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handledningssituationer 
 
Title  
Leadership and tutoring behaviours –on Swedish junior army officer’s leadership in 
tutoring situations 
 
Författare  
Jason Martin 
 
 

Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att granska arméofficerares ledarskap i rollen som 
handledare i den svenska Försvarsmakten. Studien beskriver och karaktäriserar 
handledarbeteenden i handledarrollen samt vilka ledarstilar som kan observeras i 
dessa handledarbeteenden. Utifrån dessa beskrivningar, samt intervjupersonernas 
självbilder av sitt eget ledarskap, är även ett mål med studien att problematisera 
Försvarsmaktens föreskrivna ledarskapsmodell med stöd av ett nyinstitutionellt och 
kritiskt perspektiv. Empirin samlades in via observationer tillsammans med kvalitativa 
intervjuer vilka gjordes i direkt anslutning till observationerna. 
 
Resultatet visar att handledarbeteenden kan karaktäriseras på tre huvudsakliga sätt: 
coachande handledarbeteenden, kontrollerande handledarbeteenden samt 
handledarbeteenden genom att vara modell. Ledarstilarna i handledarbeteendena 
bildar en komplex mosaik av både utvecklande och transformativa samt 
konventionella och transaktionella ledarstilar vilka även visar att de avsedda ledar-
stilarna till stor del divergerar från de observerade ledarstilarna. Denna diskrepans 
mellan ledarstilsavsikter och ledarstilshandlingar diskuteras utifrån ett mikro-
perspektiv och ett makroperspektiv och två förklaringsmodeller presenteras: problemet 
med situationens imperativ samt problemet med ledarskapsideologins glapp. En alternativ 
ledarstil presenteras även i form av den styrande ledarstilen.  
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1. INLEDNING 
I detta kapitel ges inledningsvis en bakgrund där problemområdet presenteras. 
Syfte, avgränsningar, disposition samt centrala begrepp presenteras därefter, följt 
av en beskrivning av den studerade organisationen och dess ledarskapsideologi. 
 

Handledarskapet är ju liksom ett ledarskap också.   
(Intervjuperson i studien). 

 
1.1 Bakgrund  
Bilden av ledarskap framstår ofta som tjusig och romantiserad (Alvesson, 2013). 
Paketeringen av modeller för ledarskap utformas vanligtvis även med ett tilltalande 
och slagkraftigt språk vilket gör dem lätta att marknadsföra och sprida (Meyer & 
Rowan, 1977). Organisationer där ledarskap har en central plats vinnlägger sig 
samtidigt ofta om att markera och idealisera sina ledarskapsmodeller, vilket kan 
leda till att ledarskapet antar formen av en ideologi (Alvesson & Willmott, 1992). 
Den svenska Försvarsmakten framstår inte som något undantag i detta avseende 
och har sedan 1970-talet varit tydlig med vilken ledarskapsmodell organisationen 
har antagit och på vilken ledarskapsteori dess ledarskapsideologi bygger. Fokus för 
denna studie är att närmare studera Försvarsmaktens ledarskapsideologi. 
  
Frågan kan dock ställas hur väl ideologin överensstämmer med praktiken? Ur ett 
kritiskt perspektiv menar Alvesson (2013) att antagna ledarskapsmodeller inte 
nödvändigtvis behöver avspeglas fullt ut i organisationens praktiska ledarskap, 
åtminstone inte som de beskrivs fungera i teorin. Alvesson (2013) beskriver hur det 
ideologiserade ledarskapet skulle kunna ses som ett ”skyltfönster”, med stark 
signaleffekt, men att det, i värsta fall, kan ha otydliga kopplingar till substans och 
verklighet. I ett ideologiserat ledarskap menar författaren att det observerbara 
ledarskapet således kan bygga på andra rationaliteter snarare än modellens 
formuleringar. Sådana rationaliteter kan utgå från lokal kontext, maktrelationer, 
situationsberoende förutsättningar och informella, organisationsspecifika 
traditioner (Alvesson 2011).  
 
Ur ett nyinstitutionellt perspektiv skulle de föreskrivna ledarskapsmodellerna 
kunna utgöra exempel på symboliska föreställningar vilka håller samman och 
skapar mening i organisationen (Bolman & Deal, 2005; Meyer & Rowan, 1977; 
Zilber, 2008). Som sådana skulle de kunna ses som reformverktyg syftande till att 
ge legitimitet både inom och utanför dess organisationsfält (Eriksson-Zetterquist, 
2009). Sahlin och Wedlin (2008) beskriver hur organisationer använder, 
exempelvis ledarskapsidéer, för att redigera symboliska föreställningar vilka kan 
förstås som identitetsskapande organisatoriska självbilder. Med detta perspektiv 
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går det att fråga sig hur väl sådana självbilder stämmer med verkligheten och det 
ledarskap som praktiskt utövas? 
 
Utifrån denna övergripande problemställning finns det således anledning att 
kritiskt studera ledarskap i allmänhet och skillnaderna mellan ledarskapsideal och 
ledarskapspraktik i synnerhet.  Jag vill därför undersöka det dagliga ledarskapet i 
en del av Försvarsmakten för att kunna beskriva det ledarskap som faktiskt kan 
observeras och vilken koppling detta ledarskap har till den föreskrivna 
ledarskapsmodellen i Försvarsmakten. 
  
Ett tydligt område för tillämpning av det dagliga, praktiska ledarskapet i 
Försvarsmakten utgörs av handledning och handledarskap i den dagliga 
utbildningen av officerare och specialistofficerare. Studien kommer således att 
fokusera på vilket ledarskap som egentligen går att skönja i tillämpningen av hand-
ledarskap vid en av Försvarsmaktens skolor och vilken relevans Försvarsmaktens 
föreskrivna ledarskap har för detta handledarskap.  
 
1.2 Syfte  
Det övergripande syftet med studien är att granska svenska arméofficerares 
ledarskap i rollen som handledare. Min ambition är dels att försöka karaktärisera 
och beskriva handledarbeteendena och det observerade ledarskapet i denna roll, 
dels att beskriva hur det egna ledarskapet upplevs samt även att analysera det 
observerade ledarskapet utifrån den föreskrivna ledarskapsmodellen och 
problematisera dess tillämpning och relevans i den observerade vardagliga 
handledarkontexten.  
 
1.3 Avgränsningar 
Kontexten för ledarskapet i denna studie utgörs endast av fredsmässig och 
utbildningsanknuten verksamhet. Ledarskap i en insatsmiljö under skarpa 
förhållanden utgör således inte denna studies centrala fokus eller intressefält. 
 
1.4 Disposition 
I kapitel ett introduceras studiens problemområde och bakgrund, syfte, 
avgränsningar, disposition, centrala begrepp, den studerade organisationen samt 
organisationens ledarskaps- och handledarskapsideal. Försvarsmaktens syn på 
ledarskap utifrån situationsförhållanden samt nuvarande ledarskapsmodell 
presenteras.  I kapitel två presenteras de teoretiska utgångspunkterna i form av 
socialkonstruktionism, kritisk teori och nyinstitutionell teori relaterat till 
organisations- och ledarskapsforskning. För studien relevant ledarskapsforskning 
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presenteras därefter, varvid stilinrikting, situationsorientering, styrande ledarskap 
samt förändringsorienterat ledarskap beskrivs. Ledarskapsmodellerna situations-
anpassat ledarskap och transformativt ledarskap presenteras i denna del. Därefter 
speglas den föregående presentationen av ledarskapsforskning med en åtföljande, 
översiktlig presentation av central kritik mot densamma. I slutet av kapitel två 
presenteras även studiens frågeställningar. 
 
I kapitel tre beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter, kvalitetskriterier, 
undersökningsgrupp, urval, datainsamlingsmetod, genomförande, bearbetning och 
analysmetoder samt etiska överväganden. I kapitel fyra redovisas studiens resultat 
med stöd av citat och observationsdata samt att studiens frågeställningar besvaras. 
I kapitel fem förs en diskussion med stöd av studiens teori- och resultatdel, där det 
ideala och observerbara ledarskapet problematiseras. Två förklaringsmodeller 
presenteras för hur relationen mellan dessa fenomen skulle kunna förstås. I detta 
kapitel presenteras även en metoddiskussion följt av studiens slutsatser där svaren 
på studiens övergripande syfte sammanfattas tillsammans med några kritiska 
reflektioner och förslag på praktiska implikationer. Kapitel fem avslutas med 
förslag till fortsatt forskning. 
 
1.5 Centrala begrepp 
1.5.1 Chefs- och ledarskap  
Begreppen chefskap och ledarskap brukar särskiljas även om de, i 
ledarskapslitteraturen tycks framstå som intimt sammankopplade. Zaleznik (1977) 
särskiljer chefskap och ledarskap genom att beskriva hur chefskap i huvudsak är 
fokuserat på processhantering och problemlösning samt att skapa stabilitet, ordning 
och att utöva kontroll.  Ledarskap beskrivs, å andra sidan, av författaren som 
fokuserat på att inspirera, skapa visioner och bygga relationer. Enligt Kotter (1990) 
skulle begreppen kunna beskrivas som två sidor av samma mynt där författaren 
beskriver chefskapet som en formell process vilken inbegriper planering, 
organisering och problemlösning syftande till förutsägbarhet inom organisationen. 
Ledarskapet beskrivs å andra sidan som en informell process, vilken inbegriper 
förändring och syftar till att etablera riktning samt att motivera, påverka och 
inspirera människor i enlighet med den etablerade riktningen (Kotter, 1990). Att 
enbart utöva chefskap eller ledarskap räcker inte enligt författaren och menar att 
tillämpningen av både chefsprocesser och ledarprocesser bör balanseras simultant, 
i bästa fall av samma person.  
 
Enligt Mintzberg (2009) finns det dock, i allt väsentligt, egentligen ingen 
försvarbar anledning att särskilja begreppen ledarskap och chefskap i den 
praktiska, dagliga ledningen av organisationer. Han menar att det är svårt att 
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särskilja vad som exakt utgör ledarskap och vad som exakt utgör chefskap, varför 
distinktionen kan te sig meningslös. I den dagliga, arbetsnära ledningen integreras 
oftast chefs- och ledarkompetenserna till handlingar där chefs- och ledarskap inte 
tydligt kan eller ens bör försöka särskiljas utan hellre kan likställas som en 
sammanhållen ledningsprocess. Forskningen kring chefs- och ledarskap 
kompletterar således varandra och ger mig därför möjlighet att beskriva och 
analysera arméofficerarnas ledarskap ur ett holistiskt, flerdimensionellt perspektiv 
där det ena inte kan utesluta det andra. För denna studie betonas dock chefskapets 
formella karaktär och ledarskapets informella karaktär. Chef är en formell roll, 
grundad på en utnämning utifrån specifika arbetsuppgifter med definierat ansvar.  
Ledarrollen är informell utifrån ledarens förmåga att skapa förtroende samt 
inspirera, motivera och influera medlemmarna i organisationen.  
 
1.5.2 En definition av ledarskap 
Enligt Yukl (2013) kan ledarskapets nyckelfaktorer beskrivas i samspelet mellan 
ledare-situation-följare. Enligt författaren bör ledarskap, utifrån dessa nyckel-
faktorer, definieras utifrån både ett rationellt orienterat processinnehåll och 
relationellt orienterat påverkansinnehåll. Jag ansluter mig således till Yukls (2013) 
definition på ledarskap: 
 

Leadership is the process of influencing others to understand and agree about what needs 
to be done and how to do it, and the processes of facilitating individual and collective 
efforts to accomplish shared objectives (Yukl, 2013, s. 23) 

 
Således kommer den fortsatta användningen av termen ledarskap i denna studie att 
omfamna en bred definition som inkluderar hela spektrat av förmågor och åtgärder 
för att få ett kollektiv av individer att lösa uppgifter. Centralt i definitionen av 
ledarskap i denna studie är således förmågan att influera andra till att förstå vad 
som skall göras och hur det skall göras samt möjliggörandet av både individuella 
och kollektiva ansträngningar för att nå delade mål. 
 
1.5.3 Ledarstil 
Yukl (2013) menar att ledarstil kan kopplas till nyckelfaktorn ledaren och kan 
sägas vara påverkad av samspelet med de andra två nyckelfaktorerna i ledarskap; 
situation och följare. Oftast definieras specifika ledarstilar beroende på valt 
teoretiskt perspektiv och metodologi. Enligt Yukl (2013) kan exempelvis en typ av 
indelning i ledarstilar göras utifrån deras uppgifts- relations- eller förändrings-
orientering. Ett annat exempel är Bolman och Deals (2005) beskrivning hur 
indelning i typifierade ledarstilar kan göras beroende på vilket ledarskaps-
perspektiv ledaren antar. I denna studie avses med begreppet ledarstil hur ledare 
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gör i givna ledarsituationer. Detta görande kan beskrivas i specifika beteenden 
vilket gör att ledarstilar kan kategoriseras och karaktäriseras i generella och 
typifierade termer. 
 
1.5.4 Handledarskap 
Hultman och Wedin (2014) redogör översiktligt för forskningsläget kring 
handledning och yrkeskunnande i komplexa miljöer, vilket kan sägas vara analogt 
med utbildningsmiljön för specialistofficerare. Utifrån Ellströms (1992) definition 
av lärandets logik tar Hultman och Wedin (2014) fasta på situationen och 
situationens potential till informell kunskapsöverföring och handledarskapets 
funktion i den didaktiska triaden (läraren-innehållet-eleven)1. Enligt författarna är 
samspelet mellan handledare och elev det centrala. I samspelet beskriver Hultman 
och Wedin (2014) socialisationen, handledarens erfarenhet, handledarens 
tolkningsförmåga samt handledarens relationsförmåga och anpassningsförmåga 
som komponenter i detta samspel. Med begreppet handledarskap avses i denna 
studie således de processer och praktiker hos handledaren vilka sammanväver 
dessa komponenter, i ett samspel med eleven, syftande till att skapa mening och 
förståelse i situationen och kontexten för eleven.  
 
1.6 Den studerade organisationen 
Den studerade organisationen utgörs av ett utbildningskompani inom 
Försvarsmaktens Markstridsskola (MSS) i Kvarn vilket fungerar som utbildnings-
funktion och resurs för att utbilda och träna yngre operativa/taktiska- och 
specialistofficersaspiranter i början av sin militära karriär. Deltagarna i studien 
utgörs av ett urval av yngre, fast anställda befäl ur befälskadern på officers-
kompaniet vilken består av cirka 15 man.  
 
Befälet på kompaniet är fördelade på olika utbildningsplutoner bemannade med 
kadetter under utbildning ur aktuell kurs och/eller program. Samtliga kadetter inom 
ramen för denna studie utbildas mot att bli specialistofficerare inom markstrid. De 
är tänkta att, efter examen, fungera som experter på sina hemmaförband inom sina 
specifika tjänsteområden, med fokus på ledarskap och yrkesspecifika kunskaper. 
Specialistofficersutbildningen (SOU) är tre terminer lång och under de två terminer 
som förläggs på MSS ligger tyngdpunkten på stridsutbildning, teknikutbildning 
och övningsledarutbildning vid skarpskjutning. Kunskap och tillämpning av 
praktiskt, direkt ledarskap löper som en röd tråd genom hela utbildningen. 

                                                
1 Den didaktiska triaden är intressant att jämföra med Yukls (2013) ovanstående beskrivning av 
ledarskap (punkt 1.5.2) utifrån samspelet mellan ledare-situation-följare. Handledarskap tycks ha 
ett klart släktskap med ledarskap utifrån denna definition. 



 

6 
 

Huvudverksamheten består i att utveckla, planera, genomföra och utvärdera 
officersutbildningsinsatser och övningstillfällen vilka syftar till att ge kadetterna 
övning och träning i utbildnings- och förbandsnära verksamhet. De övnings-
situationer som kompaniet och dess personal erbjuder syftar till att efterlikna den 
utbildningsanknutna vardagen i officersaspiranternas hemmamiljö, på sina egna 
förband, när de väl examinerats till färdiga operativa/taktiska- eller specialist-
officerare 
  
1.7 Försvarsmaktens ledarskapsideologi 
I Försvarsmaktens lärobok för direkt ledarskap beskrivs en historisk utveckling av 
forskningen om ledarskap som tar avstamp i studier om personliga egenskaper 
under första hälften av 1900-talet (Larsson, 2006). Enligt författaren har dock 
forskningen pekat på de personliga egenskapernas relativa betydelse i förhållande 
till de mer betydelsefulla situationella faktorerna i val av ledarstil och ledar-
beteende. Ohioskolans inflytande markeras (Larsson, 2006) varvid ledarstilens 
betydelse och framförallt valet av ledarstil utifrån situation, kontext och individ 
lyfts fram. Som utgångpunkter redovisas både Blake och Moutons (1964) 
ledarskapsmatris (Managerial Grid) och Hersey & Blanchards (1969/2001) modell 
över situationsanpassat ledarskap. 
 
Larsson (2006) redovisar översiktligt maktdimensionen i ledarskap utifrån 
påverkansperspektivet, vilket beskrivs med French och Ravens (1959) 
makttaxonomi. Maktinfluens och ledar-/ följarinteraktion går dock inte att spåra 
tydligt som teoretisk influens i Försvarsmaktens ledarskapsutveckling vilket 
däremot ledarskapsmodeller utifrån ledarstil och situationsanpassning alltsedan 
1970-talet har varit (se Chefen för armén, 1976, 1983; Överbefälhavaren, 1986). 
Utifrån dessa utgångspunkter beskrivs sedan teorin om Transformational 
leadership (vilken fortsättningsvis benämns som transformativt ledarskap) som 
huvudsakligt ledarskapsparadigm och grund för Försvarsmaktens angivna 
ledarstilar i dess egen ledarskapsmodell (Larsson, 2006). 
 
1.7.1 Ledarskap utifrån stil och situationsförhållanden 
Larsson (2006) beskriver Blake och Moutons (1964) ledarskapsmatris som en 
modell för avvägningen mellan relationsinriktning och uppgiftsinriktning i 
ledarskapet. Modellen anger fem typifierade ledarstilar vilka kan användas för att 
klassificera ledares beteenden; låt gå-ledarskap, gemytledarskap, lydledarskap, 
kompromissledarskap och teamledarskap. Teamledarskapet beskrivs som mest 
optimalt med ömsesidigt fokus på både uppgift och relation, byggt på förankring, 
delaktighet och förtroende. 
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I Larssons (2006) beskrivning över Hersey och Blanchards (1969/2001) modell för 
situationsanpassat ledarskap så anförs samma huvudavvägning mellan relations-
inriktning och uppgiftsinriktning som i stilinriktat ledarskap, dock med tilläggen att 
ledaren kan välja ledarstil samt att medarbetaren och medarbetarens psykologiska 
situation är ytterligare variabler i detta val. Denna psykologiska situation beskrivs 
som medarbetarnas uppgiftsrelaterade utvecklingsnivå (även kallad ”potential” 
eller ”mognad”) vilken i sin tur kan beskrivas som en kombination av 
medarbetarnas kompetens (kunskaper och erfarenheter), engagemang och vilja att 
ta ansvar. Det situationsanpassade ledarskapet bygger på ledarens förmåga att 
anpassa uppgifts- eller relationsinriktningen i sitt ledarskap. Ju mognare 
medarbetaren är, desto mindre betoning på uppgift och mer betoning på relation i 
ledarskapet anses ledaren behöva ha (Larsson, 2006).  
 
Utifrån medarbetarnas utvecklingsgrad beskriver Larsson (2006) hur ledaren kan 
välja mellan fyra grundläggande ledarstilar: instruerande ledarstil, vilka används 
främst för medarbetare med låg kompetens och engagemang. Ledarstilen präglas 
av direktstyrning, att visa, berätta och att instruera. Coachande ledarstil, vilken 
främst väljs för medarbetare med viss kompetens och relativt lågt engagemang, 
och präglas av att övertyga, förklara, uppmuntra och att stödja. Stödjande ledarstil, 
vilken främst väljs för medarbetare med måttlig till hög kompetens och varierande 
engagemang. Denna ledarstil präglas av samråd, fattandet av gemensamma beslut 
och att uppmuntra. Till sist en delegerande ledarstil, vilken främst väljs för 
medarbetare med hög kompetens och högt engagemang. Denna ledarstil präglas av 
målstyrning, delegering, självbestämmande och att ge resurser (Hersey & 
Blanchard, 1969/2001). 
 
1.7.2 Ledarstilar i Försvarsmaktens ledarskapsmodell 
Försvarsmaktens föreskrivna ledarskapsmodell består av tre huvudområden: ledar-
karaktäristika, omgivningskaraktäristika och ledarstilar. Huvudområdet ledarstilar 
beskrivs med tre olika ledarstilar; utvecklande ledarskap, konventionellt ledarskap 
och icke-ledarskap (Larsson, 2006). Dessa ledarstilar har sin utgångspunkt i teorin 
om transformativt ledarskap (se punkt 2.2.4) vilken har antagits av Försvarsmakten 
som utgångspunkt för ledarstilarna i ledarskapsmodellen. Teorin om transformativt 
ledarskap anges också ha anpassats, dels utifrån den kultur och de behov 
Försvarsmakten har bedömt behöva, dels utifrån senare forskning (Larsson, 2006).  
 
Ledarstilen utvecklande ledarskap infördes som högsta nivå och styrande för 
huvudområdet ledarstilar i den föreskrivna ledarskapsmodellen och används i all 
ledarskapsutbildning i hela Försvarsmakten sedan år 2003.  Det utvecklande 
ledarskapet kännetecknas av tre faktorer; föredömligt handlande, personlig 
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omtanke och inspiration (Larsson, 2006). Det föredömliga handlandet beskrivs 
innehålla tre delfaktorer; värdegrund, förebild och ansvar. Den personliga 
omtanken beskrivs innehålla två delfaktorer; ge stöd och konfrontera. Att verka 
inspirerande och motiverande innehåller två delfaktorer; uppmuntra delaktighet 
och uppmuntra kreativitet (Larsson, 2006). 
 
