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Sammanfattning 

Servant leadership är ett begrepp som visar potential inom ledarskapsforskningen, framförallt 

för att förklara meningsskapande ledarskap, hur ledaren leder sig själv samt hur ledarskap kan 

accepteras utan auktoritet. Problemet är att forskningen hittills varit alltför okritisk. Begreppets 

validitet har bevisats i kvantitativa mått, men dess implikationer för själva ledarskapsutövandet 

eller ledaren är oklara. 

Syftet med uppsatsen är att testa begreppet servant leadership som verktyg för 

ledarskapsstudier. Kan begreppet konkretiseras och mätas? Kan man vara säker på vad man 

mäter? För att besvara dessa frågor omfattar uppsatsen en granskande litteraturstudie och en 

tillämpande fallstudie i tre delar.  

Resultaten antyder att begreppet servant leadership kan brista i precision och tillförlitlighet. 

Vissa viktiga faktorer avspeglas inte i enkätresultat, medan andra okända eller irrelevanta 

påverkar desto mer. Enkätstudier av servant leadership kan, i sin nuvarande utformning, inte 

bidra med någon förståelse för vad man faktiskt har mätt. Servant leadership kan dock vara 

värdefullt genom att lyfta intressanta frågor om ledarskap, oaktat mätbarhet.  

Fallstudien har genomförts i tre delar: En liten replikerande enkätundersökning bland soldaterna 

i en spaningsgrupp, en omfattande deltagande observation vid en av gruppens övningar, samt en 

intervju med gruppens chef. 

Uppsatsen behandlar huvudsakligen teorier om servant leadership (Robert Greenleaf, Larry 

Spears, Page och Wong) utifrån teorier om meningsskapande ledarskap (Lars Svedberg) samt 

self leadership (Crossan och Mazutis). 
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Abstract 

Servant leadership is a concept that shows potential in leadership research, in particular to 

explain management of meaning, self leadership and acceptance of leadership without authority. 

The problem is that research this far lacks a critical perspective. Validity of servant leadership 

measurements has been proven statistically, but its implications for the leadership or the leader 

remain unclear. 

The purpose of this paper is to test the concept of servant leadership as a tool for leadership 

studies. Can it be concretized and measured? Can one be certain as to what is measured? To 

answer these questions, this paper includes an auditing study of literature and a practical, 

utilizing case study in three parts. 

The results indicate that the concept of servant leadership might be lacking in precision and 

reliability. Some important factors are not reflected in survey results, while other unknown or 

irrelevant ones have too great of an impact. Survey studies of servant leadership, in their current 

form don’t seem provide any understanding as to what is actually being measured. This being 

said, servant leadership can be valuable through raising interesting questions about leadership, 

regardless of measurability. 
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Förord 

Valet att skriva om servant leadership grundade sig i mitt eget intresse, och från första början 

såg det ut som en strålande teori, vars tid bara inte kommit ännu. Min ursprungliga tanke var att 

kunna upplysa om servant leaderships förträfflighet, men då jag började sätta mig in i ämnet 

märkte jag snart att det inte var riktigt så enkelt. Till slut blev det här en ganska märklig 

kandidatuppsats: Empirin består i ett slags wallraffande – ett försök att uppleva teoribildningen 

inifrån. Studieobjektet står i skuggan av själva undersökningen. Dessutom har jag, i mina försök 

att replikera andra studier gjort mängder av fel, förhoppningsvis på rätt sätt.  

 

Författarens tack 

Först och främst, stort tack till en särskilt gemytlig spaningsgrupp vid 214:e 

Hemvärnsunderrättelsekompaniet! Tack till de sex soldater som inte bara ställde upp på min 

enkät, utan till och med förlät mig i efterhand för att jag studerat dem utan deras tillåtelse. 

Särskilt stort tack till Christoffer, som lämnade ut sig själv och sitt ledarskap mer än jag kunnat 

hoppas eller begära av någon. Om man kunde räkna med att alla informanter var lika 

hjälpsamma och engagerade som dessa herrar, hade många forskningshandböcker kunnat vara 

hälften så tjocka. 

Tack också till de som hjälpt mig med själva uppsatsarbetet då jag gått fram för hårt med mina 

egna idéer och då det knappt gått framåt alls! Tack till Staffan Eklund, som plikttroget läst och 

läst om mina olika uppsatsversioner och -delar, sida för sida, och som hjälpt mig att odla nya 

knoppar. Tack också till David Edvardson, som hjälpt mig att gallra och kapa bland dessa 

knoppar då de blivit för många och frodiga. Tack till min examinator Yohanan Stryjan, som satt 

sig in i och utvärderat mitt arbete. Sist men inte minst, tack till mina opponenter Carl och 

Josefine, som gjort sitt yttersta för att förstå, förtydliga och fila där jag gått bet. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Ledaren förväntas styra sina följare mot konkreta resultat, men behöver också hantera gruppens 

identitet, dess mening och samspel (Svedberg 2007 s.192 & 233-234). Det är svårt att förklara 

ledarens bidrag till det senare utifrån de traditionella egenskaps- beteende- eller 

situationsperspektiven (Svedberg s.233, Andressen et. al. 2012 s.69). Vissa menar att vi istället 

måste gå under ytan på de traditionella perspektiven och undersöka ledarens drivkrafter, 

eftersom dessa är själva ursprunget till egenskaper, beteende och situationsanpassning (ex. 

Crossan och Mazutis 2008 s.131, Page och Wong 2000 s.71-72). 

Servant leadership anses kunna bidra till forskningen om meningsskapande ledarskap 

(Northouse 2012 s. 227 & 231/). Servant leadership handlar om etik och värderingar snarare än 

vad ledaren handgripligen gör. Man menar att viljan att leda bör komma ur en vilja att tjäna 

sina underställda. Därmed inte sagt att ledaren bör göra alldagliga sysslor som en tjänare i 

ordets traditionella bemärkelse. Han eller hon bör dock se sig själv som en förvaltare av 

följarnas intressen snarare än sina egna (Greenleaf 1977). 

För att spetsa till det litet, kan servant leadership beskrivas som att ledaren går längst fram 

därför att gruppen håller henne eller honom framför sig. Ledaren är gruppens husmor; dess 

administratör eller talman. Ledaren tar hand om gruppen, och i och blir därför behövd och 

accepterad. Ex: ”Konflikter är jobbigt - låt ledaren ta hand om sånt”! 

Urgamla texter som den kristna bibeln (Markusevangeliet 1999, vers 10:42-44) och taoismens 

Tao te Ching (Lao Tzu, övers. John Wu 2006 s.35) innehåller verser som argumenterar för att 

den bäste ledaren är den som leder för folkets skull snarare än sin egen. Forskare inom servant 

leadership fokuserar på följarna, och deras syn på ledarskapet (ex. Page och Wong). En servant 

leader vinner sin acceptans genom att göra det som är bäst för sina följare (Spears 2005) (jfr 

Path-Goal-teori). 

Om servant leadership, viljan att hjälpa sina följare, kan förklara eller till och med förutsäga ett 

gott ledarskap skulle det kunna hjälpa oss att både hitta, utbilda och utvärdera ledare. En 

handfull forskare tycks se potential i att kunna använda etik- och värdebaserade teorier som 

servant leadership för ledarskapsstudier (ex. Sendjaya och Pekerti 2010, Hu och Liden 2011). 

Vissa menar att den empiriska forskningen hittills varit för liten för att kunna placera servant 

leadership jämte mer vedertagna ledarskapsteorier (Yukl 2012 s.337, Fry et. al. 2005 s.858). 

Andra menar att det är fullt möjligt att definiera ett ramverk för sådana mätningar (ex. Page och 

Wong).  
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1.2 Problem 

Begreppet servant leadership myntades kring 1970 som ett slags filosofiskt ideal för ledare 

(Greenleaf 1977), men har sedan dess preciserats och operationaliserats. Hittills har forskningen 

uteslutande genomförts som enkätstudier (ex. Dierendonck och Nuijten 2011, Reed et. al. 2011) 

Med hjälp av statistiska beräkningar har man visat att begreppet servant leadership har god 

validitet och reliabilitet. Något som däremot saknas är en kritisk, kvalitativ granskning: Vad 

mäter man egentligen med servant leadership, och vad har det för kopplingar till ledarskapets 

utövande?  

1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att testa begreppet servant leadership  

som verktyg för ledarskapsstudier. 

1.4 Upplägg 

1.4.1 Forskningsfrågor 

Uppsatsen ska bidra till syftet genom att besvara två forskningsfrågor:  

 Kan begreppet konkretiseras och mätas? 

 Kan man vara säker på vad man mäter? 

1.4.2 Litteraturstudie och fallstudie 

För att besvara ovanstående frågor innefattar denna uppsats följande delar: 

1) En granskande litteraturstudie, för att identifiera styrkor och svagheter i  

tidigare forskning, samt upprätta en teoretisk referensram för nästa del. 

2) En fallstudie av en militär spaningsgrupp, för att testa begreppet servant  

leadership som verktyg. Data inhämtas genom tre delstudier: 

A. En deltagande studie vid en av gruppens fältövningar. 

B. En replikerande enkätundersökning med gruppens soldater. 

C. En intervju med gruppens chef. 

1.4.3 Avgränsningar 

Fallstudien syftar inte att utvärdera spaningsgruppen utifrån begreppet servant leadership. Data 

som presenteras bör därmed inte användas för uttalanden om spaningsgruppens ledarskap eller 

ledarskap i Armén i övrigt. 
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1.5 Definitioner 

I denna uppsats jämförs servant leadership ideligen med traditionella ledarskapsteorier eller ett 

tradtitionellt ledarskapsperspektiv. Med de två sistnämnda begreppen avses här att ledarskap 

förklaras respektive observeras utifrån personliga egenskaper (Eng: traits), beteenden (Eng: 

behaviour) eller situationsanpassning (Eng: contingency). Servant leadership kan i korthet 

defineras som en syn på ledare som gruppens tjänare, och en idé om att ledarskap får sin styrka 

från följarna. 

Militära definitioner med anknytning till studieobjektet: 

Begrepp Betydelse i denna uppsats 

Förband Militär organisation.  
Ett eller flera kompanier. 

Kompani Militär enhet.  
Cirka fyra plutoner. 

Pluton Militär enhet.  
Cirka fyra spaningsgrupper. 

Spaningsgrupp Militär enhet.  
Cirka sju spaningssoldater och en chef. 

Tabell 1, Militär organisation 
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2 Litteraturstudie och teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs och granskas servant leadership. Här upprättas också fallstudiens 

teoretiska referensram. 

En språklig detalj: I denna uppsats översätts inte ”servant” till svenska, och därmed inte heller 

begrepp/uttryck som ”servant leadership” eller ”servant first”. Begreppet servant leadership är 

relativt okänt i Sverige. En översättning riskerar därför att dra alltför för starka paralleller till 

”tjänare” eller ”betjänt” i ordets vanliga bemärkelse - alltså en person anställd för att passa upp 

på andra. Risken finns förstås även på engelska, men där finns även ord som ”civil servant” och 

”public servant”, som öppnar upp för tolkningen att en ”servant” är en person som förvaltar det 

allmänna bästa. Det rör sig alltså ett slags värdering snarare än en syssla. Svenska begrepp som 

ligger närmare ”servant” i denna bemärkelse skulle kunna vara ”tjänstvillig” eller att ”stå till 

tjänst”. 

För att rita upp ledarskapskartan där servant leadership ska placeras börjar detta kapitel med att 

 komplettera traditionella ledarskapsidéer med teorier om  

meningsskapande, motivation och identitet (kap. 2.1.1 till 2.1.2). 

 undersöka kopplingen mellan personliga inre drivkrafter,  

servant leadership och ledarskapets utövande (kap.2.1.3). 

Därefter följer själva redogörelsen för servant leadership: Vad det är, vad det inte är, och  

hur det tillämpas i modern forskning (kap.2.2). 

Information har sökts i databaserna Söder Scholar
1
, Google Scholar

2
 och Uppsatser.se

3
. 

2.1 Ledarskap 

Innan vi kan gå igenom begreppet servant leadership behövs en introduktion till mer allmänt 

vedertagna idéer om ledarskap, för att se var begreppet så att säga kan ”kopplas in”. 

  

                                                           
1 Sökning i de flesta större samhällsvetenskapliga artikeldatabaserna, exempelvis PsychInfo, JSTOR och Emerald publishing. 
2 Webbsökning i expertgranskade vetenskapsjournaler, exempelvis Springer journals och Sage publishing. 
3 Sökning bland svenska akademiska uppsatser på C-nivå och uppåt. 
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2.1.1 Traditionella definitioner 

Vad ”ledarskap” är för någonting uppfattas olika från person till person. Jag har utgått ifrån tre 

författares inledande definitioner av ledarskap: Nahavandi (2012 kap.1), Northouse (2012 

kap.1) och Yukl (2012 kap.1). I deras försök att definiera eller åtminstone stipulera ordets 

innebörd
4
 finns en handfull gemensamma drag: Ledarskap 

 innefattar auktoritet och inflytande, 

 styr gruppen mot gemensamma mål och effektivitet, 

 styrs av mål och utövas genom ledarens handling, 

 är artikulerat och synligt om än inte formellt, 

 sammanvävs både explicit och implicit med ledaren som person, men 

 är ett gruppfenomen. 

Ledaren förväntas hjälpa gruppen genom att 

 skapa och förstå meningen med omvärlden, 

 planera, ta beslut och leda. 

2.1.2 Meningsskapande ledarskap 

För den här uppsatsen är de viktigaste delarna i Nahavandi, Northouse och Yukls definitioner 

just ledarskapet som gruppfenomen (punkt sex ovan), samt ledarens bidrag till gruppens mening 

(punkt sju ovan). Detta är ledarskapskomponenter som enligt mig ligger närmare gruppsykologi 

än organisationsteori. Lars Svedberg beskriver dessa fenomen på ett någorlunda gripbart sätt. 

Man tenderar att se ledarskapet som ledarens egen ensak och antar att en bra ledare medför ett 

bra ledarskap (Svedberg 2007 s.233) (jfr kap.2.1.1 ovan). Svedberg menar att detta 

personfixerade synsätt är för simpelt. Istället bör man se ledarskap som någonting relationellt, i 

förhållande till dynamik, uppgifter och mål, samt omgivande organisation och kultur (s.233). 

Ledarskapets arena finns i skärningspunkten mellan organisation, grupp och individ. En ledare 

förväntas visa lojalitet mot sina överordnade, solidaritet mot sin organisation och sina kollegor, 

trohet utåt samt äkthet gentemot sig själv. Här uppstår ledarskapets främsta dilemma: att hitta en 

balans i gruppen och en egen väg (s.233-234). 

En grupps identitet kan ses som en produkt av dimensionerna Ledning, Samspel och Uppgift 

(Svedberg 2007 s.192). Ledarskap utövas inom ledningsdimensionen, och har som huvudsyfte 

att sammanfoga gruppens ingående delar till en ”meningsfull helhet”. (s.232) 

Ledningsdimensionen stödjer samspels- och uppgiftsdimensionerna. Resultatet blir 

(förhoppningsvis) en gruppidentitet som ger sammanhållning, ”innehåll, profil och  

                                                           
4 Dessa är endast författarnas grundläggande definitioner. Böckerna är inte begränsade till dessa, utan utvecklar  
ledarskapsbegreppet vidare utifrån dem. 
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riktning” (s.232). Istället för att fråga oss vad en grupp gör, kan vi fråga oss vad som gör en 

grupp. Här passar teorier om meningsskapande ledarskap in i bilden! 

En meningsskapande ledare utformar sitt ledarskap mellan ovanstående fyra randvillkor: 

Lojalitet, Solidaritet, Trohet och Äkthet (Svedberg s.366). Hon eller han behöver vara lyhörd 

och sätta upp mål; kunna hålla en god dialog och sätta gränser. För att kunna behålla sin 

självaktning i detta navigerande krävs också att ledaren har en personlig integritet - en känsla av 

att man själv står för och vill göra det man gör (s.370). 

2.1.3 Ledarens drivkrafter 

När man studerar ledarskap utgår Nahavandi, Northouse och Yukl från ett av tre perspektiv: 

Ledarens egenskaper, beteende eller situationsanpassning i ledarskapssituationer. James C 

Hunter definierar ledarskap i bemärkelsen servant leadership såhär: 

“The skills of influencing people to enthusiastically work toward goals 

identified as being for the common good, with character that inspires 

confidence” (Hunter 2004 s.32. Kursiveringar i original). 

Hunters definition kan vid första anblick vara svår att placera utifrån egenskaps- beteende- eller 

situationsanpassningsperspektivet. Möjligen kan man se ledarens karaktär som ett slags 

personlig egenskap, men det är en alltför ytlig tolkning i detta sammanhang.  

Servant leadership handlar om ledarens motiv och drivkrafter; om vad ledaren själv känner inför 

sin ledarroll. Snarare än att undersöka vad ledaren gör, intresserar man sig för varför ledaren 

agerar som han eller hon gör. Crossan och Mazutis skriver (2008 s.131) att stor del av 

ledarskapsdiskursen hittills har fokuserat på ledarskap över andra, men bortsett från den 

essentiella komponenten att leda sig själv. Ledarens inre föreställningsvärld är det som styr 

dennes agerande! Crossan och Mazutis delar in ledarskap i tre delar: ledarskap över sig själv, 

över andra respektive organisationen (s.134).  

