödmjukhet. 

-Det är lite intressant det där för det är ju trots allt människor som ska leda andra i strid, 

möjligtvis. Och skapa en situation på sin pluton att man inte visar ödmjukhet eller nånting sånt. 

Det kan skapa lite konstiga situationer i skarpt läge. Att varför ska 40 soldater riskera sina liv för 

en människa som dom kanske inte litar på, har kunskapen, men inte heller är villig att lyssna på 

råd. (6) 

Ödmjukheten kan dock bli för stor. Informanterna upplever även situationen med ledare och 

chefer som saknar fackkompetens och är till den milda grad så ödmjuka att de istället upplevs 

ha ett icke-ledarskap. Icke-ledarskapet i dessa fall yttrar sig t.ex. som att när gruppchefer 

kommer med förslag till olika aktiviteter säger chefen bara att det är en bra idé och att 

gruppchefen får genomföra allt själv medan chefen återvänder till sitt kontor eller att chefen 

hellre gör arbetsuppgifter som är gruppchefens än sina egna uppgifter som chef. 

5.1.4 Tillit och kontrollbehov – den negativa delen av det konventionella ledarskapet och 

destruktivt ledarskap 

Som informanten precis beskrev i det tidigare stycket finns det en risk att soldaterna tappar 

tilliten och förtroendet för den närmaste chefen om de upplever ett dåligt ledarskap vilket 

även Fors-Brandebo (2015) belyser i sin studie om ledarskap och tillit. Samma informant 

fortsätter att utveckla sitt resonemang om vad som kan ske om gruppen och plutonen upplever 
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deras chef som arrogant och att om ledaren bara vågar släppa sargen och erkänna att hen inte 

kan, kommer officeren bli stöttad av sina gruppchefer. 

-Och är den [ledaren] ödmjuk och kan säga "jag kan inte det här, ni måste hjälpa mig" så kommer 

dom hjälpa den personen efter absolut bästa förmåga för att kontra motsatsen för om man inte är 

det så kommer det tillslut bli att plutonen vänder sig mot den här chefen. (6) 

Det som informanten belyser är det som beskrivs i det destruktiva ledarskapet, och i det 

här fallet bristen på ödmjukhet. Det skapar inte bara en ett tillitstapp utan kan även leda 

till en misstro gentemot ledaren från dess underställda personal. 

Som tidigare nämnts under avsnitt 5.1.2 (upplevelsen av bristen på fackkompetens och 

erfarenhet och dess konsekvenser) upplever informanterna en frustration när ledaren saknar 

fackkompetens och erfarenhet. När ledaren saknar erfarenhet kan det enligt informanterna 

uppstå ett kontrollbehov och överkontroll som i sin tur påverkar tilliten. 

-Men det får inte gå till att bli överkontroll där hen går själv och börjar detaljstyra i vad min 

grupp ska göra. Vilket gör att dom [gruppen] blir osäkra på mig och dom blir osäkra på hen. Och 

just i det här fallet med överkontrollen så har vi ju tappat det här förtroendet för hen för att hen 

går in och detaljstyr och måste kontrollera alltihopa. Som vi redan har kontrollerat men hen litar 

inte på oss och därför måste hen göra det själv. Vilket i sin tur gör att jag inte litar på chefen 

heller. (1) 

Denna informants historia innefattar det konventionella ledarskapet (Larsson 2006) i och med 

överkontrollen. Överkontrollen resulterar även i faktorer från det destruktiva ledarskapet i och 

med att ledaren inte litar på sin personal (Fors-Brandebo, Nilsson & Larsson 2018). Resultatet 

av det beteendet från plutonchefen påverkar enligt gruppchefen relationen till gruppen och 

skapar ett tillitstapp mellan både soldater till gruppchef och gruppchef till plutonchef. 

5.1.5 Sammanfattning 

Bland egenskaper och kompetenser efterfrågar gruppcheferna till stor del samma som Larsson 

(2006) beskriver i ledarskapsmodellen och det utvecklande ledarskapet. Gruppcheferna 

efterfrågar en ledare och chef som har kunskaper om det administrativa (chefskompetens), en 

social kompetens och fackkompetens inom det skrået de arbetar inom. Den största egenskapen 

de nämner är ödmjukhet. Om ledaren saknar fackkompetens kan gruppcheferna ha förståelse 

för bristerna om ledaren är ärlig och har ödmjukheten att berätta om sina tillkortakommanden. 

Om ledaren däremot inte har ödmjukheten och dessutom saknar fackkompetensen upplever 

gruppcheferna att de tappar tilliten till ledaren.   
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5.2 Gruppchefens egen syn på fördelaktigt ledarskap 

5.2.1 Att alltid vara ett föredöme 

Alla informanterna beskriver att de har tagit inspiration av olika ledare och officerare inom 

organisationen gällande ledarskapsrollen och hur de själva vill leda. Mycket av inspirationen 

kommer från informanternas tid som rekryter men de har även tagit inspiration bland sina 

gruppchefskollegor och officerare under deras nuvarande anställningstid.  

-Nej ingen under GU utan snarare man har sett personer eller officerare på förbandet nu som man 

tycker agerar på ett snyggt och respektfullt sätt utan för den sakens skull göra avkall på sin 

auktoritet. (6) 

Det belyser vikten av föregångsmannaskapet. En officer och närmaste chef måste vara ett 

föredöme redan från första stunden en rekryt stiger in i Försvarsmakten. Det 

föregångsmannaskapet måste bibehållas genom karriären oavsett om personen är chef för 

rekryter, för anställda soldater eller för andra officerare.  

-Tar man det bästa från olika befäl och så försöker man bygga sig runt något som passar sin 

personlighet. För jag skulle aldrig kunna gå till jobbet och vara nån som jag inte är. Men det är 

väl där man har utsållningen också att alla ska inte bli chefer kanske. (3) 

Något denna informant (och även flera av de andra gruppcheferna) belyser är att hen tar de 

bästa delarna från olika ledarskap hen har sett bland officerarna för att vara en bra ledare utan 

att göra avkall på sin egen personlighet. I och med att personen inspireras av delar ur 

föregångsmännens ledarskap och anpassar delarna till sin egen person kan det innebära att 

gruppchefen känner en trygghet och att hen indirekt kan undvika faktorn osäkerhet inom det 

destruktiva ledarskapet.  