Ledarstilen konventionellt ledarskap bygger på tre delfaktorer; krav, belöning och 
kontroll vilka kan sägas bygga på en förväntad reciprocitet i det att det förutsätts 
att avtal skall hållas och att man håller det man lovar. Larsson (2006) beskriver 
detta ledarskap som innehållandes en positiv inriktning och en negativ inriktning. 
Den positiva inriktningen av krav och belöning samt kontroll bygger på tillit och 
en mer ömsesidig karaktär. Enligt Larsson (2006) bygger denna inriktning av 
konventionellt ledarskap på att hålla överenskommelser, där uppfyllande av krav 
resulterar i någon form av belöning samt att kontrollen syftar till att vidta 
nödvändiga åtgärder. Den negativa inriktningen av krav och belöning samt kontroll 
kan sägas vara färgad av en mer ensidig karaktär byggd på bristande tillit. Krav 
och belöning beskrivs som ”piska och morot” och kontroll beskrivs i denna 
inriktning som ”överkontroll” (Larsson, 2006).  
 
Icke-ledarskapet är en ledarstil som kan sägas vara själva antitesen till ledarskap 
och påminner om Blake och Moutons låt gå-ledarskap (Larsson, 2006). Larsson 
(2006) menar att ledarstilarna utvecklande ledarskap och konventionellt ledarskap 
kompletterar varandra och används av ledare i olika hög grad. Situationens krav 
anges av Larsson (2006) som en faktor för valet av ledarstilar men utvecklande 
ledarskap anförs som det oftast mest rätta. 
 
1.7.3 Försvarsmaktens syn på handledning 
 

Handledning är att på olika sätt hjälpa andra som själva ger sig i kast med att göra något 
som de inte redan kan (Egidius, 2006, s. 245) 

 
Grunderna för handledning i Försvarsmakten beskrivs av Egidius (2006) som ett 
mästarlärande vilket fokuserar på situerat lärande2 (Lave & Wenger, 1991), inriktat 
på förvärvandet av kompetens. Det kan ske både som individuell och kollektiv 
handledning. Enligt Egidius (2006) är vägledning tongivande där målet är centralt 
och handledarens främsta roll är att vägleda eleven i att tillägna sig den tysta 
kunskap som krävs för att nå lärandemålet. Två handledningsprinciper beskrivs, 
                                                
2 Situerat lärande är lärande som sker i den faktiska situationen där det som skall läras också 
görs. Enligt Wenger (2000) innebär detta en social definition av lärande utifrån interaktion och  
delaktighet i ett sammanhang, samt att sådant lärande också sker i sociala lärsystem. 
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dels mentorskap, vilken beskrivs bygga på träning av tankescheman och reflektion, 
dels coachning, vilken beskrivs bygga på tilltro, stimulerande engagemang och 
feedback (Egidius, 2006).  
 
Utifrån Försvarsmaktens syn på utbildningsmetodik beskrivs handledarrollen följa 
en fastställd metodik vilken bygger på tre delar; förhandledning, handledning i 
genomförande samt efterhandledning (Lindholm, 2013). Enligt författaren är 
handledarens roll i alla dessa delar att utveckla en förståelse för uppgiften och 
hjälpa den handledde genom att ställa frågor, utröna motiv, diskutera och värdera 
alternativ samt även bidra med egen erfarenhet. Lindholm (2013) menar att 
handledarrollen bör balanseras så att inte onödigt ingripande från handledaren 
leder till osäkerhet eller distraktion hos övningsledaren, eller att handledaren tar 
över och att övningsledaren lämnar sitt eget perspektiv.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel förklaras inledningsvis studiens teoretiska utgångspunkter och den 
teoretiska position jag utgår ifrån. Därefter presenteras för studien utvald och 
relevant forskning grundad på framträdande forskningstraditioner inom chefs- och 
ledarskap, samt även några kritiska perspektiv på dessa forskningstraditioner. 
 
2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Med de teoretiska utgångspunkterna markeras min teoretiska position, främst i 
uppsatsens analytiska delar och i diskussionsdelen. Ledarskap är ett socialt 
fenomen vilket kan sägas vara präglat av det Berger och Luckmann (1967/1998) 
beskriver som aktörernas subjektiva medvetenhet. Detta gör att det social-
konstruktionistiska perspektivet ter sig lämpligt att utgå ifrån i en studie av denna 
karaktär.  Socialkonstruktionism bygger även på språklig analys och hur 
verkligheten definieras, representeras och ges mening utifrån aktörernas subjektiva 
uppfattning (Littlejohn & Foss, 1992/2010). Hur verkligheten representeras och 
presenteras som meningsskapande i förhållande till organisation och individ är 
samtidigt ett starkt drag inom nyinstitutionalismen (se bland annat Zilber, 2008) 
vilket gör att kopplingen mellan nyinstitutionalismen och socialkonstruktionismen 
kan tyckas naturlig. I kopplingen mellan socialkonstruktionism och det kritiska 
perspektivet ansluter jag mig till Alvesson (2013) i dennes syn på tolkning och 
förståelse utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt till fenomen och hur fenomen 
språkligt beskrivs. Det är ett starkt drag inom det kritiska perspektivet att 
ifrågasätta objektiva förgivettaganden och gå djupare, in i subjektivt förankrade 
förklaringsmodeller (se bland annat Grey & Willmott, 2010). Således ser jag det 
socialkonstruktionistiska perspektivet som ett teoretiskt fundament, med det 
kritiska perspektivet och det nyinstitutionella perspektivet som värdefulla 
komplement för att bättre kunna förstå det komplexa fenomenet ledarskap.   
 
2.1.1 Socialkonstruktionism 
Utgångspunkten i socialkonstruktionism är att människors uppfattning om den 
vardagsnära verkligheten formas av social interaktion (Berger & Luckmann, 
1967/1998). I den sociala interaktionen speglas uppfattningen om omvärlden hos 
andra individer varvid denna omvärldsuppfattning bekräftas och förstärks samt 
bildar en gemensam uppfattning om vad som utgör verkligheten (Berger & 
Luckmann, 1967/1998).  Eftersom kulturella, institutionella och typifierade 
mänskliga fenomen därigenom tenderar att eleveras till att representera en påstått 
objektiv verklighet så menar bland annat Burr (1995) att detta nödvändiggör ett 
kritiskt förhållningssätt till kunskap som grundar sig på sociala processer. Burr 
(1995) beskriver fyra grundläggande antaganden för ett sådant kritiskt 
förhållningssätt: dels en kritisk hållning gentemot förgivettagen kunskap, dels en 
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förståelse för den sociala processens historiska och kulturella kontext, dels att 
kunskapens bevarande avgörs genom de sociala processernas stabilitet, dels att 
kunskap och socialt samspel hänger ihop genom komplexa, kommunikativa 
beteenden och beteendemönster. I antagandet av en utgångspunkt som bygger på 
social konstruktion utgår jag dock inte ifrån att allt är socialt konstruerat. 
Huvudsyftet med att anta ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är att försöka 
förstå individers situationsbundna förståelse av sin egen verklighet och motivera 
mitt val av att anta ett kritiskt förhållningssätt.  
 
2.1.2 Kritiskt perspektiv  
Det kritiska perspektivet kan sägas ha växt fram ur Frankfurtskolans3 Critical 
Theory-tradition vilken etablerades och utvecklades från 1930-talet och framåt 
(Alvesson & Willmott, 1992). Förutom namn som Adorno och Horkheimer intar 
sociologen Günther Habermas en central position som förvaltare av 
Frankfurtskolans kritiska tradition och har utövat ett betydande inflytande över 
Critical Management Studies (CMS), vilken är en forskningstradition inriktad på 
ett kritiskt perspektiv på ledarskap och chefskap (se bland annat Alvesson & 
Willmott, 1992; Grey & Willmott, 2010). 
 
I Habermas (1984) teori om det kommunikativa handlandet är rationalitet och 
rationaliseringsprocesser i samhället centrala. Habermas (1984) menar att 
rationaliteten bör fokuseras på att avlägsna hinder för kommunikation i samhället. 
Kommunikationen utgörs i sin tur av det Habermas (1984) beskriver som 
kommunikativ handling och kommunikativ diskurs. Den kommunikativa diskursen 
påverkas av samhälleliga krafter och inrymmer sanningsanspråk som ibland står i 
konflikt med det kommunikativa handlandet, vilket uppstår i vardagslivet. 
Habermas (1984) menar bland annat att rationaliteten bör fokusera på att undanröja 
kommunikativa hinder inom och mellan dessa två kommunikativa ”världar” så att 
konsensus kan uppstå där fri kommunikation utifrån en sanning, utan påverkan av 
makt eller tvång, kan utvecklas.  
 
De kommunikativa problemen, vilka uppstår i och med de samhälleliga krafternas 
konflikt med vardagslivet, återspeglas även i Habermas (1987) idéer om livsvärld 
och system4. Livsvärld och system kan sägas vara två olika perspektiv på ett och 

                                                
3 En nymarxistisk sociologisk skolbildning framväxt vid det tyska Institut für Sozialforschung på 
1930-talet med betydande inflytande på modern samhällsvetenskaplig och sociologisk forskning. 
4 Livsvärld som begrepp är dock inte myntat av Habermas själv utan är hämtat från 
fenomenologisk sociologi och Alfred Schütz teorier (Ritzer, 2009). Livsvärld kan exemplifieras 
med vardagsfenomen som inbegriper sociala relationer, såsom samhälle, personlighet och kultur 
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samma samhälle och enligt Habermas (1987) representerar livsvärlden ett 
inifrånperspektiv grundat i vardagslivet emedan system kan sägas vara ett 
utifrånperspektiv vilket har sina rötter i livsvärlden, men samtidigt utgörs av egna, 
självständiga strukturer. I takt med att systemen utvecklas tenderar de att fjärmas 
alltmer från den vardagliga livsvärlden. Habermas (1987) menar att utmaningen 
ligger i hur livsvärld och system kan integreras och pekar på två strategier; dels 
social integrering, där livsvärlden får påverka systemet, dels systemintegration, där 
systemet istället utgör imperativ i sin påverkan av livsvärlden och vardagslivet. 
Med kolonisering menar Habermas (1987) att i takt med att systemen blir alltmer 
komplexa och svårövergripbara tenderar rationaliseringen av systemen att leda till 
att deras interna rationalitet överförs till livsvärlden vilket medför att livsvärlden 
mer och mer kontrolleras och styrs av systemen. Effekten blir att fri 
kommunikation mellan system och livsvärld ytterligare hindras eller helt uteblir 
vilket leder till att avståndet mellan livsvärld och system ytterligare ökar. Enligt 
Habermas (1987) kan modernitetens drivkrafter sägas utgöra en viktig källa till 
kolonisering. 
 
Ledarskap och chefskap kan sägas vara fenomen som ligger i skärningspunkten 
mellan system och livsvärld och utifrån ett kritiskt perspektiv går det att ifrågasätta 
varifrån egentligen idéer om ledarskap kommer ifrån, vilka syften ledarskapet bör 
ha och hur det bör utövas. Att kritiskt granska och problematisera antaganden inom 
området ledarskap och chefskap har därför utgjort fokus inom forsknings-
traditionen CMS. Forskning utifrån CMS pekar på att det kan finnas en tendens att 
ledarskapsforskning utan ett kritiskt perspektiv, i allt väsentligt, syftar till att bidra 
till ett performativt synsätt där rationalitet, effektivisering, förbättring och kontroll 
är fokus för ledarskaps- och chefskapsforskningen (Alvesson & Spicer, 2012; 
Alvesson & Willmott, 1992; ). Enligt författarna bör forskningen, utifrån ett 
kritiskt perspektiv, istället inrikta sig på att vara reflexiv och problematiserande 
kring det som antas vara naturligt.  Maktrelationer samt hur dessa utövas och 
påverkar genom språk, ideologi och byråkrati ses sålunda som viktiga studieobjekt 
inom detta perspektiv (se bland annat Alvesson & Willmott, 1992; Marsden, 
2010). Habermas (1987) teori om rationalitet, kommunikativ handling och diskurs 
återkommer även som analysverktyg inom CMS (se bland annat Alvesson & 
Willmott, 1992).  
 
 

                                                                                                                                                       
emedan system kan exemplifieras med strukturer och institutioner i samhället, såsom stat, 
ekonomi, familj etc (Ritzer, 2009). 
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Utifrån ett organisationsperspektiv beskriver Sandberg och Targama (2007) 
problemet med det rationalistiska kontra det tolkande perspektivet på chefs- och 
ledarskap.  I vad de benämner som den rationalistiska fällan beskrivs fenomenet 
där förståelsen för viss kunskap är fångad i ett specifikt rationellt perspektiv, vilket 
skapar hinder för att omsätta eller översätta kunskapen utifrån ett annat rationellt 
perspektiv. Här kan en parallell dras mellan den rationalistiska fällan och 
Habermas (1987) syn på hur systemens och livsvärldens olika rationaliteter skapar 
kommunikativa hinder vilka ytterligare fjärmar livsvärld och system från varandra.  
 
2.1.3 Nyinstitutionellt perspektiv  
Det nyinstitutionella perspektivet växte fram som en reaktion på den tidiga 
institutionalismens deskriptiva och abstrakta karaktär (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
Författaren menar att nyinstitutionalismens fokus är de gemensamma 
organisatoriska strukturerna och processerna och de likheter organisationer inom 
samma verksamhetsområde ofta visar. Således har nyinstitutionalismen blivit allt 
mer tongivande för att analysera och förstå organisationer (Eriksson-Zetterquist, 
2009; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006; Johansson, 2002; Rövik, 
2008). Enligt March och Olsen (1989) handlar nyinstitutionell teori om idén att 
individer agerar kollektivt där regler och rutiner i institutioner kan sägas definiera 
rollerna och relationerna mellan individerna i institutionen (organisationen).  
 
Ofta betonas organisationsperspektivet i nyinstitutionalismen med relativt liten 
koppling till individ men jag ansluter mig till Lawrence, Suddaby och Leca (2011) 
och Powell och Colyvas (2008) mikroperspektiv i betoningen på hur individens 
handlingsutrymme och förmåga att agera även är direkt kopplade till 
organisationens institutionella strukturer. Ett inomorganisatoriskt perspektiv 
beskrivs även av Johansson (2002) med tre påverkande institutionaliserings-
processer: kodifiering genom rutiner och formalisering, historia genom hur länge 
uppgiften eller strukturen funnits samt inbäddning genom hur väl rutinen är 
implementerad och accepterad i andra organisatoriska rutinsystem. Således kan 
individens handlingar beskrivas som påverkade av hur roller, relationer och 
arbetssätt definieras av institutionen. Kopplingen mellan individ och organisation i 
en mikrokontext diskuteras även av Thornton och Ocasio (2008) samt Berger och 
Luckmann (1967/1998).  
 
Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver hur organisationer vilka verkar inom 
bransch- och organisationsspecifika arenor utvecklar normativ och kulturell 
påverkan mellan ingående organisationer. DiMaggio och Powell (1983) beskriver 
hur dessa organisationsfält struktureras med gränser, där ingående organisationer 
också bidrar till det institutionella livet inom organisationsfältet. Inom varje 



 

14 
 

organisationsfält kan sägas råda en organisationsspecifik rationalitet vilken 
påverkas och styrs av en institutionell formlikhet i det DiMaggio och Powell kallar 
isomorfism. Eriksson-Zetterquist (2009) översätter DiMaggio och Powells modell i 
beskrivningen av tre olika isomorfa krafter; tvingande, imiterande, normativa. 
Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver hur tvingande krafter utgår från politik, 
lagstiftning och samhällelig reglering. Imiterande krafter utgår från osäkerhet och 
tvånget/viljan att medvetet eller omedvetet imitera eller kopiera andra inom samma 
organisationsfält för att inte tappa fördelar eller/och legitimitet. Normativa krafter 
utgår från professionsinflytande, tongivande utbildningar och socialisationsmönster 
vilka påverkar synen på vad som kollektivt uppfattas vara legitima sätt att göra 
saker (Eriksson-Zetterquist, 2009).  
  
Förändringar inom organisationsfält i det nyinstitutionella perspektivet beskrivs av    
Eriksson-Zetterquist (2009) som påverkad av multipla och konkurrerande logiker. 
Ofta hålls förändringar inom organisationsfältet tillbaks på grund av att dominanta 
logiker antas verka för både stabilitet och institutionalisering i organisationsfältet.  
March och Olsen (1989) beskriver hur två logiker; lämplighetslogik och 
konsekvenslogik ofta står i konflikt. Lämplighetslogiken kan, enligt författarna, 
sägas vara mer knuten till den institutionaliserade organisationen, det vill säga vad 
som anses vara legitimt att göra snarare än vad som kan anses vara rationellt att 
göra. Konsekvenslogiken är, å andra sidan, mer knuten till rationalitet och vad som 
kan anses ”fungera”. March och Olsen (1989) beskriver hur lämplighetslogiken 
ofta är styrande för vilka handlingar som föreskrivs i organisationer då denna 
tenderar att utgöra ett fundament för organisationens ordning och stabilitet och 
ytterst är avgörande för organisationens identitet och existens. 
 
Meyer och Rowan (1977) pekar på skillnaden mellan organisationers formella 
struktur, vilket ger legitimitet och det som egentligen görs i organisationers 
vardagliga liv. Enligt Orton och Weick (1990) kan dessa skillnader beskrivas som 
att organisationer har en tät eller lös koppling mellan det författarna kallar 
verksamheter och verksamhetslogiker i organisationen. En tät koppling beskriver 
nära interna samband och gemensam rationalitet. En lös koppling beskriver istället 
en mer eller mindre stor diskrepans mellan verksamhet och rationalitet, där det kan 
förekomma att verksamheter inom samma organisation arbetar utifrån helt olika 
rationaliteter (Orton & Weick, 1990).  
 
Ett sätt att förtäta kopplingar kan vara att förbättra processer om hur idéer och 
mönster sprids inom organisationer. Johansson (2002) och Sahlin och Wedlin 
(2008) beskriver hur ett översättningsperspektiv inom organisationer kan utgöra ett 
analytiskt verktyg för att förstå hur idéer sprids inom organisationer, hur 
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organisationer förändras och vilka problem som därigenom kan uppstå. Sahlin och 
Wedlin (2008) pekar på hur tolkningsprocesser och översättningsprocesser, 
syftande till mening och förståelse, kan stöta på institutionellt motstånd och då 
påverkas av tröghet i idéernas förflyttning mellan olika organisatoriska nivåer och 
kontexter. Författarna beskriver redigering som en institutionell process vilken 
påverkas av bland annat individer, normer och traditioner. Sahlin och Wedlin 
(2008) menar att en ändamålsenlig redigering bör utformas för att kunna anpassas 
till att modifiera idéer inom en organisation utifrån lokal kontext. 
 
2.2 Forskningstraditioner inom chefs- och ledarskap  
2.2.1 Ledarskapsparadigm som moden och trender 
Forskningsområdet inom ledarskap är omfattande, med tusentals studier vilka 
paradoxalt nog ännu inte har lyckats förmedla en enhetligt samlad förståelse för 
fenomenet ledarskap (Bryman, 2004; Yukl, 2013). Under det senaste seklet har 
ledarskap beforskats utifrån en mängd perspektiv, främst grundade på forskarnas 
teoretiska inriktning och preferenser samt metodologiska utgångspunkter, men 
också utifrån det beteendevetenskapliga forskningsläget och ”modet” i allmänhet 
(Björkman, 2003; Hultman, 1998).  
 
Länge baserades den typifierade ledargestalten på föreställningar om personliga 
egenskaper och hur ledare ansågs vara. Dessa ledaregenskaper ansågs ofta 
medfödda men också socialt påverkbara (Yukl, 2013). Under andra hälften av 
1900-talet följde inriktningar som mer betonade vad ledare gör utifrån 
beskrivningar av beteenden och ledarstilar, ofta med betoning på ”ett bästa sätt” för 
en god ledare (Bolman & Deal, 2005; Yukl, 2013). Detta fokus på beteenden 
gjorde att ledarskapsforskningen, under den senare delen av 1900-talet och in i 
2000-talet fokuserades på teorier kring situationsanpassning (contingency 
theories), maktinfluens och ledar-/ följarinteraktion (Yukl, 2013).  
 
På senare år har åter ledaregenskaper i viss mån återupplivats, då några av de nu 
mest inflytelserika ledarskapsmodellerna, med inriktning på förändrings-orienterat 
ledarskap (exempelvis transformativt ledarskap, se punkt 2.2.4), till del, bygger på 
ledarens personliga egenskaper att influera och motivera medarbetarna. Således 
återfinns exempelvis fokus på dels det ledare gör i det transaktionella ledarskapet 
(se punkt 2.2.4) och dels på hur en ledare är i det förändringsorienterade 
ledarskapet (se punkt 2.2.3). Det sistnämnda inrymmer även modeller där karisma 
ingår (Ellström, Fogelberg Eriksson & Kock, 2009). 
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2.2.2 Stilinriktning och situationsorientering. 
Stilinriktningen kan sägas ta fasta på enbart ledarens beteenden och 
beteendemönster (Ellström, Fogelberg-Eriksson & Kock, 2009) där situations-
orienteringen även adderar situations- och individvariabler till ledarens beteenden 
(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2009). Den rena stilinriktningen är inte 
framträdande idag men ledarstil som begrepp lever vidare både i situations-
orienterade ledarskapsmodeller och förändringsorienterade ledarskapsmodeller. 
 
Grundfundamentet för ledarskap bygger på situationsorientering och kan sägas 
utgöra en kontinuerlig värdering av situation och kontext, vilken i sin tur styr 
vilken typ av ledarstil en ledare bör välja (Yukl, 2013). I värderingen av situation 
och kontext bör ledaren förstå de villkor som situationen ställer och hur de 
påverkar de sociala och individuella processerna i gruppen samt processerna 
mellan ledaren och gruppen.  Situation och individuella/sociala processer är i sin 
tur påverkade av en mängd olika variabler där de olika teorierna om situations-
anpassning, i varierande grad, tar fasta på olika faktorer. Ett genomgående drag är 
dock avvägningen mellan graden av ett relationsinriktat ledarskap, med större 
betoning på sociala processer och relationer, och graden av ett uppgiftsinriktat 
ledarskap, med större betoning på uppgift och resultat (Yukl, 2013). Avvägningen 
mellan dessa två huvudsakliga ledarstilar återfinns i de flesta ledarskapsmodeller 
som bygger på situationsorientering, bland annat Houses path-goal theory, Fiedlers 
LPC contingency theory, de ovan beskrivna Blake och Moutons Managerial Grid-
theory och Hershey och Blanchards situational leadership theory (Yukl, 1999; 
2013).  
 