Andressen et. al. (2012) kritiserar också ledarskapsperspektiv som Nahavandis, Northouse och 

Yukls: De menar att de traditionella ledarskapsperspektiven möjligen kan förutsäga relationer 

mellan ledarskap och effektivitet, men att det också är viktigt att försöka förstå processerna som 

förklarar de relationerna. Exempel: Varför påverkar ledarstil effektiviteten? (s.69) Två servant 

leadership-forskare, Page och Wong pekar också de på vikten av ledarens inre processer för att 

förklara vad ledare är och gör: En ledares ”karaktär” styr dennes relationer, arbete och 

inflytande. (Page och Wong 2000 s.71-72). 
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Om ledarskapsfrågan inom de traditionella perspektiven är ”Vad behöver ledaren tillföra för 

något till gruppen för att nå effektivitet?”, uppstår behovet av begrepp som servant leadership då 

vi fördjupar resonemanget och frågar oss ”Vad behöver ledaren ha för drivkrafter för att kunna 

bidra med detta något?”. Self leadership - hur ledaren leder sig själv - bjuder alltså in till 

diskussioner om ledarens motiv och karaktär utan att gå tillbaka till föreställningar om 

medfödda ledaregenskaper (egenskapsperspektivet). 

Om man jämför Hunters samt Page och Wongs idéer om ledarskap ovan med Nahavandis, 

Northouse och Yukls (kap.2.1.1), har några komponenter tillkommit: 

 följare behöver entusiasmeras, inte bara styras, 

 gruppens mål ska kunna motiveras med det gemensamma bästa, 

 ledaren behöver gruppens förtroende, 

 ledarens inre drivkrafter styr dennes ledarskapsutövning. 

2.2 Servant leadership 

Vad är då ”servant leadership”? Uttrycket myntades i en essä av Robert Greenleaf 1970, för att 

sätta ord på något han tyckte saknades i amerikansk industri men fram till dess inte kunnat sätta 

ord på (Greenleaf 1991 s.21-22). Greenleaf inspirerades i sin tur av en poetisk roman av 

Hermann Hesse, Österlandsfärden från 1932 (Hesse 1972). Idag är servant leadership ett 

begrepp som används i akademisk forskning, men fortfarande utifrån de ursprungliga idéerna. 

Efter en genomgång av litteratur på ämnet kan man urskilja tre nivåer av begreppet, med olika 

grad av tillämpbarhet i ledarskapsstudier: 

1) Mänskliga värderingar om den goda ledaren. 

2) Ett filosofiskt ledarideal: Definierat men endast i viss mån konkretiserat. 

3) Ett verktyg för ledarskapsstudier: Konkretiserat och operationaliserat.  

2.2.1 Nivå ett: Mänskliga värderingar 

Utan att göra en alltför utsvävande historieskrivning kan det vara lämpligt att ta avstamp i 

servant leaderships rötter - åsikter som formulerats och skrivits ned långt innan begreppet fått 

ett namn. Dessa kan bidra med en första ingång och en intuitiv förståelse. 

De äldsta uttrycken för nivå ett är just de antika texter som refererades i bakgrunden till 

uppsatsen (kap.1.1). Greenleafs inspirationskälla, Österlandsfärden från 1932 (Hesse 1972) 

handlar om hur ett resesällskap fylls av tvivel och träta då deras tjänare Leo försvinner. Först då 

inser sällskapet den anspråkslöse och självuppoffrande Leos betydelse för deras 

sammanhållning och mening. Då huvudpersonen efter år av sökande återfinner Leo, visar det 

sig att han i själva verket är högste ledare för det samfund som resesällskapet tillhörde. Hesse 



Servant leadership C-uppsats i Företagsekonomi Södertörns Högskola 

Klas Eklund 2013-02-01 Sida 14 (75)   

uttalade aldrig någon ambition om att säga något om ledarskap, men vissa stycken om Leos 

inflytande över resesällskapet låter som hämtade från ledarskapslitteratur. Hesse skriver också 

”Det är möjligt att de psykologer har rätt, som härleder allt mänskligt 

handlande från egoistiska drifter. Jag kan visserligen inte riktigt inse att den 

människa, som hela sitt liv tjänar en enda sak [och] och uppoffrar sig för 

någonting, verkligen skulle kunna sägas göra detsamma som den, vilken 

handlar med slavar och ammunition och slösar bort vinsten på vällevnad” 

(s.39). 

Självklart bör man inte ta in bibeln, Tao Te Ching eller Österlandsfärden som formuttalade delar 

i servant leadership. Begreppet formulerades ju långt senare. Vi kan dock på denna nivå 

konstatera att det funnits tankar om ledarskap utöver de som normalt sett behandlas i 

traditionella perspektiv, och idéer som sätter följarnas och gruppens väl före ledarens. 

2.2.2 Nivå två: Filosofiskt ledarideal 

Robert Greenleaf myntade som sagt begreppet i en essä från 1970, med titeln The servant as 

leader. Han beskriver en ledarskapskris i USA, som måste lösas genom att människor kritiskt 

omvärderar frågor om makt och auktoritet. Vi behöver lära oss att relatera till varandra med 

mindre tvång och mer stöd (Greenleaf 1977 s.23). Han menar vidare att en ny moralisk princip 

är på frammarsch, där den enda respektabla auktoriteten är en som frivilligt och medvetet ges av 

följare till ledare. Människor som följer denna princip accepterar inte oreflekterat de befintliga 

institutionernas makt. Istället svarar de enbart inför individer som väljs som ledare därför att de 

ges förtroende och erkännande som tjänare (s.24). Inspirationen och det som hjälpte Greenleaf 

att sätta ord på fenomenet var just Hesses roman Österlandsfärden (Greenleaf 1977 s.21). 

Vem är servant leader? 

En servant leader är ”tjänare först”, precis som Hesses Leo. För en servant leader börjar 

ledarskapet med en vilja att i första hand tjänstgöra. Ur ett traditionellt perspektiv börjar 

ledarskapet med en önskan om makt och/eller materiella tillgångar. De två typerna - servant first 

respektive leader first - bör ses som extremer på en skala. Det är inte omöjligt för en person som 

är ”leader first” att senare välja att tjänstgöra (s.27).  

Hur kan man, enligt Greenleaf, avgöra om någon är servant first? Som med profeter, vet man 

först i efterhand vem som var sann eller falsk (s.56). Greenleaf menar att detta märks på följarna 

snarare än ledaren: Om ledaren är servant first kan vi av följarna vänta oss att de blir mer 

hälsosamma, kloka, fria, autonoma samt benägna att själva bli servant leaders. Dessutom bör vi 

se att ledarskapet gynnar de lägst privilegierade i samhället (s.27). Dessa mått har, som vi snart 

ska se, adopterats av forskare till nivå tre. 
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Med ovanstående mått på servant leadership (följarnas utveckling) kan vi till exempel se 

karaktärer som McMurphy i Ken Keseys roman Gökboet som ett slags ledare (s.57). Alltså en 

ledare i denna bemärkelse är en person som får en grupp människor att växa, inte nödvändigtvis 

en chef eller ens en person som uppfattas som ledare av andra. 

Mål och visioner 

Ledare har till uppgift att peka ut mål, och en bra ledare är bättre än andra på att formulera och 

uttrycka dessa (jämför med Nahavandis och Yukls definitioner ovan). Ett mål är i det här 

sammanhanget mycket mer än något materiellt, eller ett mätbart slutläge: Det är ett slags essens 

utav gruppens energi. Greenleaf skriver att ”mål” innebär  

“[…] the overarching purpose, the big dream, the visionary concept, the 

ultimate consummation which one approaches but never really achieves. It is 

something presently out of reach; it is something to strive for, to move 

toward, or become. […] it excites the imagination and challenges people to 

work for something they do not yet know how to do, something they can be 

proud of as they move toward it” (s.29). 

Med denna definition av ledarens mål tycker jag mig se att Greenleaf närmar sig ett svar på hur 

ledaren ska kunna bistå en grupp att skapa en egen mening i Svedbergs bemärkelse (jfr kap.2.1.2 

ovan). En person som uttrycker ett sådant mål måste uppbringa tillit för att få gensvar från sina 

följare. Tilliten kommer i sin tur från följarnas förtroende för personens värderingar, kompetens 

och ihärdighet (Greenleaf 1977 s.30). 

Lyhördhet och kommunikation 

Det är en konst att förmedla mål, eller sin mening överhuvudtaget. Greenleafs syn på språket är 

att ett budskap består i att först, förmedla ett ramverk för sin förståelse till mottagaren. Sedan är 

det upp till mottagaren att fånga dessa basfakta och bygga en egen bild utifrån sina erfarenheter. 

En servant leader undviker att banka in sitt budskap, utan lockar istället mottagaren att använda 

sin fantasi för att ta ett eget steg mot ledarens förståelse. ”Ett av kommunikationens 

konststycken är att säga lagom mycket för att locka fram det steget” (s.32, min översättning). 

En servant leader är lyhörd. Ledaren ifråga lyssnar och strävar efter att förstå snarare än att bli 

förstådd. Istället för att hitta externa orsaker till problem, bör attityden hos ledaren vara ”Vad 

kan jag göra åt mitt problem?” (s.31). Han eller hon förhåller sig över huvud taget mycket 

uppmärksamt till omvärlden. Istället för att ta saker för givna, anstränger sig en servant leader 

för att försöka se alla fenomen för vad de verkligen är. Bra ledare har, enligt Greenleaf, en 

förhöjd grad av vakenhet (s.41). 
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Alltid redo 

En servant leaders förhöjda grad av uppmärksamhet antas också kunna bidra med förutsägelser 

om framtiden. I och med att ledaren hela tiden uppmärksammar korrelerande fenomen och 

mönster blir det möjligt att, i någon mån, skapa en känsla för vad framtiden har att ge (s.37-39). 

Det är en påfrestning att vara ledare (s.39). Greenleaf anser att en god ledare bör undvika att 

pressa sig själv för hårt. En servant leader måste fråga sig själv: ”How can I use myself to serve 

the best”? Stressade, förhastade beslut gör ingen glad (s.33). 

Greenleaf demonstrerar, genom tre anekdotiska exempel, situationsanpassat ledarskap. 

Problemet, som han ser det, är att situationerna oftast är alldeles för komplexa för att kunna 

analysera eller ta hjälp av någon befintlig modell. Ledare agerar inte enligt en ledarskapsmodell, 

de agerar på ”here-and-now opportunities” (s.48).  

Mänskliga ledare 

En bra ledare behöver inte övertala, utan övertyga. En servant leader strävar inte efter att köra 

över andra med argumentation, och dömer inte människor efter deras åsikter - man är inte vad 

man tycker. Att övertyga utan att övertala kan till exempel göras genom att, på ett ödmjukt sätt, 

få människor att börja ställa frågor om sina egna åsikter (s.43). Samma perspektiv bör en 

servant leader ha på sin maktutövning. All maktutövning är i någon mån manipulativ, menar 

Greenleaf. Den påverkar följarna. Tvingande makt förstärker motståndet och är inte organisk - 

dess effekt dör snart ut. Övertygande och frivilligt accepterad makt däremot skapar engagemang 

snarare än efterlydnad (s.55-56). 

En servant leader känner alltid empati med sina följare. Även om ledaren underkänner en 

följares resultat eller alster accepteras följaren som person - man är inte vad man presterar. 

Ledarens intresse och tillgivenhet ska vara som från en far eller mor: Något man aldrig behöver 

förtjäna. Vem som helst skulle kunna leda perfekta människor, men tyvärr finns det inga 

sådana. Istället accepterar en servant leader sina följares ofullkomlighet (s.34). 

En bra ledare måste sörja själsligen för sina medmänniskor, på samma sätt som en präst, en 

rabbi eller en psykoterapeut. Greenleaf sammanfattar detta arbete som ”healing”. Viljan att hela 

sina följare måste, på samma sätt som för religiösa ledare och psykoterapeuter komma ur viljan 

att hela sig själv - för att det känns bra att hjälpa andra helt enkelt (s.49-50). 

Mänskliga organisationer 

Community är ett viktigt tema i flera av Greenleafs texter, både i bemärkelsen ”samhälle” och 

som ”gemenskap” (Se t.ex. Greenleaf 1998: The servant as religious leader, Seminary as 
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servant). ”Only community can give the healing love that is essential for health” skriver 

Greenleaf (1991 s.51). Mänskliga institutioner som äldrevård, skola mm. kräver 

människokärlek, och kan inte ges genom institutioner som placeras utanför samhällets 

gemenskap. Utan gemenskap kan vi inte heller upprätthålla ett etiskt beteende (1977 s.52). 

Greenleaf skriver: 

“Caring for persons, the more able and the less able serving each other, is 

the rock upon which a good society is built” (s.62). 

Organisationer ska byggas för människor, inte på dem. Greenleaf visar på och uppmuntrar, en 

rörelse mot organisationer som får sina medarbetare att växa som människor; bli hälsosammare, 

starkare och mer autonoma (1977 s.27). Han avfärdar delägarskap och förslagslådor som 

verkningslösa gimmicks när det gäller att gå från människoutnyttjande till människobyggande i 

ett företag. (s.53) Om vi först ser till mänskliga behov, kommer övriga bitar i organisationen att 

falla på plats, även i ekonomisk mening (s.53-54). 

För att illustrera betydelsen kan man till exempel jämföra detta med Mats Alvessons 

redogörelse för ledarskapet på Pepsi Cola. Man utövade ett rationellt och effektivt ledarskap i 

syfte att leverera ”dålig hälsa, dåliga tänder” (Alvesson 2009 s.200-202). Sett till ledarskapets 

effektivitet fanns inget att anmärka på, men om man utvärderar det utifrån Greenleafs definition 

blir det enligt mig uppenbart underkänt.  

Greenleaf noterar att en idé i tiden är att institutioner som inte fungerar som menat bör jämnas 

med marken för att bereda plats åt nya. Han pekar här på det enfaldiga i antagandet att de nya 

uppväxande institutionerna skulle bli bättre än eller ens annorlunda jämfört med de gamla. Var 

skulle det nya fröet komma ifrån, och vem skulle agera trädgårdsmästare (s.24)? 

Vad är det som motarbetar ett maktskifte till servant leaders? Greenleaf menar att en 

ledarskapskris uppstår då starka, naturliga servant leaders med potential inte leder, eller följare 

väljer att sätta sin tro till en ”non-servant”. Det finns för mycket forskning och 

intellektualiserande, och för lite engagemang och beredskap för att faktiskt leda som man vill bli 

ledd; för få vågar engagera sig i att omforma och förbättra våra institutioner; för få ser problem 

som sina egna. 

Legitimitet och trovärdighet 

Greenleafs texter är inte uppbyggda på ett sätt som man kanske förväntar sig av en författare 

med så här stort kunskapsanspråk. Texterna innehåller inga akademiska källangivelser. Empiri 

hämtas inte ur vetenskapliga studier, utan istället ur historieböckerna (ex. Greenleaf 1977 s.44-

47) eller Greenleafs egna erfarenheter (ex. s.56). Greenleaf erkänner villigt att hans idé om 

servant leadership inte väckts genom något slags logik, utan som en intuitiv insikt (s.26). Han 
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använder också orden ”good” och ”evil” tämligen oproblematiserat (Se ex. s. 28). Man kan 

också notera att Greenleaf inte intresserar sig för vad ledaren eller gruppen faktiskt gör. 

Texterna får ett visst trovärdighetskapital då de refereras i ledarskapslitteratur av t.ex. 

Nahavandi (2012 s.3), Northouse (2012 s.219-249) och Yukl (2012 s.336-338). En annan 

forskare som erkänner betydelsen av Greenleafs arbete är Peter Senge, kanske mest känd för 

forskning om lärande organisationer. Senge skriver att servant leadership kan utgöra den felande 

länken mellan hur våra organisationer är och hur vi vill att de ska vara. Många talar om att 

förändra organisationer och om att lära sig, men få ledare har den verkliga motivationen att gå i 

bräschen för förändringen (Greenleaf 1977 s. 343-341). ”When we fail to tap the power of 

inspiration, deep learning and change are virtually impossible” (s. 349). 

På denna nivå kan vi konstatera att det finns ett väl definierat ideal för servant leadership; Att 

idealet (åtminstone enligt upphovsmannen själv) skulle kunna fylla visa högre syften förutom 

ledarens egen framgång, och att idealet nått visst erkännande av ledarskapsforskare. 

2.2.3 Nivå tre: Verktyg för ledarskapsstudier 

Ett fyrtiotal år efter Greenleafs ursprungliga definition av servant leadership verkar det som att 

begreppet börjar få fotfäste i akademin. Särskilt under 2000-talet har flera empiriska studier 

använt modeller som utgår från Greenleafs ideal. 

Larry Spears, f.d. ordförande för The Greenleaf center for servant leaderhip, utgick från 

Greenleafs texter och definierade (2005 s.3-4) tio typiska egenskaper hos en servant leader: 

 Listening: En servant leader strävar efter att förstå och artikulera gruppens vilja. 

Han eller hon lyssnar också till sin egen inre röst. 

 Empathy: En servant leader försöker att förstå och empatisera med andra. 

Han eller hon uppmärksammar och accepterar människor för vilka de är, inte vad de gör. 

 Healing: En servant leader tar alla chanser att hela sina medmänniskor. Han eller hon delar 

strävandet efter helhet (”wholeness”) med sina följare. 

 Awareness: En servant leader har en högre grad av medvetande än de flesta. 

Han eller hon har örat mot marken, både för sin egen röst och för omvärlden. 

 Persuasion: En servant leader arbetar med övertygelse istället för formell makt.  

Han eller hon nöjer sig inte med lydnad, utan styr gruppen mot konsensus. 

 Conceptualization: En servant leader antar ett långsiktigt och överblickande perspektiv. Han 

eller hon undviker detaljstyrning. 

 Foresight: En servant leader lär sig av historien och drar slutsatser om framtiden. 

