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Sammanfattning 
Ledarskap är någonting väldigt viktigt som behövs i alla organisationer. Tidigare forskning på 

området ger inga entydiga svar på om det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap. I den kontexten uppkommer diskussionen huruvida de manliga ledaregenskaperna 

enbart kan tillskrivas män och då följaktligen om de kvinnliga ledaregenskaperna endast 

förekommer hos kvinnor. Syftet med denna uppsats är att utarbeta en enkät som kan ligga till 

grund för studier av kvinnliga och manliga ledarskapsstilar inom Försvarsmakten. Enkäten 

syftar även till att undersöka om det förekommer skillnader i ledarskapet mellan de 

hierarkiska nivåerna i organisationen. Valet av organisation för enkätutformningen baserades 

på att vi ville studera en organisation som är mansdominerad och hierarkisk, då vi finner det 

intressant att studera män och kvinnor som arbetar i en sådan organisation. Vi anser att 

Försvarsmakten uppfyller dessa krav och då de dessutom arbetat aktivt med ledarskap och 

ledarskapsutveckling gör det den till ett spännande studieobjekt.  

 

För att få en grundläggande förståelse för ämnet presenteras, i uppsatsens teoriavsnitt, en 

kortare bakgrund till ledarskapsforskningen i stort. Därefter följer en djupare teoretisk 

diskussion kring litteraturen och den tidigare forskningen gällande kvinnligt och manligt 

ledarskap. I resultatavsnittet inledning beskrivs den undersökningsmodell som utarbetats 

utifrån teorin. Undersökningsmodellen grundas på tre modeller med olika perspektiv på 

manliga och kvinnliga ledarskapsstilar, vilka diskuterats och underbyggts i teoriavsnittet. 

Modellen och dess variabler ligger till grund för enkäten som syftar till att klargöra huruvida 

det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga ledarskapsstilar. I resultatavsnittets sista del 

presenteras uppsatsens slutprodukt, enkäten, varvid dess utformning och uppbyggnad hänförs 

och sammanlänkas till både det teoretiska ramverket och variablerna i modellen. Uppsatsen 

avslutas sedan med en diskussion där vi avhandlar möjliga enkätresultat och vad dessa kan 

bero på, samt resonerar kring dåtida och nutida forskning på området.  

 

Nyckelord: ledarskap, ledarskapsstilar, genus, manligt, kvinnligt, Försvarsmakten 
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1. Inledning 
Genom socialisering lär vi oss hur vi ska agera i olika situationer, vad som är accepterat och 

hur vi interagerar med andra. Detta sker från första stund och fortsätter sedan genom livet där, 

alla vi har kontakt med och hur deras agerande, påverkar och skapar vår sociala varelse 

(Giddens, 1993, s. 42-44). Tankar som är baserade på Chodorows (1978, se Giddens, 1993, s. 

615) grundmodell säger att könsskillnader bygger på biologiska grunder, men betyder inte att 

de bara är medfödda utan att kvinnors position och identitet i huvudsak är skapade genom 

reproduktion och uppfostran av barn. Genom socialisation lär vi oss våra beteenden av våra 

föräldrar och det innebär att skillnaden mellan könen ligger i samhällets struktur och inte är 

något genetiskt. Sociologiska teorier utgår för det mesta ifrån att människor är ett slags 

”neutrum”, två abstrakta ”aktörer”, mer än det faktum att de har två olika kön (Giddens, 1993, 

s. 615). Betyder det att män i västvärlden, där det nästan uteslutande varit manliga ledare, i en 

högre grad automatiskt blivit socialiserade in i en ledarroll? Män förknippas mer med 

ledarskap än kvinnor men finns det skillnader i deras sätt att leda?  