2.2.3 Förändringsorienterad ledarskapsteori 
Enligt Yukl (2013) utvecklas forskningen inom ledarskap under 1980-talet på att ta 
fasta på de symboliska och känslomässiga aspekterna av ledarskap samt behovet av 
ledare att leda utifrån visioner. Detta ledarskap omnämndes då som det ”Det nya 
ledarskapet” (se bland annat Alvesson, 2011, 2013; Bryman, 1992; Eriksson-
Zetterquist, Kalling & Styhre, 2009) vilket numera kan ses som något missvisande, 
då denna ledarskapsinriktning nu har drygt 30 år på nacken. Gemensamt i 
beskrivningarna av detta ledarskap är dock dess betoning på förändring och 
utveckling (se bland annat Alvesson, 2013, Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 
2009; Yukl, 2013). Mot bakgrund av denna beskrivning har jag, i denna studie, valt 
att sammanfattande kalla detta för förändringsorienterad ledarskapsteori. I 
utvecklingen av förändringsorienterade ledarskapsmodeller påverkades 
forskningen även av reaktionen mot många tidigare forskningsinriktningars, 
däribland många situationsteoriers, bristande empiriska grund och svårigheter att 
leverera praktiska resultat kopplat till teori (se bland annat Hambleton & Gumpert, 
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1982; Graeff 1983; Blank Weitzel & Green, 1990; Yukl, 2013). 
Forskningsfrågorna inom det förändringsorienterat ledarskap handlar främst om 
värdeaspekter, ledarinfluens, motivation och inspiration för att förmå medarbetarna 
att bortse från egenintressen och ansluta sig till högre mål (Yukl, 2013). 
Författaren menar att tongivande element i ledarskapsmodeller utifrån denna 
teoribildning (exempelvis karismatiskt ledarskap och transformativt ledarskap) 
handlar om ledarens meningsskapande, karisma och förmåga att förändra. 
 
2.2.4 Transformativt ledarskap 
Transformativt ledarskap, som begrepp, myntades ursprungligen av historikern 
James MacGregor Burns, grundat i dennes forskning om politiskt ledarskap med 
fokus på amerikanska presidenter och presidentskap (Yukl, 2013). Enligt Yukl 
(2013) skiljde Burns på två huvudtyper av ledarskap; transaktionellt ledarskap och 
transformativt ledarskap. Bernard M. Bass anses vara den mest inflytelserike 
uttolkaren av det transformativa ledarskapet och enligt Bass (1990) kan den 
fundamentala skillnaden mellan transformativt ledarskap och transaktionellt 
ledarskap beskrivas som att det förra bygger på en icke-instrumentell grund och det 
senare på en instrumentell dito. Enligt Yukl (2013) är egenintresset grunden för 
individuell motivation i det transaktionella ledarskapet, där krav och materiell 
belöning anses vara det centrala. I utbyte mot belöning genomför individen den 
önskade handlingen under överinseende av en antingen passivt eller aktivt 
kontrollerande ledare (Yukl, 2013).  
 
Det transformativa ledarskapet sågs av Burns som en utveckling av det han ansåg 
som ett otillräckligt transaktionellt ledarskap och Bass (1990) beskriver den icke-
instrumentella grunden i det transformativa ledarskapet som i huvudsak 
visionsburen.  Fundamentet transformativt ledarskap utgörs av moraliska aspekter, 
värderingar och känslor och har förändring (transformation) som centralt tema 
(Yukl, 1999, 2013). Yukl (2013) beskriver Bass utvecklade version av 
transformativt ledarskap som att ledarbeteendena skall syfta till att motivera och 
förändra individerna. Detta anses leda till individuellt förtroende, beundran, 
lojalitet och respekt gentemot organisationen, uppgiften och framförallt ledaren 
(Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003). Enligt Yukl (2013) är ett bärande element i 
det transformativa ledarskapet att individerna dels bör medvetandegöras om 
betydelsen av resultatet, dels bör individerna, genom att bibringas en känsla av 
ansvar, förmås åsidosätta egenintresset och motiveras av en högre behovsnivå än 
den rent instrumentella. Enligt Yukl (2013) syftar det transformativa ledarskapet 
framförallt till att inspirera, utveckla och lyfta individerna och författaren beskriver 
fyra grundläggande ledarbeteenden för att åstadkomma denna individuella 
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förändring; idealiserat inflytande, individualiserad omtanke, inspirerande 
motivation och intellektuell stimulans.  
 
De psykologiska inflytandeprocesserna skiljer sig mellan transaktionellt och 
transformativt ledarskap. Där transaktionellt ledarskap i huvudsak bygger på en 
inflytandeprocess som vilar på instrumentell efterlevnad, bygger transformativt 
ledarskap på två huvudsakliga inflytandeprocesser; internalisering och 
identifikation (Yukl, 2013).  Sammanfattningsvis beskriver författaren att ett 
effektivt ledarskap bygger på en tillämpning av både transformativt ledarskap och 
transaktionellt ledarskap, en kombination Bass (1999) beskriver som the full range 
leadership. Det transformativa ledarskapets särskilda inflytande i ett militärt 
sammanhang har även beskrivits av Bass (1998). 
 
2.2.5 Styrning och styrande ledarskap 
Rövik (2008) förklarar styrning som en centraliserad påverkan av indirekt karaktär 
till skillnad från ledning som enligt författaren är decentraliserad och direkt. 
Tolkningen av begreppet styrning verkar dock inte entydig i litteraturen utan 
används inte sällan även utifrån samma direkta definition som ledning. Enligt 
Eklund (2009) kan makt sägas vara en minsta gemensam nämnare för styrning 
även om Milsta (1994) menar att styrning, som begrepp, även kan inrymma ett 
brett spektrum av både medveten och omedveten påverkan på människor i 
organisationer. Alvesson (2013) menar att ett styrande ledarskap är ledarcentrerat, 
auktoritärt och maktburet. 
 
Maktdimensionen i det styrande ledarskapet reflekteras även i Yukls (2013) 
beskrivning av styrande ledarskap genom makt och influens. Ett sådant styrande 
ledarskap kan bygga på maktanvändning, auktoritet och tillämpandet av olika 
influenstaktiker, där makten och auktoriteten aktivt används som instrument av 
ledaren (Yukl, 2013). Enligt French och Ravens (1959) klassiska studie kan 
källorna till dessa maktinstrument klassificeras utifrån ledarens positionsmakt 
(legitim makt, belöningsmakt och tvingande makt) samt sin personliga makt 
(referensmakt och kunskapsmakt). Enligt Yukl (2013) bör den styrande ledaren 
begränsa användningen av positionsmakt och han menar att framgångsrikt styrande 
ledarskap utövas genom subtil och finstämd balansering av ledarens personliga 
maktkällor. Ett styrande ledarskap kan också sägas gränsa an till chefskapets 
betoning på formell styrning och kan även sägas ligga nära ledarstilar som präglas 
av uppgiftsinriktning. 
 
En aspekt i hur makten utövas är kontroll och strategier för kontroll (Ellström, 
Fogelberg-Eriksson & Kock, 2009). Författarna beskriver hur den traditionella 
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synen på kontroll bygger på utifrånkontroll emedan nya organisationsformer och 
sätt att styra numera ofta bygger på självkontroll och förment delaktighet. Det kan 
diskuteras huruvida omfattningen av kontrollen nedgår eller om det bara är så att 
den ändrar karaktär men är lika, om inte mer, omfattande och stark (Ellström, 
Fogelberg-Eriksson & Kock, 2009). Alvesson (2013) beskriver att kontroll kan 
anta ett formellt och strukturellt uttryckssätt samt ett informellt, mer outtalat 
uttryckssätt. Kontrollen syftar, enligt Alvesson (2013) främst till att lösa 
kooperationsproblemet (att rätt handlingar görs) samt koordinationsproblemet (att 
handlingar samordnas). Kontroll genom att försöka lösa koordinationsproblemet 
beskrivs som en ständig kompromiss och ett dilemma (Alvesson, 2013). 
 
2.2.6 Chefskap och chefsbeteenden 
Mintzbergs (1971, 1973) klassiska observationsstudier om chefers arbete har 
fortfarande stort genomslag i forskningen om chefskap och chefsbeteenden. Trots 
chefskapets formella karaktär, menar Mintzberg (1971, 1973) att chefsarbete ofta 
är kaotiskt och fragmentariskt samt ad hoc-styrt. Hales (1986) utvecklar i sin tur 
fyra teman i chefsbeteenden vilka understryker chefskapets splittrade karaktär. 
Författaren beskriver chefsbeteendena som variations- och situationsstyrda, som 
flexibla utifrån valmöjligheter och förhandling, som tryck- och konfliktstyrda och 
som reaktionsstyrda och icke-reflekterande. Bland annat Kotter (1982) utgör något 
av en motvikt till Hales i sin beskrivning att chefer även har medvetna agendor i 
sina beteenden och Stewart (1989) problematiserar ytterligare Hales beskrivning 
genom att lyfta fram individaspekter och behovet av att studera relationen mellan 
den individuella chefen och den specifika uppgiften på ett mer strukturerat sätt. De 
något motsägelsefulla forskningsresultaten till trots, så kan chefskapets formella 
karaktär sägas medföra ett grundläggande antal transaktionella funktioner och 
uppgifter vilka tycks vara likartade för allt chefsarbete. Mintzberg (1971) menar att 
chefskap och chefsarbete ofta bygger på planering och chefens arbete tycks ofta 
handla om att upprätta, kommunicera, genomföra och följa upp planer. Planeringen 
föranleder även organisering, koordinering och kontroll av verksamhet som ligger 
under chefens formella ansvar (Minztberg 1971). Till chefskapet tillkommer även 
formell makt vilken ofta används för att underlätta de transaktionella funktionerna 
beskrivna ovan (Mintzberg, 1971). Denna makt stödjer även chefers centrala 
uppgift i organisationer; beslutsfattning.  
 
Utifrån dessa funktioner och uppgifter för chefer utvecklade Mintzberg (1973) tio 
typifierade chefsroller indelade i tre övergripande rollkategorier; informations-
roller, kontaktroller och beslutsroller. Hultman (1998) menar att Mintzbergs roller 
är dynamiska och skall ses utifrån en helhet. Enligt författaren har varje roll sin 
plats i helhetsbilden av chefs- eller ledningsfunktionen. I informationsrollen samlar 
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och sprider chefen information och representerar organisationen utåt. I 
kontaktrollen är chefen en symbol och inspiratör och kontaktyta. Enligt Mintzberg 
(1973) är kanske den tredje rollkategorin, beslutsrollen, den viktigaste delen av 
chefskapet. Detta är en roll som dels driver utvecklings- och förändringsprocesser 
syftande till problemlösning och att utnyttja möjligheter. Dels en roll för att hantera 
kort- och långsiktiga kriser vilka berör organisationen. Dels en roll för att, genom 
makt och befogenhet, kontrollera interna resurser, vilka tilldelas utifrån uppgift, 
behov och strategiska val och förhandling (Hultman, 1998; Mintzberg, 1973). 
Hales (1986) markerar den övergripande rollen både som en definition men också 
som ett krav på chefen och chefskapet vilka inrymmer olika rollundergrupper. 
Författaren betonar även ansvarsrollen i chefskapet. Hales (1987) lyfter även fram 
rollkonflikten och hur roller måste prioriteras av chefen prima facie5. Hales (1999) 
utvecklar motiven till chefers handlingar med att dessa, utifrån ansvarsrollen, inte 
bara formar utan även reproducerar det sociala systemets resurser, kognitiva och 
moraliska regler. Hales (1999) menar att om dessa faktorer ändras, så ändras eller 
till och med försvinner chefskapet, framförallt om ansvarsrollen påverkas av en 
ändrad maktfördelning. 
 
2.3 Kritisk forskning kring chefs- och ledarskap 
2.3.1 Generell kritisk forskning 
Ledarskap och chefskap som ideologi beskrivs bland annat av Alvesson (2011), 
Alvesson (2013) och Anthony (2010). Alvesson (2013) lyfter särskilt fram hur 
ideologiska krav kan stå i konflikt med organisationens praktiska krav. Alvesson 
(2013) pekar även på en överdriven ledarcentrism och individualism samt att 
ledarskapsideal ofta överdriver ledares och ledarskapets betydelse med för stort 
fokus på ledarens stil och beteende. Författaren menar att ledarskap istället bör 
problematiseras och förstås utifrån relationer, mångtydighet, dess påverkan av och 
på kultur och sammanhang samt dess flyktighet. Spicer och Alvesson (2011) 
beskriver mångtydigheten med ledarskap och hur det fungerar och inte fungerar 
genom att beskriva ledarskap med kritiska metaforer. Metaforer återkommer även 
hos Hultman (1998). Ledarskapets flyktighet, mångtydighet och ibland kanske 
obefintlighet har bland annat beskrivits av Alvesson och Sveningsson (2003). 
Kontroll som både subtilt och tydligt maktverktyg lyfts fram av Alvesson och 
Willmott (2002) och Kärreman och Alvesson (2004) vilka, i två olika studier, 
beskriver hur ledarskap och chefskap används för kontroll genom medvetet och 
styrt identitetsskapande i organisationer. Även Barker (2010) lyfter fram kontroll 

                                                
5 Prima facie= latin för ”vid första anblick”. En term inom moralfilosofi ursprungligen myntad 
av Ross (1930/2009) för att beskriva hur ett moraliskt dilemma kan lösas utifrån en prioritering 
av moraliska skyldigheter och/eller moraliska principer. 
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men ur ett perspektiv på ledarskap och chefskap som processer för att skapa 
självstyrningsprocesser. Det kulturella perspektivet och ledarskapets påverkan 
både på och av organisationskulturen beskrivs, ur kritiska perspektiv på ledarskap 
och kulturstyrning, bland annat hos Alvesson och Lindkvist (1993), Kunda (2006) 
samt Willmott (1993).  
 
Rövik (2008) pekar på hur en utbredd trend, påverkad av internationalisering och 
politiskt-ideologiska imperativ har skapat en rehierarkisering av organisationers 
styrning. Detta skulle kunna ses som en kombination av normativa och tvingande 
krafter vilka påverkar hur organisationer leds. Rövik (2008) menar att ett uttryck 
för denna trend kan vara ett ökat fokus på hur organisationer vill uppfattas, där 
storytelling och konstruerade berättelsers symboliska värden är avgörande. Bolman 
och Deal (2005) belyser detta utifrån det symboliska perspektivet på organisation 
och ledarskap, vilket fokuserar på hur organisationen vill uppfattas och hur 
symboler skapar mening och sammanhållning. Författarna pekar dock på faran och 
paradoxen när symbolerna inte uppfattas överensstämma med handlingarna, en 
diskrepans som återspeglas i March och Olsens (1989) beskrivning av konflikten 
mellan lämplighetslogik och konsekvenslogik (se punkt 2.1.3).  
 
2.3.2 Kritisk forskning mot stilinriktat och situationsorienterat ledarskap. 
Bland annat Alvesson (2013) påpekar de intuitiva förtjänsterna med stilinriktat och 
situationsorienterat ledarskap men lyfter samtidigt fram det bristande empiriska 
stödet för dessa ledarskapsperspektiv. Alvesson (2013) lyfter fram problemet att 
definiera tydliga ledarstilar och situationer vilka enkelt låter sig typifieras och 
frågar sig om stil och situation är en överdriven förenkling av en betydligt mer 
komplex kontext. Författaren problematiserar även mognad som begrepp och om 
mognad objektivt kan förklaras med hjälp av endast ett fåtal variabler. Fiedler 
(1978) problematiserar huruvida ledarstilar kan beskrivas som fullt så dynamiska 
och anför att ledarstilar möjligen är mycket mer statiska och svåra att ändra för 
ledare vilket kan föranleda att ledare försöker anpassa situationen utefter 
ledarstilen istället. Yukl (2013) lyfter också fram problem med kausalitet, osäkra 
beskrivningar av relationer, problem med mer komplexa beteendemönster och 
problem med hur samvarierande situationsvariabler kan påverka i långt högre grad 
än vad modellerna påstår. Hersey och Blanchards (1969/2001) modell för 
situationsanpassat ledarskap har analyserats och kritiserats i ett flertal studier. 
Bland annat Hambleton och Gumpert (1982), Graeff (1983) och Blank, Weitzel 
och Green (1990) pekar, i tre kvantitativa studier, på svagheter och konceptuell 
motsägelsefullhet i modellen för situationsanpassat ledarskap där bland annat 
definitionen av mognad i relation till uppgifts- och relationsinriktade ledarstilar 
problematiseras utifrån bristande teoretiskt stöd.  
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2.3.3 Kritisk forskning mot transformativt ledarskap 
Alvesson (2013) pekar på problemet med ledarcentreringen i det transformativa 
ledarskapet och påpekar att ledarens betydelse kanske överbetonas i vad som 
påverkar följaren. Alvesson (2013) menar vidare att det finns en risk att det 
faktiska behovet av transaktionellt ledarskap kanske nedtonas för mycket på 
bekostnad av transformativt ledarskap. Organisatoriska krav och verksamhetens 
verklighet kanske föranleder ett transaktionellt ledarskap där ledning eller policy 
istället föreskriver ett transformativt ledarskap vilket kan leda till förvirring och 
frustration. Yukl (2013) pekar på vissa konceptuella brister där vaga förklaringar 
och svag teoretisk grund, för svag betoning av de dyadiska6 processernas 
betydelse, förbiseendet av vissa relevanta beteenden, bristande definition av 
situationsvariabler samt ett överdrivet fokus på heroiska kvalitéer hos ledaren utgör 
lejonparten av kritiken. Även Yukl (1999), Judge, T. A. och Piccolo, R.F. (2004) 
samt Tourish och Pinnington (2002) lyfter fram problem att analysera de kausala 
effekterna av transformativt och transaktionellt ledarskap samt även risker med 
potentiellt auktoritära inslag i ledarskapet.  
 
2.4 Studiens frågeställningar 
Utifrån det övergripande syftet att granska arméofficerares ledarskap i rollen som 
handledare skall följande tre frågeställningar besvaras: 
 

• Vad karaktäriserar handledarbeteendena i handledarrollen? 
• Hur kan ledarskapet i handledarbeteendena beskrivas utifrån ledarstilar?  
• Vilken självbild har intervjupersonerna om sitt eget ledarskap?  

 
I den första frågeställningen vill jag undersöka och beskriva intervjupersonernas 
handledarbeteenden i handledarrollen. Med den andra frågeställningen vill jag 
undersöka intervjupersonernas handledarbeteenden och uttrycka dessa i termer av 
typifierade ledarstilar. I den tredje frågeställningen vill jag undersöka och beskriva 
hur intervjupersonerna upplever sitt eget ledarskap. Med utgångspunkt i svaren på 
frågeställningarna vill jag även, med stöd av teori och tidigare forskning, 
problematisera relevansen i den föreskrivna ledarskapsmodellen genom att 
diskutera ledarskapet utifrån en jämförelse med de observerade ledarstilarna och 
den subjektiva uppfattningen om ledarskapet i handledarrollen. Jag vill även 
försöka utveckla lokala förklaringsmodeller vilka skulle kunna förklara intervju-
personernas observerade och självupplevda ledarskap i relation till 
Försvarsmaktens föreskrivna ledarskapsmodell. 
                                                
6 Dyadisk= den direkta, individuella relationen och inflytandeprocessen mellan ledare och följare 
(Yukl, 2013). 
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3. METOD       
I detta kapitel presenteras hur studien har genomförts. Inledningsvis beskrivs 
metodologiska utgångspunkter följt av studiens kvalitetskriterier, studiens 
undersökningsgrupp samt urval. Därefter följer datainsamlingsmetod, studiens 
genomförande, bearbetning och analys av data samt slutligen etiska 
överväganden.  
 
3.1 Metodologiska utgångspunkter 
I studien antog jag ett kvalitativt förhållningssätt eftersom observationer av 
beteenden och beskrivningar av människors egna erfarenheter i deras egen 
arbetsvardag stod i centrum för att kunna besvara frågeställningarna (Bryman, 
2011). Min ontologiska position kan närmast beskrivas som kritiskt realistisk med 
ett förhållningssätt som utgick från att intervjupersonernas intervjusvar och mina 
observationer kunde beskrivas som subjektiva föreställningar om verkligheten, 
samt att verkligheten inte kan förstås objektivt utan att människor subjektivt 
konstruerar sin verklighet (Allwood & Eriksson, 2010). Min verklighetssyn i 
studien kan därmed anses anta en socialkonstruktionistisk syn (se punkt 2.1.1), dvs. 
en syn att de fenomen jag studerar är sociala företeelser som skapas och definieras 
via sociala samspel (Bryman, 2011). Således tolkas, konstrueras och 
framförhandlas verkligheten via intervjupersonernas och mina egna beskrivningar 
och upplevelser (Bryman, 2011).  
 
Ur ett epistemologiskt perspektiv har jag antagit en närmast rationalistisk grundsyn 
då min kunskap kan sägas vara färgad både av intervjupersonens och min egen 
erfarenhet och förförståelse och att den kunskap jag kan få bygger på 
föreställningar, förståelse och tolkning med hjälp av en kombination av egna 
observationer och intervjupersonernas beskrivningar (Allwood & Eriksson, 2010). 
Med dessa förutsättningar valde jag en huvudsakligt induktiv metodologi även om 
den till del även kan sägas pendla mellan induktion och deduktion. Väl medveten 
om min egna teoretiska förförståelse, var min ambition att börja i min empiri och 
därefter, med ett närmast hermeneutiskt tillvägagångssätt, genom upptäckandets 
väg (Patel & Davidson, 2011) först försöka identifiera och beskriva mönster och 
regelbundenheter i ett försök att tolka hur lokala handledarbeteenden kan beskrivas 
och förstås. För att kunna förstå och analysera det empiriska underlaget, behövde 
jag även spegla detta mot övergripande etablerad teori och tidigare forskning, 
vilket kan tolkas som ett deduktivt förhållningssätt. Det deduktiva inslaget innebar 
dock inte att jag försökte bekräfta eller testa empirin mot teorin, snarare utgjorde 
det ett försök att problematisera den etablerade teorin utifrån vad empirin kunde 
säga om verkligheten och beskrivningen om ledarskapets praktiker. Ambitionen 
var att sedan använda denna analys i utarbetandet av lokala förklaringsmodeller 
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över hur ledarskapet kunde förstås i relation till den föreskrivna ledarskaps-
modellen. 
 