Han eller hon söker mönster i orsak och verkan, och lyssnar också till sin intuition. 

 Stewardship: En servant leader ser institutioner som förvaltare av det allmänna bästa. Han 

eller hon tar på sig förtroendet att värna om detta.  
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 Commitment to the growth of people: En servant leader ser ett värde i människor, bortom 

deras arbetskraft. Han eller hon värnar om varje individs personliga, professionella och 

själsliga utveckling.  

 Building community: En servant leader uppmärksammar det som gått förlorat i skiftet från 

familjär gemenskap till storskaliga institutioner. Han eller hon strävar efter att organisationer 

ska arbeta för sann gemenskap. 

Spears lista kan ses som en summering av Greenleafs ideal, och som ett steg mot konkreta mått 

på servant leadership. En ännu mer konkret måttstock presenteras av Joe Batten (Spears 1998 

s.47-50). Han har skapat ett värdemanifest för ”Tough-minded servant leaders”, alltså en slags 

idealmodell, i 37 punkter, till exempel: 

 Consistency och Integrity 

 Unity 

 Caring 

 Tolerance of mistakes 

 An open mind 

 Enjoyment of life 

 Vision 

 Faith in self and others 

 A clear philosophy 

 Expectations of excellency 

Battens lista är detaljerad, men man bör notera att den publicerats av The Greenleaf center for 

servant leaderhip, inte av någon akademisk institution eller journal. 

Paul Wong, doktor vid Trinity Western University representerar, enligt mig, en mer trovärdig 

inriktning. I en artikel från 2004, publicerad genom Ohio State University, sammanfattar han sin 

och andras forskning till sju faktorer för servant leadership (Wong 2004 s.4). Wong talar om 

ledarskapet snarare än ledaren (jfr Batten, ovan) då han ställer upp sex delar i servant 

leadership: 

 Empowering and developing others 

 Power and pride 

 Serving others 

 Open, participatory leadership 

 Inspiring leadership 

 Visionary leadership 

 Courageous leadership 
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Page och Wongs konceptuella ramverk för att mäta servant leadership 

Paul Wong har, tillsammans med Don Page utvecklat ett “Konceptuellt ramverk för att mäta 

servant leadership” (Page och Wong 2000, min översättning). De noterar att det är svårt att lära 

sig servant leadership, eftersom det innefattar ”[…] a journey of self-discovery and personal 

transformation” (s. 70). Dock låter det sig mätas, om man kan skapa en uttömmande definition. 

Page och Wong definierar en servant leader som  

“[…] a leader whose primary purpose for leading is to serve others by 

investing in their development and well being for the benefit of 

accomplishing tasks and goals for the common good” (s.71, min kursivering). 

De menar också att ledarskap börjar inifrån, och presenterar en modell kallad  

”Expanding circles of servant leadership” (s.72). Det är en modell i fem nivåer: 

Nivå Komponent Vad servant leaders har/gör 

1 Karaktär Har ”A servants heart” 

2 Relationer Stärker andra 

3 Ledarskapsuppgifter Gör en ledares arbete 

4 Ledarskapsprocesser Förbättrar organisationens processer 

5 Ledarskapsförebild Påverkar samhälle och kultur 

Tabell 2, Expanding circles of servant leadership 

Nivå två är beroende av nivå ett; nivå tre av nivå två och så vidare. Jämför med Crossan och 

Mazutis angående ledarens agerande utifrån föreställningsvärld, samt Andressen et. als tre delar 

av, och inre processer för ledarskap (kap.2.1.3). 

För att vidare utveckla ett konceptuellt ramverk utgår Page och Wong från 21st. målande 

kontraster mellan ”command leadership” och servant leadership (s.74-75), till exempel 

Command leadership Servant leadership 

En ledares mål är att bli tjänad. En ledares mål är att tjäna. 

Ledarskapsstatus är viktigare än dess 
ansvar. 

Ansvaret som ledare är viktigare än 
eventuell status. 

Strävar efter att bli förstådd. Strävar efter att förstå andra. 

Förbannar misstag. Accepterar och lär sig av misstag. 

Klänger sig fast vid makten. Kliver gärna åt sidan för en mer 
kvalificerad ledare. 

Tabell 3, Motsatspar: Command vs. servant leadership 

För en fullständig redogörelse av Page och Wongs motsatspar, se bilaga 1.  
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Den tredje komponenten i Page och Wongs konceptuella ramverk är just Spears tio typiska 

servant leaderegenskaper från s.18 (Page och Wong s.89-90), som Spears i sin tur arbetat fram 

ur Greenleafs definition (se kap.14).  

Ramverket struktureras slutligen som fyra frågor angående ledarens egenskaper, indelade i tre 

parametrar för varje - totalt 12st (s.91-92):  

Egenskap och frågeställning Parametrar 

Ang. karaktär:  
Vad för slags person är ledaren? 

- Integritet 
- Ödmjukhet 
- Tjänstvillighet/tjänarattityd 

Ang. människoorientering:  
Hur relaterar ledaren till andra? 

- Omhändertagande 
- Empowering/bemyndigande 
- Utveckla andra 

Ang. uppgiftsorientering:  
Vad gör ledaren? 

- Vision 
- Mål 
- Ledning 

Ang. processorientering:  
Hur påverkar ledaren 
organisationens processer? 

- Föregångsmannaskap 
- Lagbyggande 
- Delat beslutsfattande 

Tabell 4, Page och Wongs konceptuella ramverk 

Dessa parametrar utvecklas vidare, och operationaliseras i en enkät (s.99-104). Var och en av de 

fyra egenskaperna utreds genom fem till elva påståenden, som den studerade ledaren själv 

skattar sig själv i med en sjugradig likertskala. Enkäten är bifogat denna uppsats som bilaga 3. 

Med formuläret har Page och Wong gjort en pilotstudie med 18 deltagare, där man fann 

acceptabel till god intern reliabilitet: Alfavärden högre och avsevärt högre än 0,7 (s.95-98). De 

har också tagit fram ett liknande formulär med påståenden om en studerad ledare, tänkt att fyllas 

i av följare som en utvärdering (Page och Wong 2000, bilaga). 

Fler kvantitativa studier 

Begreppet servant leadership har i senare studier vunnit ytterligare trovärdighet som ett 

operationaliserbart och mätbart begrepp. Van Dierendonck och Nuijten presenterade 2011 

resultat från en studie där man testade hur väl beståndsdelarna i servant leadership kan 

definieras och avgränsas, samt hur väl begreppet kunde hållas isär från närliggande teorier som 

transformellt, etiskt, karismatiskt respektive transaktionellt ledarskap samt LMX (van 

Dierendonck och Nuijten 2011 s.257-258). Data från fyra delstudier i två länder, med totalt 

1571st deltagare (s.265) visade att servant leadership, korrekt operationaliserat kan ge god 

validitet och reliabilitet i förhållande till andra ledarskapsteorier (s.263). Dock noterades en viss 

risk att blanda ihop komponenter mellan olika teorier, till exempel ansvarighet och förlåtande, 

som delas av flera ledarskapsteorier/-modeller (s.264). 
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Ytterligare exempel på framgångsrika tester av servant leadership är Reed et. al. 2011 och Fry 

et. al. 2005. Reed et. al. baserar sin modell på bland annat Page och Wongs konceptuella 

ramverk (Reed et. al. 2011 s.423). De konstruerar också ett formulär med en likertskala, och 

presenterar data som visar på god intern reliabilitet: Cronbachs alfa ≥ 0,9 mellan enkätsvar och 

servant leadership-komponenter (s.427). Fry et. al. ser servant leaderhip som en av flera 

spirituella ledarskapsteorier (Fry et. al. 2005 s.856) och testar en modell för att mäta detta på 

369st deltagare. Också här användes ett formulär med likertskala för att samla in data (s.844). 

Legitimitet och trovärdighet 

Yukl presenterar servant leadership i sin bok Leadership in organizations (Yukl 2012 s.336-

338). Här presenteras enligt mig en översiktlig, men tämligen komplett bild av servant 

leadership. Northouse tillägnar servant leadership ett helt kapitel (2012 s.219-249). Både Yukl 

och Northouse redogör i stora drag för begreppets potential, forskning samt kritik. Nahavandi 

däremot nämner endast servant leadership i förbigående: ”Several even consider leaders to be 

servants of their followers” (2012 s. 3), men utvecklar inte resonemanget vidare. 

I de verk jag undersökt tycks man ha en ganska samlad definition av servant leadership. Ändå 

skiljer de sig något, vilket bidrar till en viss otydlighet: Ingen enkät behandlade Spears 

komponent foresight (se kap.2.2.3). I Page och Wongs verk saknas Greenleafs idé (kap.2.2.2) 

om att en servant leader skall ha en förhöjd grad av uppmärksamhet, samt att hon eller han 

måste ta hand om sig själv. 

På denna nivå kan vi notera att begreppet nått (viss) status i vetenskapliga sammanhang. De 

artiklar som behandlas ovan har publicerats i expertgranskade journaler som Journal of business 

psychology (van Dierendonck och Nuijten), Journal of business ethics (Reed et. al.) eller The 

leadership quarterly (Fry et. al.). Undantaget är Page och Wongs arbeten, som däremot givits ut 

i bokform av University press of America. Servant leadership ges också betydelse i litteratur av 

ledarskapsforskare som Nahavandi, Northouse och Yukl. Vidare, och kanske framförallt, kan vi 

se att det går att operationalisera servant leadership och mäta förekomsten, åtminstone med 

enkäter och likertskalor.  
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2.2.4 Närliggande begrepp och teorier 

Hur förhåller sig servant leadership till närliggande begrepp? Följande åtta begrepp nämns  

ofta i samma sammanhang som servant leadership: 

Begrepp/teori Jämförelse med servant 

leadership 

Eventuell koppling 

Spirituellt ledarskap 
(Källa: Fry et. al.) 

Likheter: Ser till ledare och 
följares behov av ”spiritual 
survival”, visioner och 
kärlek. 

Ses som ett paraplybegrepp 
för t.ex. servant leadership, 
etiskt och autentiskt 
ledarskap. 

Karismatiskt ledarskap 
(Källa: van Dierendonck 
och Nuijten) 

Likheter: Ledaren 
formulerar mål; Höga 
förväntningar på följarna. 

Olikheter: Dominans och 
manipulation kan användas 
för att nå målen. 

 

Transformellt ledarskap 
(Källa: van Dierendonck 
och Nuijten samt Graham 
1991) 

Likheter: Utveckla följarna 
som proffs och människor; 
vision och tillit är viktigt. 

Olikheter: Ledaren drar 
med sig följarna för att tjäna 
organisationen; ledaren kan 
öva in metoder för detta. 

 

Etiskt ledarskap 
(Källa: van Dierendonck 
och Nuijten samt Yukl) 

Likheter: Ledaren tjänar det 
allmänna bästa. 

Olikheter: Normativ teori - 
hur ledaren bör bete sig. 

Ses som ett paraplybegrepp 
för t.ex. servant leadership. 

Autentiskt ledarskap 
(Källa: Crossan och 
Mazutis) 

Likheter: Ledaren måste 
vara medveten om, och 
sann mot sig själv. 

Kan ses som en del i servant 
leadership. 

Path-Goal-teori 
(Källa: Nahavandi) 
 

Likheter: Följare har en 
egen drivkraft; Ledare 
behöver bara bana väg. 

Kan ses som en del i servant 
leadership. 

Leader-Member-
Exchange-teori, LMX 
(Källa: van Dierendonck 
och Nuijten) 

Likheter: Ser till dyader av 
en ledare och följare i taget; 
värderar goda och 
ömsesidiga personliga 
förhållanden. 

Kan ses som en de i servant 
leadership. 

Empowerment 
(Källa: Nahavandi) 

Likheter: Följarna behöver 
bemyndigas och bli 
autonoma. 

Kan ses som en del i servant 
leadership. 

Tabell 5, Jämförelser med närliggande begrepp 

Som synes finns skilda åsikter. Till exempel ser Yukl och Fry et. al. helt olika på vilka  

begrepp som underordnas varandra. 
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2.2.5 Tillämpad forskning och kritik 

Sendjaya och Pekerti påvisade 2010 att servant leadership kan förutsäga följares tillit till en 

ledare (Sendjaya och Pekerti 2010 s.658). Hu och Liden gjorde en större studie på arbetslag 

inom banker, och drog slutsatsen att förekomsten/graden av servant leadership korrelerade med 

deras effektivitet(Hu och Liden 2011 s.851). 

DeWaal och Sivro publicerade 2012 en undersökning bland 116st chefer och medarbetare vid 

ett universitet. Den visar att servant leadership förvisso går att mäta, men att det inte korrelerar 

med organisationens prestation. Man kan märka viss påverkan på andrahandsfaktorer, som i sin 

tur skulle kunna påverka prestationen. Påverkan var dock för inkonsekvent mellan de olika 

faktorerna, och verkar i slutänden ha gått om intet. Det är alltså svårt att säga vad servant 

leadership skulle ha för effekt på gruppens output (deWaal och Sivro 2012 s.173). Detta resultat 

motsäger alltså Sendjaya och Pekertis. 

Yukl hänvisar till ett praktiskt problem, ursprungligen påtalat av Anderson 2009 samt Graham 

1991. De menar att en servant leader kan få svårt att medla mellan anställdas och ägares 

intressen då en organisation har finansiella problem (Yukl s.338). Exempel: Under en 

ekonomisk kris kan det krävas av följarna att de biter ihop och arbetar för organisationens bästa 

istället för sitt eget.  Detta kan möjligen mildras i icke vinstdrivande organisationer. 

En svensk studie har gjort, för en magisteruppsats av Hanna Alestam och Susanna Lundberg 

(2009). De behandlar individanpassat ledarskap ur ett servant leadership-perspektiv. De har 

undersökt hur ledare själva ser på sitt individanpassade ledarskap och vilka praktiska svårigheter 

de ser med det. Alestam och Lundberg uppmärksammar en rad risker med att som ledare 

tillämpa servant leadership (s.69-72). Den första risken liknar Andersson samt Grahams kritik 

(ovan). Man kan sammanfatta dem såhär: 

1) Ledaren får svårt att balansera omtanke och relationer visavi prestationskrav. 

2) Ansvaret för allas trivsel och välmående läggs på ledaren. 

3) Medarbetare exploaterar ledarens hjälpsamhet. 

4) Ledaren tvingas försumma sina egna behov av t.ex. fritid och erkännande. 

5) Ledare som inte uppför sig såsom förväntas av en chef kan mista medarbetarnas förtroende. 

Kan man beskylla just servant leadership för detta? Utifrån den servant leadership-litteratur jag 

refererat (kap.2.2.2 till 2.2.3) skulle man ganska lätt kunna bemöta kritiken såhär: 

1) En grupp med en servant leader kommer att prestera bra för att man prioriterar omtanke och 

relationer, inte trots att man gör det. Företag är till för människor och inte tvärt om.  
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2) Detta problem är detsamma under auktoritärt ledarskap som under servant leadership. Det är 

inget som uppstår ur just servant leadership. Snarare bör medarbetarna bemyndigas att ta 

större eget ansvar för sin arbetssituation. 

3) En servant leader är servant first. Han eller hon vill tjänstgöra, men ingen har påstått att detta 

skulle innebära att handgripligen hjälpa till med medarbetares sysslor. Snarare har en servant 

leader ett helikopterperspektiv över verksamheten. 

4) En servant leader måste se till sina egna behov för att kunna fortsätta vara en god ledare på 

lång sikt. Och en servant leader tjänstgör inte för att få något, exempelvis erkännande, från 

andra. Snarare kommer erkännandet inifrån genom att vara sann mot sig själv. 

5) En servant leader är förställer sig inte, utan är sann mot sig själv, det är sant. Men nämnda 

förväntningar på chefsrollen kommer från vår syn på ledarskap som något auktoritärt. 

Servant leadership utgår från följarna, alltså är det hos dem förändringen måste börja, och i 

deras förväntningar. 

Svar på tal alltså! Kanske misstänkt bra svar? Jag anser att det blir svårt att attackera servant 

leadership som begrepp, då det inte gör några anspråk som är tillräckligt konkreta. Det finns så 

att säga inget att slå på. 

Exempelvis Fry et. al. (s.858) och Yukl (s.337) att den empiriska forskningen på servant 

leadership hittills varit liten. 

2.3 Sammanfattning 

Utifrån litteraturstudien kan man notera att 

 ledare inte bara behövs för gruppens handgripliga uppgifter, utan även  

som ett slags andliga ledare för att bygga mening och identitet, 

 ledarens inre drivkrafter påverkar hur ledaren löser detta byggande,  

 servant leadership fokuserar på vilka drivkrafter som gör en god ledare  

för sin egen, gruppens, organisationens och samhällets skull, 

 servant leadership inte fokuserar på vad ledaren handgripligen gör, 

 utövande av servant leadership står i tydlig kontrast till command leadership, 

 servant leadership definierats och operationaliserats i kvantitativa  

studier, och att man i vissa har uppmätt god validitet och reliabilitet, 

 servant leadership har vunnit viss acceptans hos ledarskapsforskare, 

 den empiriska forskningen om servant leadership är begränsad och delvis tvetydig. 
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3 Fallstudie: Presentation och metod 

Studieobjektet är en spaningsgrupp vid ett av Hemvärnets underrättelsekompanier. Studiens 

genomfördes under november 2012. 

För att möjliggöra ett slags triangulerande analys, har jag gjort tre mindre delstudier: 

A. Deltagande observation vid en av gruppens fältövningar, i syfte att  

- bilda mig en egen uppfattning om gruppens ledarskap som fenomen, 

- testa om och hur servant leadership kan observeras. 