 

Ledarskap är någonting väldigt viktigt som behövs i alla organisationer och tidigare forskning 

på området ger inga entydiga svar på huruvida det finns skillnader mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap. Under vår studietid har det förts många diskussioner om detta och vad 

som kan sägas vara manligt och vad som kan sägas vara kvinnligt. Vi tyckte att det skulle 

vara intressant att utforma en enkät som syftar till att jämföra de modeller och teorier som vi 

studerat med verkligheten. Betyder till exempel socialiseringen att kvinnor beter sig som 

”kvinnor” just för att de lärt sig hur de ska vara och behandlas utifrån vad som förväntas utav 

dem? Vilken organisation kan då vara bättre att se på om inte en som anses vara hierarkisk 

och mansdominerad? Vad händer när kvinnor arbetar i en organisation där konformitet och 

disciplin är viktiga värdegrunder? Är det möjligt att på arbetsplatsen socialiseras till den grad 

att den traditionellt inlärda kvinnliga ledarskapsstilen byts ut till en traditionellt sett manlig 

sådan? Detta var några av de funderingar som ledde till vårt intresse för att utforma en enkät, 

designad för Försvarsmakten, för kvinnliga och manliga ledarskapstilar. Förutom att 

organisationen är mansdominerad har de inom Försvarsmakten en lång erfarenhet av att aktivt 

arbeta med ledarskap och därför tyckte vi att den skulle vara intressant att studera.   
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1.1. Problemformulering 
Under våra iakttagelser av personer som arbetat i militären under en längre tid tycker vi oss se 

stora likheter i deras gester och uttryck. Har de blivit så på grund av att de under sin 

utbildning och sin tid i organisationen påverkats så till den grad att de blir homogena? Hur 

blir det då för kvinnorna som befinner sig i en mansdominerad miljö? Påverkas deras 

beteende som ledare så pass att de antar en manlig ledarstil? Detta leder till frågan om det 

överhuvudtaget finns manliga och kvinnliga ledarskapsstilar. Om de existerar, finns det i så 

fall utrymme för de skillnaderna i Försvarsmakten eller kan de ha suddats ut av den likartade 

utbildningen alla gått igenom? Skapas vi av vår omgivning eller har det kön vi innehar 

påverkan på vilken ledarskapstil vi anammar i slutändan?  

 

En del av ledarskapslitteraturen påvisar att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga 

ledarskapsstilar. I den kontexten uppkommer diskussionen huruvida de manliga 

ledaregenskaperna enbart kan tillskrivas män och då följaktligen om de kvinnliga 

ledaregenskaperna endast förekommer hos kvinnor. Så som inom den mesta forskningen finns 

det många som även hävdar motsatsen, alltså att både män och kvinnor kan uppvisa 

ledarskapsstilar som innehåller element av, vad man skulle kunna kalla för, både manliga och 

kvinnliga egenskaper.  

 

Utifrån detta vill vi därför utforma en enkät som syftar till att undersöka om det finns 

skillnader i ledarskapsstilar mellan män och kvinnor inom Försvarsmakten. Försvarsmakten 

finner vi vara en speciellt intressant organisation att studera eftersom den är hierarkisk och 

mansdominerad. Med enkäten vill vi möjliggöra studier av kvinnliga ledarskapsstilar och se 

om de, i en manlig dominerad miljö, behåller sina enligt litteraturen kvinnliga egenskaper 

eller om de tenderar att ta till sig de manliga ledarskapsegenskaperna och då utöva ett mer 

manligt ledarskap. Skillnader i ledarskapet mellan könen och de olika hierarkiska nivåerna 

kan ge information som är betydelsefull för förståelsen kring hur ledarskapsstilar formas och 

utvecklas. Vidare kan eventuella olikheter gällande ledarskapsstilar ge indikationer på, bland 

annat, om de efter den grundläggande utbildningen inom Försvarsmakten formar sin egen 

ledarskapsstil, både med avseende på vilket kön de har samt individuella egenskaper och 

förutsättningar, eller om de stöps och formas till likartade ledare.   
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1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utarbeta en enkät som kan ligga till grund för studier av 

kvinnliga och manliga ledarskapsstilar inom Försvarsmakten. Enkäten syftar även till att 

undersöka om det förekommer skillnader i ledarskapet mellan de hierarkiska nivåerna i 

organisationen. 

1.3. Avgränsning 
Vi har avgränsat oss till att utforma en enkät anpassad för Försvarsmakten, eftersom att vi vill 

att den ska gå att applicera direkt på Försvarsmakten utan någon omarbetning, vilket skulle ha 

varit fallet om vi konstruerat en mer allmän enkät då organisationer skiljer sig avsevärt åt.  I 

avseende på mätmetoder har vi valt att avgränsa oss till att i enkäten enbart mäta beteenden 

och attityder då vi anser att det fångar ledarskapsstilar på ett bra sätt. 