Inom faktorn föredöme anser informanterna även att ledaren bör kunna ta ansvar för sina 

handlingar vilket är samma faktor som återfinns inom det utvecklande ledarskapet (Larsson 

2006) . 

-När man inte kan ta på sig ansvaret själv heller om det är någonting som är fel i kollektivet så tar 

man inte ansvaret själv utan man skäller ut folk för att det är dom som är dåliga. (4) 

Ingen ledare är komplett men samtliga informanter har på ett eller annat sätt belyst att 

de anser att en ledare behöver vara ett föredöme. De har även tagit upp olika delar de 

anser vara föregångsmannaskap. Att ta ansvar för sina handlingar, att vara rättvis, att 

vara ärlig, våga berätta när man inte kan något och att våga vara personlig med sina 

anställda. 
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5.2.2 Personlig omtanke och social kompetens – en önskvärd kompetens som leder till ett 

utvecklande ledarskap och önskvärt ledarskap 

Den sociala kompetensen är en av de angivna ledarkarakteristiska kompetenserna som leder 

till det utvecklande ledarskapet. För att ledarskapet ska klassas som utvecklande ledarskap 

behövs den personliga omtanken (Larsson, 2006). Båda dessa faktorer beskriver de 

intervjuade gruppcheferna, vad jag tolkar, som kärnan i deras ledarskap. Samtliga informanter 

anger att den personliga omtanken är viktig för ett, enligt dem, bra ledarskap. Den personliga 

omtanken är inte bara viktig för ledarskap, utan även i relationen med cheferna: 

-Alltså hen är inte bästa chefen, hen har jättemycket kvar innan hen blir bra men hen är 

tillräckligt bra. Jag ser potential i hen så då hjälper jag hen att bli bättre. (1) 

-Så länge en chef eller ledare, kalla det vad du vill, behöver inte kunna någonting eller speciellt 

mycket om uppgiften eller vad som ska göras eller om verksamheten så länge den är ödmjuk och 

kanske uttalar det "Hej, jag förstår inte" eller "jag kan inte det här" så enligt min erfarenhet så 

kommer framförallt gruppchefer och sånt att hjälpa den chefen så mycket det bara går. För ingen 

gruppchef eller underställd chef, för alla gruppchefer och soldater vill ju känna en stolthet inför 

sin chef. Att vi har en bra pluton. (6) 

Det jag läser ut från denna informants upplevelse är ett komplement till empirin tidigare i 

studien. Trots att ledaren saknar fackkompetens, som tidigare beskrivits som en anledning till 

frustration och tillitstapp (se 5.1.2), kan gruppcheferna ha överseende med bristen om den 

närmaste chefen är ödmjuk. Flera gruppchefer beskriver att de kommer stötta officeren genom 

sitt ledarskap gentemot sin grupp och sin personliga omtanke. Detta i ett led för att alla nivåer 

på plutonen ska må bra och ha en bra arbetsmiljö. 

Relationen med gruppen, vänskapen och närheten beskrivs av alla informanterna men även 

vikten av att kunna balansera mellan att vara en chef och vara en vän.  

-Du ska vara... Jamen du måste kunna vara vän med dom men du ska också kunna va deras chef. 

Man måste särskilja på när man är polare och när man är ”nu är det allvar”. (1) 

-Du ska lära känna dom och du ska få en kamratskap med dom enligt mig. Vad dom är bra för, 

kunna analysera "vem ska göra det här jobbet, vad vill dom, vad kan dom?" och försöka matcha 

det. (3) 

Flera av informanterna beskriver att om de skapar god social relation till soldaterna är det 

lättare att lära känna dem vilket gör att de kan hålla koll på deras kompetenser, välmående och 

hemsituation och om något av detta påverkar deras arbetsinsats. I slutändan bidrar deras 

personliga omtanke till att soldaterna känner tillit och lojalitet till sin gruppchef. 
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5.2.3 Sammanfattning 

Enligt dessa gruppchefer är ett fördelaktigt ledarskap främst byggt på föregångsmannaskap 

och personlig omtanke. Att vara ett föredöme innefattar även att ha de chefs- och 

fackkompetenser som omnämns i avsnitt 5.1 och den sociala kompetensen. Den personliga 

omtanken är en stor faktor i vad de anser vara ett fördelaktigt ledarskap precis som det 

utvecklande ledarskapet av Larsson (2006) beskriver.  

5.3 Hur ledarskapet påverkar gruppchefen 

5.3.1 Gruppchefens eget ledarskap förändras både direkt och indirekt. 

Alla informanterna hade olika upplevelser om deras närmaste chef någon gång påverkat deras 

ledarskap. Vissa påstod först när frågan ställdes att de inte upplevde att de påverkats nämnvärt 

medan andra upplevde att de påverkats märkbart. De av informanterna som först ansåg att de 

inte påverkats upplevde att lojaliteten till uppgiften gjorde att de inte påverkades, att de som 

gruppchefer var lojala till chefen och given uppgift. Under intervjuernas gång framkom det 

dock att alla informanter upplevt någon form av påverkan, direkt eller indirekt.      

En informant berättar att hen fick som order av sin nya närmaste chef, när hen skulle börja 

som ställföreträdande gruppchef, att hen skulle få ordning på gruppen då gruppchefen som var 

på plats sedan tidigare inte hade uppnått den ordning som plutonchefen ville. Hen upplevde då 

att hen var tvungen att anpassa sitt ledarskap och beteende gentemot gruppen efter den order 

hen hade fått av sin närmaste chef. 