Utifrån dessa metodologiska utgångpunkter hamnade mitt metodval närmast det 
Bryman (2011) kallar etnografi och deltagande observation. Huvudanledningen till 
detta metodval utgjordes av insikten att ledarskap i praktiken består av sociala 
influensprocesser (Yukl, 2013) vilket sätter den sociala situationen i centrum. För 
att kunna besvara mina forskningsfrågor måste jag således ha tillgång till det 
sociala fält där ledarskapet faktiskt utövas vilket ledde till insikten att jag behövde 
befinna mig i forskningsobjektets sociala verklighet, simultant med själva 
ledarskapets utövning. I en ambition att försäkra mig om att få tillräckligt med 
relevant information och skapa bästa möjliga förutsättningar till stort bredd och 
djup använde jag mig också av kvalitativa intervjuer som del i min etnografiska 
metodansats. Målsättningen med dessa intervjuer var att de skulle anta karaktären 
av ömsesidiga samtal varför jag inspirerats av Hultmans (2001) praktiknära 
forskningsmetod kontextuell intervju (för en närmare beskrivning, se avsnitt 3.5). 
Förutom att den kontextuella intervjun kan ge fördjupad och breddad kunskap, så 
kan den även ge möjligheter att få ny kunskap samt inte minst ge möjligheter att 
kvalitetsstärka data som inhämtats under observationen (Kvale & Brinkmann, 
2009). Intervjun utgör således inte bara ett viktigt verktyg för ökad förståelse av 
kontexten utan är även ett viktigt kvalitetsverktyg. 
 
3.2 Kvalitetskriterier 
Bryman (2011) menar att kvalitetskriterierna bör bygga på faktorer som maximerar 
tillförlitlighet vilken författaren samtidigt beskriver utgöras av fyra olika 
nyckeltermer: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera. Enligt författaren handlar trovärdighet om att kunna genomföra 
studien i enlighet med vedertagna etiska principer samt vedertagna vetenskapliga 
metoder. Överförbarhet, handlar om i hur hög grad studiens resultat är tillämpbara 
i en annan liknande miljö. Bryman (2011) menar vidare att pålitlighet handlar om i 
hur hög grad studien skulle kunna replikeras under liknande förutsättningar. Att 
styrka och konfirmera menar författaren handlar om att studien inte bör påverkas 
av forskarens subjektiva åsikter eller värderingar avseende resultat och slutsatser. 
Bryman (2011) belyser även aspekterna äkthet och autenticitet, vilka innebär att 
studien bör ger en så rättvisande bild av intervjupersonernas upplevelser och 
erfarenheter som möjligt, samt att nyttogörande kriterier uppfylls i form av 
autenticitet. 
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3.3 Studiens undersökningsgrupp 
I studien ville jag analysera det moderna, vardagliga ledarskapet i en lokal 
mikrokontext inom ett av Försvarsmaktens verksamhetsområden. För att kunna dra 
relevanta slutsatser och göra en relevant analys behövde jag utgå från den 
ledarskapsutbildning vilken ligger till grund för intervjupersonernas ledarskap och 
ledarstilar. Försvarsmaktens ledarskapsutbildning reformerades i början på 2000-
talet och antog den ledarskapsmodell vilken beskrivs översiktligt ovan (se punkt 
1.7.2). En annan styrande parameter i valet av undersökningsgrupp utgjordes av 
den genomgripande reform av officerssystemet som Försvarsmakten gjorde år 
2008. Försvarsmaktens officerssystem innefattar nu två huvudsakliga 
officerskategorier; operativa/taktiska officerare och specialistofficerare. De 
grundläggande ledar- och ledarskapsutbildningarna för dessa två officerskategorier 
bygger dock på samma grund vilket innebär att yngre officerare, oavsett kategori, 
är utbildade enligt samma ledarskapsmodell.  En avgörande urvalsfaktor blev 
således att fokusera på en undersökningsgrupp vilken utgörs av operativa/taktiska 
officerare och/eller specialistofficerare vilka har examinerats från och med år 2003. 
 
3.4 Urval 
Drygt en månad innan datainsamlingen påbörjades skickade jag ut ett 
informationsblad med information om studien (se Bilaga 1). I informationsbladet 
presenterade jag studien och studiens innehåll, informerade övergripande om hur 
själva observationerna och hur intervjuerna skulle gå till, samt att deltagandet var 
frivilligt. Intresserade deltagare fick även information om när och till vem en 
intresseanmälan skulle skickas. För att medge samordningsbehov och följsamhet 
inför kompaniets verksamhet förmedlades intresseanmälningarna via min 
kontaktperson, ställföreträdande chefen på officerskompaniet. Utifrån de fyra 
intresseanmälningar som inkom uppstod ett naturligt bekvämlighetsurval (Bryman, 
2011) motiverat av intervjupersonernas tillgänglighet, aktuell förbandsverksamhet 
samt för att optimera de möjligheter som fanns att vara trogen mitt metodval så 
långt som möjligt. För att få en tillräcklig bredd i datamaterialet, men även en 
rimlig datamängd utifrån studiens omfattning, var min ursprungliga målsättning ett 
intervjupersonurval om minst fyra och maximalt sex intervjupersoner. Eftersom 
den kvalitativa ansatsen främst syftar till att få fram innehållsmässiga aspekter och 
utveckla mening ur intervjupersonernas erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009), 
snarare än kvantitativa jämförelser, så bedömde jag att det den relativt lilla 
numerären i urvalsgruppen inte negativt skulle påverka kvaliteten i resultatet. 
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De fyra intervjupersonerna i denna studie är samtliga män och utgörs av tre 
specialistofficerare och en officer. Medelåldern på intervjupersonerna är 31,5 år 
där en av intervjupersonerna är under 30 år. Samtliga intervjupersoner har 
gymnasiekompetens och två av intervjupersonerna har akademisk examen på 
kandidatnivå. Alla intervjupersoner har officers- eller specialistofficersexamen från 
och med 2008 eller senare och har genomgått standardiserade ledarskaps-
utbildningar i enlighet med Försvarsmaktens ledarskapsmodell för direkt ledarskap 
(se punkt 1.7.2). Alla intervjupersoner har mellan tre och sju års fast anställning i 
Försvarsmakten och samtliga har även fullgjort värnplikt. De flesta har haft tidvis 
växeltjänstgöring i Försvarsmakten före den fasta anställningen. Alla 
intervjupersoner har genomfört internationell tjänst i en eller flera utlandsmissioner 
både före och under sin anställning i Försvarsmakten. Intervjupersonerna tillhör 
samtliga andra arméförband och alla är tidsbegränsat kommenderade till MSS 
vilket innebär att de normalt tjänstgör två till tre år vid MSS, med möjlighet till 
förlängning i vissa fall. 
 
3.5 Datainsamlingsmetod 
Min datainsamlingsmetod utgjordes av deltagande observation tillsammans med 
kvalitativa, semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Under observationen 
antog jag rollen som observatör-som-deltagare (Bryman, 2011) i det att jag 
försökte undvika att samspela med intervjupersonen i miljön och i de direkta 
ledarskapssituationerna. Målsättningen var att anta en passiv roll (Bryman, 2011) 
men att samtidigt få naturligt tillträde till den vardagliga dialogen och 
kommunikationen mellan aktörerna i miljön, samt att ge möjlighet att observera 
hur intervjupersonen hanterade verkliga situationer i sin arbetsvardag. 
Observationerna genomfördes under totalt 4 observationsdagar (motsvarande ca 30 
timmar) under två veckors tid och presenteras översiktligt i Tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1  
Deltagande observationer, MSS, våren 2015 
 

Vecka Dag IP Start Slut Intervju 
16 Onsdag Lärare, offkomp 07.55 16.39 Ja 
16 Torsdag Lärare, offkomp 08.00 15.30 Ja 
17 Tisdag Lärare, offkomp 08.00 14.29 Ja 
17 Onsdag Lärare, offkomp 08.00 15.25 Ja 
 
Under observationsdagarna använde jag en särskilt utformad observationsmanual 
(se Bilaga 2) där jag kunde föra fältanteckningar. Som reservalternativ hade jag 
även en bandspelare för att kunna dokumentera intryck om det inte medgavs 
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praktiska möjligheter att anteckna för hand. Förutom tidsdata så utgjordes kärnan i 
observationerna av att försöka fånga vad som hände genom att dokumentera vilka 
handlingar och vilken kommunikation som genomfördes (se Bilaga 2). Förutom 
fokus på själva ”vadet” så var även ”huret” centralt, dvs. att försöka fånga hur 
samspelet skedde, vilka som var aktörer samt var i det fysiska rummet det skedde. 
Fältanteckningarna i observationsmanualen syftade till att försöka fånga en så 
rättvisande bild av de löpande situationerna som möjligt, med fokus på situationer 
vilka berörde handledning och ledarskap på något sätt. Fältanteckningarna 
kompletterades också, under observationen, med egna noteringar där uppslag till 
tolkningar, teorianknytning och andra associationer, vilka var ämnade att ge 
underlag för fortsatt tolkning, kunde noteras.  
 
De efterföljande intervjuerna syftade till att återkoppla till den aktuella kontexten 
under dagens föregående observation. Således inspirerades jag av Hultmans (2001) 
beskrivna kontextuella intervjumetod. Jag försökte ansluta mig till idén om en 
”dubbel dialog” (Hultman, 2001), där intervjuarens och intervjupersonens funktion 
som observatörer i kontexten, skulle kunna ge bättre förståelse. Den särskilt 
utformade, intervjuguiden (se Bilaga 3) utformades för att skapa förutsättningar för 
att intervjun dels skulle kunna anta formen av ett förtroligt samtal och dels som ett 
verktyg att följa upp de observationer och fältanteckningar jag gjort under dagen. 
Intervjuguiden testades i form av en enkel pilotstudie (Patel & Davidson, 2011) 
med bekanta före studiens genomförande. Syftet med pilotstudien var att pröva 
huruvida frågorna verkligen uppfattades på rätt sätt samt att pröva funktion och 
kvalitet på inspelningsutrustningen. 
 
Intervjuguiden var indelad i tre huvudsakliga delar. I den första delen, inspirerad 
av Hultman (2001), fanns ett batteri med ”generiska” uppföljningsfrågor av 
förklarande och utredande karaktär i syfte att få intervjupersonen att beskriva, 
förklara och utveckla de beteenden och handlingar som jag observerat under 
dagen. Exempel på sådana uppföljningsfrågor var: ”När du gjorde X, vad tänkte du 
då?” eller ”Hur stämmer detta med det du tidigare sade om Y?” eller ”Förstår jag 
dig rätt om jag tror att du menade Y när du gjorde X”.  
 
I den andra delen fanns tre öppna frågor där intervjupersonerna, med egna ord, 
gavs möjlighet att specifikt reflektera över ledarskap i allmänhet och sitt eget 
praktiska ledarskap i synnerhet. Konstruktionen av dessa tre frågor gjordes 
medvetet för att undvika att påverka och färga frågeställningarna med normativt 
innehåll och omedveten förförståelse om hur ledarskap skulle kunna tolkas eller 
beskrivas. I den sista och tredje delen fick intervjupersonerna redogöra för 
personliga bakgrundsfakta (ålder, anställningstid, förbandshemvist, befattning och 
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utbildningsbakgrund). De kontextuella intervjuerna spelades även in, efter 
godkännande från intervjupersonerna, och transkriberades i efterhand för att 
underlätta analys och informationsbearbetning. Det sammantagna syftet med de 
kontextuella intervjuerna var att få så täta beskrivningar och så kvalitativa svar 
som möjligt. Under de kontextuella intervjuerna återkom jag även kontinuerligt till 
sammanfattande och klargörande frågor och påståenden i syfte att kvalitetssäkra 
och stämma av tidigare observationer och tidigare svar. Detta i en ambition att 
därmed ytterligare förbättra trovärdigheten i studien.  
 
3.6 Studiens genomförande 
Observationsdelen inleddes med att jag och intervjupersonen möttes på morgonen, 
vid avtalad tid, i samband med uppstart av övningsverksamheten. Transport till och 
från övningsplatsen skedde med organisationens fordon inom ramen för 
övningstruppens förflyttningar. Från uppstart till eftermiddagspassets avslut följde 
jag därefter intervjupersonerna under hela dagen och var aldrig längre bort än 
maximalt 10 meter från respektive intervjuperson (se även Bilaga 5 för 
rollbeskrivning). Endast i undantagsfall hade jag social interaktion med 
intervjupersonen, dock med undantag för raster och lunchraster. Dagen avslutades 
med återtransport till Kvarns läger där den kontextuella intervjun vidtog med 
respektive intervjuperson. 
 
För att skapa en så öppen och bekväm situation under den kontextuella intervjun 
som möjligt, valde jag att göra en lättsam inledning. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) är inledningen avgörande för hur intervjupersonerna uppfattar intervjuaren. 
Därför ägnades inledningen åt att hälsa välkommen och förklara ambitionen att 
intervjun skulle få karaktären av ett samtal. Frivilligheten poängterades och 
intervjupersonen medgavs även möjlighet att ställa frågor kring den kommande 
intervjun, dagen eller studien som helhet. Efter klargörande att det var okej med 
inspelning sattes mobiltelefon och digital bandspelare igång samt att intervju 
genomfördes enligt intervjuguiden (se Bilaga 3). 
 
Samtliga intervjuer genomfördes av mig, under samma dag som observationerna 
genomfördes. Intervjuerna förlades under intervjupersonernas ordinarie arbetstid i 
en särskilt avdelad och ostörd lokal. Efter genomförd intervju avstängdes 
inspelningsutrustningen och jag ställde frågor om intervjupersonernas sinnes-
stämning under dagen och under intervjun för att återkoppla och bekräfta att 
intervjupersonerna inte känt sig pressade eller obekväma av min närvaro. Detta 
gjordes även för att lindra den eventuella oro som intervjupersoner kan känna efter 
en djupare intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjupersonerna fick efter 
intervjun information om det fortsatta arbetet med studien och gavs även möjlighet 
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att ställa frågor. Varje intervjuperson bekräftade även fortsatt deltagande och att 
jag fick möjlighet att återkomma i efterhand om behov av komplettering skulle 
uppstå. Därefter avslutades dagen med att jag tackade respektive intervjuperson för 
deras medverkan. Intervjuerna pågick i ungefär 40 minuter per person. 
 
3.7 Bearbetning och analys av data 
Min analysmetod baserades främst på det av Elvstrand, Högberg och Nordvall 
(2015) beskrivna analysarbete inom fältforskning. Denna metod är främst 
utformad för att analysera sociala händelser och sociala interaktioner (Elvstrand, 
Högberg & Nordvall, 2015). Enligt författarna bygger fältforskningen på 
forskarens närvaro och bruket av flera typer av data. Elvstrand, Högberg och 
Nordvall (2015) beskriver även hur uppstarten av analysarbetet präglas av en 
vaghet i problemställningen och att studien successivt fokuseras och preciseras. 
Dessutom poängterar författarna hur problemformulering, datainsamling, tolkning 
och analys är starkt integrerade under hela processen.  
 
Som analysgrund utgick jag från Elvstrand, Högberg och Nordvalls, (2015) 
processbeskrivning om tre tolkningssteg, där det första tolkningssteget utgjordes av 
att tolka data utifrån det jag sett och hört. Syftet i detta tolkningssteg var att uppnå 
en vardagsförståelse av det som hände på fältet utifrån ett så rikt datamaterial som 
möjligt. I det andra tolkningssteget menar författarna att forskaren skall försöka 
skapa en distans till intervjupersonernas egen förståelse genom att kreativt försöka 
knyta an de vardagsnära beskrivningarna mot teorinära begrepp så att den 
vardagliga bilden kan förstås som någonting annat än det först uppenbara. Som 
någonting som kan förstås med ett djupare och mer utvecklande tolknings-
perspektiv. I det tredje tolkningssteget beskriver Elvstrand, Högberg och Nordvall 
(2015) hur forskaren ytterligare antar ett kritiskt förhållningssätt över 
intervjupersonernas förståelse och använder sig av tydliga teoretiska perspektiv för 
att tillmäta handlingar en fördjupad betydelse. Samtidigt var min ambition även att 
utifrån det sista tolkningssteget problematisera den föreskrivna ledarskapsmodellen 
i syfte att försöka konstruera lokala förklaringsmodeller över hur det praktiska 
ledarskapet skulle kunna förstås. Här ville jag försöka driva ett teoretiserande 
resonemang för att försöka knyta ihop empiri och teori/tidigare forskning med min 
egen förståelse och därigenom kunna skapa teoretiserade lokala modeller. I denna 
empirinära ambition var jag således, i viss mån, även influerad av grundad teori 
(Bryman, 2011; Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). 
 
Under analysarbetet formade fältanteckningarna och uppslagen även idéer till 
kodning, tematisering och kategorisering av data. Här pekar Elvstrand, Högberg 
och Nordvall (2015) på behovet av att forskaren använder kreativitet och fantasi 
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för att försöka göra en så verklighetsnära tolkning som möjligt. Utifrån det 
socialkonstruktivistiska perspektivet var jag dock medveten om att verkligheten 
inte kan sägas kunna ses i någon objektiv mening, som ”den verkligen är”. Med 
den insikten var det viktigt att kontinuerligt vara kritiskt reflekterande och 
samtidigt argumentera för rimligheten i mina egna tolkningar. Elvstrand, Högberg 
och Nordvall (2015) understryker därför vikten av att forskaren gör sig medveten 
om sina egna normativa ställningstaganden och försöka bortse från dessa under 
själva tolkningsprocessen. 
 
Transkriberingarna från de kontextuella intervjuerna lästes sedan igenom och 
jämfördes med fältanteckningarna. Tillsammans med fältanteckningarna 
tematiserade jag sedan innehållet för att kunna beskriva intervjupersonernas 
upplevelser och beskrivningar utifrån hur jag hade uppfattat intervjuutsagorna och 
intervjupersonens handlingar under observationen (se punkt Bilaga 4 för en 
översikt av kodning, kategorisering och tematisering). I analysens sista steg 
sammanfogade jag, för frågeställningarna, relevanta delar av fältanteckningarna 
och intervjuunderlaget till en bearbetad och strukturerad deskriptiv text, vilken 
kom att utgöra mitt resultatkapitel. Utifrån tolkningarna av intervjupersonernas 
utsagor och observerade beteenden försökte jag, med resultatdelen, finna djupare 
mönster och förklaringsmodeller bortom det uppenbara vilka kunde förklara och 
knytas an mot tydliga teoretiska perspektiv.  
 
För att tydliggöra och styrka resultatdelen införde jag även utdrag från 
observationsunderlaget samt citat från intervjuunderlaget. Observationsunderlag 
används i resultatdelen som stöd för att belysa intervjucitat och analys. Citat 
används i resultatdelen utifrån tre kriterier: dels som typvärden, det vill säga citat 
vilka beskriver generella fenomen som kan ses hos alla eller merparten av 
intervjupersonerna. Dels är citat införda om de kan sägas vara illustrativa för 
särskilt kännetecknande eller belysande fenomen. Till sist är citat införda om de 
kan sägas utvisa extrema fenomen, det vill säga om de antingen tydligt avviker 
från eller tydligt förstärker typvärden. Varje citat kommenteras för att läsaren skall 
förstå sammanhang och betydelse. Jag har försökt eftersträva en balans så att 
samtliga intervjupersoner är representerade med citat i ungefär samma omfattning.  
I citaten använde jag mig av /.../ för att utesluta onödiga ord eller upprepningar och 
[...], med egen ifylld kompletterande text, för att förtydliga exakt vad som 
intervjupersonen avsåg men kanske inte yttrade. Av konfidentialitetsskäl har jag 
helt anonymiserat resultatdelen och har inte heller kodat intervjupersonerna 
(exempelvis ”IP 3”) kopplat till citaten. Detta för att undvika risken att 
ackumulerade citat skulle kunna ge en samlad bild, vilken skulle användas för att 
identifiera individer i studien. 
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3.8 Etiska överväganden    
I studien har jag tagit hänsyn till de grundläggande etiska aspekterna gällande god 
forskningssed. Jag har följt Brymans (2011) och Vetenskapsrådets (2011) 
uppdelning i informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjande-
krav. Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera 
berörda personer om studiens innehåll och omfattning (Bryman, 2011). Eftersom 
både intervjupersonerna och organisationens ansvariga företrädare fick information 
om studiens syfte och genomförande innan studien igångsattes kan detta anses vara 
uppfyllt. Alla intervjupersoner fick även information att deltagandet i studien var 
frivilligt och att det gick att avbryta när som helst under studiens gång. 
Samtyckeskravet uppfylldes genom att intervjupersonerna delgivits information 
om studien och dess genomförande och därefter frivilligt accepterat att följa och 
efterleva de på förhand givna förutsättningarna för studien.  
 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att jag försäkrade mig om att uppgifter 
och intervjuunderlag i undersökningen inte skulle kunna skada intervjupersoner 
eller tredje person samt att det, i rapporten, inte skulle kunna gå att härleda 
individers identitet (Bryman, 2011). Kodning och avidentifiering av information 
utgjorde viktiga delar av informationsskydd och konfidentialitet för 
intervjupersonerna. Intervjupersonerna benämndes inte vid namn eller koder i 
studien. Tillgång till intervjuunderlaget och det inspelade materialet är 
konfidentiellt och endast tillgängligt för studiens författare. Nyttjandekravet 
uppfylldes genom att tillförsäkra att allt undersökningsunderlag och alla insamlade 
uppgifter i studien endast fick användas för forskningsändamålet. Detta minimerar 
även risken att intervjupersonerna i organisationen lider skada av att delta i studien 
(Kvale & Brinkmann, 2009). För att tillmötesgå nyttjandekravet har jag även 
informerat intervjupersonerna om hur det insamlade materialet kommer att 
användas. 
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4. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras studiens resultat där handledarrollens olika handledar-
beteenden karaktäriseras som coachande handledarbeteende, kontrollerande 
handledarbeteende och handledarbeteende utifrån handledaren som modell. Varje 
handledarbeteende analyseras och beskrivs utifrån observerade ledarstilar. 
Därefter presenteras intervjupersonernas reflektioner över sitt eget ledarskap. 
Slutligen sammanfattas resultatkapitlet varvid studiens frågeställningar besvaras.  
 