B. En enkätundersökning med gruppens soldater, i syfte att  

- replikera tidigare forskning, 

- ytligt undersöka hur soldaterna (följarna) uppfattar gruppchefens ledarskap, 

- testa enkäter som verktyg för att mäta servant leadership. 

C. En intervju med gruppens chef, i syfte att 

- undersöka hur gruppchefen själv ser på sitt ledarskap, 

- konkretisera och ta fram exempel på indikatorer för servant leadership, 

- testa intervju som verktyg för att mäta servant leadership. 

Vad för slags ledarskap som utövas i den studerade gruppen är förvisso ett resultat, men måste 

här ses som ett exempel; på sätt och vis ett slags biprodukt. Svaret på uppsatsens 

forskningsfråga kommer snarare att utgöras av mina erfarenheter av att använda servant 

leadership i praktiken: Vad man kan förvänta sig för slags resultat, dess pålitlighet och möjliga 

tolkning. 

I de tidigare studier som jag funnit och redovisat under litteraturstudien, använder man 

enkätundersökningar genomgående. (Reed et. al s.426, van Dierendonck och Nuijten s.256, 

Page och Wongs bilagor, Fry et. al s.844) Både ledare och följare undersöks genom att ta 

ställning till påståenden och göra skattningar efter en likertskala (se kap.2.2.3 och 2.2.5). 

Påståendena skiljer sig mycket litet mellan olika forskarlag. Detta bidrar till jämförbarhet och 

har underlättat utformningen av mina egna undersökningar. Man kan dock ifrågasätta hur väl 

man kan mäta en ledares egna motiv utifrån vad följarna kan observera, eller utifrån beteenden 

som påverkas av ett oräkneligt antal faktorer. Framförallt, och som också framförts som kritik, 

finns ett problem i att man bara jämfört kvantitativa data, men inte rett ut vad man egentligen 

mäter. Man tycks inte kunna redogöra för vad siffrorna har för betydelse i det studerade 

ledarskapet och tvärt om (se kap.2.2.5). 

Delstudie B är ett nedskalat försök att replikera tidigare forskning, och ligger så att säga i 

brännpunkten för de andra delstudierna samt litteraturstudien. Fallstudiens kraft och tid har 

framförallt investerats i delstudie A. 
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I delstudie A och C testas servant leadership på ett sätt som jag anser saknas helt i tidigare 

forskning: 1) Jag provar begreppets tillämpbarhet genom kvalitativa studier, och 2) Jag jämför 

kritiskt kvalitativa data med kvantitativa. Tidigare har man förlitat sig på statistiska mått, som 

mäter operationaliserade indikatorer mot varandra. 

3.1 Metod, övergripande 

3.1.1 Replikering  

Som tidigare nämnts har de flesta tidigare studier genomförts som enkäter med likvärdiga 

påståenden och skalor. I min studie har jag utgått ifrån Page och Wongs konceptuella ramverk 

för att mäta servant leadership, eftersom deras publikationer 

 redovisar vilken servant leadership-parameter som mäts med respektive  

enkätpåstående (se bilaga 3), 

 innehåller flest frågor att välja bland, 

 omfattar en lista över motsatsförhållanden mellan ”command leadership”  

och servant leadership (Se bilaga 1). 

3.1.2 Beskrivning av studieobjekt 

Studieobjektet är en spaningsgrupp i ett av Hemvärnets underrättelsekompanier. Gruppen består 

av sex soldater och en gruppchef, Christoffer. Man är kontrakterade för åtta gemensamma 

övningsdygn per år, och förväntas också att ställa upp vid större bränder, översvämningar eller 

skallgångskedjor. Under de åtta kontrakterade dygnen övar gruppen samlat, men vid frivilliga 

utbildningar och övningar kan sammansättningen variera. Christoffer försöker att vara med vid 

de allra flesta tillfällena, för att vara ”ett nav” som han uttrycker det. Hans kontrakt är på tio 

övningsdygn. Förutom att föra befäl på plats, har han uppgifter mellan gruppens övningar: Han 

administrerar gruppens materiel, utvärderar och föreslår utbildningar/övningsinslag, samt håller 

soldaterna informerade om vad som försiggår i förbandet.  

Deltagande i Hemvärnet är frivilligt. En utbildningspremie om ca 7 000kr får dock ses som ett 

visst ekonomiskt incitament. Gruppchefer får ytterligare ca 2 500kr. Man förnyar sitt kontrakt 

en gång om året. Kontraktsbrott leder till indragen utbildningspremie. 

Christoffer gjorde sin värnplikt som soldat, och har själv kompletterat med 

gruppchefsutbildningar. Två av hans soldater gjorde sin värnplikt som gruppchefer, men har 

inga planer på att ta chefsbefattningar i Hemvärnet. Alla medlemmar i gruppen är män. Deras 

erfarenheter är tämligen varierande: Två av dem har barn, en annan har just flyttat hemifrån; 

någon har arbetat inom hemtjänst, en annan har gjort FN-tjänst. Alla utom en har gått eller går i 

skrivande stund en akademisk utbildning. En av soldaterna har varit med i Hemvärnet ca två år, 

men de flesta inklusive Christoffer har varit med längre. 
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3.1.3 Val av studieobjekt 

Mina främsta skäl till att välja just en hemvärnsgrupp som studieobjekt: 

 Jag själv är med i Hemvärnet sedan några år, och kunde relativt lätt hitta en gruppchef som 

ställde upp på min studie. För att kunna förvänta sig ärliga svar på den typ av frågor jag 

behövt ställa, är det antagligen bra att vara någorlunda bekant med informanterna. 

 Mina erfarenheter i Hemvärnet var en anledning till att jag fick upp ögonen för servant 

leadership. Mina erfarenheter därifrån fick mig, så att säga, att uppmärksamma vissa vita 

fläckar på ledarskapskartan. 

 Jag sökte ett studieobjekt som bjöd på många och varierande ledarskapssituationer. En 

militär gruppchef interagerar ständigt med sina underordnade, både i ord och handling, och 

på många olika sätt. 

 Mina erfarenheter av Hemvärnet är att man är medveten om samt artikulerar 

ledarskapsfrågor i högre grad än på de flesta arbetsplatser. Fry et. al. skriver att ”det militära 

är ett laboratorium för ledarskapsteorier” (s.854, min översättning). Angående USA:s armé 

menar Fry et. al. till och med att man har ”adopterat ett spirituellt ledarskap, om än uttryckt i 

andra termer” (s.854, min översättning). 

 Mål och mening är särskilt viktigt i Hemvärnet. Bakom ganska lättsamma övningsmål finns 

ett allvar i vad som förväntas ”om vi verkligen behövs”, som en av soldaterna uttrycker det. 

Fry et. al. skriver om USA:s armé att ”Army leaders must inspire soldiers to a higher sense 

of calling and membership […]”. (Fry et. al. s.836) Försvarsmakten har en värdegrund som 

är tydligare artikulerad än på de flesta arbetsplatser: Chefer och soldater förväntas värna om 

Försvarsmaktens trovärdighet, och ska verka för öppenhet, resultat och ansvar 

(Försvarsmakten u.d.) . 

 Jag tror att utomstående kan relatera till denna typ av grupp och ledarskap. Även om 

åsikterna om Armén i stort, och om Hemvärnet i synnerhet, kan gå isär så har ändå de flesta 

en uppfattning. 

3.1.4 Going native 

Jag är alltså själv med i Hemvärnet sedan några år tillbaks. Jag tillhör samma kompani som den 

undersökta spaningsgruppen, men som signalist och vid en annan pluton. Genom detta känner 

jag informanterna, åtminstone till namn och utseende, sedan innan. Två av dem är jag ganska 

väl bekant med, däribland gruppchefen.  

Att gå under ytan på en organisation som man själv känner och är känd i, ”going native”, kan 

vara problematiskt. Personliga erfarenheter är dock inte uteslutande negativt, utan kan tvärtom 

ge både access och förtrolighet (Svensson och Starrin 1996 s.28). Detta har kommit till uttryck i 

min studie genom att informanterna varit mycket tillmötesgående samt intresserade av  
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mitt arbete. Stephenson och Greer (refererade i Svensson och Starrin s.88) ställer fem frågor 

som forskare bör överväga då de studerar kända miljöer: 

 Riskerar jag att missa något i bekanta miljöer? 

 Kommer informanterna att vinkla sin information annorlunda? 

 Får jag bättre tillgång i bekanta miljöer? 

 Kan jag undvika rollkonflikter? 

 Kan jag distansera mig? 

Jag har försökt att bära dessa faktorer i minnet under studien, men de har naturligtvis ändå 

påverkat min observation i någon mån.  

3.2 Delstudie A, Deltagande observation 

Syftet med denna delstudie var att  

 bilda mig en egen uppfattning om ledarskapet i spaningsgruppen för att senare  

kunna granska intervju- och framförallt enkätsvar (delstudie B resp. C) kritiskt, 

 testa om servant leadership går att observera. 

Delstudien genomfördes som en deltagande observation under en stor övning. 

3.2.1 Genomförande 

Övningen som gruppen deltog i var formell, dvs. indelad i moment. Inget ”rollspel” pågick över 

tiden och man höll ingen beredskap för figurerade fiender. Övningen pågick under fyra dygn, 

torsdag till söndag och jag följde gruppen under hela tiden. Gruppen och jag själv sov i ett stort 

tält med kamin. Övningsmomenten var framförallt i strid i grupp. Övningsserien avslutades med 

ett samordnat kompanistridsmoment.  

Mina förberedelser inför delstudien var litteraturstudien ovan. Observationsguider jag bar med 

mig bestod av papper med tidigare nämnda enkätpåståenden (alltså Reed et. al s.426, van 

Dierendonck och Nuijten s.256, Page och Wongs bilagor, Fry et. al s.844), samt Page och 

Wongs lista över motsatsförhållanden mellan ”command leadership” och servant leadership.  

Då jag observerade något av intresse tog jag anteckningar och försökte att förstå det utifrån 

mina guider. Detta visade sig vara svårare än jag trott: Det gick att observera hur Christoffer 

agerade, påverkade och interagerade med sina soldater, men det var i stort sätt omöjligt för mig 

att vara säker på varför han gjorde som han gjorde. Mer om detta under Resultat. 

Som observatör höll jag mig så nära gruppchefen som möjligt. I praktiken innebar detta en 

balansgång mellan distans och undersökningseffekt. Jag klädde mig som soldaterna i 

fältuniform, dock utan stridsutrustning. Jag bar även ett blågult band runt höger överarm - en 
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markering som i Armén betyder ungefär ”observatör/instruktör, ej figurant i övningen”.  

Med tillåtelse från plutonchefen (alltså Christoffers chef) fick jag delta även under 

övningsmomenten, förutsatt att jag följde med i gruppens rörelser utan att störa.  

I efterhand har jag noterat två mycket positiva bieffekter med att inleda med deltagande 

observation: 1) Jag fick många bra fenomen att diskutera och exemplifiera utifrån vid intervjun, 

och 2) Jag fick en känsla för kontexten, som hjälpt mig att utforma efterföljande två delstudier, 

och över huvud taget förstå svar och kommentarer. 

3.2.2 Dold observation 

Gruppchefen hade informerats på förhand och givit samtycke till min observation, dock utan att 

få veta vilken teori jag tänkt studera. Mitt hemlighetsmakeri var för att han inte skulle läsa in sig 

på ämnet och/eller ändra något i sin ledarskapsutövning. Soldaterna fick höra att jag följde med 

som observatör för en annan pluton som ville se hur de övade. I soldaternas fall genomförde jag 

alltså dold observation utan samtycke. Detta får anses litet vanskligt, men har visst stöd i 

Vetenskapsrådets undantag till informationskravet (Vetenskapsrådet 2002 s.7), i och med att  

1) Förhandsinformation skulle äventyra undersökningens syfte, 2) Det förelåg ingen risk för 

obehag eller skada och 3) Informanterna informerades omedelbart efter delstudien. Min relativa 

hållning till informationskrav visavi dolda studier får också stöd hos Denzin och Lincoln 

(refererade i Svensson och Starrin s.34): Dolda studier kan vara rimliga ”om frågorna har sitt 

ursprung i forskarens egna erfarenheter”, och om resultaten delas med deltagarna och kan stärka 

dem. Min förhoppning är att denna uppsats kan stärka deltagarna genom att bidra med en ny och 

konstruktiv medvetenhet om deras ledarskap. Samtliga soldater uttryckte sitt gillande, och 

ställde också upp på den följande enkätundersökningen.  

3.3 Delstudie B, Enkätundersökning 

Syftet med denna delstudie var att 

 replikera tidigare forskning och generera egna exempel på enkätresultat, 

 ytligt undersöka hur gruppens soldater uppfattar Christoffers ledarskap, 

 testa enkäter som verktyg för att mäta servant leadership. 

Denna delstudie har syftat till att replikera tidigare enkätundersökningar om servant leadership. 

Vissa särskilt angelägna ändringar har gjorts i förhållande till originalen (se kap.3.3.1 nedan). 

I övrigt har jag försökt att använda verktygen så likt som möjligt både på gott och ont. 

Delstudien genomfördes efter delstudie A, som en elektronisk enkät online, med 

spaningsgruppens sex soldater som respondenter. Hela enkäten redovisas under bilaga 4. 
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Enkäten e-postades som en bifogad länk i ett informerande brev (se bilaga 5). Respondenterna 

var anonyma. 

Observera: Angående denna delstudie används ordet ”enkät” för att beskriva undersökningens 

utformning snarare än dess ambition. Detta gäller även fortsättningsvis då jag refererar till min 

enkät eller delstudie B. En enkät förväntas ofta bidra med kvantitativa data (Denscombe 2009 

s.55). Min (kraftigt) nedskalade enkät är kvantitativ i bemärkelsen Svar i siffror. Däremot är den 

inte kvantifierbar, alltså i bemärkelsen Objektivism, Generaliserbarhet eller Möjlighet att 

beräkna kausalitet. 

En avgörande skillnad mot Page och Wong m.fl. är att enkäten delats ut till sex respondenter 

istället för ett hundratal. Detta påverkar naturligtvis tillförlitligheten i mina resultat. För 

fallstudien i stort är implikationerna mindre:  

 Själva hantverket med enkätverktyg för servant leadership hade sannolikt inte påverkats i 

någon betydande utsträckning av att mejla ut fler enkäter. 

 Siffrorna fungerar som exempel på ett kvantitativt resultat, och behöver inte stödja  

några slutsatser om själva studieobjektet.  

 Kvantitativt godtagbar statistik hade krävt fler respondenter, utanför den undersökta  

gruppen (sex soldater), och alltså inte höjt tillförlitligheten angående själva studieobjektet. 

För att undvika bortfall har jag ringt och mejlat i förväg för att passa in enkätutskicket till 

respondenternas lediga tid, samt delat ut premier till de som deltagit. 

3.3.1 Enkätutformning 

Mina förberedelser för denna delstudie bestod i litteraturstudien och den deltagande 

observationen ovan. Enkätpåståendena baserades på litteraturstudien, framförallt på Page och 

Wong. Påståendena användes också till intervjun i delstudie C. En pilotstudie gjordes med två 

soldater i samma kompani, för att försöka höja kvaliteten på påståendena. Deras feedback 

resulterade i att jag ändrade några formuleringar, skrev en tydligare inledning och delade 

enkäten över två webbsidor inför den slutgiltiga versionen. 

I utformningen av enkätpåståendena har jag utgått ifrån Page och Wongs enkät (se bilaga 3) och 

försökt att översätta dem till svenska med så små ändringar som möjligt. Detta för att öka 

möjligheterna till jämförelser. Jag har vänt på påståendena för att passa soldatens perspektiv, 

alltså de är inte ställda i jagform. För att inte trötta ut respondenterna valde jag ut 25 särskilt 

intressanta påståenden utav de ursprungliga 99. Några av dessa var mycket lika varandra ur 

respondentens perspektiv. Dessa har jag tagit mig friheten att slå ihop, vilket resulterat i 21 

påståenden i den slutliga enkäten. Jag har också ansett det nödvändigt att göra nedanstående 

ändringar utifrån Page och Wongs original.  
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Till min enkät har jag 

 delat in påståendena efter teman istället för parametrar. Detta borde kännas mer naturligt för 

respondenterna och inte leda dem i sina svar.  

 fokuserat på sådant som av andra forskare och Greenleaf själv anser vara särskilt viktigt i 

servant leadership. 

 bara ställt frågor som jag kunnat förvänta mig någorlunda ärliga svar på. 

 använt en femgradig skala istället för sju, eftersom antalet fördelade svar var begränsat av 

spaningsgruppens storlek. 

 språkligt flyttat påståendena till kontexten spaningsgrupp, till exempel genom att använda 

uttrycken ”grupp”, ”Christoffer”, ”som gruppchef” och dylikt. 

 inte avslöjat vilken ledarskapsteori som undersökts, förrän i efterhand. 

 undvikit sådant som respondenterna egentligen inte har någon insyn i. Man kan notera att 

sådana påståenden finns med i den tidigare forskning jag refererat till. Exempelvis Reed 

(s.426, påstående 17): ”[The leader] seems able to tell if something is going wrong in the 

organization”. Jag menar att följarna endast märka detta om det manifesteras i  

handling - dvs. när/om ledaren reagerar på problemet. De kan rimligtvis inte veta vad 

ledaren tror/anar men håller inom sig. 

 valt bort påståenden som är allmängods, alltså inte är unikt för servant leadership. 

Exempelvis påstående XI:5 - Att chefen försöker skapa gruppsammanhållning och bjuder på 

tårta när någon fyller år borde inte vara unikt för en servant leader; Eller fråga IX:3 -  

”[…] I do not hesitate in making difficult decisions” - Nej, och det gör antagligen inte en 

psykopat heller för den delen! 