-Ja.. Det var inte så att jag var orimlig men det var inte en kul roll att gå in i. För jag kände mig 

väldigt ensam. Jag gjorde en viktig funktion, jag står för det jag gjorde under den tiden, men jag 

kände mig också utesluten. Jag var liksom lämnad åt alla... (3) 

Indirekt påverkar det dem när en chef till exempel saknat erfarenhet. Flera av gruppcheferna 

berättar att de har varit tvungna att ta ett steg fram och försöka skydda sin grupp mot dåligt 

ledarskap och samtidigt skydda chefen mot gruppens irritation. En gruppchef hade upplevt en 

skillnad i hur hen kunde agera i sitt eget ledarskap och hur hens tillit till högre chef ändrades 

när gruppen hade en annan, mer erfaren plutonchef under en period 

-Under tiden som [GG, en fänrik] var [föräldra]ledig så hade vi [TT, en löjtnant] och [TT] har 

jag jättemycket respekt för och hen är en bra ledare. Och under dom två månaderna kunde jag 

ändra mitt ledarskap och ta ett steg tillbaka och känna mig trygg. Medan om jag nu har en 

plutonchef som [GG] eller [SS, en löjtnant] då måste jag ta ett steg framåt och visa mer pedagogik 

och ledarskap själv för att gruppen ska förstå och ha ett förtroende för mig. (4) 
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En informant resonerar om hur en chefs ledarskap, enligt hen, inte påverkar gruppen och 

gruppchefens eget ledarskap direkt. Däremot berättar hen om en indirekt påverkan på grund 

av chefens ledarskap.  

-Det påverkar inte relationen till gruppen. Det har väl snarare att göra med sammansättningen på 

gruppen och vilken moral som existerar inom gruppen. Men det jag har märkt, eller märkte då var 

att, då kör man mer sitt eget race med gruppen att man löser ut dom uppgifter som man ska lösa 

men det finns ingen lojalitet uppåt. Och med tanke på att man jobbar så tight så är ju 

gruppmedlemmarna lojala mot gruppchefen om gruppchefen är som den ska vara. Men det enda 

som det påverkar konkret är ens egen vilja hur bra man vill lösa ut ställda uppgifter. (6) 

Jag tolkar informantens beskrivning att gruppchefens arbetsmotivation förändras beroende på 

ledarskapet är fördelaktigt eller icke-fördelaktigt. Gruppchefens arbetsmotivation sprids sedan 

ned till gruppen och påverkar även deras arbetsmotivation. Gruppmedlemmarna påverkas av 

gruppchefen framförallt, upplever jag, för lojaliteten mot gruppchefen går före lojaliteten till 

plutonchefen.  

5.3.2 Påverkan när ledarskapets ofta byts ut  

Under intervjuerna framkom det efterhand att informanterna på den här enheten byter chefer 

relativt ofta. Det är en ny chef varje eller vartannat år. En följdfråga ställdes om det påverkar 

avseende arbetstrivsel och deras ledarskap. 

-Man hamnar alltid tillbaka på ruta ett efter varje år i stort sett. Då får vi gå tillbaka och göra 

grunderna i vår [huvuduppgift] istället för att då fortsätta på nästa nivå där vi faktiskt avslutade 

året innan. Och det där tror jag, man känner av det bland de som är kvar, vi kommer liksom 

ingenstans. Vi får alltid träna, vi är som landslaget i hockey vi får alltid träna inför match men vi 

aldrig vara med på matchen. Alltid träna, träna, träna, men när det väl kommer till matchen får vi 

inte vara med utan då får vi gå tillbaka och träna igen. Det är lite tråkigt. Det är synd. (2) 

En av de informanter som arbetat längst beskriver att byte av chef påverkar hens ledarskap 

och framför allt arbetsplatstrivsel beroende på den nya officerens inställning till arbetsplatsen 

och ledarskapsstil.  

-Jag kan väl förstå nånstans att en chef vill göra det till sitt eget men med tanke på att dom är där 

2 år topps, och sen vidare. Varför gå in och ändra? För när man går in och ändrar på såna sätt 

då börjar man ändra arbetsmiljön för människor och arbetsmiljön spelar väldigt stor roll för hur 

människor trivs på jobbet och kanske inte slutar. Och med tanke på hur personalbristen är i 

Försvarsmakten kanske man inte ska gå in och ändra på folks förutsättningar för att trivas på 

arbetsplatsen. Där är ju truppen viktigare än officeren eller chefen. Kan jag tycka... Att en chef 

kan ju lägga in sina idéer tweakar lite grann men den här tendensen att göra om saker och ting. 

Typ riva ner för att sen bygga upp vartannat år, det är ju jättedestruktivt för plutonerna har jag 

upplevt det... (6) 
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Att ledarskiktet förändras relativt ofta upplever informanterna påverkar många faktorer. Det 

påverkar tilliten till närmaste chef för att informanterna inte hinner lära känna den nya chefen. 

Det gör även att gruppcheferna och soldaterna tappar tryggheten på arbetsplatsen. I och med 

att tryggheten och tilliten försvinner upplever informanterna t.ex. att de var tvungna att ta ett 

ansvar för kontinuiteten som de varken får betalt för eller har som en del av sina 

arbetsuppgifter. 

-Ja, jag måste ju ta mer ansvar. Jag måste som man säger ta ett steg uppåt i trappan och göra 

saker som jag inte ens får betalt för att göra. Jag utvecklas ju av det, men det är ingenting som jag 

SKA göra. (4) 

Det är inte bara tilliten som tappas till chefen. Informanterna har under intervjuerna beskrivit 

att lojalitet är en viktig faktor för att kunna bedriva den militära arbetsplatsen men eftersom de 

byter chef så pass ofta kan det bli svårt att bibehålla en lojalitet till den närmaste chefen utan 

istället blir lojaliteten enbart mot plutonen och sina egna soldater.  

-Chefer kommer och går men grupperna oftast består liksom... Eller förbandet består... (5) 

En slutgiltig, men viktig, observation från en av informanterna är att hen upplever att bytet av 

den närmaste chefen så pass ofta på en anställd pluton är att det i förlängningen kan påverka 

förbandseffekten. Förbandseffekten är den förmåga/möjlighet som förbandet har och ska 

leverera till Försvarsmakten i försvaret av Sverige. Hen beskriver att många gånger när det 

kom en ny chef att hen ville sätta sin prägel på plutonen och göra den till ”sin” men när 

cheferna byts ut varje eller vart annat år skapar det en förvirring bland de anställda hur de ska 

bedriva verksamheten. 