 

2. Uppsatsens logik och disposition 
Nedan följer en kort beskrivning av hur uppsatsen är uppbyggd, dess disposition och logik. I 

teoriavsnittet ges först en kortare bakgrund till ämnet ledarskapsforskning. Därefter går vi i 

den teoretiska diskussionen igenom tidigare forskning inom området. Vidare följer uppsatsens 

teoretiska ramverk där tre modeller med ingående variabler, vilka underbyggts i den teoretiska 

diskussionen, presenteras och behandlas. Dessa tre modeller kommer ifrån tre olika synsätt 

inom ledarskapslitteraturen. Den första modellen har ett effektivitetssynsätt och den andra 

behandlar frågor kring social kompetens. Den tredje anlägger ett större perspektiv på 

problematiken och bidrar med en genuskulturell synvinkel. 

 

I empiriavsnittet presenteras Försvarsmaktens organisation, deras utbildningssystem och det 

ledarskap de utövar. Detta för att ge en ökad förståelse för organisationen enkäten ämnar 

undersöka samt för att möjliggöra analyser av skillnader i ledarskapsstil som kan hänföras till 

olika hierarkiska nivåer.  

  

I metodavsnittet behandlas uppsatsens metodologiska aspekter. Detta inleds med en kort 

inledning och följs av en beskrivning av tillvägagångssättet, gällande litteratur och intervjuer 

med mera. Avsnittet ämnar till att klargöra för de tankegångar och val vi stått inför under 

uppsatsarbetet.  
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Beskrivningen av den undersökningsmodell vi utarbetat presenteras därefter först i 

resultatavsnittet. Här redogör vi för hur vi byggt upp vår egen modell och hur den kan 

återkopplas till uppsatsens teoretiska grund. De i vår modell ingående variablerna hänförs och 

länkas samman med de tre modeller som tidigare beskrivits i det teoretiska ramverket och 

underbyggts av den teoretiska diskussionen. I resultatavsnittets andra och sista del presenteras 

den enkät som uppsatsen syftar till att utarbeta, samt hur vi gått tillväga då vi utifrån vår egen 

undersökningsmodell konstruerat denna.  

 

Uppsatsen avslutas sedan med ett avsnitt med en slutgiltig diskussion där vi avhandlar möjliga 

enkätresultat och vad dessa kan bero på, samt resonerar kring dåtida och nutida forskning på 

området. 

 

3. Teori 

3.1. Bakgrund 
Termen ledarskap är från början ett ord taget från vårt dagliga ordförråd som med tiden 

upptagits till en fackterm inom vetenskapen utan att det blivit precist definierat. Med detta 

följer att forskare brukar definiera termen ledarskap utifrån deras egna perspektiv och 

intresseområden inom ledarskapsområdet. I en omfattande studie av ledarskapslitteraturen 

utförd av Stogdill (1974, se Yukl, 2006, s. 2) kom han fram till slutsatsen att det nästan finns 

lika många definitioner av termen ledarskap, som det finns personer som försökt att definiera 

termen. Exempelvis förekommer definitioner utifrån termer som; egenskaper, 

interaktionsmönster, rollrelationer, administrativ position, beteende och inflytande. (Yukl, 

2006, s. 2) En definition som blivit förhållandevis allmängiltig är: 

 
Ledarskap är en individs förmåga att influera, motivera och möjliggöra för 

andra att bidra till organisationens effektivitet och framgång. 

(House et al., 1996, se Yukl, 2006, s. 3) 
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3.2. Teoretisk diskussion 
Teorier och tankar kring ledare och ledarskap har funnits länge. Statsmannen, befälhavaren 

och affärsmannen var tre olika typer av ledare som Platon identifierade och beskrev redan 

cirka år 400 f. Kr. (Andersson, 2001, s. 45). Machiavellis Fursten blev under 1500-talet en 

förebild för många europeiska statsmän. Hans ledarskapsstil talas det fortfarande mycket om. 