3.4 Delstudie C, Intervju 

Syftet med denna delstudie var att 

 undersöka hur Christoffer själv ser på sitt ledarskap, för att kunna  

jämföra detta med enkätsvar från delstudie B, 

 konkretisera och ta fram exempel på indikatorer för servant leadership, 

 testa om servant leadership kan undersökas genom intervjuer. 

Intervjun med gruppchefen Christoffer utgick från samma påståenden som enkäten, men gav 

mig möjligheten att diskutera, konkretisera och exemplifiera dessa. 
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3.4.1 Genomförande 

Intervjun genomfördes efter delstudie B, på plats hemma hos Christoffer, och tog ca 2h. 

Intervjuguiden bifogas som bilaga 6. För varje påstående gjordes följande: 

1) Christoffer gjorde en instinktiv självskattning enligt samma likertskala som enkäten ovan. 

2) Jag bad Christoffer att motivera sin skattning och exemplifiera. Detta ledde till en 

diskussion, där jag också fick tillfällen att förklara och förtydliga mig. 

3) Christoffer fick möjlighet att ändra sin självskattning. 

Alltså genererade intervjun både matematiska värden (självskattningar) och kvalitativt material. 

I slutet bad jag Christoffer berätta hur han upplevt intervjun; om han hade några synpunkter 

eller förslag. 

3.4.2 Intervjuutformning 

Mina förberedelser till intervjun bestod framförallt i att ta fram en intervjuguide, vilket gjordes 

parallellt med enkäten, och enligt samma premisser (se delstudie B ovan). Jag gjorde också en 

pilotstudie som telefonintervju med en annan gruppchef vid samma kompani. Den visade att 

indelningen i teman istället för Page och Wongs parametrar var mycket lämplig för intervjun, då 

den möjliggjorde en diskussion som passerade påståendena naturligt snarare än att hoppa mellan 

dem. Några påstående behövde omformuleras för att bli tydligare. I bilaga 6, Intervjuguide 

framgår vilka av Page och Wongs parametrar som undersöks med respektive påstående. 

Intervjupåståendena följer samma ordning som enkäten från delstudie B, för att kunna jämföras. 

Undantag är  

 påstående 4:d (Motsvarande Page och Wongs påstående II:1), som inte tagits med i enkäten. 

Detta på grund av att jag inte anser att soldaterna kan ha tillräcklig insyn i vad Christoffer 

känner inför ett sådant val (att avgå som gruppchef till förmån för någon mer kvalificerad). 

Frågan är dock alltför relevant för att utelämna helt. 

 inledande fråga 1:c och 1:d, ställdes enbart vid intervjun. 

 vid intervjun diskuterades varje påstående, men inget utrymme gavs för kommentarer till 

respektive påståendegrupp/tema.  



Servant leadership C-uppsats i Företagsekonomi Södertörns Högskola 

Klas Eklund 2013-02-01 Sida 34 (75)   

4 Fallstudie: Resultat och tolkning 

Min tanke är att styrkor och svagheter med begreppet servant leadership kommer att visa sig där 

mina resultat och erfarenheter överensstämmer respektive skiljer sig från varandra. I detta 

avsnitt kommer jag därför att jämföra resultaten i de tre empiriska delstudierna med varandra 

samt med litteraturstudien. Enkäten, själva replikan, är i fokus och kommer att ansättas med 

resultat från de två mer djupgående delstudierna. Inledningsvis presenteras och diskuteras 

matematiska värden från enkät och intervju. Därefter följer en tolkning av resultaten, med fokus 

på själva undersökningsarbetet. 

Resultaten från de tre delstudierna presenteras och jämförs i sin helhet under bilaga 7. För denna 

uppsats är det mer intressant hur jag kunnat tolka resultaten, än vad dessa består i. För 

Christoffer och hans soldater däremot kan fallstudiens resultat förhoppningsvis komma till nytta 

genom att tillföra nya perspektiv och en ökad medvetenhet om gruppens ledarskap. Mina 

tolkningar av detta (se bilaga 7) är tentativa och bör ses som ett slags biprodukt till fallstudien. 

De presenteras alltså främst för informanternas skull.  

4.1 Skattningar från delstudie B och C 

På följande två sidor presenteras skattningarna från delstudie B och C. Dessa är gjorda på den 

femgradiga likertskalan (1 till 5 = Instämmer inte alls till instämmer helt.).  

Då sampeln är liten är matematiska spridningsmått inte tillämpliga för redovisning. För att ändå 

ge läsaren en känsla för svarens fördelning är tabellen formaterad så att hög förekomst av ett 

svarsalternativ visas i mörk cellfärg och tvärt om. Svarsalternativen redovisas på rad, för att 

åskådliggöra var respondenternas svar överensstämmer eller avviker från varandra. Datan som 

redovisas har sammanfattats till antal givna svar i respektive alternativ. 
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P
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r. 

Påstående, i enkät respektive intervju 

Antal svar av respektive 
svarsalternativ 

alt. 
1 

alt. 
2 

alt. 
3 

alt. 
4 

alt. 
5 

2:a) 

Enkät: Som gruppchef tar han åt sig mer av  
ansvar än av prestige.    

3st 3st 

Intervju: Att vara gruppchef är ett ansvar  
snarare än en tjänst/roll.    

1st 
 

2:b) 

Enkät: Han försöker att förstå mig snarare än  
att förklara för mig.  

2st 3st 
 

1st 

Intervju: Jag strävar efter att förstå mina  
soldater snarare än att bli förstådd.   

1st 
  

2:c) 

Enkät: Han jobbar för gruppens bästa  
snarare än sitt eget.    

2st 4st 

Intervju: Jag jobbar för gruppen snarare än  
mig själv.    

1st 
 

2:d) 

Enkät: Han offrar personliga intressen för  
gruppens harmoni och framgång.   

1st 2st 3st 

Intervju: Jag offrar personliga intressen för  
gruppens harmoni och framgång.     

1st 

3:a) 

Enkät: Snarare än att klandra mig, hjälper han  
mig att lära mig av mina misstag.  

1st 1st 3st 1st 

Intervju: Jag hjälper soldaterna att lära av  
sina misstag snarare än att klandra dem.    

1st 
 

3:b) 

Enkät: Han uppmuntrar mig att ta initiativ,  
även då jag riskerar att misslyckas.   

1st 2st 3st 

Intervju: Jag uppmuntrar mina soldater att ta  
initiativ, även om de riskerar att misslyckas.     

1st 

3:c) 

Enkät: Han bidrar till min personliga utveckling  
(alltså inte bara som proffs/soldat).  

3st 
 

1st 2st 

Intervju: Jag bidrar till soldaternas personliga  
utveckling.   

1st 
  

3:d) 

Enkät: Han har inga favoritsoldater, utan  
uppmärksammar oss lika mycket var och en.    

4st 2st 

Intervju: Jag har inga favoritsoldater, utan för- 
söker att uppmärksamma var och en lika mycket.  

1st 
   

3:e) 

Enkät: Han är en person som jag kan vända mig  
till med personliga/känsliga problem. 

2st 1st 
 

3st 
 

Intervju: Mina soldater vänder sig till mig med  
personliga problem.   

1st 
  

4:a) 

Enkät: Han tycks uppskatta och ta åt sig av  
kritik.    

2st 4st 

Intervju: Jag uppskattar kritik, och använder den  
för att bli bättre.     

1st 

4:b) 

Enkät: Han erkänner sina fel och svagheter för  
oss soldater.    

2st 4st 

Intervju: Jag erkänner mina fel och svagheter  
för mina soldater.    

1st 
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Påstående, i enkät respektive intervju 

Antal svar av respektive 
svarsalternativ 

alt. 
1 

alt. 
2 

alt. 
3 

alt. 
4 

alt. 
5 

4:c) 

Enkät: Han uppmuntrar mig att komma med egna  
idéer även om de utmanar hans egna.   

1st 2st 3st 

Intervju: Jag ser gärna att soldater kommer med  
egna idéer och utmanar mina egna.    

1st 
 

4:d) 

Endast intervjufråga. Används ej för vidare 
jämförelser/medelvärden.      

Intervju: Jag är beredd att avgå till förmån för en  
mer kvalificerad chef.    

1st 
 

5:a) 

Enkät: Han leder genom att influera och övertyga  
snarare än att beordra och bestämma.  

1st 
 

4st 1st 

Intervju: Jag leder hellre genom att influera och  
övertyga, än genom att beordra och bestämma.    

1st 
 

5:b) 

Enkät: Hans lösningar är oftast hjälpsamma och  
effektiva.    

4st 2st 

Intervju: Mina soldater accepterar mina lösningar  
för att de är hjälpsamma och effektiva.    

1st 
 

6:a) 

Enkät: Han lever själv upp till sina principer och  
värderingar.   

2st 2st 2st 

Intervju: Jag lever upp till mina egna principer  
och värderingar.    

1st 
 

6:b) 

Enkät: Han kompromissar inte med sina principer  
till förmån för effektivitet.  

2st 2st 1st 1st 

Intervju: Jag kompromissar inte med etiska  
principer för att nå framgång.    

1st 
 

6:c) 

Enkät: Han föregår med ett gott exempel för oss  
soldater.   

1st 1st 4st 

Intervju: Jag leder genom att själv föregå med  
gott exempel.     

1st 

6:d) 

Enkät: Han ber inte oss soldater om något som  
han inte skulle göra själv.    

1st 5st 

Intervju: Jag ber inte soldaterna att göra något  
jag inte skulle göra själv.     

1st 

7:a) 

Enkät: Han förmedlar en inspirerande bild av  
förbandets mål och mening.  

1st 2st 2st 1st 

Intervju: Jag inspirerar soldaterna genom att  
förmedla min bild av förbandets mål och mening.    

1st 
 

7:b) 

Enkät: Han verkar ha en idé om förbandets  
bidrag till samhället.  

1st 2st 3st 
 

Intervju: Mitt förband och mitt ledarskap bör gynna  
samhället snarare än mig själv.      

1st 

7:c) 

Enkät: Han formulerar klara och realistiska mål för  
oss, enskilt och som grupp.  

1st 1st 2st 2st 

Intervju: Jag sätter klara och realistiska mål för  
gruppen och mina soldater.    

1st 
 

Tabell 6, Enkät- och intervjuskattningar 

  



Servant leadership C-uppsats i Företagsekonomi Södertörns Högskola 

Klas Eklund 2013-02-01 Sida 37 (75)   

4.1.1 Angående svarens fördelning 

Observera att det låga antalet respondenter begränsar resultatets signifikans. Nedanstående 

siffror är egentligen inte kvantifierbara. I och med detta bör man vara återhållsam med 

statistiska mått. För denna uppsats är siffrorna ändå värdefulla som exempel på vad resultaten 

ifrån en enkätundersökning av servant leadership kan tänkas innehålla - alltså resultatens typ, 

inte dess värden. 

Över lag kan man konstatera att de flesta svaren är fördelade längs den högra delen av skalan, 

dvs. hög skattning. Påstående 2:b är undantaget. Lägst spridning återfinns vid de högsta 

skattningarna, exempelvis påstående 2:a, 2:c, 3:d, 4:a, 4:b, 5:b och 6:d. 

Vissa påståenden har hög spridning. Där förekommer svar i upp till fyra av de möjliga fem 

alternativen. För de flesta påståenden kan man ana en centraltendens, alltså att soldaterna är av 

ungefär samma mening. Påstående 3:c och 3:e måste ses som undantag ifrån detta, då flera svar 

är fördelade på de högsta och de lägsta alternativen. 

De allra flesta av Christoffers självskattningar ligger inom ett skalsteg från soldaternas, sett till 

både medelvärde och typvärde. Hans egen totalskattning, alla påståenden sammanräknat, skiljer 

sig knappt från soldaternas gemensamma skattning. Den totala differensen, påstående för 

påstående mellan Christoffers egna kontra soldaternas gemensamma skattningar, är drygt elva
5
. 

Mertalet av påståendena tycks ha tolkats och bedömts ganska lika av Christoffer kontra 

soldaterna, åtminstone sett till enkätens centraldendenser (medel- och typvärden). Det kan 

tolkas som ett positivt resultat angående Christoffers ledarskap: Han förefaller utöva sitt 

ledarskap på ett sätt som han själv förstår, står för och/eller förmedlar till soldaterna. 

För att ytligt undersöka de enskilda soldaternas generella uppfattning om Christoffer, kan man 

också dela in resultaten per respondent istället för per påstående: Totalpoängen för en 

respondent i taget är då 73, 75, 82, 83, 89 respektive 101, att jämföra med maximal poäng, 105 

(21 påståenden x 5 möjliga). Detta kan tolkas som att soldaterna generellt sett har en positiv bild 

av Christoffer, åtminstone avseende enkätpåståendena.  

Flera påståenden har besvarats med ettor eller tvåor, dvs. låg skattning. Detta kan tolkas som att 

soldaterna inte ”kryssat högt” bara för att de generellt sett tycker om Christoffer. 

  

                                                           
5 Soldaternas skattningar jämförda som aritmetiskt medelvärde och som typvärde. Båda ger ungefär samma resultat. 
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4.2 Tolkning av resultat från delstudie A, B och C 

4.2.1 Observera, mäta, förstå och verifiera 

I min tolkning har jag jämfört resultat från litteraturstudien samt hela fallstudien. 

Först har jag försökt att identifiera indikatorer för servant leadership från min deltagande 

observation. Inga indikatorer (se bilaga 1 och 3) har kunnat iakttas enbart på detta sätt. Det vill 

säga: Delstudie A hade inte gjort mig klokare om det inte varit för delstudie B och framförallt 

C. Snarare missförstod jag två fenomen totalt: 1) Att Christoffer körde gruppens bil och lät 

soldaterna sova berodde antagligen inte på tjänstvillighet (se tabell 4), och  

2) Att han var noggrann med att ge detaljerade order berodde antagligen inte på att han undviker 

delat beslutsfattande (se tabell 4). 

Därefter har jag tittat på enkätresultaten. Samtliga indikatorer har gått att mäta med enkäten (se 

kap.4.1). Exempelvis har påståenden om delat beslutsfattande och ödmjukhet skattats högt. Jag 

har dock inte kunnat förstå vad jag faktiskt har mätt med avseende på måttens praktiska 

betydelse. Några av soldaternas kommentarer till enkäten kan bidra till viss exemplifiering. 

Sedan har jag försökt att förstå enkätresultaten utifrån intervjun med Christoffer (se bilaga 7). 

Samtliga påståenden har gått att exemplifiera. Ett par av dessa exempel är att Christoffer 

försöker att vara föregångsman genom att ta på sig betungande uppgifter, samt att han arbetar 

för delat beslutsfattande på så vis att han uppskattar soldaternas åsikter i beslut som rör 

gruppen. Denna förståelse utgår såklart från honom själv, och begränsas till just de specifika 

exempel vi diskuterade. Alltså finns ännu frågetecken angående hur soldaterna resonerat kring 

sina svar. Deras kommentarer till enkäten har underlättat i vissa fall.  

Slutligen har jag försökt att verifiera eller avfärda Christoffers konkreta exempel utifrån mina 

gjorda observationer (se bilaga 7). Detta har gått för ungefär hälften av alla påståenden (12 st.). 

Här har jag alltså bara kunnat ta ställning till de observerbara delarna, till exempel angående hur 

Christoffer tar åt sig av och använder kritik: Här kunde jag observera att han tog kritik på ett bra 

sätt, men egentligen bara ana mig till hur han sedan använder den. Observationer av Christoffers 

föregångsmannaskap bestod till exempel då han själv deltog i nattpatrullen. Hans delade 

beslutsfattande kunde observeras exempelvis i att han bjöd in till diskussioner, samt under dessa 

ändrade åsikt. Icke observerbara fenomen var till exempel soldaternas ”personliga utveckling” 

och Christoffers visioner. 
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4.2.2 Diskrepanser 

Då jag jämfört intervjuresultaten med definitionerna av servant leadership (kap.2.2.2 och 2.2.3) 

har jag noterat två diskrepanser, eller avsteg om man så vill. Christoffer avviker från 

idealmodellen för servant leaders i två grundläggande avseenden: 

 Han är inte med i Hemvärnet i första hand för att bidra till samhället, community.  

 Hans vilja att vara chef kommer inte i första hand ur en vilja att tjäna, servant first.  

Trots dessa avsteg har han fått höga skattningar och en hög totalpoäng.  

4.2.3 Oförutsedda faktorer 

Materialet från intervjun visar att vissa påståenden kan ha varit olämpliga som mått på servant 

leadership på grund av att de begränsas av faktorer som inte borde tillåtas påverka resultatet. 

Detta eftersom faktorerna inte utgår från Christoffers eller soldaternas vilja och drivkrafter. 

Skattningarna för påstående 2:b (Förstå hellre än förklara) har antagligen skattats lågt pga. att 

Christoffer vill ge ingående förklaringar. Denna vilja kommer i sin tur från en vilja att alla ska 

förstå varför man gör saker, och därigenom känna sig delaktiga. Sann servant leadership-anda, 

låg servant leadership-poäng.  

Skattningarna för påstående 3:c (Bidrar till personlig utveckling) påverkas antagligen av att 

Christoffer bara träffar sina soldater några gånger om året. Skattningarna för påstående 3:e 

(Någon man kan vända sig till med personliga problem) påverkas antagligen av att man inte har 

särskilt nära personliga relationer. Detta kan i sin tur bero på att man bara träffas några gånger 

om året. Alltså, oavsett Christoffers eventuella inflytande eller välvilja samt soldaternas 

ambitioner eller förtroende, begränsas påverkansmöjligheterna av tiden. 