-Problemet blir att alla plutoner vågar jag säga har sin kultur. Sen i det allra flesta fallen en bra 

kultur och det är ju den kulturen framförallt de lägre cheferna driver sina grupper på och så det 

funkar på golvet. Det är något som folk känner sig hemma i, det är nånting som folk... dom vet vad 

som gäller. Men när man bryter upp det här då och försöker införa en annan kultur eller en andra 

sätt att göra nånting på så ändras kulturen och det blir en brist på kontinuitet, folk vet inte vad 

som gäller och vad som är skjutgräns höger och vänster. Och jag kan tycka det är onödigt för det 

blir ett effekttapp vågar jag påstå. (6) 

Min upplevelse av informanternas beskrivningar är framför allt att när ledarskapet byts 

ut påverkas arbetsplatstrivseln negativt. En gruppchef som arbetat länge berättar att det 

inte är något nytt att ledarskapet ofta byts ut men att det tidigare har varit så att den 

person som ska ta över plutonen först jobbar som ställföreträdare på plutonen i minst ett 

år för att lära sig alla rutiner. Detta gjorde att när hen tog över plutonen skedde ingen 

stor förändring, utan alla kände en trygghet då alla soldater redan kände den nya chefen 
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och chefen kände dem. Att ledarskapet nu byts ut så abrupt tolkar jag är det som bidrar 

till en misstro mot ledarskiktet och att gruppcheferna har lika svårt att förhålla sig till de 

nya cheferna som cheferna har att förhålla sig till gruppcheferna. 

5.3.3 Ledarskapets påverkan på chefens ledarskap 

Gruppcheferna vittnar inte bara om att de påverkas av den närmaste chefens ledarskap. Flera 

informanter beskriver att en del av deras arbetsmotivation försvinner för att de upplever att 

ledningen ovanför deras plutonchef gör vissa nedslag då och då och ger negativ feedback utan 

att ge varken soldater eller plutonchefer verktyg att lösa problemen.  

-Ja... Från väldigt högt upp i ledningskedjan. Så kom det ju ner att "det här måste förbättras" men 

att bara säga till någon "du måste bli bättre" utan att kunna ge dom förbättringsverktygen ja men 

då kommer ju en hopplöshetskänsla in hos både soldater och underbefäl som ja... jag tror inte det 

är hälsosamt helt enkelt. (3) 

Informanterna vittnar även om att de upplever att de behandlas annorlunda för att de är 

soldater och inte officerare och att detta beteende framförallt kommer från skiktet ovanför 

deras plutonchefer.  

-Inte bara [grupp]cheferna utan framförallt soldaterna, man ser dem bara som kött. Dom [högre 

ledning] löser liksom inte problemet utan skjuter på problemet. Dom ser symptomen men gör 

ingenting åt sjukdomen och på kompaninivå.. en viss major som sa att "dom ska aktivt ta avstånd 

från soldaterna" cheferna... och sånt skapar ju ingen bra stämning på förbandet. (5) 

Att högre officerare uppmanar sina underställda chefer att ta avstånd från sin personal, 

som denna gruppchef vittnar om, kan vara en anledning till att flertalet gruppchefer 

upplever att ledarskapet är en av de saker de inte uppskattar med arbetsplatsen. Att det 

skapas en klyfta mellan närmaste chef och arbetstagarna kan bidra till negativt 

arbetsklimat och påverkar arbetsmotivationen negativt. Detta beteende är också en 

motsats till den personliga omtanken som finns i det utvecklande ledarskapet av Larsson 

(2006). 

5.3.4 Trivseln på arbetsplatsen 

Hittills kan det upplevas som att informanterna vantrivs på arbetsplatsen men alla informanter 

uppger att de trivs eller har trivts och ändå är relativt nöjda med arbetstrivseln. De anledningar 

de två som har slutat uppger är för den ene att hen kände att hen inte kom längre och behövde 

få genomföra mer arbete skarpt och inte bara öva. Den andre gruppchefen fick erbjudande om 

att antingen påbörja officersutbildning eller en annan utbildning och anledningen till att 
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personen valde att byta karriär var helt enkelt att det kändes mer rätt. Det har primärt inte varit 

på grund av dåligt ledarskap som de slutat. 

-Trots allt det jag berättat innan så älskar jag min arbetsplats. Jag ser en framtid för [enheten]. 

Jag tror att om vi ger det några år så kommer det bli ett förband man faktiskt vill söka sig till. 

Eller jag hoppas på det i alla fall. (1) 

Den stora anledningen till att gruppcheferna stannar är gruppchefskollegorna och 

soldaterna de jobbar med. Oavsett om ledarskapet är bra eller inte trivs de med 

soldatkollegorna och det är anledningen till att de väljer att stanna trots en frustration.  

-Jag trivs på mitt jobb, men jag vet inte om jag trivs på arbetsplatsen. Senast jag hade en egen 

grupp så hade jag ju en urusel plutonchef. Men trivdes ändå på jobbet på så sätt med tanke på 

kollegorna. Och det är ju det som är det viktiga, att har man bra kollegor då spelar det egentligen 

ingen roll vad man gör, det funkar bra ändå. Vilken uppgift det än må vara. (6) 

5.3.5 Sammanfattning 

Gruppchefernas ledarskap påverkas av närmaste chefs ledarskap, framför allt om den 

närmaste chefens ledarskap är destruktivt. Upplever gruppcheferna att ledarskapet är 

destruktivt tappar de tilliten till ledaren och det bidrar till att deras arbetsmotivation och 

arbetstrivsel minskar. Detta destruktiva ledarskap gör att gruppchefen både får ta en 

större roll än vad hen kanske vill eller upplever att hen ska behöva göra. De upplever 

också att de har svårt att få tilltro till nya chefer då ledarskapet byts ut relativt ofta. 

Detta påverkar också arbetstrivseln då nya chefer vill förändra arbetsplatsen och göra 

den till ”sin” utan att ta hänsyn till hur det varit innan. 