4.1 Handledarmiljön 
Uppgiften för lärarna (specialistofficerarna och officerare) vid officerskompaniet 
är att planera, genomföra och följa upp övningsverksamhet där kadetterna får 
uppleva så realistiska utbildningssituationer som möjligt med stort inslag av 
praktiska övningar. En huvuduppgift för lärarna är att, så långt som möjligt, skapa 
möjligheter för kadetterna att utveckla sitt ledarskap under verklighetsnära 
omständigheter. Handledarmiljön och förhållningssättet för lärarna kan därför 
beskrivas som en kontinuerlig balans mellan direkt och indirekt ingripande i syfte 
att ge kadetterna möjlighet att så långt som möjligt själva söka sig vidare i lärandet 
och själva göra erfarenheter och dra slutsatser för sin utveckling.  
 
4.1.1 Rollbeskrivning 
Intervjupersonerna i studien utgör en del av det samlade lärarkollektiv vilket görs 
tillgängligt för officerskompaniet under detta utbildningsskede. På varje 
skjutstation finns minst två handledare; en huvudhandledare och en biträdande 
handledare. Kadetter under utbildning till att bli specialistofficerare utgör 
övningsledare, biträdande övningsledare och övningstrupp (cirka sex till åtta man). 
Huvudhandledarens och biträdande handledarens uppgifter är att följa och 
handleda övningsledaren. Övningsledarens uppgift är att planera och genomföra 
övningen tillsammans med sin biträdande övningsledare. Övningen genomförs av 
övningstruppen. Kadetterna roterar således mellan tre roller; antingen är de 
övningsledare, biträdande övningsledare eller ingår i övningstruppen. För en 
grafisk beskrivning av rollfördelningen, se Bilaga 5. 
 
4.1.2 Utbildningssituationen 
Studien är genomförd under ett utbildningsskede vilket syftar till att ge kompetens 
för att kunna vara övningsledare för stridsutbildning med skarp ammunition upp 
till grupps nivå (sex till åtta man). Kadetterna får planera, genomföra och utvärdera 
en halvdags stridsskjutning där gruppen använder automatkarbin, övnings-
pansarskott och övningshandgranater i fältnära miljö. I kadetternas uppgift ingår att 
skriva en detaljerad övningsplan, göra en riskanalys med beräkning av 
riskområden, rekognoscera övningsterräng (skogsmiljö), beställa materiel, 
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ammunition och mål, duka övningsplatsen (främst placering och skydd av de 
fjärrmanövrerade elektroniska målen), förbereda övningstruppen (vilken utgörs av 
andra kadetter), genomföra och leda stridsskjutningen samt utvärdera och avsluta 
övningen. Själva stridsskjutningen med skarp ammunition utgör utbildningsskedets 
avslutning och är samtidigt ett examinationsmoment för kadetterna. Strids-
skjutningen har dessförinnan föregåtts av flera veckors förberedande utbildning 
med en utbildningstrappa inom utbildningsskedet där teoretiskt innehåll varvats 
med praktiska övningar både med och utan lös ammunition. Detta i syfte att skapa 
bästa förutsättningar för kadetterna att nå utbildningsmålen och godkännas på 
examinationen.  
 
4.1.3 Handledarrollen 
Under tiden för studiens genomförande genomfördes dels planering och dels 
genomförande av själva skarpskjutningarna på Prästtomta skjutfält norr om 
Linköping. Samtliga intervjupersoner beskriver utmaningen att de, på olika sätt, 
försöker locka fram och diskutera kadetternas egna lösningar utan att påverka för 
mycket. Just själva utrönandet av motiv och det frågande förhållningssättet under 
förhandledningen beskriver en intervjuperson så här: 
 

/…/ och sedan kanske det blir så här att jag kanske inte säger ”bu eller bä” men att kan 
man verkligen se liksom utan… Det är kanske också en form av att vara frågande utan att 
ställa en direkt fråga. Man kastar ur någonting, liksom ”-Funkar verkligen det här?”       
 

Samtliga intervjupersoner ger också uttryck för överväganden och balansering av 
handledarrollen under förhandledningen och genomförandet. En intervjuperson 
menar att: 
 

Handledarrollen är ju svårt att vara helt stereotyp, att man gör exakt likadant för varje 
person. För eleverna har ju ofta olika behov, de är ju olika personer. Vissa saker tar man 
helt friktionsfritt medans andra saker kommer dom egentligen inte att greppa i tid utan att 
få rätt handledning.  
 

En annan intervjuperson beskriver denna balansakt utifrån ett individperspektiv 
som kan kopplas till en bedömning av mognadsgrad där en avvägning mellan ett 
vägledande relationsinriktat beteende kontra ett mer styrande uppgiftsinriktat 
beteende kan skönjas.  
 

Och beroende på vem det är så kan man ju antingen ta den långa vägen att dom får hitta 
dit själva och sedan så har vi en del andra som blir lätt stressade nu på slutet här så då är 
det bättre att vi går in och säger ”-Ja, nu ställer du målet här!” eller ”-Då tar du bort det 
målet!” 
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4.1.4 Handledarbeteenden 
Den anpassning intervjupersonerna aktivt gör i sin handledarroll kan beskrivas som 
ett val mellan olika huvudsakliga praktiska tillvägagångssätt, vilka, i sin tur, kan 
beskrivas som en tillämpning av olika handledarbeteenden i bemötandet av 
kadetterna. Utifrån en empirisk analys, med kategorisering och klassificering i 
huvudkategorier av observationsunderlagets kodade data (se Bilaga 4) har jag ur 
empirin tematiserat och identifierat tre olika huvudsakliga handledarbeteenden 
vilka kan definieras utifrån ledarskap och ledarstil; coachning, kontroll och modell. 
 
Samtliga intervjupersoner beskriver en mycket varierande grad av erfarenhet och 
utbildningsståndpunkt hos kadetterna. Detta förhållande beskrivs även som extra 
påtagligt just för SOU då rekryteringsbasen, av intervjupersonerna, anförs utgöras 
av individer med extra stor spännvidd i tidigare utbildning och erfarenhet.  Några 
kadetter har endast tre månaders grundläggande militär utbildning vid kursstart 
medan andra kadetter kan ha tjänstgjort som kontraktsanställda soldater vid 
hemmaförbandet i flera år samt kanske även har gjort en eller flera 
utlandsmissioner. Två av intervjupersonerna beskriver konsekvenserna för valet av 
handledarbeteende utifrån denna spännvidd i utbildnings- och erfarenhetsbakgrund 
så här:  
 

I det här fallet har jag ju fyra kadetter att handleda och dom skall ju producera lika 
mycket men dom tänker ju väldigt olika och kan väldigt olika. Medans ett moment 
kanske en kadett kan göra i princip utan handledning, bara teoretisk bakgrund, 
information till att göra det, medans nästa kadett kör fast på punkt 0…   
 
Alltså, jag testar många olika saker och försöker anpassa mig till individerna som jag 
skall leda eller handleda. För många behöver ju olika /…/ vissa behöver ledas med fast 
hand och vissa behöver komma fram till svaret själv.  
 

Valet av handledarbeteende beskrivs av ett flertal intervjupersoner som dynamiskt 
vilket kräver förmåga till anpassning hos handledarna utifrån individuella 
förutsättningar hos kadetten. En intervjuperson lyfte särskilt fram den utmaning 
denne ser i avvägningen mellan individens behov och resurserna och möjligheterna 
att tillmötesgå dessa behov: 
 

Den största utmaningen är ju att så tidigt som möjligt identifiera vilket behov har den här 
kadetten för vi har inte den möjligheten att handleda detaljmässigt i alla moment.  
 

Samma intervjuperson beskrev även hur behovet av denna anpassning i valet av 
handledarbeteende tycks variera, inte bara från individ till individ men även 
beroende på situation och individuell utveckling. 
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Det kan ju kräva olika beteenden inför en och samma person i olika situationer och där 
krävs det ju att man tittar kadetten i ögonen och känner lite på pulsen och frågar ”-Hur är 
det här nu då och hur reagerar du i det här tillfället?”   

 
En liknande beskrivning av denna anpassning lyfts även fram av två andra 
intervjupersoner: 
 

Det beror på vem det är, hur dom ligger till och hur dom är som personer. Ja, men hur jag 
känner att deras övningar har gått och så vidare.  
 

Sammanfattningsvis tycks resultatet visa att intervjupersonerna har en ambition att 
försöka identifiera och balansera vilka handledarbeteenden som är mest lämpliga. 
Resultatet visar också genomgående intervjupersonernas vilja att verkligen försöka 
anpassa handledarbeteenden men samtidigt också på svårigheterna att verkligen 
lyckas göra nödvändiga anpassningar av beteendet. Resultatet visar även hur 
handledarbeteendet inte bara behöver anpassas generellt för individ och 
övergripande situation utan att det även tycks uppstå tillfällen där det uppstår 
behov att växla mellan olika handledarbeteenden och anpassningar av dessa under 
ett och samma handledningstillfälle, från mikrosituation till mikrosituation. 
 
I den resterande delen av detta kapitel kommer jag att beskriva de tre huvudsakligt 
observerade handledarbeteendena coachning, kontroll och handledaren som modell 
samt identifiera vilka ledarstilar och ledarskapsbeteenden som präglar dessa 
handledarbeteenden. 
 
4.2 Coachen 
4.2.1 Coachande handledarbeteende 
I de kontextuella intervjuerna uttrycker samtliga intervjupersoner en vilja att sträva 
mot ett coachande förhållningssätt i valet av handledarbeteende. Alla intervju-
personer uttrycker hur de försöker få kadetterna att tänka själva och hur 
handledarna ser sin egen roll som att främst vara någon som kadetterna kan 
rådfråga eller som kan bidra med erfarenheter. Tre intervjupersoner beskriver 
denna rollfördelning mellan vad kadetten ansvarar för och vad handledaren 
ansvarar för så här: 
 

Ja, det är ju att dom skall, först och främst tänka själva och komma fram till att varför det 
är en dålig idé.  
 
Jag vill nog åstadkomma att dom börjar tänka i sitt eget huvud och bli lite mer 
reflekterande och självgående kopplat till övningsplanen. 
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Utan låta kadetten identifiera sina brister i sin övning. Ja, det här fungerar lite som jag vill 
och hur skall jag få det här att fungera nästa gång /…/ och låta dom dra den lärdomen 
själva till största del.  
 

Själva coachningen beskrivs i termer av att utgöra ett stöd för kadetten, där 
handledaren har överblick och kan förutse eventuella konsekvenser. Handledarens 
agerande beskrivs då inte syfta till att direkt påpeka eller uppmärksamma kadetten 
på dessa eventuella konsekvenser utan att mer locka fram dessa insikter, själva hos 
kadetterna, genom att ställa rätt frågor. En intervjuperson beskriver detta 
förhållningssätt med följande citat:  
 

/…/ som idag har jag väl mest tänkt att dom har fått redovisa för mig och måla upp ”hur 
har du tänkt här själv?” och känner jag då att ”det här känns rätt” så, då får dom fortsätta 
med det tänket och sedan har vi hamnat i vissa ställen att, när dom hamnar i en fundering 
att, ”hur vill du göra här?”  

 
En av intervjupersonerna angav också motiv till valet av det coachande 
handledarbeteendet som en vilja att först och främst skapa förståelse hos 
kadetterna. 
  

Jag gillar nog att dom i största mån skall få tänka själva och sätta igång tankeprocesserna 
hos dom själva för att dom skall få förståelse för vad som faktiskt skall ske.  
 

Utifrån rollfördelningen är det tänkt att handledaren skall ha sin huvudfokus på och 
sitt huvudsakliga handledaransvar för den kadett som övas i befattningen som 
övningsledare. Under observationerna framgick det dock tydligt att handledarna 
även utnyttjar tillfället att handleda enskilda kadetter vilka ingår som övningstrupp 
under övningen. En intervjuperson beskriver detta så här: 
 

För jag uppfattade att han gjorde ett dåligt genomförande så jag ville liksom först och 
främst säga att det här var en svår övning /…/ men ändå ge min feedback för jag tyckte 
inte han fick någon bra feedback från övningsledaren.  
 

Under observationerna gick det även att se hur handledarna anpassar sitt agerande 
och gör aktiva avvägningar i valet av praktik för att undvika att störa 
övningsledaren. Trots ambitionen att handleda även andra kadetter så är ansvaret 
för övningsledarens lärsituation det alltigenom överskuggande imperativet. Detta 
exemplifieras av en intervjuperson med detta citat. 
 

Framförallt försöker jag i så fall att inte gå in i gruppchefen och störa hans cirklar utan 
om jag ser något litet utbildningsbehov hos någon kadett, rent soldatmässigt, någon 
lärdom som jag vet att det här kommer inte att tas upp i övningen men här är ett tillfälle 
att påpeka någonting som inte säger emot det övningsledaren säger.  
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Att denna avvägning mellan störning och lärande även kan medföra en risk att ett 
lärtillfälle missas beskrivs av en intervjuperson så här:  
 

Det kan ju faktiskt bli ett störningsmoment som kommer in från sidan, men i efterhand då 
kanske att, ”Men varför har du inte lärt oss det här?”  
 

Tre av intervjupersonerna beskriver även hur själva coachningsrollen kan anpassas 
mellan en mer passiv och aktiv roll. Här skulle det kunna beskrivas som att det 
löper en hårfin gräns mellan ett coachande handledarbeteende och vissa delar av ett 
handledarbeteende utifrån att vara en modell, vilket beskrivs nedan. Själva 
avvägningen beskrivs av intervjuperson som beroende av mognadsgrad hos 
kadetten där mognadsgraden kan tolkas som en sammanvägd bedömning av 
utbildningsståndpunkt, erfarenhet och personlig mognadsgrad. Hos alla 
intervjupersoner uttrycks uttalad ambition att inte styra för mycket, givet att de 
säkerhetsmässiga förutsättningarna inte äventyras och att övningens mål och 
omfattning till största del uppfylls. Denna ambition återspeglas i citat från dessa 
två intervjupersoner: 
 

Jag känner så… ja, att gör dom rätt så behöver ju inte jag styra i onödan.  
 
Det finns några som mår bra av att det är väldigt styrt men jag skulle säga att de flesta har 
kommit så långt i sig själva att det är lättare att ta andra sätt.  
 

Under intervjuerna framkom även ett paradoxalt fenomen i balansen mellan att 
kontrollera fundamentala, strukturella aspekter på övningen och mer dynamiska 
aspekter kopplade till övningsledarens roll och beteenden. Ett exempel på detta är 
säkerhetsaspekterna. Dessa är fundamentala och får under inga omständigheter 
äventyras. Som en del av övningen upprätthålls säkerheten av övningsledaren 
(kadetten) men eftersom det fortfarande är en utbildningssituation är handledaren 
formellt ansvarig för säkerheten. Detta beskrivs av en intervjuperson så här:  
 

Ramfaktorerna att säkerheten fungerar och att den inre säkerheten fungerar och att det är 
den rollen jag måste ta den här veckan.  
 

Intervjupersonerna beskriver dilemmat i hur handledaren bör välja 
handledarbeteende för att dels säkerställa säkerheten och dels inte störa 
övningsledaren. Ett störningsmoment kan då uppstå i situationer där handledaren 
känner ett behov av att stämma av, ingripa eller kontrollera med övningsledaren 
om någon säkerhetsaspekt direkt äventyras eller riskerar att äventyras. Ett allmänt 
intryck är att säkerhetsaspekterna upplevs av kadetterna som så avgörande och 
allvarliga att ett ingripande från handledarna kan framkalla stress. Detta även som 
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en effekt av ”rutinartade” ingripanden, vilka kanske inte är föranledda av något 
direkt säkerhetsbrott eller risk för säkerhetsbrott. Paradoxen uppstår i att sådana 
ingripanden kan framkalla stress hos övningsledaren, särskilt eftersom detta även 
är en examination, vilket kan sänka prestationen som övningsledare och därmed, i 
sig själv, orsaka bristande uppmärksamhet för säkerhetsaspekter vilket beskrivs av 
två intervjupersoner så här:  
 

Dom är ju, dom har ju stresspålägg, det är ju examination, det är första gången dom har 
en skarpskjutning. Ibland kan man komma med ett positivt rapporterande, så att säga  
”-Har du märkt det här?” /…/ med en kadett kan det ju vara så att ”-Ja, men det kan jag ju 
ta åt mig och se att det håller”, medans nästa kadett så kanske ett liknande påpekande 
kanske stjälper mer.  
 
Det känns som vi har lagt oss i lite i den övningen. Att det är det [säkerheten] dom är helt 
fokuserade på själva också /…/ det hade vi problem med förra veckan som krånglar till 
säkerheten för dom vill vara så jävla säkra.  
 

Handledarens handledarbeteende under säkerhetsuppföljningen upplevs, i värsta 
fall, kunna orsaka säkerhetsbrott vilket upplevs ställa särskilda krav på hur 
handledaren väljer att anpassa sin handledarbeteende. En intervjuperson beskriver 
hur denne identifierar och aktivt arbetar med att förebygga sådana situationer 
genom en mer aktiv coachning:  
 

Att dom måste känna om jag [övningsledaren] har koll på hur gruppen rör sig och att jag 
[övningsledaren] är på rätt plats och kan gå in och kan jag [övningsledaren] gå in och 
bryta /…/ där var dom inte riktigt förra veckan men under denna vecka då har dom börjat 
förstå efter att man hade liksom kunnat peka på situationer och visat dom.  
 

Viljan att anta ett coachande handledarbeteende framträder starkt under 
intervjuerna och i intervjupersonernas utsagor. Resultatet visar dock en viss 
dualism och komplexitet i handledarnas överväganden, reflektioner och handlingar 
i de observerade handledarbeteendena. I en betydande del av de situationer som, 
under de kontextuella intervjuerna, beskrivs som kännetecknande för renodlade 
coachningsbeteenden, visar observationsdata att handledarbeteendena innehåller 
kontroll och styrning till stor del. Denna diskrepans mellan intervjupersonernas 
upplevelser och observerade handlingar pekar på svårigheter att bibehålla och 
avväga det coachande handledarbeteendet visavi beteenden som präglas av kontroll 
och styrning. En intervjuperson beskriver en sådan omslagspunkt från en mer 
utforskande handledarattityd, med konfrontation, vilken balanserar till att övergå 
till en mer direkt och styrande form gentemot kadetten: 
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Jag kanske slänger ur mig och så får jag kanske inte något direkt svar, ja då blir det mer 
att jag blir direkt igen /…/ får jag inget svar så driver jag det ett steg längre.  
 

Det coachande handledarbeteendet tycks även kunna vara en källa till viss 
frustration där det går att skönja en utmaning och viss ovana i att växla mellan de 
olika förhållningssätt som råder i en normal utbildningssituation i en skolmiljö där 
framtida chefer och ledare utbildas. En intervjuperson beskrev denna ovana vid 
utbildningssituationen så här:  
 

Jag är inte riktigt van vid den här situationen att fråga saker för att man själv skall komma 
fram till det utan jag tycker att det går så sakta då liksom. Jag har inte riktigt hittat vilka 
frågor jag skall ställa för att de skall komma fram till rätt sak.  
 

Detta citat tycks peka på svårigheterna i val av beteende och skulle kunna ses som 
en pragmatisk hållning för att kunna hantera en komplex situation på ett hanterbart 
sätt för handledaren. Att det finns gränser för det coachande handledarbeteendet 
där styrning anses bli nödvändig beskrivs av en annan intervjuperson så här:  
 

Jag tycker inte dom känns riktigt mogna [PAUS] man läser deras övningsplaner så finns 
det ganska många hål och det ger känslan av att de inte riktigt tänkt igenom det i huvudet 
/…/ att jag kanske behöver vara lite mer direkt i min approach och ”gör så här” liksom. 
 

Avvägningen beskrivs av flera intervjupersoner som en pendling mellan ett 
tillåtande och ett mera styrande förhållningssätt i coachningen. En intervjuperson 
beskriver detta utifrån ett helhetsperspektiv där övningens svårighetsgrad i 
kombination med utbildningsståndpunkt och erfarenhet hos både trupp och 
övningsledare ledde till en mer aktiv handledning av övningsledaren: 
 

Mmmm. jag var på honom tidigare att jag tyckte att han hade en för svår övning till att 
börja med /…/ det var svårt för honom som övningsledare och det var svårt för 
gruppchefen och det var för svårt för truppen /…/ och då ville jag först och främst 
påverka övningsledaren till nästa moment /…/. 
 

De kontextuella intervjuerna visar även hur intervjupersonerna själva beskriver 
svårigheterna och utmaningarna med ett coachande handledarbeteende. Ett flertal 
intervjupersoner beskriver både direkt och indirekt det coachande ledarskapets 
gränser utifrån situation och individmognad. Utmaningen tycks ligga i att medvetet 
hitta gränsen där mognad och svårighetsgrad avgör omslagspunkten när kadetterna 
kan välja sin egen väg och när kadettens beteende måste kontrolleras och styras så 
att inte målet, övningsinnehållet eller nödvändiga säkerhetsaspekter äventyras.  
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4.2.2 Ledarstilar i det coachande handledarbeteendet 
Det tycks vara centralt för samtliga intervjupersoner att vilja välja ledarstil och 
ledarbeteende utifrån en bedömning av kadetternas kompetens (som en 
kombination av kunskaper och erfarenheter), engagemang och vilja att ta ansvar. 
Att intervjupersonerna upplever sig göra ledarskapsöverväganden beskrivs av en 
av intervjuperson så här: 
 

Så egentligen, att identifiera behovet hos kadetten och kunna prioritera det och också att 
sätta igång arbetet så fort som möjligt för att jag får ju inte komma med lösningen alltid, 
utan jag får ju leda in på rätt väg.  
 