4.2.4 Tolkningsutrymme 

Under intervjun krävde vissa påståenden omfattande förklaringar, förtydliganden och 

diskussioner för att Christoffer skulle förstå dem på rätt sätt (läs: mitt sätt). Christoffer tyckte 

över lag att det gick bra att ta ställning till intervjupåståendena. Han utnyttjade sin chans att 

ändra sin skattning vid ett tillfälle, men tyckte ändå att det var bra att få diskutera och förtydliga 

respektive påstående. Vid några tillfällen förstod han påståenden på ett nytt sätt efter att vi 

diskuterat det, men i de fallen ”råkade” den ursprungliga skattningen ändå vara rätt siffra.  
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Påstående 6:a och 6:b (Avsteg från egna respektive etiska principer) var svåra att förstå eftersom 

Christoffer först behövde reda ut vad dessa principer skulle kunna bestå i för hans del. Först 

därefter kunde han ta ställning till påståendena. Jag påstår att den här typen av uttryck, 

principer, kan tolkas mycket olika från person till person, särskilt om ingen intervjuare närvarar. 

Också uttryck som ”personlig utveckling” lämnar mycket stort tolkningsutrymme. 

Att se sitt ledarskap som ett ansvar eller en roll (påstående 2:a) kan missuppfattas just inom det 

militära. Vare sig man vill eller inte så kommer varje befattning med en hel uppsättning tydligt 

uttalade krav och förväntningar. 

Påstående 3:d (Har inga favoritsoldater) skattades mycket olika av Christoffer respektive 

soldaterna. Soldaterna anser att Christoffer inte har några sådana. Christoffer själv tolkade 

frågan mer som att det handlade om likabehandling. Han tycker att han uppmärksammar och 

uppskattar alla sina soldater lika mycket, men på mycket olika sätt; Samma respekt - olika 

behandling. Här hade jag som intervjuare såklart kunnat föra ett mer övertalande resonemang 

för min förutbestämda tolkning och alltså en högre skattning. Tydligheten i påståendet går ändå 

inte att rädda då det används i en enkät: Ska man svara med hänsyn till ledarens värderingar 

eller till vad hon eller han uttryckt/visat? 

Soldaterna som besvarat enkäten har inte haft någon hjälp alls att tolka påståendena, alltså måste 

man ytterligare ifrågasätta giltigheten i dessa resultat. Exempelvis hade jag velat ha en 

förklarande metatext till varje påstående. Vissa påståenden har tolkats mycket olika soldaterna 

emellan (t.ex. 6:b, 7:a, 7:c). Detta kan såklart bero på olika åsikter, men också på olika tolkning 

av påståendena. Det hade varit intressant att ta reda på vilket, men då enkätundersökningen 

syftat till att replikera tidigare studier har jag valt att replikera även svagheterna.  

4.2.5 Sammanfattning 

Avslutningsvis kan man sammanfatta de viktigaste fynden i kap.4.2.1till 4.2.4 såhär: 

 Inga indikatorer av servant leadership kunde identifieras vid delstudie A (deltagande 

observation). 

 Samtliga indikatorer har kunnat mätas genom delstudie B (med enkätpåståenden). 

 Det är otydligt för informanten vad enkätpåståendena konkret innebär eller grundar sig i.  

 Samtliga indikatorer har kunnat konkretisera genom exempel från delstudie C (intervju). 

 Ca hälften av de konkreta exemplen från delstudie B och C har i efterhand kunnat verifieras 

med observationer från delstudie A. 

 Enkätresultaten visar hög servant leader-skattning, trots två större avvikelser från idealet. 

 Några enkätpåståenden påverkas sannolikt av faktorer som ligger utanför servant leadership. 

 Några enkät- och intervjupåståenden kan tolkas mycket olika från person till person. 
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4.3 Övergripande styrkor och svagheter 

Angående delstudie B: Om studien syftat till att förstå eller göra uttalanden om själva objektet, 

spaningsgruppen, anser jag att det varit klart olämpligt att nöja sig med en enkätstudie. Som 

diskuterats ovan har det varit svårt att förstå enkätresultatens praktiska implikationer, men det 

finns också ett statistiskt problem angående just siffrorna. I gruppen fanns sex soldater. För 

någorlunda välgrundade, kvantitativa resultat hade minst tio eller tjugo gånger så många 

respondenter behövts. Detta är i praktiken omöjligt: I min studie på grund av att 

spaningsgrupper utgörs av max åtta man, och generellt sett därför att en chef sällan leder så 

många underställda medarbetare utan mellanled (mellanchefer, arbetsledare eller motsvarande). 

För ett statistiskt godtagbart resultat hade man alltså behövt tillfråga respondenter från flera 

olika avdelningar. Resultatet hade då istället blivit ett medelvärde för alla inblandade enheter 

och chefer, och alltså egentligen inte beskrivit det enskilda studieobjektet. 

Jag ser enkätundersökningar av den här typen som problematiska. Mina egna observationer 

samt intervjun i min fallstudie har däremot varit värdefulla. Jag anser att dessa bidragit till en 

ökad förståelse av både servant leadership och ledarskapet i den undersökta spaningsgruppen. 

Resultaten från dessa två delstudier har varit nödvändiga för att förstå och själv kritisera mina 

enkätresultat. 

Min deltagande observation har varit värdefull för fallstudien, då jag kunnat gå tillbaka till mina 

observationer för att hitta och verifiera konkreta exempel. En förbättring hade kunnat vara att 

också avsluta med en deltagande observation, och då efterforska enbart de exempel som nämnts 

av informanterna. Å andra sidan skulle en sådan avslutande observation inte kunna göras dolt, 

vilket skulle öka undersökningseffekten och minska dess värde. 

De kommentarer jag fått angående själva enkäten respektive intervjun som sådana har varit 

övervägande positiva. De flesta enkätkommentarerna har varit förtydliganden om hur 

respondenten ifråga tolkat olika påståenden.  
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5 Analys och slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att testa begreppet servant leadership som verktyg för 

ledarskapsstudier. I detta kapitel diskuteras uppsatsens fynd utifrån de två forskningsfrågorna, 

så att resultat ifrån litteraturstudie och fallstudie vävs samman till en analys.  

5.1 Kan servant leadership konkretiseras och mätas? 

Svedberg ställer upp fyra villkor för en meningsskapande ledare: Lojalitet, Solidaritet, Trohet 

och Äkthet (se kap.2.1.2). Detta är såklart intressant i ledarskapsstudier, men vad de konkret 

skulle bestå i är långt ifrån självklart. Det är mycket abstrakta, psykologiska fenomen som inte 

låter sig operationaliseras rakt av - ”Är du lojal mot gruppen, ja eller nej?”.  

Det bästa sättet att upptäcka servant leadership är enligt Greenleaf att observera följarna, och 

hur de växer som personer. Om man ens skulle försöka testa ledarskap i denna anda skulle det 

krävas oproportionerligt stora experiment, och det skulle ändå vara mycket svårt att avgöra hur 

stor del som är just ledarens bidrag.  

De forskare som försökt göra en vetenskap av servant leadership har utgått från mätbara (dock 

inte alltid observerbara) indikatorer i bemärkelsen enkätfrågor/enkätpåståenden. Å ena sidan ser 

man till följarna i och med att de deltar i ledarskapsutvärderingarna. Å andra sidan faller man 

tillbaks i personfixering i och med att enkäterna, även min egen, uteslutande handlar om just 

ledaren. 

Kritik mot servant leadership som begrepp är främst att det saknas empiriskt stöd. Min 

litteraturstudie visar dock att ett antal större studier har gjorts. Den ursprungliga definitionen, 

idealet för en servant leader, är svårt att mäta. Genom enkäter kan vi påvisa begreppet 

kvantitativt, men det är svårt att säga hur det skulle påverka utkomsten i termer av observerbara 

fenomen. Servant leadership blir härmed svårt att påvisa eller överbevisa. 

I tillämpad empirisk forskning verkar servant leadership hittills som ett vanskligt mått på 

ledarskap. Två av de största studierna jag funnit motsäger varandra. I det ena fallet anses servant 

leadership korrelera med effektivitet och i det andra märks i slutänden inget samband. Alltså 

även om man kan visa att servant leadership har god validitet och reliabilitet så är det tills vidare 

oklart vad den praktiska nyttan skulle vara. Det är också oklart vilket slags av fynd man 

förväntar sig då begreppet används som verktyg för att studera eller utvärdera ledare. 

Den praktiska kritiken tycks främst vara riktad mot motsättningar som skulle uppstå i servant 

leaderships utövning. Denna kritik sammanfattas ganska väl i Alestam och Lundbergs uppsats 

(se kap.2.2.5). Den är också mycket lätt att bemöta utifrån övrig servant leadership-litteratur. 
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Hur kan det komma sig? Vi har sett att servant leadership påstås bidra med flera positiva 

effekter. Jag anser dock inte att dessa är tillräckligt djärva och konkreta för att kunna kritiseras 

och utmanas. För att anses som vetenskaplig ska en teori göra anspråk som kan bevisas, men 

också motbevisas. Jag anser inte att tillgängliga beskrivningar av servant leadership uppfyller 

dessa krav. De är både allomfattande och intetsägande. 

Att undersöka ledarskap genom just enkäter medför ett rent statistisk problem: Få grupper under 

en ledare är stora nog att ge kvantifierbara resultat. Tillräckligt många respondenter för 

kvantifierbarhet ger ett resultat som inte säger något om själva studieobjektet - gruppen. 

I min fallstudie anser jag att jag i någon mån har kunnat undersöka servant leadership utifrån 

Page och Wongs konceptuella ramverk. Exempelvis har parametrarna delat beslutsfattande 

respektive föregångsmannaskap kunnat påvisas och verifieras genom tydliga exempel. Det går 

alltså att mäta servant leadership, åtminstone med enkäter. Vad jag kunnat se i min fallstudie 

tycks respondenterna kunnat hålla isär delmåtten, alltså kunnat ta ställning till varje påstående 

för sig. De har utnyttjat både höga och låga svarsalternativ, snarare än att svara generellt längs 

ena änden av likertskalan. Gruppchefens egen skattning stämmer förvånansvärt bra överens med 

soldaternas. Detta kan i sin tur bero på hans egen självkännedom eller att hans soldater har lätt 

för att läsa honom. 

5.2 Kan man vara säker på vad man mäter? 

Att studera ledarskap utifrån servant leadership är på ytan ganska lätt: Gör en enkätstudie och 

kontrollera matematiskt hur svaren korrelerar med exempelvis produktivitet, eller med varandra. 

Men hur och hur väl hänger dessa kvantitativa mätvärden ihop med ledarskapets utövning? 

Efter min fallstudie hävdar jag följande: 

 Det är svårt att observera servant leadership genom fristående deltagande  

observation. Däremot kan sådana studier användas för att kritisera eller verifiera  

resultat av enkät- eller intervjustudier. 

 Servant leadership kan mätas med enkäter. Man kan räkna ut en skattning,  

men det är otydligt vad den har för implikationer och vad den egentligen betyder. 

 Servant leadership kan undersökas genom intervjuer som ger tillfälle  

till diskussion och exemplifiering. 

Ett problem med att använda kvantitativa mått för servant leadership är att validiteten bevisas 

genom ett slags cirkelresonemang: man jämför sina egna mått mot sina egna alternativt 

likasinnade forskares mått. Detta utan att fråga sig a) Kan måtten bevisas? och b) Vad betyder 

måtten? I ett väl etablerat system, till exempel Stockholmsbörsen, kan vi ganska lätt bevisa 

förekomster av exempelvis företag och sedan försöka räkna ut deras påverkan på börsindex. 
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Servant leadership däremot är ett begrepp som ligger närmare psykologi. Här finns risken att 

positiv och icke-kritisk analys snarare blir naiv och självbekräftande. Varför svarar respondenter 

som de gör, har det med servant leadership att göra, och kan vi kritisera och verifiera deras 

svar?  

Trots gallring bland enkätpåståenden kom min enkät att innehålla en del svävande formuleringar 

såsom försöker, tycks uppskatta eller verkar ha. Några påståenden handlade också om sådant 

som respondenterna egentligen inte har någon insyn i, till exempel chefens personliga principer. 

Ytterligare några innefattade ord och begrepp som i sig själva gav mycket stort 

tolkningsutrymme. Min förväntan var att resultatet på grund av detta skulle likna slumpade 

värden, både mellan soldaterna, mellan olika påståenden och i jämförelsen Christoffers svar 

kontra soldaternas. Resultatet blev inte något egentlig motsats till denna ”nollhypotes”, men ett 

rejält bakslag: Skattningarna passar förvånansvärt bra med varandra, men det är fortfarande 

oklart varför.  

Med tanke på hur viktigt det var att kunna diskutera och exemplifiera påståendena under min 

intervju ställer jag mig frågande till om olika enkätrespondenter verkligen kan tolka påståenden 

om servant leadership tillräckligt enhetligt. De har ju inte fått någon tolkningshjälp. Skillnader i 

respondenternas skattningar kan bero på olika åsikter eller olika tolkning, och utan kvalitativa 

försök får vi inte veta vilket.  

Parametrarna delat beslutsfattande och föregångsmannaskap (se kap.2.2.3) kan användas som 

exempel som talar för servant leaderships mätbarhet, åtminstone i triangulerande studier: Jag 

har kunnat mäta båda parametrarna med enkäter, förstå dem genom intervju samt bekräfta deras 

förekomst genom observationer. Ett konkret exempel på delat beslutsfattande var då Christoffer 

bjöd in till diskussion, och ett konkret exempel på föregångsmannaskap var då han själv tog 

jobbiga arbetspass. Vissa parametrar har å andra sidan inte alls gått att observera fristående. 

Det är svårt att rama in servant leadership i förhållande till närliggande teorier och begrepp. Det 

finns flera liknande utgångspunkter för att förstå ledarskap och servant leadership delar vissa 

komponenter med dessa (se t.ex. kap.2.2.4). Att ledaren är ärlig mot sig själv kan till exempel 

vara ett mått för autentiskt ledarskap likaväl som för servant leadership. Att begrepp överlappar 

varandra i vissa avseenden behöver naturligtvis inte vara någonting negativt. Däremot bör man 

vara medveten om att man, med vissa indikatorer, inte kan vara säker på om man mäter servant 

leadership eller något annat. 

Vissa enkätpåståenden från tidigare forskning överlappar inte bara närliggande begrepp, utan 

framstår dessutom som ett slags ledarskapsteoretiskt allmängods. Till min fallstudie har jag fått 

sortera bort påståenden från tidigare forskning för att de är för oprecisa, till exempel huruvida 
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ledaren bjuder på tårta vid födelsedagar, eller kan fatta hårdsmälta beslut. Självklart kan man 

mäta tårtbjudning eller machiavelliskt beteende och undersöka korrelationen med 

medarbetarnas nöjdhet eller företagets omsättning. Det betyder dock inte nödvändigtvis att man 

mätt just servant leadership eller ens någonting snarlikt. 

Enkätsvar kan påverkas av yttre faktorer som inte har att göra med följarnas acceptans eller 

ledarens drivkrafter. Det ser också ut som att forskare ännu inte är helt överens om vad som 

kännetecknar en servant leader, alltså vad begreppet ska innefatta eller exkludera.  

I min fallstudie har ledaren fått höga skattningar som servant leader trots att han avviker från 

Greenleafs ideal (kap.2.2.2) i två grundläggande avseenden: Community samt servant first. 

Avsaknaden av sådana viktiga komponenter borde sänka hans totala ”poäng” avsevärt. Alltså 

måste man fråga sig hur skattningarna och ledarskapet hör samman i praktiken. Å andra sidan, 

är just idealet så viktigt? Christoffer sätter ju ändå gruppen före sig själv, och tar hand om sina 

soldater på ett sätt som verkar uppskattat. 
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5.3 Sammanfattningsvis 

Servant leadership har potential när det gäller att studera och förklara ledarskap utifrån ”mjuka 

värden”. Servant leadership skulle antagligen kunna bidra till ledarskapsforskningen med flera 

nya perspektiv. Som verktyg i vetenskapliga studier tycks det dock vara i sin linda. 

En del av litteraturstudien visar på servant leaderships förträfflighet; att problemet inte är bristen 

på empirisk forskning, utan att begreppet bara inte fått erkännandet det förtjänar. 

Efter att ha analyserat resultaten verkar det istället som att en stor del av kritiken kan vara 

berättigad. Jag har hittat en del stora brister i begreppet, framförallt frågan om vad de olika 

måtten på servant leadership har för implikationer. Visst har servant leadership utvecklats sedan 

Greenleafs filosofiska ideal, men begreppet är fortfarande osäkert och alltför intetsägande. Det 

finns stora problem med att undersöka servant leadership genom enkätstudier, som man hittills 

gjort. För många okända faktorer spelar in, avsteg från idealet avspeglas inte i poängsättningen, 

och det är svårt att veta vad man konkret har mätt. 

Ett resultat av min fallstudie är att den visar att servant leadership trots allt kan tillföra något till 

ledarskapsstudier. Med kvalitativa ansatser är det möjligt att undersöka ledarskap utifrån servant 

leadership. Begreppet kräver dock att man reder ut kopplingarna mellan mått och praktik. 

Servant leadership kan väcka intressanta frågor, som i sig kan vara värdefulla för både forskare 

och ledare. 

6 Förslag till vidare forskning 

Forskare behöver enas kring vad servant leadership innefattar och inte. Ta ett tydligare 

definierat begrepp exempelvis French och Ravens fem källor till personlig makt (refererade ex. i 

Nahavandi 2012 s.150): Hur hade det sett ut om vissa studier utelämnade någon av dessa källor? 