 Flera av gruppcheferna upplever även att ledarskiktet ovanför deras närmaste chef 

bidrar till det destruktiva ledarskapet. Detta genom att uppmana närmaste chef att inte 

ha en personlig omtanke (som är väldigt viktig för gruppcheferna vilket tidigare 

beskrivits i 5.2.2) vilket ökar misstron och tilliten till ledarna och påverkar 

gruppchefernas arbetstrivsel negativt. 

Trots upplevelsen av det destruktiva ledarskapet och avsaknaden av tillit till den 

närmaste chefen upplever gruppcheferna ändå att de till stor del trivs på arbetsplatsen. 

Detta är främst grund av kollegorna på soldatnivån och deras gruppchefskollegor.  
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel kommer jag att diskutera de metodval jag genomfört för att kunna besvara 

studiens frågor och vilka resultat som framkommit i studien. Kapitlet är uppdelat i en 

metoddiskussion och tre diskussionskapitel för att sedan avslutas med en slutsats och förslag 

till fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Att välja en kvalitativ metod var inte ett självklart val för denna studie initialt. Alternativet var 

att använda en kvantitativ metod för att kunna studera fenomenet ledarskap i Försvarsmakten 

bland gruppchefer med fler respondenter för att få en större validitet i studien. Efter noga 

övervägande valdes ändå en kvalitativ metod för att kunna få mer detaljerade vittnesmål och 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor på de fenomen som beskrevs. Sex informanter kan ses 

som ett litet urval av personer men det går även att utläsa en viss typ av ”mättnad”, som 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver det som, i svaren då jag tolkar det som att många av 

informanternas kärna i svaren är relativt lika på de frågor och följdfrågor som ställts.  

Att alla informanter kommer från samma arbetsplats har både för- och nackdelar. Fördelen 

är att de utsätts för eller är med om samma fenomen och ledarskap men kan uppleva den olika 

beroende på sin egen förförståelse och tidigare upplevelser. Nackdelen är att de känner 

varandra sedan innan (även om de inte vet om vilka som deltagit i studien) och i och med 

detta finns en risk att de har samma upplevelser av chefernas ledarskap och diskuterat detta 

vilket gett en gemensam syn. (Ahrne & Svensson, 2015). Det kan även vara en nackdel då 

informanternas upplevelser kan vara isolerade till denna specifika militära enhet. 

En annan aspekt som måste tas i beaktande i denna studie är faktorn lojalitet. 

Informanterna har själva beskrivit att många gärna inte pratar om dåliga faktorer i 

Försvarsmakten eftersom det finns en stark lojalitet och detta kan ha påverkat vissa av svaren 

informanterna gett. Försvarsmakten har beskrivit både i sin uppförandekod och i boken Vår 

militära profession (2017) vad de anser om lojalitet. ”Försvarsmaktens värdegrund är basen 

för den uppförandekod som gäller. Andra komponenter i den är att medarbetare ska vara 

lojala, ta ansvar för sina handlingar, hushålla med resurser och ta tillvara lärdomar” 

(Försvarsmaktens hemsida 2019d). Detta upplevdes även under intervjuerna genom att vissa 

av informanterna kände sig mer bekväma att berätta om vissa fenomen efter att 

ljudupptagningen stängts av även om de själva godkänt ljudupptagningen.   
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En egen reflektion av genomförandet av metoden är att följdfrågorna och svaren kan ha 

blivit annorlunda om intervjuobjekten hade intervjuats i en annan ordning (intervjuerna 

skedde i en oplanerad ordning). Svaren kan ha skiljt sig åt då de informanterna som jobbat 

längst intervjuades sist i studien, och dessa informanter hade mer uttömmande svar på frågor 

och följdfrågor. Om de hade intervjuats först hade mer uttömmande följdfrågor kunnat ställas 

till de som jobbat en kortare tid. 

6.2 Diskussion om efterfrågade kompetenser och egenskaper 

Empirin i denna studie och faktorerna av Larssons (2006) ledarskapsmodell om de önskvärda 

kompetenserna (chef, fack och social kompetens) stämmer väl överens. Administrativ 

kompetens som ingår i faktorn chefskompetens (Larsson 2006), upplever jag är viktig för 

informanterna. För dem ingår den egenskapen i den formella arbetsgivarrollen och jag tolkar 

att gruppchefernas syn på detta är att de inte lägger vikt vid den i sitt eget ledarskap, i och 

med att de inte är arbetsgivare och har den typen av ansvar. Informanterna beskriver att de 

gått miste om både befordringar och lönepåslag de gånger närmaste chef inte haft 

chefskompetens eller är så pass ny på arbetsplatsen att chefen inte hunnit få någon utbildning 

eller kunskap i arbetsrätt. Att gå miste om löneökningar och befordringar beskriver 

informanterna påverkar deras arbetstrivsel. Gruppcheferna beskriver att det påverkar negativt, 

och att det bidrar till upplevelser av att de inte uppskattas på arbetsplatsen. 

Jag tolkar att vikten av fackkompetens kan behandlas på två sätt. Studien visar att 

fackkompetensen är viktig för gruppcheferna då avsaknad av fackkompetens hos ledaren kan 

ge tillitsproblem hos gruppen. Det kan även uppstå problem med vem som har 

tolkningsföreträde i situationer något som studien av Berggren et. al. (2011) belyser. Jag 

tolkar det på informanternas svar som att det går att ha överseende med bristen av 

fackkompetens de gånger ledaren är ödmjuk och erkänner sina brister. 

Ödmjukhet är inte något som har adresserats inom det utvecklande ledarskapet och dess 

beståndsdelar, men empirin visar att det är en av de viktigaste faktorerna för gruppcheferna i 

det ledarskap de eftersträvar och efterfrågar. Vid ett ledarskap där ledaren är ödmjuk och kan 

erkänna sina tillkortakommanden tolkar jag det som att gruppchefen kommer stötta sin chef 

och gruppcheferna upplever att ödmjukheten bidrar till att plutonen får en bättre 

sammanhållning och arbetsklimat. 