Detta citat belyser även en uttalad ambition att förmå kadetterna till egen förståelse 
för uppgiften samt att uppmuntra dem att tänka själva. Detta förhållningssätt kan 
beskrivas som att ledarstilen och ledarbeteendena hos handledarna syftar till att 
skapa en intellektuell stimulans och att uppmuntra kadetterna att vara kreativa och 
utveckla egna tankar och idéer om hur de vill genomföra sina övningar. En 
intervjuperson kommenterar en observerad sekvens där denne försökte förmå 
kadetterna att tänka utifrån ett tänkt motståndarperspektiv så här: 
 

/.../att det skall bli så bra som möjligt men att dom måste tänka både på hur gruppen rör 
sig till exempel och även hur fienden rör sig /…/  
 

Intervjupersonerna beskriver genomgående en vilja att anta stödjande och 
konfronterande ledarstilar i det coachande handledarbeteendet. Viljan att tillåta och 
möjliggöra för kadetterna att välja egna vägar i sitt lärande kan ses som en 
ambition till stödjande ledarskap. Det finns en uppfattning att kadetterna bör 
medges att ta egna steg och att de när som helst skall kunna ”luta sig mot” 
handledaren för att söka råd eller pröva tankar och idéer. En konfronterande 
ledarstil kan ses i de flesta handledares utmanande, kritiska och ifrågasättande 
förhållningssätt, genom att i varierande grad utmana kadetterna i deras lösningar. 
Detta kan ses som en medveten ledarstil syftande till intellektuell stimulans. 
 
I det observerade handledarbeteendena hos samtliga intervjupersoner, men också 
kommenterat av en majoritet av intervjupersonerna, finns även viljan att välja 
ledarstil där motivation och inspiration tycks vara viktigt. Att ”peppa” och väcka 
lust kunde observeras kontinuerligt i intervjupersonernas relation till kadetterna 
och förekommer frekvent, hos alla intervjupersoner i situationer av coachande 
karaktär.  
 
Ambitionen i det coachande handledarbeteendets ledarstilar tycks främst utgå från 
en vilja att bygga ömsesidigt förtroende syftande till att minska stresspåslag och 
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ingjuta ett så stort mått av lugn och trygghet som möjligt hos kadetterna. Detta 
återspeglas i denna intervjupersons utsaga: 
 

Jag skulle väl tro att idag så såg dom att jag fanns där som ett stöd om dom själva kände 
att dom behövde det. Och att dom uppfattade mig som lugn och trygg /…/  men som jag 
såg på själv idag så att finnas som ett bakre stöd att kunna gå till med funderingar och så.   

 
Under observationerna visade samtliga intervjupersoner prov på en 
relationsinriktad ledarstil som kan sägas bygga på förtroende. En intervjuperson 
beskriver det så här: 
 

Jag har förtroende för att dom fixar det här /…/ jag tror att det beror på att jag är ganska 
bra på att känna av stämningen hos individerna och liksom sätta min nivå efter det. /…/ 
jag tycker att jag märker att dom [kadetterna] trivs med mig /…/ just nu, känns det 
faktiskt bra i relationen med dom jag handleder.  

 
Det är kännetecknande att samtliga intervjupersoner ger uttryck för den specifika 
kontextens betydelse och förståelse för den kravmättade och pressade situation 
kadetterna beskrivs befinna sig i. Det finns en medvetenhet att skarpskjutning, per 
definition, är farlig verksamhet vilket medför ett mycket stort ansvar och kräver 
extra uppmärksamhet och noggrannhet inte bara av kadetterna, utan även av 
handledarna. Medvetenheten om detta kan, i sig, leda till stress och misstag vilket 
kan utgöra säkerhetsrisker som handledarna måste förhålla sig till.  
 
Detta kontextberoende dilemma tycks återspeglas i resultatet, där det å ena sidan 
verkar finns en vilja och ambition hos intervjupersonerna att ha stödjande, 
tillåtande och vägledande ledarstilar med intellektuell stimulans. Å andra sidan 
visar observationsdata att denna ambition inte lika tydligt återspeglas i de 
observerade ledarstilarna, där istället kontroll och styrning dominerar. I praktiken 
framstår således bilden av de coachande handledarbeteendena som en kombination 
av konventionella och utvecklande ledarstilar men där de faktiska handlingarna 
domineras av uppgiftsinriktade och transaktionella ledarstilar.  

 
4.3 Kontrollanten 
4.3.1 Ett kontrollerande handledarbeteende 
Observationsdata visar att en stor del av intervjupersonernas handlingar i 
handledarrollen syftar till olika former av kontroll eller övervakning av 
verksamhet. I de flesta fall visar resultatet att kontrollen syftar till att ändra ett 
beteende eller händelseförlopp, där någon form av aktiv styrning krävs från 
handledarens sida. Punkt 4.2.1 tycks indikera att det coachande handledarbeteendet 
inrymmer mer eller mindre omedvetna kontrollbeteenden.  Skillnaden i det 
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kontrollerande handledarbeteendet tycks däremot vara ett tydligare och mer 
medvetet skifte från coachning till ren kontroll och styrning. Detta medvetna 
beteendeval beskrivs av flera intervjupersoner som både nödvändigt men inte helt 
problemfritt. En intervjuperson beskriver det så här:  
 

Ja, jag stod och valde mellan om jag skulle göra det åt honom eller om jag skulle ge 
tydligare instruktioner eller utvärdera sedan. Och det brottades jag lite med. Ja, men att 
låta han göra det, att göra fel om man säger eller ge han mer tydliga instruktioner.  

 
Det medvetna valet att övergå till ett mer medvetet kontrollerande 
handledarbeteende tycks grunda sig i en kontinuerlig analys av individ- och 
situationsaspekter vilket belyses med följande citat av en intervjuperson: 
 

/…/ alltså det där går på två axlar, ju mer erfarna dom är, desto mer coachning kanske det 
blir fast nu är dom på första skarpskjutningen, då kanske man måste vara lite mer direkt 
då.  

 
En annan intervjuperson förklarar problematiken med hur tillåtande man får vara 
som handledare innan man måste kontrollera och styra upp: 
 

Det blir liksom ett dilemma hur långt man skall tillåta kadetten att göra fel utan att det 
blir dåligt.  
 

Detta dilemma kan grunda sig i hur handledarna förhåller sig till kadetternas 
lärprocess. Följande citat speglar en viss reflexivitet över hur styrande handledarna 
är, eller bör vara i denna lärprocess. Det tycks vara svårt att inte agera och 
därigenom negativt påverka en kanske nödvändig men mer krävande lärprocess 
vilket belyses i detta citat: 
 

För mig är det väl egentligen att jag inte skall tassa in för mycket. Alltså pratet direkt till 
kadetten, eller lägga mig i övningen. Det är ju alltid det där att man är frestad att lägga sig 
i och direkt åtgärda.  

 
4.3.2 Att coacha med kontroll? 
Förutom medveten styrning och påverkan styrning i viss en riktning tycks ett annat 
syfte med kontroll vara kopplat till det coachande handledarbeteendet. Här verkar 
kontrollen mer handla om att väcka uppmärksamhet hos kadetten syftande till att 
själv komma fram till ett beteende eller handling. Ett sätt kan beskrivas som 
pedagogiskt medvetna och ”fiskande” kontrollfrågor, där syftet med kontrollen 
framstår som dubbelbottnad; dels skaffar sig handledaren information för att denne 
skall säkerställa att övningens säkerhetsmässiga aspekter eller andra aspekter 
uppfylls, dels syftar kontrollfrågan till att väcka kadettens egen insikt och 
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förståelse kring situationen och dess konsekvenser. En intervjuperson beskriver 
denna typ av ”fiskande” kontrollfrågor med detta citat: 
 

Ja, just det, jag ville få honom att fundera ett steg till och att det kanske skulle gå upp ett 
ljus för [kadetten] att han kanske skulle förstå hans roll i den situationen.  
 

Ett annat behov att coacha med kontroll tycks väckas av de situationer där 
kadettens kompetens nått en sådan hög nivå att ett mer aktivt coachande 
förhållningssätt inte upplevs som nödvändigt av handledaren. Det paradoxala kan 
då uppstå att det valda handledarbeteendet mer präglas av ett kontrollerande 
beteende än av ett vägledande beteende. I enlighet med det situationsanpassade 
ledarskapet tycks handledaren aktivt ta ett steg tillbaka och tillämpa en mer 
delegerande ledarstil som dock synes innehålla en betydande andel kontroll. 
Paradoxen uppstår i att detta är ett handledarbeteende som egentligen kan förväntas 
med mer oerfarna kadetter, där en instruerande ledarstil är lämplig. En 
intervjuperson beskriver detta handledarbeteende med följande citat:  
 

Till exempel kadett […] som jag nästan inte har pratat med någonting idag och han har 
inte det behovet och han gör det bra och då är det bättre att när man kollar med honom att 
man går in i den här kontrollerande rollen och bara ställer kontrollfrågor och att han bara 
får känna att ”det här kan jag svara på och det här kan jag svara på”. 

  
I detta fall tycks intervjupersonen ha gjort bedömningen att ett kontrollerande 
handledarbeteende ger självförtroende och verkar stärkande för kadetten i dennes 
förmåga och utveckling. Kontrollen skulle då kunna karaktäriseras som antingen 
”negativ” eller ”positiv” kontroll. Den negativ kontrollen kan beskriva en situation 
där inte full tillit råder och där handledaren ser behovet av kontroll för att kunna 
styra en situation. Den positiva kontrollen kan, å andra sidan, beskrivas som ett 
mer tillåtande förhållningssätt där ett tillstånd av förhöjt förtroende och tillit råder 
mellan handledare och kadett. Kontrollen mer syftar i det senare fallet mer till att 
bekräfta och stärka kadettens förmåga samtidigt som handledaren fullgör sitt 
formella ansvar för säkerhet och måluppfyllnad.  
 
Ett sätt som observerades under ett flertal tillfällen var handledarens roll som 
”domare”, det vill säga att genom kontroll döma av hur övningsledarsituationer 
skall hanteras. Detta beteende observerades hos samtliga intervjupersoner, oftast 
genom beteenden och direkta ingripanden som kan kopplas till den ovan beskrivna 
”negativa kontrollen”. Att fungera som ”domare” kunde även observeras i en mer 
coachande kontrollform, syftande till att väcka kadetternas förmåga till kreativt 
tänkande och stimulera till insikter. Här kan handledaren beskrivas som en 
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auktoritet vilken tillåter olika vägar fram till målet utan att denne överger ansvaret 
att leda lärandet framåt. Denna roll beskrivs av dessa intervjupersoner:  
 

Och sedan dömer jag av vissa saker: ”-Näe, ni kan inte ställa er vid de där stenarna”. Jag 
skall döma av, det är en av mina uppgifter som handledare.  
 
Min viktigaste uppgift är att dom skall ha ett bollplank och att kunna döma av.  
 

Denna form av kontroll tycks föranledas av att den ger trygghet och fast 
vägledning för kadetterna. Intervjupersonen pekar på en uppfattning att en 
framgångsrik coachande kontroll ger en trygghet som för kadetterna framåt i sitt 
lärande, vilket åskådliggörs med följande citat: 
 

När man ser att dom lyckas få koll på utvärderingarna och allting, att säkerheten hålls och 
dom känner sig trygga i det dom gör /…/ man ser det fortfarande men man behöver inte 
lägga allt fokus på det. Så blicken vidgas lite.  
 

4.3.3 Ledarstilar i det kontrollerande handledarbeteendet 
Det kontrollerande handledarbeteendet kan sägas bygga på två olika val av 
styrande ledarstilar vilka handledaren medvetet tycks välja utifrån ett 
situationsanpassat imperativ. I fallet med negativ kontroll kan intervjupersonerna 
sägas välja en uppgiftsinriktad och instruerande ledarstil som kan beskrivas som 
styrande. Att bryta det coachande handledarbeteendet innebär i detta fall att 
relationen temporärt åsidosätts för att styra mot uppgiftens lösande. Handledaren 
ger i detta fall instruktioner grundade på kontrollutfall vilka kräver att åtgärder 
vidtas. Eftersom antingen kompetens, engagemang och vilja uppfattas brista i 
kadettens förmåga att ta ansvar för uppgiften, antar handledaren en kontrollerande 
och styrande ledarstil. Styrningen medför, i praktiken, att handledarens makt- och 
ansvarsposition ges företräde i det utövade ledarskapet.  I fallet med positiv 
kontroll kan intervjupersonerna sägas välja en ledarstil som ligger mycket närmare 
en stödjande eller en delegerande ledarstil. Ledarstilens yttre kännetecken kan 
förleda en oinvigd betraktare att tro att det handlar om negativ kontroll. I den 
outtalade (?) överenskommelsen i det enskilda fallet, mellan kadett och handledare, 
framstår dock det verkliga motivet skapande av lugn och trygghet genom en 
ledarstil utifrån ömsesidigt förtroende. Den positiva kontrollen kan beskrivas som 
styrning, dock i ”mjuk” form, främst genom sitt förmenta inslag av förtroende. 
 
4.4 Modellen 
4.4.1. Ett handledarbeteende utifrån att vara modell 
Det tredje framträdande handledarbeteendet är handledaren som modell. Resultatet 
visar att detta beteende bygger på ”det goda exemplet” som verktyg för att överföra 
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praktiska kunskaper och färdigheter från handledare till kadett. Att vara modell 
kunde observeras hos samtliga handledare, både i längre men även kortare 
sekvenser. Mest förekommande är ”mikrosekvenser” med detaljer eller vissa 
moment, till exempel hur vapenhantering bör gå till, hur en ordergivning bör 
genomföras eller hur en genomgång i terrängen bör organiseras. Alla 
intervjupersoner visade vid ett flertal tillfällen beteenden där intervjupersonerna 
uppfattade situationer vilka snabbt utvärderades och därefter personligen 
förevisades i hur dessa borde/kunde ha hanterats. Här följer fyra olika exempel från 
samtliga intervjupersoner på olika ”mikrosituationer”, under olika dagar, där de 
olika intervjupersonerna föregår genom att genom att personligen visa ett exempel: 
 
1044 Kort genomgång med samtliga kadetter i 

utgångsläget 
Instruerar om aggressivitet under 
framryckning och visar genom exempel 
hur korrekta skjutställningar skall se ut. 

 
1247 Kontroll kompasser Instruerar och visar hur kontroll av 

kompasser går till. Ger exempel.  
 
0850 Övervakar ordergivning (kadett) Lyssnar av order, kort utvärdering och 

ger därefter exempel på alternativ order 
 
1515  Följer upp och ammunitions- och materiel-

tjänst 
Övervakar och går därefter in och visar 
hur det bör gå till 

 
I praktisk tillämpning kan handledaren som modell visa vissa likheter med det 
kontrollerande handledarbeteendet. Den största skillnaden är dock att handledaren 
som modell, oavsett tidsrymd i situationen, uppvisar ett betydande större 
engagemang och personligt deltagande hos handledaren än vad de rena 
kontrollbeteendena gör. Handledaren som modell kan därmed sägas vara en mer 
aktiv handledarroll emedan kontroll och styrning kan sägas vara en mer reaktiv 
handledarroll. Handledarbeteenden som modell tycks, förutom att visa goda 
exempel, även ha som syfte att motivera kadetterna, få dem att höja 
prestationsnivån samt även underlätta för kadetterna. En intervjuperson valde att, 
halvvägs in i en övning, själv gå in i rollen som övad trupp och under några 
genomföranden själv agera som soldat. I den kontextuella intervjun förklarade 
denna intervjuperson hur detta gav ytterligare information i hur övningsledaren 
höll sin övning (vilket sedan kunde utvärderas med övningsledaren) men att det 
framförallt var av motivations- och prestationsskäl som han valde att själv agera 
som övad soldat:  
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Men det var just den här motivationsgrejen, att OK jag är med och skriker lite extra så 
kanske dom höjer sig lite grand. Eller kanske för att bara för att jag är med så kanske 
gruppchefen höjer sig på grund av det, för han vill inte underprestera när jag är med i 
gruppen, det tänkte jag också.  
 

I ett annat fall deltog en av intervjupersonerna aktivt i kadetternas praktiska 
förberedelser på fältet. På en planerad övningsplats grävde denne målvärn för de 
fjärrstyrda målen. Förutom att agerandet hjälpte kadetten och underlättade 
förberedelserna för gruppen, så medgav även handledningen genom att vara modell 
i detta fall en naturlig möjlighet för handledaren att diskutera och visa exempel på 
viktig kunskap om hur ett målvärn bör utformas. 
 
4.4.2 Ledarstilar i ett handledarbeteende utifrån handledaren som modell 
I de kontextuella intervjuerna ger intervjupersonerna en generell bild att ledarstilar 
utifrån att handleda som modell främst bygger på en ambition att ta ansvar och att 
förmedla en förebild för kadetterna. En majoritet av intervjupersonerna beskriver 
hur ledarstilen främst motiveras av att bygga förtroende och att inspirera samt 
motivera kadetterna. Handledarbeteendet utifrån handledaren som modell tycks 
bygga på en vilja och ambition att ha en ledarstil som präglas av föredöme, vilket 
tycks återspeglas i detta citat: 
 

Ja, men alltså just sådana här situationer, alltså om jag säger övning skarp ammunition, 
skjutningar och sådant. Man har övningsledare som står och gapar liksom och säger ”nu 
skall ni göra så här och så här!” /…/ Alltså om jag skall säga åt honom att åla en viss 
sträcka, så här, då gör jag så här att jag är med och ålar. Om man kan göra det själv, så 
tror dom på en att det han säger, det är rätt. Eller mer rätt.  

 
Detta citat skulle dock även kunna tolkas som en instruerande ledarstil (=”-Nu 
skall ni göra så här och så här!”). Istället för att stå och ”gapa” kan det egna 
utförandet betraktas som ett effektivare sätt att motivera en lågt engagerad 
medarbetare, vilket gör att handledare som modell snarast kan uppfattas som en 
instruerande ledarstil med kontroll och styrning. Här syns en diskrepans mellan 
intervjupersonernas motiv och vad som faktiskt sker i den tänkta handlingen. En 
tänkbar tolkning är att i ett utbildningssammanhang så kan handledning som 
modell främst ha en praktisk funktion att vara ett verktyg för kunskapsöverföring 
men att det motiveras av andra skäl.  Idealet skulle kunna ses som relationsinriktat 
medan den praktiska handlingen kan ses som uppgiftsinriktad. Handledning som 
modell skulle således kunna ses som en kombination av uppgifts- och 
relationsinriktning där krav och kontroll samspelar med föredöme och 
inspiration/motivation. Genom att intervjupersonerna visar att de, som handledare 
inte är rädda att försätta sig i samma situationer som kadetterna så visar de att de 
både kan och vill göra samma saker. Grunden för handledning som modell tycks 
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dock, i grunden, bygga på en relationsmotiverad ambition vilken också samtliga 
intervjupersoner beskriver. Föredömets makt tycks vara stor och det är belysande 
hur samtliga intervjupersoner ger uttryck för samma inställning. Intervjupersonerna 
har inte bara ambitionen att själva vara föredömen, de förväntar sig också att alla i 
organisationen (Försvarsmakten) också är föredömen vilket beskrivs i detta citat: 
 

Och i det ledarskapet /…/ då kör jag stenhårt på föregångsmannaskap. Det är det jag 
tycker om att se hos andra. 
 

4.5 Synen på ledarskap 
4.5.1 Chefs- och ledarskap 
I beskrivningen av sitt ledarskap angav samtliga intervjupersoner en liknande syn 
där de tydligt särskilde chefs- och ledarskap. Gemensamt i samtliga svar var hur 
chefskap beskrevs i formella ordalag, som någonting man fick utifrån, en 
befattning, en uppgift, ett tydliggjort ansvar med koppling till resultat. En 
betecknande syn på chefskap sammanfattas av två intervjupersoner så här: 

 
Ja, chefskapet känns för mig som en befattning eller en uppgift jag har fått.  
 
Som jag känner just nu så är chefskapet, det är skulle jag nästan säga, lite mer negativ 
klang för mig. Då är man toppstyrande och delar ut uppgifter och förväntas får resultat.  

 
Till skillnad från chefskap så beskrivs ledarskap av intervjupersonerna 
genomgående i termer av att ”få människor att göra som man vill” samt att aktivt 
influera och förmå andra att handla i kollektiva insatser utifrån ens egna 
uppfattningar. Två olika intervjupersoner beskrev det så här: 
 

Ja, men alltså en förmåga att /…/ en förmåga att i olika situationer få andra människor att 
göra som man vill. 

  
Ledarskapet, då är man själv med i processen på ett annat sätt och driver sin, till exempel, 
enhet, framåt för att nå det här målet tillsammans.  
 

Den sistnämnda intervjupersonen poängterar också vikten av att ”hålla ihop 
enheten” som kännetecknande för ledarskap. Delaktigheten från ledarens sida kan 
beskrivas som ett element av handledning som modell och samtliga 
intervjupersoner gör, i varierande grad, starka och mer direkta kopplingar mellan 
ledarskap och att vara en modell för andra att ta efter. Här citat från fyra olika 
intervjupersoner: 
  

Ja, alltså, jag försöker få med truppen genom att göra själv mycket. Alltså leda genom 
föregångsmannaskap.  
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Ledarskap innebär att vara föregångsman och att dela deras börda och sedan tycker jag att 
ledarskap för mig är väldigt viktigt att man lever som man lär.  
 
Och i det ledarskapet /…/ då kör jag stenhårt på föregångsmannaskap. Det är det jag 
tycker om att se hos andra.  
 
/…/ för mig kräver ledarskap åtminstone ett viss mått av föregångsmannaskap.  

 
4.5.2 Målet med ledarskap 
I den handledarkontext som denna studie avhandlar så uttrycker en majoritet av 
intervjupersonerna att det ledarskap som främst präglar handledarskapet har som 
främsta målsättning att bibringa och öka kadetternas förståelse inför de 
utbildningssituationer dessa övas i. Att få kadetterna att förstå komplexiteten och 
friktionerna, men också förståelse inför möjligheterna och potentialen som går att 
utforska om dessa lär sig bemästra situationen. En intervjuperson beskriver 
målsättningen för ett sådant ledarskap så här:  

 
Att få kadetterna att förstå och få dom dit dom skall enligt våra kursplaner. Så då, min 
största roll som lärare, det är ju att känna att personen är med på båten.  
 

4.5.3 Vad är viktigt i ledarskap? 
Samtliga intervjupersoner belyser förtroendet som centralt i det dagliga, praktiska 
och direkta utövandet av ledarskap. En av intervjupersonerna ger en 
sammanfattande syn på vikten av förtroende vilken representerar synen på 
förtroende för hela gruppen av intervjupersoner: 
 

Förtroende måste man ju ge folk från början, för folk vill ju infria förtroenden. Om jag 
hade behandlat dom som om dom var amatörer där ute, då hade jag nog mer fått deras 
attityd emot mig, känner jag.  
 