Här behövs antagligen ett slags gemensam ansats bland erkända servant leadership-forskare. 

För att bättre förstå kopplingarna mellan mått och verklighet behöver man gå vidare med 

triangulerande studier av servant leadership. Man behöver ta in stora mängder matematiska 

skattningar och intervjua samtliga informanter för att förstå varför siffrorna ser ut som de gör.  

Fler praktiskt inriktade studier av servant leadership behövs. Kanske kan man bortse från hur 

mycket någon är servant leader, och istället intressera sig för hur gruppen fungerar till följd av 

förekomst/frånvaro av servant leadership-komponenter. Exempelvis, är gruppen effektiv för att 

eller trots att ledaren bjuder in till delat beslutsfattande? Här vore det antagligen nyttigt att 

jämföra grupper där man vet att ledarskapet skiljer sig mycket. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1, Page och Wong: Command vs. Servant leadership 

Källa: Page och Wong 2000, s.91-92. Med tillstånd från författarna och redaktören. 
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8.2 Bilaga 2, Page och Wongs konceptuella ramverk för servant leadership 

Nedanstående uppställning sammanfattar Page och Wongs ramverk för att mäta servant 

leadership. Detta består av fyra övergripande egenskaper, i sin tur uppbyggda av tre parametrar 

vardera. Frågorna i bilaga 3 är indelade efter dessa parametrar.  

Källa: Page och Wong 2000, s.91-92. Med tillstånd från författarna och redaktören. 
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8.3 Bilaga 3, Page och Wongs självskattning för Servant leadership-profil  

Nedanstående frågor är indelade efter Page och Wongs parametrar såsom de redovisas i  

bilaga 2. Källa: Page och Wong 2000, s.99-104. Med tillstånd från författarna och redaktören. 
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8.4 Bilaga 4, Elektronisk enkät 

Nedanstående enkät bifogades som länk till e-postutskicket i bilaga 5. Samband med Page och 

Wongs servant leadership-parametrar (bilaga 2) redovisas sist i denna bilaga, under 

skärmbilderna. 
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Samband med Page och Wongs parametrar 

 
Enkätpåstående i 
ovanstående 
enkät 

Motsvarar 
parameter och 
påstående hos 
Page och Wong 

 Enkätpåstående i 
ovanstående 
enkät 

Motsvarar 
parameter och 
påstående hos 
Page och Wong 

Del 2   Del 5  

a) III:6  a)  XII:3 

b) IV:2  b)  IX:2 

c) III:8    

d) XI:1  Del 6  

   a)  I:3 

Del 3   b)  I:9 

a)  VI:3  c)  X:1 

b)  V:1 + V:2  d)  X:5 

c)  VI:6    

d)  XI:4  Del 7  

e)  IV:4  a)  VII:7 + VII:5 

   b)  VII:3 + VII:6 

Del 4   c)  VIII:3 

a)  II:4 

b)  II:3 + II:8 

c)  XII:6 

d)  II:1 
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8.5 Bilaga 5, E-postutskick till enkätrespondenter 

Nedanstående skickades ut per e-post till soldaterna i spaningsgruppen. 
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8.6 Bilaga 6, Intervjufrågor 

Nedanstående frågor ställdes vid intervju med gruppchefen Christoffer.  

Observera att frågorna är indelade per tema utifrån respondentens perspektiv. Samband med 

Page och Wongs parametrar och respektive enkätpåståenden redovisas i tabellens vänstra 

kolumn. Dessa motsvarar också Bilaga 4, Elektronisk enkät. 

  M
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  W
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 p
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Fråga/påstående 

 Del 1: Om dig 

 a) Hur många år har du varit med i Hemvärnet? 

 b) Hur länge har du varit chef för din nuvarande grupp? 

 c) Varför vill du vara med i Hemvärnet? 

 d) Varför vill du vara just gruppchef? 

  

 Del 2: Ledare och grupp 

III:6 a) Att vara gruppchef är ett ansvar snarare än en tjänst/roll. 

IV:2 b) Jag strävar efter att förstå mina soldater snarare än att bli förstådd. 

III:8 c) Jag jobbar för gruppen snarare än mig själv. 

XI:1 d) Jag offrar personliga intressen för gruppens harmoni och framgång. 

  

 Del 3: Ledare och individ 

VI:3 a) Jag hjälper soldaterna att lära av sina misstag snarare än att klandra dem. 

V:1+ 
V:2 

b) Jag uppmuntrar mina soldater att ta initiativ, även om de riskerar att misslyckas. 

VI:6 c) Jag bidrar till soldaternas personliga utveckling. 

XI:4 d) Jag har inga favoritsoldater, utan försöker att uppmärksamma  
var och en lika mycket. 

IV:4 e) Mina soldater vänder sig till mig med personliga problem. 

  

 Del 4: Kritik och prestige 

II:4 a) Jag uppskattar kritik, och använder den för att bli bättre. 

II:3+ b) Jag erkänner mina fel och svagheter för mina soldater. 
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Fråga/påstående 

II:8 

XII:6 c) Jag ser gärna att soldater kommer med egna idéer och utmanar mina egna. 

II:1 d) Jag är beredd att avgå till förmån för en mer kvalificerad chef. 

  

 Del 5: Ledning och styrning 

XII:3 
 

a) Jag leder hellre genom att influera och övertyga, än genom att  
beordra och bestämma. 

IX:2 b) Mina soldater accepterar mina lösningar för att de är hjälpsamma och effektiva. 

  

 Del 6: Ärlighet mot dig själv och andra 

I:3 a) Jag lever upp till mina egna principer och värderingar. 

I:9 b) Jag kompromissar inte med etiska principer för att nå framgång. 

X:1 c) Jag leder genom att själv föregå med gott exempel. 

X:5 d) Jag ber inte soldaterna att göra något jag inte skulle göra själv. 

  

 Del 7: Full fart framåt 

VII:7+ 
VII:5 

a) Jag inspirerar soldaterna genom att förmedla min bild av förbandets  
mål och mening. 

VII:3+ 
VII:6 

b) Mitt förband och mitt ledarskap bör gynna samhället snarare än mig själv. 

VIII:3 
 

c) Jag sätter klara och realistiska mål för gruppen och mina soldater. 

 Del 8: Avslutningsvis 

 Hur har du upplevt den här intervjun? 
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8.7 Bilaga 7, Resultat från fallstudie 

Dessa resultat ligger till grund för kap.4.2.  

Poängsättning och annan kvantitativ data bör ses som exempel på mätning av servant 

leadership, och inte användas till antaganden eller slutsatser utöver de i kap. 4.2. Siffrorna 

presenteras främst till gagn för medlemmarna i den undersökta spaningsgruppen.  

8.7.1 Något om differenser mellan gruppchefens och soldaternas skattning 

Tabellen nedan visar matematiskt hur Christoffers självskattning harmonierar och avviker 

gentemot soldaternas skattning. Detta genom att jämföra Christoffers skattning med 

medelvärdet respektive typvärdet enligt soldaternas enkätsvar. 
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2:a) 4,0 4,5 0,5 4,5 0,5 

2:b) 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 

2:c) 4,0 4,7 0,7 5,0 1,0 

2:d) 5,0 4,3 0,7 5,0 0,0 

3:a) 4,0 3,7 0,3 4,0 0,0 

3:b) 5,0 4,3 0,7 5,0 0,0 

3:c) 3,0 3,3 0,3 2,0 1,0 

3:d) 2,0 4,3 2,3 4,0 2,0 

3:e) 3,0 2,7 0,3 4,0 1,0 

4:a) 5,0 4,7 0,3 5,0 0,0 

4:b) 4,0 4,7 0,7 5,0 1,0 

4:c) 4,0 4,3 0,3 5,0 1,0 

4:d) 4,0 - - - - 

5:a) 4,0 3,8 0,2 4,0 0,0 

5:b) 4,0 4,3 0,3 4,0 0,0 

6:a) 4,0 4,0 0,0 3,0 1,0 

6:b) 4,0 3,2 0,8 3,0 1,0 

6:c) 5,0 4,5 0,5 5,0 0,0 

6:d) 5,0 4,8 0,2 5,0 0,0 

7:a) 4,0 3,5 0,5 4,0 0,0 

7:b) 5,0 3,3 1,3 4,0 1,0 

7:c) 4,0 3,8 0,2 5,0 1,0 

Σ 85 83,7 11,1 88,5 11,5 

Differens mellan intervju-  
och enkätskattningar 

Man bör komma ihåg att ovanstående är data från endast sex respondenter. Varken medelvärde 

eller typvärde bör generaliseras, men man kan ana vissa intressanta tendenser: Endast två av de 
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21 jämförda skattningarna har en differens större än ett skalsteg: Resultaten från påstående 3:d 

och 7:b. 7:b ligger 1,3 skalsteg ifrån medelvärdet, men å andra sidan bara ett skalsteg från 

typvärdet. Dessa differenser diskuteras vidare nedan. 

8.7.2 Poängsättning i Page och Wongs konceptuella ramverk 

Fallstudien utgår från Page och Wongs konceptuella ramverk för att mäta servant leadership. 

Nedan visas en tabell där enkät- och intervjusvaren tagit ur min tematiska indelning, och satts in 

som poäng i Page och Wongs tolv parametrar för servant leadership. Dessa siffror diskuteras 

vidare utifrån studiens kvalitativa resultat nedan. 

Parameter (P & W) 
samt motsvarande enkät- och 

intervjupåståenden 
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I Integritet 4,0 3,6 

  Påstående 6:a + 6:b     

II Ödmjukhet 4,3 4,7 

  Påstående 4:a + 4:b*2     

III Tjänstvillighet 4,0 4,6 

  Påstående 2:a + 2:c     

IV Omhändertagande 3,0 2,9 

  Påstående 2:b + 3:e     

V Bemyndigande 5,0 4,3 

  Påstående 3:b*2     

VI Utveckla andra 3,5 3,5 

  Påstående 3:a + 3:c     

VII Vision 4,5 3,4 

  Påstående 7:a*2 + 7:b*2     

VIII Mål 4,0 3,8 

  Påstående 7:c     

IX Ledning 4,0 4,3 

  Påstående 5:b     

X Föregångsmannaskap 5,0 4,7 

  Påstående 6:c + 6:d     

XI Lagbyggande 3,5 4,3 

  Påstående 2:d + 3:d     

XII Delat beslutsfattande 4,0 4,1 

  Påstående 4:c + 5:a     
Resultat överfört till Page och  
Wongs konceptuella ramverk 
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8.7.3 Sammanställning av observationer, enkätsvar och intervjumaterial 

Nedanstående tolv punkter bygger på resultat från de tre delstudierna. Resultaten har vävts 

samman utifrån de tolv olika parametrarna från Page och Wongs konceptuella ramverk, 

numrerade I-XII. 

I Integritet 

Soldaternas medelskattning: 3,6. Christoffers medelskattning: 4,0. 

Påståenden:  - Lever upp till mina/sina egna principer och värderingar. 

 - Kompromissar inte med (etiska) principer för att nå framgång/effektivitet. 

Påstående 6:b (”Kompromissar inte med […]”) är ganska olika i enkäten respektive intervjun. 

Min bedömning efter pilotenkäten, var att ordet ”etiska” gjorde påståendet onödigt invecklat för 

enkätrespondenter, varför det togs bort. 

Christoffer anser sig leva upp till sina egna principer. Två sådana principer är till exempel att 

inte ”toppa laget” samt att soldaterna ska känna till syftet med sina uppgifter. 

Ett observerat exempel på att inte toppa laget skulle kunna vara då Christoffer lät den minst 

erfarne skytten hantera ett pansarvapen under ett övningsmoment. Jag är också beredd att hålla 

med om att Christoffer i övrigt lever upp till denna princip; han tycks sträva efter att de minst 

erfarna ska få öva mest. Detta visades också vid andra övningsmoment, exempelvis 

lyspistolskytte, där de minst erfarna fick skjuta mest, och de mest erfarna bara fick någon patron 

var. 

Jag har också observerat att Christoffer är mycket mån om att alla soldater ska veta vad som ska 

hända och varför. Detta kan nästan gå till överdrift och bli kontraproduktivt då det är knappt om 

tid, framförallt i stridsmoment. Före intervjun tolkade jag detta som tecken på ett överdrivet 

kontrollbehov, men enligt Christoffer är det snarare det motsatta. Viljan att vara tydlig kom på 

tal flera gånger under intervjun. 

Generellt sett tycks Christoffer vara mycket medveten om sitt moraliska ansvar som gruppchef. 

Han säger till exempel att han aldrig skulle acceptera fördomsfulla åsikter om minoriteter, utan 

”ta konflikten” om det behövs. Han tycker också att det är hans ansvar att ta itu med mobbing. 

Sådana konfliktlösningsåtgärder skulle kunna minska gruppens effektivitet negativt på kort sikt, 

men ”om alla i gruppen är överens för att de är rasister, eller för att de mobbar någon annan […] 

ja då är det ju ingen framgång för mig”. 

Däremot erkänner Christoffer att det har hänt att han gjort avsteg från etiska principer. Till 

exempel har han någon gång blivit arg och skällt på en soldat på ett nedlåtande sätt, så att han 
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själv känt sig elak efteråt. Han säger också att han kan undanhålla information, om det handlar 

om något jobbigt ”skitgöra” som soldaterna inte behöver oroa sig för i onödan. 

Detta påstående om avsteg från etiska principer var svår att använda. Den krävde mycket 

diskussion och konkreta exempel innan Christoffer tyckte sig förstå vad jag egentligen menade. 

Jag har själv inte kunnat observera några avsteg. Detta skulle kunna bero på a) att inga förekom 

under övningen, b) att Christoffer medvetet gjorde dem diskret eller d) att jag inte visste vad jag 

skulle hålla utkik efter. 

II Ödmjukhet 

Soldaternas medelskattning: 4,7. Christoffers medelskattning: 4,3. 

Påståenden:  - Uppskattar och utnyttjar kritik. 

 - Erkänner sina fel och svagheter. 

 - Är beredd att avgå till förmån för en mer kvalificerad chef. 

Vad jag själv observerat är direkt kritik till gruppchefen vanligt förekommande och helt 

ogenerad i samband med momentvisa övningar. Man samlar gruppen efter varje genomförande 

och diskuterar vad som gått bra och dåligt, även på individnivå. En liknande metodik hade 

antagligen väckt uppseende på de flesta andra arbetsplatser. Jag har kunnat se att Christoffer 

anmärkningsvärt sällan försvarar sig aktivt mot kritiken, åtminstone inte synligt. Vad jag 

däremot inte kunnat observera är hur han sedan använder kritiken för sig själv. 

Christoffer själv säger sig uppskatta kritik, eftersom han hela tiden vill bli bättre som gruppchef. 

Christoffer erkänner att han kan gå i försvarsställning om kritiken är ”tung”, men bara för något 

ögonblick och sedan försöker han använda den till att lära sig. Han säger att han hela tiden 

måste fråga sig själv ”Vad kan jag göra för att vi ska bli bättre”. Detta citat stämmer nästan 

otroligt bra överens med Greenleafs ideal: en god servant leader har attityden ”Vad kan jag göra 

åt mitt problem?” (Greenleaf 1977 s.30). 

En av soldaterna har lämnat ett mycket gott omdöme som kommentar till sin enkät: ”Han har 

absolut inga problem med att erkänna sina eller andra brister, utan ser hellre att de kommer fram 

så att vi kan bli bättre.” 

Christoffer tycker inte att han har några problem med att erkänna sina fel och svagheter. 

Tvärtom vill han att soldaterna ska veta vad han själv inte är så bra på. Då kan de värdera hans 

information, och vet när de behöver hjälpa honom. Han tycker inte att han tappar ansiktet, eller 

ens att någon av soldaterna reagerar om han ”erkänner en tabbe”. Detta stöds av mina 

observationer. 
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Christoffer vet att han kanske inte är ”den bäste gruppchefen i världen”. Däremot är han 

”tillräckligt bra”; han har energin och viljan. Många lämpliga chefer vill helt enkelt inte, så än så 

länge har det inte varit aktuellt att lämna plats för någon ny chef. Men, säger Christoffer, 

”Självklart skulle jag kunna ’gå ned’ till soldat […] Jag sätter gruppen först”. Detta har såklart 

varit omöjligt för mig att observera.  

Själv var han tveksam till chefsrollen från början säger Christoffer. Att han ändå valde att bli 

gruppchef tycks bero mindre på att han ville påverka andra och mer på att han ville kunna 

påverka sin egen situation - att ”slippa tänka ’Jaha, men jag hade gjort såhär istället’” medan 

någon annan bestämmer. 

III Tjänstvillighet 

Soldaternas medelskattning: 4,6. Christoffers medelskattning: 4,0. 

Påståenden:  - Ansvaret är viktigare än rollen. 

 - Jobbar för gruppens bästa. 

Christoffer inledde här med att påpeka att det första påståendet kanske fungerar dåligt i det 

militära. Vare sig man vill eller inte, så medföljer mycket med i rollen gruppchef. Det finns 

mycket tydliga reglementen för och förväntningar på ens befälsutövning. 

För sin egen del säger han att han är han mån om att soldaterna ska tycka att han är en bra chef, 

som tillför något till gruppen. ”Soldaterna ska tycka att man är bra”, säger han och tillägger att 

en chef som inte bryr sig om att ta hand om sina underställda ”får skylla sig själv” om det går 

illa. 

Enligt mina observationer är Christoffer förvisso mån om att göra sig förstådd (se t.ex. 

Integritet, ovan), men också lyhörd inför sina soldaters önskemål. 