Den sista kompetensfaktorn i Larssons ledarskapsmodell (2006) är den sociala 

kompetensen. Ingen av informanterna beskriver att de har fått modellen presenterad för sig 

under ledarskapsutbildningar. Ändå anger gruppcheferna att socialt kompetens är en faktor för 
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dem i ett fördelaktigt och lyckat ledarskap. Jag tolkar även informanternas svar som att den 

sociala kompetensen för dem övergår i en personlig omtanke. Den sociala kompetensen 

behövs för att kunna lära känna sina soldater. Samtliga informanter anger att den sociala biten 

med sina soldater är viktig för att deras grupp ska fungera och för att deras ledarskap ska vara 

framgångsrikt.  

6.3 Diskussion om ett fördelaktigt ledarskap 

Ett militärt ledarskap kan inte genomföras som ett ledarskap på ett vanligt företag eller en 

organisation. Ledarskapet i Försvarsmakten är i slutändan på liv eller död. Det beslut som en 

ledare eller chef tar kan resultera i att personal stupar. På grund av denna extrema miljö som 

militärer befinner sig i blir lojalitet och tillit än mer eftersträvansvärt än i vanliga 

arbetsmiljöer (Fors-Brandebo, 2015). Flertalet informanter i studien anger dock att det finns 

tillitsproblem på arbetsplatsen på grund av ledarskapet. Jag tolkar empirin som att det går att 

härleda tillitsproblematiken till avsaknaden av kontinuitet bland de närmaste cheferna och att 

det brister hos cheferna avseende de tre faktorerna föredöme, personlig omtanke och 

inspiration/uppmuntran som återfinns i det utvecklande ledarskapet (Larsson, 2006).  

Studien visar att gruppcheferna påverkas både direkt och indirekt av närmaste chefs 

ledarskap och att gruppcheferna vid ett destruktivt ledarskap behöver ta ett större ansvar på 

arbetsplatsen för att inte skapa en dålig arbetsmiljö för sina gruppmedlemmar vilket jag tolkar 

skapar en frustration bland gruppcheferna. Fors-Brandebo (2015) har även sett i sin 

doktorsavhandling att destruktivt ledarskap kan leda till ett tillitstapp till ledaren men 

framförallt en misstro till ledaren vilket även empirin till stor del styrker.  

Som det även beskrevs i 6.2 (diskussion om efterfrågade kompetenser och egenskaper) är 

egenskapen social kompetens en egenskap som är efterfrågad hos gruppcheferna. Jag tolkar 

empirin som att den personliga omtanken är kärnan i det eftersträvansvärda ledarskapet hos 

gruppcheferna. Jag tolkar även att denna personliga omtanke om gruppen skapar en lojalitet 

till gruppen och att bristen av omtanke från närmaste chef resulterar i att gruppcheferna inte 

har lojalitet till chefen utan enbart till organisationen och sin egen grupp. Även detta stämmer 

överens med empirin som Berggren et.al. fann i sin studie 2011.  

Det går dock inte i denna studie att tolka eller se vad avsaknaden av lojalitet kan ha för 

påverkan om förbandet skulle genomföra en skarp verksamhet, till exempel på en 

utlandsmission, när ledarskapet och lojaliteten sätts på sin spets.  
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6.4 Diskussion om ledarskapets påverkan på gruppchefens ledarskap 

Studien av Berggren et. al. (2011) visar att officerare har svårt att veta hur de ska förhålla sig 

till framförallt gruppchefer och jag tolkar empirin att trots att yrkeskategorin soldat och 

gruppchef funnits i snart ett decennium har framförallt oerfarna officerare fortfarande svårt 

med det förhållandet. Som Berggren et. al (2011) beskriver ligger kluvenheten för officerarna 

mellan begreppen anställd och soldat vilket nästan upplevs som två motpoler. Av de sex 

informanterna beskriver fem av dem faktorer som jag tolkar som att de upplever ett mer eller 

mindre destruktivt ledarskap. Genom empirin får jag även intrycket av att officerens svårighet 

är att veta hur hen ska förhålla sig till gruppchefen, vilket kan vara en av anledningarna till 

dessa upplevda destruktiva faktorer. Denna relationssvårighet är även något som 

Försvarsmakten själva har identifierat och att det har varit oklart hur förhållandet bör vara. I 

Personaldirektörens beslut om flerbefälssystemet skriver Försvarsmakten (2016a, s. 2-3):  

”Följande otydligheter identifierades:  

-Efter ÖB beslut 2008 om införande av ett tvåbefälssystem, skapades, genom den vilande 

plikten, en ny befälskategori, det anställda gruppbefälet. FM har inte tydligt kommunicerat om 

gruppbefälet är en egen befälskategori eller en del av en OR-befälskategori tillsammans med 

specialistofficeren. 

o Frågan inrymmer i viss mån en identitetsskapande dimension men framför allt bör 

begreppet ’ett flerbefälssystem’ uttryckas tydligare.” 

I och med empirin i denna studie och vad Försvarsmakten själva uttrycker i skrivelsen 

ovan tolkar jag det som att denna svårighet med förhållandet mellan 

personalkategorierna kan vara ett generellt organisationsproblem som inte enbart finns 

på denna enhet som studien avser. Detta avstånd och denna segregering som jag tolkar 

att gruppcheferna upplever från deras närmaste chef påverkar dem negativt. 

På den enhet som informanterna är anställda på byts den närmaste chefen ut relativt 

ofta och empirin visar på att detta påverkar gruppcheferna, gruppchefernas ledarskap 

och arbetsplatstrivseln. Jag tolkar gruppchefernas upplevelser av detta fenomen som att 

på grund av att rutinerna ändras måste gruppchefen ta mer ansvar än vad de anser 

åligger dem. Jag tolkar även informanternas svar som att det påverkar tilliten till 

närmaste chef då de inte hinner lära känna varandra och den personliga omtanken därför 

uteblir.  