Att förtroende även till stor del bygger på ärlighet, uppriktighet och en äkthet 
visades konkret under fältobservationerna, där handledare vid minst två tillfällen 
erkände egna fel eller medgav osäkerhet. En intervjuperson gav ett belysande citat 
kring synen på förtroende kopplat till uppriktighet: 
 

Sedan att erkänna, framförallt när man gjort fel /…/ så man verkligen uppfyller det man 
säger och det kan vara högt och lågt så att säga.  

 
En majoritet av intervjupersonerna beskriver en ambition att visa omsorg och 
omtanke i ledarskapet och tillämpa förmågan att se individen bortom kollektivet. 
En intervjuperson beskriver det så här: 
  



 

49 
 

Jag tycker ändå att vi försöker till största delen vara mån om kadetterna som är här och 
att man ser dem som individer /…/ att man har på något sätt kommit närmare dom och 
det är inte lika mycket ”vi och dom” utan det är vi tillsammans.  

 
4.5.4 Det som formar ledarskapet 
Teori och obligatorisk litteratur under tidigare kurser och skolsteg i formandet av 
ledarskapet tonas ner av intervjupersonerna. En intervjuperson menar att 
personlighetsaspekter är viktiga. En majoritet av intervjupersonerna uppger dock 
att formandet av ledarskapet är en process där praktiska erfarenheter, upplevda 
förebilder och reflektion är primära källor vilket en intervjuperson beskriver så här:  
 

Ledarskap är ett sådant diffust område som är svårt att veta när man lärde sig eller när 
man lärde sig det. För det är både, det är så dant här, det är ju något man lär sig hela tiden 
genom att titta på andra, läsa böcker och förstå men mycket genom att titta på andra och 
sedan reflektera hos sig själv.  

 
Behovet av föredömen och förebilder har redan belysts men bör även markeras 
som särskilt betydelsefull faktor i hur en majoritet av intervjupersonernas beskriver 
formandet av sitt ledarskap vilket belyses av två olika intervjupersoner 
 

Då är det mer viktigt för mig att ha förebilder, någonting man tycker att någon har gjort 
bra. Som man kanske inte härmar men man tar valda delar ur. 

 
Jag skulle tro att det beror mycket på sådana personer man har sett upp till eller som man 
har sett upp till innan, kanske i värnplikten eller om det är någon man har haft i skolan.  

 
Ledarskapet uppfattas av en majoritet av intervjupersonerna som en kombination 
av närmast ett intuitivt, omedvetet förhållningssätt och förvärvade erfarenheter. 
Följande citat är betecknande för synsättet på ledarskapet som till stora delar 
omedvetet och intuitivt: 
 

Man känner ju igen det, situationerna, men att det ändå kommer ganska mycket av sig 
själv /…/men det är mycket som kommer liksom ifrån bakhuvudet och magen. 
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4.6 Resultatsammanfattning 
4.6.1 Vad karaktäriserar handledarbeteendena i handledarrollen? 
Handledarrollen karaktäriseras av tre olika grundläggande handledarbeteenden; 
coachning, kontroll och handledning som modell. Valen av handledarbeteende 
påverkas främst av en situationsbedömning där intervjupersonerna beskriver att 
den främsta påverkande faktorn är kadetternas mognadsgrad. 
 
Det coachande handledarbeteendet kan variera och vara mer eller mindre aktivt 
utifrån graden av tillåtande och graden av styrning samt syftar främst till att 
utveckla förståelse och självständighet hos kadetterna. Det kontrollerande 
handledarbeteendet kan vara präglat av negativ kontroll, vilket syftar till styrning, 
alternativt vara präglat av positiv kontroll vilket syftar till förtroende och 
utveckling av självständighet. Handledarbeteenden i handledning som modell kan 
å ena sidan vara av instruerande karaktär, där syftet är att förmedla kunskaper och 
färdigheter och å andra sidan kan de vara mer motiverande, i syfte att verka 
prestationshöjande och underlättande för kadetterna. Resultatet visar att kontroll 
och styrning ingår som betydande element både i coachande handledarbeteenden 
och handledarbeteenden som modell, oftast utan medveten reflektion av respektive 
intervjuperson i situationerna. Handledarbeteendena tycks således sällan vara 
renodlade och det uppstår ofta konflikter mellan vad intervjupersonerna menar sig 
vilja och vad som faktiskt sker i handledarrollen. Detta gör att det kan uppstå en 
diskrepans mellan ambition, avsikt och visad handling i handledarbeteendena. 
Under intervjuerna framkom dessa dilemman både direkt, som medvetna 
utmaningar och svårigheter, men också indirekt, som omedvetna svårigheter vilket 
kunde skönjas i beskriven frustration och osäkerhet.  
 
4.6.2 Hur kan ledarskapet beskrivas utifrån handledarbeteenden? 
I analysen av hur ledarskapet i handledarbeteendena kan beskrivas utifrån 
ledarstilar visar resultatet att det coachande handledarbeteendet utgör en komplex 
mosaik av strävan efter situationsanpassning och kombinationer av utvecklande 
och transformativa samt konventionella och transaktionella ledarstilar. Detta 
ledarskap präglas av en vilja att ge intellektuell stimulans, att stödja och 
konfrontera kadetterna, att inspirera och motivera kadetterna samt att bygga 
ömsesidigt förtroende mellan handledare och kadetter. Resultatet visar dock även 
hur dessa eftersträvade ledarstilar ofta domineras av konventionella och 
transaktionella ledarhandlingar, vilka tenderar att övergå till olika former av 
kontroll och styrning. Dessa kontrollerande handledarbeteenden kan beskrivas vara 
präglade av två huvudsakliga ledarstilar och ledarbeteenden; maktburen negativ 
kontroll med hård styrning och delegerande positiv kontroll med mjuk styrning. 
Handledning som modell kan beskrivas utgå från relationsinriktning men 
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inrymmer även uppgiftsinriktning och har en kombination av transformativa och 
transaktionella ledarstilar som bygger på att vara föredöme och förebild, att bygga 
förtroende, att inspirera och motivera samt att kontroller och styra 
 
4.6.3 Vilken självbild har intervjupersonerna om sitt eget ledarskap? 
Resultatet visar en skillnad mellan det som uppfattas och definieras av 
intervjupersonerna som chefs- respektive ledarskap. Målet med ledarskapet 
kopplas av de flesta intervjupersonerna till utbildningssituationen vid skolan där 
kadetternas förståelse anges som är centralt. Detta harmonierar till del med det 
utvecklande ledarskapet och faktorn inspiration där kreativitet kan sägas ligga i 
linje med att den intellektuella stimulans som ökad förståelse medför. Ett 
genomgående tema visar att förtroende, uppriktighet och äkthet anses vara viktigt i 
ledarskapet. Omsorg och omtanke för underställda beskrivs också som en viktig 
del. Intervjupersonerna tillmäter teori och litteratur en relativt begränsad roll i hur 
ledarskapet formas hos intervjupersonerna. Istället beskrivs förebilder, föredömen 
och erfarenheter tillsammans med reflektiva processer som centralt för formandet 
av ledarskapet. Här återfinns en självsyn att det utvecklande ledarskapets faktor 
personlig omtanke har betydelse för uppfattningen om ledarskapet.    
 
Ledarskapet ses som en nästintill intuitiv och omedveten förmåga beskrivs 
utvecklas främst genom erfarenheter. Gemensamt för bägge yrkesofficers-
kategorier är självsynen i den starka kopplingen mellan yrkesrollen och att vara ett 
föredöme. Detta reflekterar en uppfattning som speglas i det utvecklande 
ledarskapet och faktorn föredömligt handlande. I intervjupersonernas självbild 
återfinns betydande delar vilka direkt kan kopplas till utvecklande (eller 
transformativt) ledarskap. Däremot finns mycket få eller inga referenser till 
konventionellt (eller transaktionellt) ledarskap. Resultatet visar att de observerade 
ledarstilarna i de coachande och modellburna handledarbeteendena tycks stå i 
konflikt med intervjupersonernas upplevda ledarstilsvilja och ledarstilsambition. 
Utifrån förutsättningar, villkor, kontext och situation framkallar detta en 
konventionell och transaktionell tyngdpunkt i de observerbara ledarstilarna vilka 
domineras av kontrollerande och styrande handledarbeteenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 
 

5. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och 
hur ledarskapet kan förstås. Två förklaringsmodeller presenteras; en ur ett 
mikroperspektiv och en ur ett makroperspektiv. I diskussionen problematiseras och 
diskuteras även relevansen i Försvarsmaktens föreskrivna ledarskapsmodell. 
Därefter redogörs för metoddiskussion följt av studiens slutsatser. Avslutningsvis 
presenteras förslag till fortsatt forskning. 
 
5.1 Resultatdiskussion 
Hur kan egentligen de observerade ledarstilarna i handledarbeteende förstås och 
vilken relevans har den föreskrivna ledarskapsmodellen? Intervjupersonernas 
komplexa och subtila pendlingar i ledarstilar och situationsanpassning mellan 
utvecklande och transformativa samt konventionella och transaktionella inslag ter 
sig, vid första påseende, som naturliga och skulle kunna förklaras vara i linje med 
både den föreskrivna tillämpningen av Försvarsmaktens ledarstilar (Larsson, 2006) 
och de grundläggande teorierna och modellerna inom situations- respektive 
förändringsorienterat ledarskap (Bass, 1999; Hersey & Blanchard, 1969/2001; 
Yukl, 2013).  Det är dock kännetecknande för resultatet att de utvecklande och 
transformativa ledarstilarna är tongivande i intervjupersonernas beskrivningar av 
sitt ledarskap men att dessa inte, i alls lika hög grad och lika tydligt, går att spåra i 
de observerade beteendena och praktiska ledarstilarna hos intervjupersonerna. 
Detta väcker frågor om de observerade coachande handledarbeteendena och 
handledarbeteendena som modell, till stor del, kanske är synvillor och kanske 
representerar något annat? Syftar egentligen alla handledarbeteenden ytterst till 
styrning och kontroll, fast med olika medel, ledarskapsverktyg och ledarstilar? 
Utifrån ett mikro- och makroperspektiv kommer jag att i det följande diskutera det 
föreskrivna ledarskapet utifrån en jämförelse med de observerade ledarstilarna och 
den subjektiva uppfattningen om ledarskapet i handledarrollen. 
 
5.1.1 Ett mikroperspektiv 
I relation till kadetterna kanske ledarstilarna, vilka beskrivs som coachande 
handledarbeteenden och handledning som modell, egentligen är uttryck för det 
Ellström, Fogelberg Eriksson och Kock (2009) beskriver som nya former för 
kontroll där de coachande och modellburna handledarbeteendena präglas av 
självkontroll och normativ kontroll. Utifrån denna tolkning skulle mycket av 
intervjupersonernas transformativa ordalag (som coachning och modell-
handledning) om sina observerade handlingar, egentligen kunna betraktas som 
kontrollerande och normativa handledarbeteenden, främst syftande till att lösa 
Alvessons beskrivna kooperations- och koordinationsproblem (Alvesson, 2013).  
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Vilka normer är det då som skall överföras och varför tycks behovet av kontroll 
och styrning vara ett vanligt uttryck för ledarstilarna i handledarbeteendena? Jag 
har redan beskrivit hur intervjupersonerna genomgående beskriver den specifika 
utbildningssituationen, utifrån de säkerhetsmässiga aspekterna med skarpskjutning, 
samt den mycket varierande utbildningsståndpunkten hos kadetterna. Det tycks 
finnas en gemensam föreställning om situationen och vilka potentiella risker och 
faror som skarpskjutningsövningarna innehåller. Situationens krav kan därför 
föranleda att betoningen på uppgift, styrning och kontroll, genom konventionella 
och transaktionella ledarstilar, ökar på bekostnad av utvecklande och 
transformativa ledarskapsstilar. I den dubbla rollen som både chef och ledare tycks 
förutsättningarna i den specifika situationen kunna föranleda att handledarrollen, 
av rationella skäl, mer får en karaktär av chefskap, med kontroll och styrning 
utifrån makt (Eklund, 2009) i olika former.  
 
Intervjupersonernas utsagor om att öka kadetternas förståelse skulle dock kunna 
ses som genuina förespeglingar hos intervjupersonerna om att verkligen vilja 
använda utvecklande och transformativa ledarstilar, men att situationens logik 
leder till ledarstilar vilka huvudsakligen präglas av instrumentell efterlevnad (Yukl, 
2013) och ett mer styrande, ledarcentrerat ledarskap (Alvesson, 2013). Detta 
ledarskap skulle kunna beskrivas bygga på en underliggande, outtalad rationalitet, 
där normativ påverkan och styrning av kadetterna mot att tillämpa rätt beteenden 
ges företräde. De observerade ledarstilarna visar att inslagen av konventionella och 
transaktionella ledarstilar framstår som betydligt mer dominerande än utvecklande 
och transformativa ledarstilar. Detta tycks påvisa en annorlunda bild än Larsson 
(2006), som ju föreskriver att situationens krav bör styra men att det utvecklande 
och transformativa ledarskapet bör vara det alltigenom tongivande. Det som kan 
tyckas vara särskilt intressant är dock inte förekomsten av styrning och kontroll 
genom konventionella och transaktionella ledarstilar i resultatet, utan det faktum 
att intervjupersonerna, i sina egna beskrivningar, uppfattar att en majoritet av dessa 
transaktionella (eller styrande/ chefsorienterade) ledarstilar i själva verket skulle 
vara transformativa. 
 
Utifrån detta resonemang kan det diskuteras hur medvetna valen av de specifika 
ledarstilarna egentligen är för intervjupersonerna? Samtidigt som alla intervju-
personer lyfter fram ledarskapet som ofta intuitivt och oreflekterat, tycks alla 
intervjupersoner även framhärda i en genuin föreställning om att de väljer 
utvecklande och transformativa ledarstilar. Detta skulle kunna peka på Mintzbergs 
(1971, 1973) och Hales (1986) iakttagelser om chefsbeteenden som 
fragmentariska, situationsstyrda, ad hoc och flexibla och att det kanske i själva 
verket är situationen och kontexten som ”väljer” beteenden och stilar.  Å andra 
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sidan speglar resultatet en viss medvetenhet kring de svårigheter och dilemman 
intervjupersonerna upplever vilket styrker både Kotter (1982) och även Stewart 
(1989) i betydelsen av en noggrann, individ- och situationsrelaterad analys. Med 
Mintzbergs (1973) rollkategorisering kan intervjupersonerna beteende beskrivas 
utifrån både informations-, kontakt- och beslutsroller, vilket även stöds av 
Hultmans (1998) resonemang om att rollerna utgör en helhet. Något som 
framkommer tydligt under observationssekvenserna är hur intervjupersonernas 
beteenden och ledarstilar präglas av beslutsrollen, där problemlösning och 
möjlighetssträvan, tillsammans med maktanvändning i resurstilldelning och 
förhandling mellan interna och externa aktörer betonas. Det kan diskuteras 
huruvida situationen framkallar denna rollbetoning utifrån det ansvar som Hales 
(1986, 1999) beskriver och som intervjupersonerna ger uttryck för att de upplever. 
Det kan helt enkelt handla om en medveten eller omedveten rollprioritering (Hales, 
1987) som styr ledarstilarna mot mer chefsbeteenden i en beslutsroll än 
ledarbeteenden i en kontaktroll. Alvesson och Willmotts (2002) och Kärreman och 
Alvessons (2004) beskrivningar av hur ledarskap och chefskap kan användas som 
mer eller mindre subtila makt- och kontrollverktyg tycks, ur detta perspektiv, mer 
relevant för att beskriva ledarstilarna än utvecklande och transformativt ledarskap. 
Med grund i denna diskussion skulle en lokal mikrokontextuell förklaringsmodell, 
kunna utgöras av det jag valt att kalla för problemet med situationens imperativ (se 
Figur 1). Med situationens imperativ avses hur situationen samt de kontextuella 
och situationsspecifika villkoren får ett avgörande inflytande över ledarstils-
processen vilket begränsar möjligheterna till utvecklande och transformativa 
ledarstilar i de observerbara handledarbeteendena. 
 
 

 
 
Figur 1. Problemet med situationens imperativ. 
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Modellen beskriver således hur föreställningar om att tillämpa ett valt ledarskap, 
med utvecklande och transformativa ledarstilar, skulle kunna vara förgäves utifrån 
den situationsbundna påverkan. Den sociala konstruktionen av (utbildnings-) 
situationen kan då leda till att ledarstilsavsikterna, i alltför hög grad, tenderar att 
utgå från institutionella uppfattningar vilka blir orealistiska i den faktiska 
situationen. Detta skulle kunna sägas framkalla ett slags instrumentell ”sunt 
förnuftsrationalitet” (Powell & Colyvas, 2008), vilken egentligen styr handlingar 
och möjligen även effekter av ledarstilar. Att intervjupersonerna tror sig ha 
övervägande utvecklande och transformativa ledarstilar, när de i praktisk handling 
visar styrande ledarstilar genom uppgiftsinriktning, styrning och kontroll, kan 
förklaras av Powell och Colyvas (2008) mikrokontextuella resonemang om hur 
individer söker meningsskapande i komplexa och osäkra miljöer. 
Skarpskjutningskontexten, tillsammans med låg eller varierande utbildnings-
ståndpunkt, kan då framkalla en process där den sammantagna handlingen skulle 
kunna sägas vara mer reaktions- och situationsstyrd än påverkad av medvetna 
rationella val, något som även styrks av Hales (1986) beskrivning av vad som 
formar chefsbeteenden. Då denna framkallade ledarstil främst präglas av styrning 
och kontroll har jag valt att utgå från Yukl (2013) i att benämna denna typ av 
framkallad ledarstil som styrande ledarstil.  
 
Den styrande ledarstilen skiljer sig från en utvecklande och transformativ ledarstil 
samt en konventionell och transaktionell ledarstil i att den i huvudsak 
karaktäriseras av mer eller mindre subtila makt- och influensmedel och 
kontrollstrategier färgade av French och Ravens (1959) makttaxonomi och fokus 
på att hantera Alvessons (2013) ovan beskrivna kooperations- och 
koordinationsproblem. Kontroll återfinns i konventionella och transaktionella 
ledarstilar, men den avgörande skillnaden mellan styrande ledarstilar och dessa är 
dels att de styrande ledarstilarna inte är medvetna val, dels att de har en avgörande 
betoning på makt och maktmedel i dess styrningsprocess. Maktanvändningen i den 
styrande ledarstilen tycks främst utgå från French och Ravens (1959) 
positionsmakt, i form av legitim makt och tvingande makt (främst i 
kontrollbeteenden), samt personliga makt, i form av referensmakt och kunskaps-
makt (främst i coachnings- och modellbeteenden).  
 
5.1.2 Ett makroperspektiv 
Förutom det situationsspecifika i att skarpskjutning utgör en potentiellt riskfylld 
och i värsta fall livsfarlig verksamhet skulle även utbildning i skarpskjutning kunna 
sägas utgöra en stark institutionaliserad tradition i Försvarsmakten med en egen 
rationalitet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Utbildningsmetodik, regler och 
rutiner ”sitter i väggarna” i Försvarsmakten. De är förvisso ständigt under 
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omprövning och utveckling men det kan problematiseras huruvida ändringar i 
ledarskapsmodeller egentligen påverkar ”det rätta” sättet att utbilda i 
skarpskjutning. Som institution finns det kanske fog att påstå att skarpskjutning, i 
detta avseende, har utvecklats till det March och Olsen (1989) beskriver som 
lämplighetslogik. 
 
Å andra sidan går det att påstå att Försvarsmakten, som total organisation, utgör ett 
alldeles eget organisationsfält med det Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver som 
en stark, intern organisationsspecifik rationalitet med behov av legitimitet i 
samhället. Ett tydligt sådant uttryck för legitimitet är det ledarskap organisationen 
säger sig representera, använda och förespråka. Ledarskapsnormen, eller 
ledarskapsideologin, kan beskrivas som starkt normativ, både internt och externt 
och driven av behovet av modernitet och ett organisatoriskt legitimitetsbehov. 
Ledarskapsideologin utgör, i sig själv, en intern och extern normativ kraft, såsom 
DiMaggio och Powell (1983) beskriver den, vilken skulle kunna sägas vara 
formaliserad och kodifierad (Johansson, 2002) i den föreskrivna 
ledarskapsmodellen. Inte minst torde Försvarsmaktens utbildningssystem kunna 
ses som tongivande för att påverka normer, socialiseringsmönster och profession i 
den institutionaliseringsprocess som Johansson (2002) beskriver som inbäddning. 
Försvarsmaktens syn på ledarskap skulle därigenom kunna beskrivas som 
utgörandes en egen lämplighetslogik. 
 
Resultatet tycks peka på att intervjupersonerna uppfattar svårigheter och problem 
att anpassa ledarstilarna så att beteendena står i samklang med vilja och ambition. 
Det skulle kunna tyda på att det råder en skillnad i det ledarskap som föreskrivs, 
det ledarskap som eftersträvas och det ledarskap som faktiskt blir av. I en 
övergripande analysnivå skulle därmed Försvarsmaktens föreskrivna ledarskap 
kunna ses som ett uttryck för Habermas (1984) kommunikativa diskurs, vilken 
representerar en systemrationell sanning för Försvarsmakten som organisation. 
Utvecklande och transformativt ledarskap skulle då kunna sägas vara ett uttryck för 
en sådan systemrationalitet i denna kommunikativa diskurs och ytterst som ett 
uttryck för det Meyer och Rowan (1977) beskriver som en legitimerande formell 
struktur  
 
För att återvända till Habermas (1987) språkbruk skulle det då, i 
intervjupersonernas ledarskapsutbildningar, kunna sägas ske en systemintegrering 
eller möjligen kolonisering, där den kommunikativa diskursens rationalitet 
överförs till intervjupersonernas livsvärld. Försvarsmaktens föreskrivna 
ledarskapsmodell kan, med denna förklaringsmodell, ses som redan kodifierad, 
accepterad och inbäddad (Johansson, 2002; Lawrence, Suddaby & Leca, 2011) i 
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Försvarsmaktens utbildningsinstitutioner varvid intervjupersonerna, under 
utbildningarna, internaliserar ledarskapsmodellens rationalitet. Utifrån March och 
Olsen (1989) skulle det då gå att hävda att intervjupersonerna färgas av 
institutionens lämplighetslogik och vad institutionen (Försvarsmakten) förordar 
som legitima sätt avseende ledarskap och ledarstilar, ett slags symboliskt ledarskap 
så som det beskrivs av Bolman och Deal (2005). Frustrationen och de upplevda 
svårigheterna att anpassa handledarbeteendena och ledarstilarna utifrån 
vardagssituationerna skulle då kunna sägas vara ett uttryck för situationen där 
intervjupersonernas internaliserade och symbolpräglade lämplighetslogik möter 
verklighetens betingelser i fenomenet skarpskjutningsövning och dess 
institutionaliserade lämplighetslogik. Det kan alltså finnas fog för att påstå att två 
institutionaliserade lämplighetslogiker möter varandra i intervjupersonernas 
handledarroll för skarpskjutning, vilket även skulle överensstämma med Orton och 
Weicks (1990) iakttagelse att en organisation kan ha olika verksamheter som 
arbetar utifrån helt eller delvis olika rationaliteter. 
 