Det machiavelliska ledarskapet kännetecknas av att den som har makten har rätt, och 

skyldighet, att tillgripa alla medel för att uppnå mål utan hänsynstagande till eventuellt 

lidande det kan vålla enskilda medborgare. (Buttery & Richter, 2003; Andersson, 2001, s. 45) 

Under 1900-talets första hälft utgjordes den mesta forskningen av att försöka kartlägga 

egenskaper hos ledare, där slutresultatet ofta blev en uppradning av adjektiv (Kallenberg & 

Larsson, 2003, s. 29). Ett antal betydelsefulla forskare har presenterat en individorienterad 

modell över ledartyperna; auktoritära ledare, laissez-faire ledare samt demokratiska ledare 

(Brown, 2000, s. 93; Kallenberg & Larsson, 2003, s. 29). Under senare år har utvecklingen av 

den individorienterade ledarskapsforskningen fortsatt och ytterligare kontributioner i form av 

ledarskapsstilar och ledaregenskaper har framlagts av exempelvis Stogdill (1974 se Yukl, 

2006, kap. 7), McClelland (1985, Yukl, 2006, kap. 7) och Mintzberg (1973, se Yukl, 2006, 

kap. 7). Andersson (2001, s. 46) menar att ledarskapsforskningen idag kan delas in i fyra 

huvudgrupper: Egenskapsforskning, Ledarstilar och motivation, Situationsanpassat ledarskap 

samt Makt-inflytandeforskning. 

 

För omkring 30 år sedan tog forskningen om genus i arbete och organisation fart. 

Utgångspunkten var i mångt och mycket ett kritiskt förhållningssätt till den då pågående 

organisationsteoretiska forskningen, som då var karaktäriserad av att, till största delen 

manliga forskare, studerade män och vad de gjorde i organisationer (Pettersson & Persson, 

2005, s. 14). Acker (1992), en amerikansk sociolog, var en av de första att hävda att 

forskningen inom området dittills varit könsblind. Acker menade också att organisationer är 

så kallat genderiserade, det vill säga könskodade eller könsmärkta. Med detta menas att 

sysslor, egenskaper och platser oftast är kodade som ”kvinnliga” eller ”manliga”. (Acker, 

1992) 
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Även Kanters (1977) studie Men and Women of the Corporation bidrog, då den publicerades, 

till diskussionen kring genusrelationer i organisationer. Enligt Solberg (1997, s. 28) har 

mycket lite av ledarskapsforskningen tagit hänsyn till kön och könsskillnader utan istället 

varit baserad på manliga normer och definitioner. Detta har medfört att teorier och analyser 

som har sagts vara könsneutrala faktiskt varit uppbyggda kring män och deras värderingar och 

uppfattningar. Manliga arbetare och ledare har blivit normbildande samtidigt som kvinnorna 

och deras erfarenheter har osynliggjorts. Vidare har detta lett till att kvinnor i stort sett varit 

frånvarande i analyserna. Om de dock varit med så har deras beteende kunnat missuppfattas 

på grund av att den befintliga tolkningsramen inte beaktat skillnader mellan könen. 

 

När man ser på den traditionella bilden av ledarskap, speciellt i de organisationer som 

traditionellt varit manliga, finns det en urgammal bild av att kvinnor inte ska utöva auktoritet 

över män. Detta leder till att de kvinnliga ledarna får svårare att använda sig av en del typer av 

ledarbeteenden och att ledare som når de positionerna inte bör vara för maskulina eller 

feminina i sitt ledarskap utan hålla en sorts ”mellannivå”. Detta för att inte uppfattas som 

okvinnliga eller ge intrycket att de brister i sin ”chefmässighet”. (Alvesson, 1997, s. 176)  

 

Holgersson (2003), som även hon resonerar kring ledarskap i organisationer utifrån ett 

genusperspektiv, menar att den samlade forskningen på området uppvisar tendenser där 

strukturer och processer i organisationer understödjer skapandet av olika karriärmöjligheter 

för kvinnor respektive män. Vidare hävdar Holgersson (2003) att man kan se en tydlig 

koppling mellan konstruktionen av ledarskap och konstruktionen av maskulinitet. Ledarskap i 

sig är alltså könskodat som någonting manligt, vilket i sin tur leder till att kvinnliga chefer 

således jämförs med en manlig norm. Detta bidrar till att kvinnliga ledare, vare sig de är olika 

eller lika manliga ledare, alltid kommer att anses bristfälliga i och med att de inte är män.  

 

Huruvida det finns skillnader mellan kvinnor och män i deras sätt att leda är något många 

forskare argumenterat för och emot. Billing & Alvesson (1997, s. 142) hävdar att det generellt 

finns två olika läger inom genusledarskapsforskningen. Det första lägret, likhetslägret, menar 

att det finns få skillnader mellan kvinnliga och manliga ledare. Det andra, könsstereotypiska 

lägret, hävdar istället att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga ledare. 