Christoffer håller med om att han vill jobba för gruppens bästa snarare än sitt eget. Det är inte 

bara roligt att vara chef, utan också ganska jobbigt ibland. Men: Någon behöver hålla i trådarna 

om det ska bli bra. Kanske skulle man helst gå en hel övning utan vapen, och bara koncentrera 

sig på att styra gruppen på bästa sätt, funderar han. 

Vad Christoffer gör under övningarna har gått att observera, men det genomgående problemet är 

att jag inte kunnat se varför - alltså hans drivkrafter. I exemplet ovan ser Christoffer det som att 

han jobbar för gruppens bästa och åsidosätter sig själv, enbart genom att ta på sig chefsrollen. 

Det är såklart en vettig tolkning, särskilt eftersom han är en av få som vill ta på sig chefskapet, 

men det är svårt för en observatör att avgöra om axlandet av en chefsroll kommer ur 

maktlystenhet eller tjänstvillighet. 
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En sak som jag observerade, och först tolkade som ett tydligt exempel på att Christoffer jobbar 

för sin grupp, var att han själv körde gruppens bil till och från övningsfältet medan resten av 

gruppen satt bak och sov. Min tolkning var att Christoffer offrat sig genom att först gå en militär 

körkortskurs för att sedan kunna köra och låta soldaterna vila. Vid intervjun visade det sig 

emellertid att Christoffer helt enkelt hade haft möjlighet att uppdatera giltighetsdatumet på sitt 

militära körkort. Han hade visst försökt att få iväg någon av soldaterna på kurs, men det hade 

hittills inte gått. 

IV Omhändertagande 

Soldaternas medelskattning: 2,9. Christoffers medelskattning: 3,0. 

Påståenden:  - Vill förstå istället för att förklara. 

 - Är någon man vänder sig till med personliga problem. 

Här har både soldaterna och Christoffer skattat honom ganska lågt i båda påståendena, 

åtminstone jämfört med övriga. Christoffer tyckte att ”förstå snarare än att bli förstådd” var svår 

att ta ställning till. Enligt honom handlar det om situationsanpassning. 

Hans egna erfarenheter av befäl har som sagt fått honom att sträva efter att man som soldat vill 

förstå vad man gör och varför. Hans minnen från att vara soldat under värnplikten handlar i det 

här fallet känslan av att ofta vilja ställa frågan ”Men vad menar du, och varför?”, men inte få 

chansen. Detta ledde i sin tur till att han inte kände sig delaktig eller involverad, vilket han nu är 

noggrann med att själv motverka. 

Som observatör noterade jag att han sällan har regelrätta ordergivningar men ofta ganska 

omfattande förklaringar. Alltså är hans självskattning i detta (en trea) antagligen en rimlig 

skattning. Däremot kan jag tycka att det blir konstigt att hans servant leader-poäng i Page och 

Wongs ramverk sänks av detta. Hans motiv för att förklara ingående, är ju för att serva 

soldaterna och göra dem mer delaktiga. 

Som tidigare nämnts, tycker Christoffer att det är viktigt att vara lyhörd gentemot sina soldater, 

men, tillägger han, det beror på situationen. Om en soldat vill göra sin mening hörd mitt under 

ett eldöverfall är chansen liten att Christoffer kommer att anstränga sig för att första honom. En 

soldat kommenterar det såhär i enkäten: ” [det] beror på mängden tid och nivån av stress hos 

chefen”. 

Christoffer tycker att han själv kan vara förtrolig, och vill att soldaterna ska känna att de kan 

komma till honom även med personliga problem. ”Jag dömer ingen, och jag kan alltid hålla en 

hemlighet” säger han, men han vill inte dra saker ur sina soldater. Vill man hålla sina problem 

för sig själv så får man. Vad jag själv kunde observera under övningen diskuterade man i 
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gruppen en del känsloladdade problem, till exempel barn, graviditet och förhållanden. Dock var 

det inte explicit så att någon soldat sökte upp Christoffer för sådant. Över huvud taget bedömer 

jag att sådana samtal i så fall skulle ha först dolt från observatören. 

Man träffas inte heller så mycket mellan övningarna säger Christoffer. Man har sina egna 

arbeten och familjer. Det borgar inte för särskilt nära relationer. Här blir alltså Page och Wongs 

mått lidande pga. av yttre faktorer.  

V Bemyndigande 

Soldaternas medelskattning: 4,3. Christoffers medelskattning: 5,0. 

Påstående:  - Uppmuntrar initiativ, även om de riskerar att misslyckas. 

Christoffer säger att han välkomnar egna idéer från soldaterna, typ ”Kan jag göra såhär?”. Han 

tror att soldaterna också förstått hans attityd och utnyttjar den. Han vill gärna engagera alla, men 

säger att han inte vill pressa soldaterna till något - ”Vill man inte ta för sig så måste man inte”. 

Han berättar dock att han gärna kastar in en fråga ibland för att ”väcka folk” och locka fram en 

egen åsikt.  

Christoffers utsaga stämmer ganska bra med vad jag observerat. I de flesta fall fick soldaterna 

chansen att pröva sina vingar, även om det kanske inte är så väldigt höga insatser: Det handlade 

exempelvis om att skriva patrullschema eller sätta upp blinda/lösa sprängladdningar. Jag tycker 

inte att jag har kunnat observera några chanser eller försök att verkligen visa sig på styva linan.  

En soldat kommenterar enkäten såhär: ” han driver en accepterande ledarstil där egna initiativ 

blir en del av gruppens sätt att arbeta. […] även om han inte förväntar sig att vi ska ta egna 

initiativ så reagerar han nästan alltid positivt […]. Det känns naturligt att ta egna initiativ.” 

Däremot hjälper han inte igång de som är sämre på att ”ta för sig”. 

VI Utveckla andra 

Soldaternas medelskattning: 3,5. Christoffers medelskattning: 3,5. 

Påståenden: - Hjälper soldaterna att lära av sina misstag snarare än att klandra dem. 

 - Bidrar till soldaternas personliga utveckling. 

Poängen i denna parameter är inte direkt negativ, dock en av de lägre.  

Christoffer själv säger att han helst skulle se att alla soldater själva insåg sina misstag och hur de 

kan undvikas. Hur mycket han klandrar soldater beror på deras ”klantfrekvens”. Han bannar 

alltså inte gärna soldater som gör fel om de gör fel sällan, och tvärtom.  



Servant leadership C-uppsats i Företagsekonomi Södertörns Högskola 

Klas Eklund 2013-02-01 Sida 71 (75)   

Mina observationer stödjer Christoffers utsaga. Dock var det svårt att se om Christoffers klander 

var menat som hjälpsamma tips eller irriterade kommentarer. Detta har inte framkommit förrän 

under intervjun. 

Christoffer tror inte att han bidrar nämnvärt till soldaternas personliga utveckling. Möjligen 

bidrar han som chef till en positiv upplevelse som hemvärnssoldat, och denna i skulle i 

förlängningen kunna vara utvecklande. Också här tror han att hans eventuella bidrag begränsas 

av att man bara övar tillsammans några gånger om året. En av soldaternas enkätkommentarer 

beskriver också tidsbegränsningen som en anledning till en låg skattning. 

Efter vad jag kunnat observera skulle jag säga att skattningarna, både Christoffers och 

soldaternas, kan vara antingen oberättigat höga eller oberättigat låga. Det beror snarare på hur 

man tolkar begreppet ”personlig utveckling” än på vad Christoffer faktiskt bidrar med. 

Begreppet skulle kunna innefatta allt från förbättrad fysisk kondition, till en chans att koppla av 

från vardagen, till att komma i kontakt med sina känslor etc. etc. Min bedömning är alltså att det 

är mycket svårt för en informant att egentligen ta ställning till detta påstående. Att försöka 

observera personlig utveckling skulle antagligen kräva någon slags longitudinellt experiment. 

VII Vision 

Soldaternas medelskattning: 3,4. Christoffers medelskattning: 4,5. 

Påståenden:  - Inspirerar med en bild av förbandets mål och mening. 

 - Är övertygad om att han själv och förbandet bidrar till samhället i stort. 

Här kan vi notera att soldaternas och Christoffers skattningar skiljer sig åt. Soldaternas 

medelskattning är ganska låg i båda de enkätpåståenden som ingår.  

Christoffer tycker det är viktigt att alla är med på noterna. Därför försöker han förmedla den 

stora bilden av vad som händer i förbandet, och i Hemvärnet över huvud taget. Vad jag kunnat 

observera tycks soldaterna vara insatta i förbandets övergripande uppdrag, och Hemvärnets 

interna ”politik”. Jag kan dock inte avgöra om detta är pga. Christoffer eller soldaternas eget 

intresse och informationsinhämtning. 

Christoffer ”tycker inte att det är helt okej” att vara med i Hemvärnet bara för att man tycker det 

är roligt, eller för pengarna. Ibland kan han tycka att man övar på färdigheter som inte direkt går 

att koppla till förbandets spaningsuppgifter - till exempel eldöverfall. Vid sådana tillfällen ser 

han hellre att man passar på att ha roligt, snarare än att kräva mer uppdragsrelevant utbildning. 

Han poängterar dock att han förväntar sig att alla ska kunna komma även på obetalda och/eller 

”tråkiga” övningar. 



Servant leadership C-uppsats i Företagsekonomi Södertörns Högskola 

Klas Eklund 2013-02-01 Sida 72 (75)   

Under min delstudie observerade jag diskussioner om övningarnas relevans för förbandets 

övergripande uppgifter (~mål och mening?). Mycket riktigt höll sig Christoffer utanför dessa 

diskussioner, något som skulle stödja hans utsaga om att han inte motarbetar utbildning som är 

rolig utan att vara relevant. 

Angående påståendet om att han och Hemvärnet bidrar till samhället påpekar Christoffer att det 

är en ganska ledande fråga för en hemvärnsman. Hemvärnet har ju ett tydligt uttalat mål att just 

stödja samhället. Dock: Anledningen till att han själv är med i Hemvärnet, och inte ”leker krig” 

i en paintballklubb eller liknande är för att det inte skulle kännas lika ”äkta”. Det har alltså 

mindre att göra med någon samhällssolidarisk övertygelse, vilket jag först antagit. 

Jag kan inte se något självklart metodfel som skulle kunna förklara skillnaden mellan 

soldaternas kontra Christoffers skattning. Kanske har Christoffer själv en tydlig övertygelse, 

men han förmedlar den inte på ett effektivt sätt; Kanske kan man helt enkelt inte vänta sig att 

ledarnas och följarnas svar skulle överensstämma i sådana här frågor. 

VIII Mål 

Soldaternas medelskattning: 3,8. Christoffers medelskattning: 4,0. 

Påstående:  - Sätter klara och realistiska mål. 

Christoffer erkänner att han ibland sätter för höga (alltså orealistiska) mål. Detta var också vad 

jag observerade under övningen, till exempel angående hur lång tid uppgifter skulle ta. Mitt 

antagande då var att han hade någon slags pedagogisk baktanke men, förklarar Christoffer, det 

är nog egentligen för att han har litet för höga tankar om gruppens förmåga. 

Som tidigare nämnts och som jag själv observerat, är Christoffer noga med att ge utförliga 

förklaringar. Det skulle kunna bidra till att soldaterna är införstådda med det önskade slutläget - 

målbilden. En avvikande kommentar till enkäten bör nämnas: En respondent skriver om 

Christoffer: ” Kanske inte den bästa på att förmedla/förklara mål och uppgifter så att alla är med 

på noterna”. (min kursivering) Två andra kommentarer bekräftar å andra sidan precis vad 

Christoffer själv säger. 

IX Ledning 

Soldaternas medelskattning: 4,3. Christoffers medelskattning: 4,0. 

Påstående: - Hans lösningar hjälper gruppen. 

Christoffer tycker att soldaterna inte ska behöva känna sig ”överkörda”. Som jag redan tagit upp 

under Tjänstvillighet, ovan, tycker han att en chef ska ta hansyn till sina underordnade. 
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Under min observerande delstudie såg jag inget exempel på att Christoffer skulle ha beslutat sig 

för att lösa en uppgift på ett olämpligt sätt. Det är dock svårt för en utomstående observatör att 

avgöra vad som är ”hjälpsamt”. I och med att han bjöd in till diskussioner i mån av tid, verkar 

det ändå som att han har viljan att göra det gruppen tycker är lämpligt. 

X Föregångsmannaskap 

Soldaternas medelskattning: 4,7. Christoffers medelskattning: 5,0. 

Påståenden:  - Föregår med gott exempel. 

 - Ber inte om något han inte gör själv. 

Här har både soldaterna och Christoffer själv har skattat honom väldigt högt. Det är antagligen 

helt berättigat. Vad jag kunnat observera är Christoffer själv ett exempel på hur han vill att hans 

soldater ska vara. Han har god fysisk uthållighet, var först på plats till uppställningar, sköt 

pricksäkert och tog själv flera pass i nattpatruller och som post. 

Han själv säger att han ser föregångsmannaskapet som en viktig ledarskapskomponent: ”Det är 

mitt mål att föregå med gott exempel”. Vid intervjun visade det sig också att just detta med att 

ta på sig nattpass är en av hans uttänkta strategier. På så vis sätter han ribban för de andra och 

visar att ”bara för att jag är chef så är jag inte [bättre] än någon av er”.  

XI Lagbyggande 

Soldaternas medelskattning: 4,3. Christoffers medelskattning: 3,5. 

Påståenden: - Har inga favoritsoldater. Uppmärksammar alla lika mycket. 

 - Offrar personliga intressen för gruppen. 

Christoffers skattning är betydligt lägre än soldaternas. Skillnaden kommer till största del från 

hans låga skattning av påstående 3:d, alltså angående favoritsoldater. Skillnaden kan förklaras 

till del av Christoffers intervjusvar. Han säger att han absolut har favoriter - soldater som han 

kan be om vad som helst och förvänta sig att de lyckas. Han tycker själv att han riktar mindre 

uppmärksamhet mot dessa favoriter, eftersom de är mer självgående. Mot de som han har 

mindre tillit för riktar han desto mer uppmärksamhet: Å ena sidan är han mer övervakande, och 

å andra sidan mer mån om att berömma och uppmärksamma då de gör honom nöjd. 

Vad jag kunnat se behandlar Christoffer sina soldater jämlikt men på olika sätt för var och en. 

Det var ganska lätt att se vilka han har lättast att samarbeta med, men det är möjligt att hans 

olika typer av uppmärksamhet gör att alla känner sig sedda. 



Servant leadership C-uppsats i Företagsekonomi Södertörns Högskola 

Klas Eklund 2013-02-01 Sida 74 (75)   

Vad gäller personliga intressen är den tydligaste uppoffringen Christoffers fritid. Han säger 

själv att gruppen måste kunna lita på att han alltid kommer på övningar - kontrakterade och 

frivilliga. ”De ska känna: ’Han kommer alltid’”. 

XII Delat beslutsfattande 

Soldaternas medelskattning: 4,1. Christoffers medelskattning: 4,0. 

Påståenden:  - Uppmuntrar soldaterna att utmana hans idéer. 

 - Övertygar och influerar hellre än att bestämma. 

Christoffer säger att han försöker att alltid ”börja med att höra vad [soldaterna] har att säga”. 

Alltså han försöker att inte avbryta någon som kommer med en idé. Även om han inte köper ett 

förslag rakt av, tycker han att han blir hjälpt genom att låta sig influeras, och kan ”blanda in det” 

i sin egen lösning. Som nämnts tidigare, tycker han inte att det känns jobbigt att få sina 

uppfattning prövad och ändra sig. Tvärt om är det bra, för ”jag kan ha tänkt helt galet ibland”. 

Dock är tajmingen avgörande: Han uppskattar till exempel inte förändringsförslag direkt efter 

en ordergivning, då gruppen precis ska påbörja ett uppdrag. 

Att influera och övertyga hellre än att bestämma rakt av är självklart säger Christoffer. Det 

passar väl ihop med hans princip om att soldaten inte ska behöva fråga sig ”varför”. 

Som jag tidigare nämnt har jag kunnat observera att Christoffer gärna bjuder in till diskussion 

om tiden medger. Till exempel under sista kvällen, då han skulle planera tider för mat och 

radioförberedelser samt hur tältförläggningen skulle demonteras och vårdas under sista 

övningsdagen. Här verkade det som att Christoffer i fallet tältförläggning hade en egen idé som 

han argumenterade för, medan han i fallet radioförberedelser backade helt och fick förklarat av 

en av soldaterna hur man borde göra. I slutänden tycktes alla vara överens om planen och ändå 

uppfatta det som att Christoffer gjort den. En mycket målande situation! 
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8.7.4 Sammanfattningsvis - Christoffer som servant leader 

Granskar man ovanstående resultat utifrån litteraturstudien ser det ut som att Christoffer är en 

servant leader. I vilken mån är svårt att avgöra baserat på siffror, men följande punkter har 

kunnat påvisas med data från samtliga delstudier: 

 Han arbetar för soldaterna snarare än tvärt om. 

 Han är ödmjuk, lyhörd och strävar efter konsensus. 

 Han agerar föregångsman. 

 Han strävar inte efter status eller makt över andra. 

 Han lyfter fram och bemyndigar alla sina soldater. 

 Han är sann mot sina egna värderingar. 

Det som kan anses dra ned Christoffers skattning som servant leader är att 

 Hans vilja att vara chef kommer ursprungligen inte ur en vilja att tjäna gruppen. 

 Hans huvudsakliga anledning att välja hemvärnet är inte på grund av samhällsnytta. 

 Det råder delade meningar om hur väl han förmedlar gruppens mål och mening. 

 Det är oklart om och hur han bidrar till soldaternas personliga utveckling. 

 