Den förmenta viljan och ambitionen att använda ett utvecklande och transformativt 
ledarskap, vilket ofta resulterar i en konventionell och transaktionell eller styrande 
ledarstil skulle då kunna sägas beteckna en slags rationalistisk fälla (Sandberg & 
Targama, 2007), där intervjupersonerna, i någon mån, är fångade i sin egen 
lämplighetslogiks rationalitet. Resultat visar också vissa svårigheter och 
utmaningar för intervjupersonerna att möta lämplighetslogiken, vilken 
representeras av skarpskjutningsövning som interorganisatorisk, institutionell 
praxis. Det övergripande resultatet i studien skulle då kunna förklaras som en 
effekt av en slags omedveten individuell anpassning, vilken kan beskrivas resultera 
i en konsekvenslogik där vilja och ambition ser ut på ett sätt, men praktisk 
handling visar ett annat.  
 
En alternativ syn skulle kunna vara att intervjupersonerna inte alls utgår från en 
dylik lämplighetslogik utan är väl medvetna om hur konsekvenslogiken måste ges 
företräde för att mål, krav och säkerhet skall uppfyllas i kadetternas 
skarpskjutningsövningar. Översättningsproblematiken skulle då kunna ses som 
omvänd, att intervjupersonerna medvetet försöker anpassa rationaliteten i den 
föreskrivna ledarskapsmodellen till att fungera utifrån realitetens konsekvenslogik. 
Med en sådan alternativ förklaringsmodell behöver inte den institutionaliserade 
lämplighetslogiken skilja sig nämnvärt mellan ledarskap och skarpskjutning. 
Utifrån verksamheten och dess förutsättningar skulle det då kunna utvecklas en 
lokal konsekvenslogik där intervjupersonerna försöker anpassa lämplighets-
logikens rationalitet för att överhuvudtaget kunna genomföra skarpskjutnings-
utbildning på ett effektivt, målinriktat och säkert sätt. 
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Skillnaden mellan den ovan beskrivna lämplighetslogiken och konsekvenslogiken 
skulle, i vilket fall, kunna ses som det Orton och Weick 1990) beskriver som en lös 
koppling mellan rationaliteten i lämplighetslogikens föreskrivna ledarskapsmodell 
och rationaliteten i verksamheten, där intervjupersonerna kan sägas ge uttryck för 
att hamna mittemellan. Institutionaliseringen, genom Försvarsmaktens ledarskaps-
utbildningar och den inbäddning (Johansson, 2002) som därigenom sker, skulle då 
kunna sägas lida av det Eriksson-Zetterquist (2009) lyfter fram som 
översättningsproblem. Detta kan medföra att den institutionella redigeringen 
brister, vilket leder till oklarhet i hur idéerna, i form av den föreskrivna 
ledarskapsmodellen, faktiskt skall tillämpas i intervjupersonernas vardag. Utifrån 
denna makroorienterade diskussion skulle en lokal, makrokontextuell, 
förklaringsmodell, vilken förklarar det observerade och självupplevda ledarskapet i 
handledarrollen i relation till Försvarsmaktens föreskrivna ledarskapsmodell, 
kunna sammanfattas i det jag har valt att kalla för problemet med 
ledarskapsideologins glapp (se Figur 2). 
 
 

 
 
Figur 2. Problemet med ledarskapsideologins glapp. 
 
Glappanalogin beskriver problematiken när symbol inte överensstämmer fullt ut 
med verklighet och där olika rationaliteter i själva verket inte möts eller överförs 
utan istället kan sägas glida ifrån varandra. Jag menar att ledarskapsideologins 
glapp ger konsekvenser för intervjupersonerna när rationaliteten i det föreskrivna 
ledarskapet inte tycks överensstämma med verklighetens rationalitet och det krav 
på ledarskap som den ställer.  Med Habermas språkbruk skulle ledarskaps-
ideologins kommunikativa diskurs kunna sägas innehålla ett alltmer komplicerat 
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och abstrakt sanningsanspråk vilket skulle kunna stå i konflikt med livsvärldens 
kommunikativa handlande (i form av verklighetens ledarskap). Denna konflikt 
skulle kunna beskrivas som ett resultat av systemintegration eller kolonisering och 
kan verka kontraproduktivt då det riskerar att öka avståndet mellan system och 
livsvärld.  
 
5.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera studiens metodval, upplägg och 
genomförande utifrån de kvalitetsaspekter och etiska krav jag satt upp för studien 
under avsnitt 3.2 och 3.8.  
 
5.2.1 Trovärdighet 
Det kan diskuteras huruvida bekvämlighetsurvalet verkligen var representativt för 
studiens undersökningsgrupp. Om fördelningen mellan officerare och 
specialistofficerare i urvalsgruppen hade sett annorlunda ut finns en möjlighet att 
resultatet hade påverkats. Urvalskriterierna baserades dock främst på genomgången 
likvärdig ledarskapsutbildning, vilket torde minska betydelsen av ojämn 
representation i urvalsgruppen. Det fanns inga kvinnor undersökningsgruppen 
vilket omintetgjorde behovet av jämlik könsfördelning. Åldersmässigt var 
medelåldern och medianåldern för urvalsgruppen representativ för undersöknings-
gruppen. Jag upplevde en viss oro inför de första observationsbesöken huruvida jag 
skulle kunna samla tillräckligt med kvalitativ data med mina metodval och 
verktyg. Denna oro visade sig dock vara obefogad då jag upplevde att mina 
förberedelser och mitt upplägg gav mer än tillräckligt med data. Att vara nära 
intervjupersonen under en hel dag ställde krav på disciplin i distansen, vilket var en 
viktig reflektionspunkt. Jag var mån om att min påverkan skulle minimeras för att 
upprätthålla metoddisciplin och maximera äkthet och autenticitet. I övrigt har jag 
vinnlagt mig om att säkerställa att alla etiska krav uppfylldes.  
  
5.2.2 Överförbarhet 
Analys och tolkningsprocess av data kräver disciplin och kreativitet för att se 
”bortom” situationen och det uppenbara, samt att identifiera överförbara fenomen. 
Denna process kan beskrivas som iterativ då jag gått igenom materialet framlänges 
och baklänges flera gånger om för att bygga de tre tolkningsstegen enligt 
metodvalet. Jag upplevde också en svårighet i att avgöra vad som skulle kunna 
betecknas som stabila beteendemönster (och således viktiga för att avgöra 
överförbarheten) och vilka beteendemönster som var av mer tillfällig natur (och 
således mindre viktiga för att avgöra överförbarheten). Överförbarheten skulle 
möjligen bättre kunna konfirmeras och styrkas genom upprepade, liknande studier. 
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5.2.3 Pålitlighet 
Mina semistrukturerade intervjuer baserades på min intervjuguide som inte 
behövde modifieras under studiens gång. I utformningen ville jag hålla så öppna 
perspektiv som möjligt utan att i alltför hög grad knyta an till teori eller tidigare 
forskning. Det är dock en utmaning att inte låta sig färgas av sin förförståelse under 
själva användningen av intervjuguiden och pålitligheten kan riskeras om man inte 
är vaksam på sina omedelbara tolkningar och slutsatser under intervjuns gång. 
Även pålitligheten kan påverkas av den sociala situationen och relationen till 
intervjupersonen, att hålla distansen upplevdes som ett dilemma för att inte utöva 
otillbörlig påverkan på intervjupersonerna. Pålitligheten kan även påverkas av den 
fysiska och framförallt mentala ansträngningen i att följa en arbetande 
intervjuperson på fältet en hel dag. Det är ett drygt arbete att vara ständigt 
uppmärksam och observant under en längre, sammanhållen tidsrymd. Den rapport 
(Bryman, 2011) som etablerades mellan mig och samtliga intervjupersoner gav en 
spontanitet och naturlighet vilken möjligen bidrog till ökad äkthet.  
 
5.2.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Den största risken i möjligheten att styrka och konfirmera upplevde jag i mitt 
tolkningsarbete där en stor del av arbetet ju utgår från min förmåga till kreativitet 
och förståelse bortom det uppenbara. Här upplevde jag en svårighet att själv 
värdera hur fri studien är från subjektiva åsikter och värderingar och om jag låtit 
mig påverkas av miljö och intervjupersoner. Det är också svårt att avgöra hur min 
ganska passiva observatör-som-deltagare-roll har påverkat studien. Att ha en hög 
ambition med att vara trogen metoden och metodvalen, samt att ständigt reflektera 
över detta, kanske är det enda som aktivt går att göra för att öka möjligheten att 
styrka och konfirmera. 
 
5.2.5 Sammanfattning kring studiens tillförlitlighet 
I en ambition att vara trogen min induktiva etnografiska ingång upplevde jag 
emellanåt något jag valt att kalla för ”induktiv oro”. Denna ängslan grundade sig i 
en upplevelse av en viss teoretisk rotlöshet och osäkerhet med återkommande 
funderingar över vad jag kommer att hitta eller/och tvivel om jag ens kommer att 
hitta några relevanta fynd. Den positiva sidan i den induktiva oron var samtidigt en 
känsla av avnaturaliserad frihet och lösgörande. Att våga inta ett reflexivt 
förhållningssätt och våga problematisera traditionella antaganden gav nya 
spännande och obundna riktningar i mitt kunskapssökande. Jag hoppas att det 
kritiska anslaget i studien kan utgöra en grund för en autenticitet och att de 
eventuella nyttoaspekter som möjligen kan ses skulle kunna användas för att 
utveckla det studerade fenomenet i den aktuella organisationen. 
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5.3 Slutsatser 
Denna studies övergripande syfte var att granska svenska arméofficerares 
arbetsnära ledarskap i rollen som handledare. Syftet utvecklades i tre fråge-
ställningar om handledarbeteenden och ledarstilar vilka har besvarats i 
resultatkapitlets resultatsammanfattning (se avsnitt 4.6). I denna del kommer jag att 
adressera studiens övergripande syfte genom att sammanfatta diskussionsdelen i 
några centrala slutsatser samt även utveckla dessa i några tänkbara praktiska 
förslag och möjliga åtgärder.  
 
Jag har visat hur Försvarsmaktens föreskrivna ledarskapsmodell tycks sakna 
tillräcklig relevans för att påverka intervjupersonernas val av ledarstilar i sina 
handledarbeteenden. Utifrån förklaringsmodellen om problemet med situationens 
imperativ kan handledarrollens ledarstilar förstås som primärt styrda av situation 
och villkor snarare än aktiva val. Detta leder till att intervjupersonernas 
ledarstilsavsikter divergerar från ledarstilshandlingarna, vilket begränsar 
dynamiken i ledarstilsvalen och framkallar styrande ledarstilar.  
 
Med förklaringsmodellen om problemet med ledarskapsideologins glapp skulle 
handledarrollens ledarstilar kunna förstås som ett resultat av verksamhetens 
rationalitet och inneboende konsekvenslogik, med begränsad koppling till den 
övergripande lämplighetsbundna rationaliteten, vilken kan sägas vara uttryckt i 
Försvarsmaktens föreskrivna ledarskap och ledarstilar. Ledarskapet som 
organisationsbunden, övergripande symbol överensstämmer då inte fullt ut med 
verklighetens förutsättningar för det utövade ledarskapet i organisationen. 
 
Utifrån dessa förklaringar kan det finnas anledning att försöka hitta vägar för att 
öppna upp situationens imperativ och motverka ledarskapsideologins glapp i syfte 
att maximera utvecklingen av lärpotential och utbildningsresultat samt göra 
ledarskapsideologin mer relevant för verksamheten.  Några kritiska reflektioner 
varvat med förslag på praktiska implikationer ges härmed: 
 

• Utveckla en större förståelse för den specifika utbildningssituationen så att 
bredare möjligheter för ett utvecklande och transformativt ledarskap ges. 
Utveckling och utbildning i ny metodik anpassad för detta samt även bättre 
resursutnyttjande för att medge detta skulle kunna vara aktiva åtgärder.  

 
• Det konventionella och transaktionella ledarskapets betydelse i 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell bör omvärderas utifrån noggrannare 
analyser av verksamhetens behov. Denna studie pekar bland annat på det 
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orimliga att ledarskapsidealets rekommendationer om ledarstilar tycks kunna 
medföra att ledarstilar kamoufleras till att vara något de inte är. Ledarskapet 
och dess förordade ledarstilar bör vara tydliga och konsekventa.  

 
• För att förtäta lösa kopplingar mellan föreskrivet ledarskap och verkligt 

ledarskap förordar jag en omarbetning och högre detaljeringsgrad för vilka 
ledarstilar som rekommenderas utifrån utbildningens karaktär. Detta förslag 
bygger på att verkligheten kanske måste få styra idealet och inte tvärtom. 
Detta torde nödvändiggöra en nivåoberoende redigeringsstrategi för 
översättning av idéer och kunskap åt bägge håll i Försvarsmakten som 
organisation. Med dagens managementspråk skulle en sådan strategi kunna 
sägas vara präglad av både ett top-down- och ett bottom-up-perspektiv. 

 
5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Med utgångpunkt i denna studie och dess begränsade omfattning skulle det kunna 
vara intressant att bredda perspektivet och närmare undersöka handledarbeteenden 
och ledarstilar inom andra delar och miljöer i Försvarsmakten. Härvid vore det 
intressant att studera dessa fenomen utifrån den variation av olika utbildnings- och 
kompetensnivåer som finns i Försvarsmakten. Finns det avgörande skillnader och/ 
eller likheter? Går det att dra slutsatser som stödjer denna studies slutsatser över 
organisations- och nivågränser vilket skulle kunna öka generaliserbarheten och 
medvetenheten om eventuella förändringsbehov?  
 
Fler och fördjupade studier i hur tillämpningen av Försvarsmaktens föreskrivna 
ledarskap ser ut i syfte att stödja lärande och lärprocesser skulle också kunna vara 
värdefulla. Inte minst på grund av att denna studie och tidigare forskning tycks 
peka på att det konventionella och transaktionella ledarskapet kanske har fått en för 
undanskymd plats på bekostnad av det transformativa ledarskapets alltför 
tongivande plats. Forskning som fokuserar på hur lärandeprocesser gynnas av en 
tydligare och mer underbyggd balansering av ledarstilstillämpningar skulle kunna 
utgöra värdefulla bidrag till ledarskapsforskningen i allmänhet och för 
tillämpningen av Försvarsmaktens föreskrivna ledarskapsmodell i synnerhet. 
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BILAGA 1. INFORMATION OM STUDIE 
 
 
Information om studie 
 
Hej! 
 
Jag heter Jason Martin och studerar på Masterprogrammet i HRM/HRD (Human Resource Management/ 
Human Resource Development) vid Linköpings Universitet.  
Som ett led i programmet skall jag genomföra en studie på D-nivå om ledarskap i praktiken. Efter kontakt 
med stf C på Officerskompaniet, mj Fredrik Perlaky, har jag erbjudits möjlighet att genomföra studien på 
Kvarn inom ramen för kompaniets verksamhet. 
 
Jag vill studera hur ledarskap och ledarskapsstilar kan observeras i vardagen hos yngre yrkesofficerare 
och specialistofficerare, helst med examen efter 2003. Syftet med studien är att förstå hur ledarskap 
realiseras i praktiskt, vardagligt arbete. 
 
Upplägget på studien kan beskrivas som en ”fältforskningsansats” där jag tänkt individuellt observera och 
intervjua minst 4 yrkesofficerare och/eller specialistofficerare i handledningsarbete med normal, 
förbandsnära verksamhet. Med en ambition att störa verksamheten så lite som möjligt så kommer jag att 
”skugga” en individ under en dag. Dagen avslutas med ett individuellt och ostört samtal under ca 60 
minuter där jag kommer ställa ett antal öppna frågor och reflektera över mina observationer under dagen.  
 
Jag planerar att genomföra observationerna och intervjuerna på MSS/Kvarn, under vecka 16 och 17 och 
som reserv under vecka 18. Jag hoppas kunna vara klar med datainsamlingen senast under vecka 18. 
 
Jag skulle behöva minst 4-6 deltagare i studien och då studien är beroende av frivilligt deltagande är jag 
mycket tacksam om du kontaktar mj Fredrik Perlaky så snart som möjligt om intresse att delta i studien. 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Allt material (data och intervjuunderlag) 
kommer att behandlas konfidentiellt och deltagarna kommer att avidentifieras i den slutliga rapporten. 
När studien är genomförd och rapporten är klar kommer de deltagare som vill få att återkoppling genom 
att ta del av den färdiga rapporten. För mer information om upplägg, genomförande och innehåll så 
kontakta mig gärna på e-post eller telefon. 
 
xxxxx123@student.liu.se, tel: 123-45 67 89 
 
Vid intresse att delta studien, kontakta mj Fredrik Perlaky, senast fredag den 27 mars 2015  
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jason Martin 
 

 
 
 
 



 

 

BILAGA 2. OBSERVATIONSMANUAL  
 
Beskrivning av situationer utifrån följande observationer. 

• Tidpunkt (klockslag). 
• Vad är innehållet i kommunikationen? 
• Vilka handlingar görs?  
• Med vilka sker samspelet (aktörer)? 
• Hur ser samspelet ut? 
• Var sker det? 

 
Observationsmanualens struktur överfördes i tabellform till en mindre antecknings-
bok som enkelt kunde medföras och bearbetas under observationerna. Tabellen 
utformades enligt nedan: 
 
Tid Kommunikation & 

handling 
Med vem Hur Var Not 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 3. INTERVJUGUIDE 
 
Del 1. Återkoppling till dagen. 
 
Jag vill återkoppla till den specifika situationen (…) (beskriv situationen). 
 

-Vad var det som hände? 
 
-När du gjorde (…) i den situationen, vad tänkte du då?  

 
-Vad ville du åstadkomma och hur tänkte du åstadkomma det? 

 
-Förstår jag dig rätt om jag tror att du menade (…) när du gjorde (…)? 

 
-Vad betydde det för dig när (…) hände, eller när du gjorde (…)? 

 
-Vad gjorde du då och varför gjorde du det? 

 
-Hur stämmer detta med det du tidigare sade om (…)? 

 
Del 2. Reflektion över ledarskap 
 
1. Kan du beskriva vad ledarskap innebär för dig? 
 -Ser eller känner du själv när det blir ledarskap?  
 
2. Vad handlar ledarskap oftast om, praktiskt i din vardag? 

-Hur gör du för att åstadkomma det? 
 
3. Vilket ledarskap brukar fungera bäst för dig? 
 -Varför tror du att det är så? 

 
4. Vill du lägga till någonting eller förtydliga något svar innan vi avslutar? 
 
Del 3. Bakgrundsfakta 
 
- Hur gammal är du? 
- När tog du din officersexamen och hur länge har du varit anställd?  
- Vilket är ditt hemmaförband? 
- Vilken är din nuvarande tjänstebefattning på MSS? 
- Vilken civil och militär utbildningsbakgrund har du? 
 
Tacka för medverkan och förklara fortsatt process i studien. 
 
 



 

 

BILAGA 4. KODNINGSKATEGORIER OCH TEMAN 
 
Översikt över tematisering och kategorisering av koder. 
 
Teman Huvudkategorier  Kodningskategorier 
 
 
 
 
 
Coachning 

 
 
 
 
A1. Vägledande 
A2. Tillåtande 
A3. Stödjande 
 

1. Öppnar för diskussion 
2. Lockar fram resonemang 
3. Samtalar 
4. Gör kadetten delaktig 
5. Ger ansvar 
6. Ställer utvecklande frågor 
7. Ger råd ur erfarenhet  
8. Ifrågasätter konstruktivt 
9. Ger återkoppling 
10. Låter kadett styra 
11. Visar tillit 

 
 
 
 
Kontroll 

 
 
 
B1. Instruerande 
B2. Kontrollerande 
B3. Styrande 
 

12. Kontrollerar 
13. För protokoll 
14. Ställer kontrollfrågor 
15. Övervakar 
16. Ger instruktioner 
17. Påpekar  
18. Rättar 
19. Tar över 
20. Dömer av 
21. Styr själv 

 
 
Modell 

 
C1. Visande 
C2. Föredöme 
C3. Goda exempel 

22. Exemplifierar 
23. Förevisar själv 
24. Motiverar genom praktisk  
      handling 
25. Hjälper handgripligt 
26. Deltar i övning 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 5. ROLLBESKRIVNING 
 
Denna figur åskådliggör grafiskt hur rollfördelningen såg ut under observationerna. 
Intervjupersonerna kunde vara antingen huvudhandledare (H1) eller biträdande 
handledare (BH) vilka kan beskrivas ha identiska uppgifter och funktioner under 
själva handledningen. Således har jag som forskare endast fokuserat på endera 
huvudhandledaren eller biträdande handledaren beroende på vilken roll 
intervjupersonerna hade under själva observationen. 
 
 
 
F=     forskare 
H1=  huvudhandledare 
BH=  biträdande handledare 
Ö=     övningsledare 
BÖ=  biträdande övningsledare 
T=     övningstrupp 
Heldragen pil= huvudsaklig observation 
Streckad pil= sekundär observation 
 

 
 
 