Om jag bara läser och tolkar empirin rakt av utan att ta med den sista frågan som 

ställdes till informanterna som behandlar deras arbetsplatstrivsel hade jag tolkat 
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vittnesmålen som att informanterna inte trivs på sin arbetsplats. Det går att läsa ut att de 

inte är helt nöjda men alla sex informanter anger att de trivs eller under sin anställning 

har trivts på arbetsplatsen. Jag tolkar det som att anledningen till att de trivs framför allt 

deras gruppchefskollegor och soldater. I inledningen av denna studie anger officeren 

Smith (2019) att hennes upplevelse är att officerare slutar för att ledarskapet är dåligt. 

Enligt empirin i denna studie tolkar jag det som att det finns flertalet indikationer för att 

det finns ett destruktivt ledarskap på arbetsplatsen enligt de uppsatta faktorerna av Fors-

Brandebo, Nilsson och Larsson (2018). De två som avslutat sin anställning anger dock 

att de inte har avslutat sin anställning på grund av det destruktiva ledarskapet utan på 

grund av en brist på motivation och utvecklingsmöjligheter. Detta är även det som både 

Berggren et. al. (2011) och Fors-Brandebo (2015) ser i sina studier. Risken för att 

soldater slutar är stor om de är uttråkade eller för att Försvarsmakten inte lyckas ge dem 

tillräckligt med arbetsuppgifter, övningar och utbildningar för att motivera soldater till 

att stanna kvar. 

6.5 Slutsats 

Studiens frågeställningar är som följande:  

 Vilka kompetenser och egenskaper efterfrågas i en ledare och chef av gruppchefer i 

Försvarsmakten?  

 Vad upplever Försvarsmaktens gruppchefer vara ett fördelaktigt ledarskap?  

 Vilka effekter har den närmaste chefens (officerens) ledaregenskaper på gruppchefers 

eget ledarskap och arbetsmotivation i Försvarsmakten?  

Jag anser att studiens tre frågeställningar kan besvaras.  

Inom den första frågeställningen som adresserar gruppchefers syn på kompetens och 

egenskaper hos en ledare efterfrågar gruppcheferna till stor del samma egenskaper som 

Larsson (2006) beskriver i sin ledarskapsmodell: Fackkompetens, chefskompetens och social 

kompetens. Det gruppcheferna även efterfrågar är egenskapen ödmjuk. Informanterna anser 

dock att för mycket ödmjukhet kan vara destruktivt och skapa ett icke-ledarskap.  

Fråga två innefattar vad gruppchefer anser vara ett fördelaktigt ledarskap. Även där går 

informanternas åsikter i samma bana som Larssons (2006) modell. De själva anser att det i 

deras eget ledarskap är viktigt att vara ett föredöme, ha en personlig omtanke och lära känna 

sina soldater samt att vara ödmjuk. 
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Den sista frågeställningen är frågan om hur den närmaste chefens ledarskap påverkar 

gruppchefens ledarskap och arbetstrivsel. Studien visar att den närmaste chefens ledarskap 

påverkar gruppchefens ledarskap genom att gruppchefen kan behöva anpassa sitt ledarskap 

beroende på om närmaste chef har ett destruktivt ledarskap eller ej. Motivationen hos 

gruppchefen att göra ett bra jobb eller inte påverkas också av hur närmaste chefs ledarskap ser 

ut. Det studien även visar är att om ledaren har ett destruktivt ledarskap påverkar det 

gruppchefens tillit och lojalitet till ledaren. 

Slutligen i denna studie är frågan om huruvida ”att peka med hela handen eller inte” är ett 

fördelaktigt ledarskap eller inte. Enligt flertalet av de gruppchefer jag pratat med (och som 

även går att läsa ut i citat från Försvarsmaktens överbefälhavare i inledningen) finns det vissa 

tillfällen då det kan behövas pekas med hela handen men det är inte ett eftersträvansvärt 

ledarskap eller ett ledarskap som gruppcheferna vill utöva.  

6.6 Förslag på fortsatt forskning 

En bild är inte bara svart eller vit och denna studie innefattar enbart gruppchefers syn på hur 

ledarskapet från närmaste chef och officer påverkar dem på ett enskilt militärt förband i 

Sverige. Förslag på fortsatt forskning är att utöka en liknande studie att omfatta mer än ett 

förband för att se om andra förband har liknande upplevelser. Det är även av relevans med 

studier som undersöker hur plutonchefer upplever att deras ledarskap kan bedrivas och hur de 

anser att Försvarsmakten ska nyttja gruppcheferna på bästa sätt. Jag tror även det kan vara 

viktigt att i framtida studier värdera hur man ska dela upp sina informanter. Något forskare 

bör tänka på och reflektera över är om gruppchefer och soldater är samma kategori anställda 

eller i vilken kategori gruppchefen tillhör för just den studie som utförs.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga I. Figurer och modeller 

8.1.1 Figur 1. 

 

 

  

Soldater 

Specialistofficerare Officerare 
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Överstelöjtnant 
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Löjtnant 
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Regements- 

förvaltare  

Översergeant 

Major 

Förvaltare 

Fanjunkare 

Sergeant 

Gruppbefäl 
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Överfurir 
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Korpral 

Vicekorpral 

Rekryt 

Figur 1. visar den formella strukturen och hierarkin 

inom Försvarsmaktens olika nivåer och grader. 

Denna figur utgår från arméns titlar och går endast 

till överstes grad p.g.a. att specialistofficersgraderna 

inte når högre. Hierarkin läses nedifrån och upp och 

visar med streck den likvärdiga nivån mellan en 

officer och en specialistofficer. Likvärdigheten 

mellan officer och specialistofficer belyser endast 

nivån på personen eftersom de två olika 

kategorierna uppfyller två olika funktioner i 

Försvarsmakten. En specialistofficer är 

specialiserad inom en viss tjänstegren (t.ex. logistik, 

underrättelse, markstrid m.m.) medan en officer har 

en tjänstegrensförståelse men klassas mer som en 

”generalist”.  I vissa fall kan en specialistofficer 

vara plutonchef eller gruppchef men detta är ej 

normaliteten inom Försvarsmakten.  

Idag innehar även flertalet officerare 

specialistofficersbefattningar i väntan på att fler 

specialistofficerare ska utbildas.  
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En grupp består vanligtvis av 8 individer 
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Figur 4. 
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8.1.2 Figur 2. 

(Modifierad figur av Larsson 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Figur 4. 

I figur 4. ser vi en förenklad skiss över grupp, pluton och 

kompanis uppbyggnad i ett skyttekompani inom armén 

(Försvarsmakten, 2013b; Försvarsmakten, 2013c). Figuren 

läses ut nedifrån och upp och visar först vilka beståndsdelar en 

grupp har, i nästa nivå är det vilka beståndsdelar en pluton har 

och sist vilka beståndsdelar ett kompani har. 

 

KC – Kompanichef   

PC – Plutonchef 

GrpC – Gruppchef 

Off – Officer  

Specoff – Specialistofficer  

Stf – Ställföreträdande 
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8.2 Bilaga II. Försvarsmaktens beskrivning av de olika befälstyperna  

I Försvarsmaktens egen publikation Vår militära profession (2017) beskrivs de olika 

kategorierna som följande: 

 

8.2.1 Officer:   

Officerens expertis ska uppfylla de krav som ställs på individen vid deltagandet i militära 

operationer. Att handla i en given situation har sin grund i personliga egenskaper som 

självförtroende, trygghet, mod och förståelse. Officeren är i sin karriär direkt eller indirekt 

engagerad i att leda den väpnande striden.[…] Uppgifter måste lösas, och chefens uppgift är att: − 

formulera mål och planer för hur organisationens resurser och förmågor ska användas så att det 

efterfrågade resultatet uppnås; − fatta beslut och ge riktlinjer, samt; − Initiera styrning och 

uppföljning. Chefskapet ska skapa förutsättningar för ett gemensamt handlande inriktat på 

uppgiften. Officerare, tillsammans med övriga chefer i Försvarsmakten, måste använda sig av ett 

utvecklat ledarskap där både kommando- och uppdragstaktik används, d.v.s. både ett centraliserat 

och ett decentraliserat förhållningssätt till ledning. På stridsteknisk- och taktisk nivå är uppgifterna 

ofta konkreta och direkt ledning och ledarskap är delar av en helhet. På operativ och strategisk 

nivå är uppgifterna istället ofta abstrakta där indirekt ledning av sammanhängande delsystem 

ställer krav på individens förmåga.  

(Försvarsmakten 2017, s. 38) 

8.2.2 Specialistofficer:  

[Specialistofficeren skall ha f]örmågan att leda, ledas och samtidigt vara systemspecialist. För att 

förband eller besättningar framgångsrikt ska kunna verka ställs krav på att specialistofficeren, 

förstår vikten att kunna bli ledd är lika viktig som förmågan att kunna leda.[…] Specialistofficeren 

har också ett särskilt ansvar att kunna utbilda förband i utövande av militärt våld. Att vara 

specialistofficer handlar dels om egen skicklighet avseende militärt våld och dels också om att leda 

och samordna förbandets utövande av militärt våld och slutligen handlar det även om att utbilda 

underställda i utövandet av militärt våld. 

(Försvarsmakten 2017, s. 46) 

8.2.3 Gruppchef/Gruppbefäl:  

Att vara gruppbefäl innebär utöver kompetens som soldat eller sjöman, att den enskilde ska ta 

ansvar för ett materielsystem och under ledning av specialistofficer eller officer kunna verka med 

detta vid utövandet av militärt våld. Gruppbefäl besitter dels individuell skicklighet i utövande av 

militärt våld, dels skicklighet som operatör av det egna materielsystemet. Gruppbefälet ska även 

kunna utbilda, öva och träna soldater och sjömän i materielsystemets användning. Utbildning som 

gruppbefäl omfattar grunderna i både ledarskap och militär pedagogik samt kompletteras av den 
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befattningsanknutna utbildningen som varje specifik befattning kräver, t.ex. den utbildning som 

befattningen som sonaroperatör kräver.  

(Försvarsmakten 2017, s. 52) 

 

Att vara gruppchef innebär utöver kompetens som soldat, att den enskilde ska kunna leda sin 

grupp som del i en stridsenhet. Även för gruppcheferna är förmågan att kunna bli ledd är lika 

viktig som förmågan att kunna leda för att gruppen framgångsrikt ska kunna utvecklas och övas 

som en integrerad del i ett delsystem. Att vara gruppchef handlar dels om egen skicklighet, dels 

om förmåga att leda och samordna gruppens utövande av militärt våld. Gruppchefen har också ett 

särskilt ansvar att utbilda, öva och träna soldater. Utbildning som gruppchef omfattar grunderna i 

både ledarskap och militär pedagogik samt kompletteras av den befattningsutbildning som krävs. 

(Försvarsmakten 2017, s. 52) 
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8.3 Bilaga III. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Personlig information (kommer ej medtagas i transkriptionen) 

Namn 

Befattning 

Vilken chef 

Hur länge har du jobbat i Försvarsmakten 

 

Har du någon förebild när det kommer till ledarskap?  

Hjälp till diskussionen: I så fall vem? 

 

Vad tycker du är ett bra ledarskap? 

 

Vad tycker du är ett dåligt ledarskap? 

 

Hur upplever du din närmaste chefs ledarskap? 

 Hjälp till diskussionen: 

Bra? 

 Dåligt? 

 Exempel 

 

Tycker du att följande påståenden/citat stämmer in på din chef? 

”LEDARSKAP. Som officer i Försvarsmakten är du en ledare som kan möta och leda människor i nya uppgifter, 

tekniker och miljöer. För att lyckas har du förmågan att bygga förtroende inom gruppen eftersom det är en 

förutsättning för att gruppen ska kunna hantera de utmaningar som uppstår.”  

”PEDAGOGIK. Att vara officer innebär också att vara lärare och kunna tillämpa pedagogik. Den pedagogiska 

grundsynen i Försvarsmakten bygger på en modern teoribildning och praktisk erfarenhet.” 

 

Upplever du att ditt ledarskap påverkas av din chefs ledarskap? (Eller påverkas du av din 

förebild?) 

  

Hur mycket om ledarskap har du fått lära dig formellt under din tid i Försvarsmakten? 

 

Trivs du på arbetsplatsen? 

 