Likhetslägret är ett akademiskt synsätt och är tungt mätbarhetsorienterat medan det 

könsstereotypiska lägret oftast är baserat på undersökningar vilka till största delen genomförts 

av journalister och konsulter. (Billing & Alvesson, 1997, s. 142)  
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Vidare säger Bartol (1978) att det inte finns skillnader mellan könen, oavsett om de beskriver 

sig själva eller blir beskrivna av sina underordnade. Bayes (1987, se Billing & Alvesson, 

1997, s. 143) har gjort en studie av kvinnor och män i offentlig administration och denna 

visade på att båda könen varierade kraftigt i sina ledarskapsstilar. Den enda skillnaden som 

iakttogs var hängivenheten i sitt arbete, där kvinnor tog sitt arbete på större allvar (till och 

med för allvarligt ibland), arbetade hårdare och inte värdesatte monetära belöningar i samma 

utsträckning som männen. Slutsatsen i studien visade dock, i likhet med Bartols (1978) 

resultat, att kvinnor i en byråkratisk miljö inte skilde sig ifrån männen. Vidare säger Bayes 

(1987, se Billing & Alvesson, 1994, s. 47-48) att skillnader mellan könen varken finns i 

attityder mot ledarskap, skillnader i deras ledarskap eller skillnader i deras attityder mot 

organisationsstrukturen. Kovalainen (1990, se Billing & Alvesson, 1994, s. 48) hävdar 

däremot att det finns skillnader mellan män och kvinnor med avseende på attityder mot 

rollbeskrivning och mot sina underordnade. Hon fann även små skillnader i attityder mot 

underordnade. 

 

Powell (1988, se Billing & Alvesson, 1994, s. 48) hävdar att kvinnors och mäns 

ledarskapsstilar skiljer sig i vissa avseenden och vid vissa tillfällen, men att det på det stora 

hela inte finns några skillnader. Ett skäl till detta är att kvinnor anpassat sitt ledarskap och 

apat efter det ledarskap männen utövat, då kvinnorna inte hade något unikt att bidra med. 

Loden (1986, se Billing & Alvesson, 1994, s. 49) har visat stora skillnader i hur manliga och 

kvinnliga ledare löser konflikter. Då män anser att någon måste vinna och någon måste förlora 

i en konflikt försöker kvinnor istället se till att alla vinner på något sätt. Agor (1989) har 

funnit en signifikant skillnad i kvinnors och mäns ledarskapstilar, där kvinnor i högre 

utsträckning föredrar att använda en intuitiv ledarskapsstil. Däremot såg hon att ju högre upp i 

hierarkin man söker sig desto mer använder även männen sin intuition och hävdar därför att 

kvinnor och män, på de högsta nivåerna, är mycket lika i sina sätt att lösa problem. (Billing & 

Alvesson, 1994, s. 49) Däremot hävdar Avotie (1998, s. 87) att det exempelvis har funnits 

kvinnor i maktpositioner som skulle ha ett ”manligare” sätt att förhålla sig till omvärlden än 

kvinnor i genomsnitt. Wilson (2003, s. 141) hävdar att detta sker genom att kvinnor förväntas 

att inte bete sig annorlunda än män och då anstränger sig till sitt yttersta för att inte ses som 

kvinnliga. För att undvika att falla in i den kvinnliga stereotypen tenderar de agera till och 

med mer maskulint än män.   
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Rosener (1990) menar att de kvinnliga ledare som lyckas i dagens samhälle gör det därför att 

de använder sig av de karaktäristiska egenskaper som traditionellt anses vara ”feminina” och 

därför anses vara opassande för ledare. Vidare menar Rosener (1990) att den icketraditionella 

ledarskapsstilen som kvinnorna använder sig av till och med kan vara särskilt passande för 

vissa företag och miljöer och på grund av detta kan göra att de företag som styrs av kvinnor 

kan lyckas bättre i dagens osäkra värld. I en studie Rosener (1990) utförde i samarbete med 

International Women’s Forum, fann hon ett antal viktiga likheter och skillnader mellan 

manliga och kvinnliga ledare. En av likheterna Rosener (1990) fann var att både männen och 

kvinnorna i studien upplevde en intressekonflikt mellan jobbet och familjen. Fanns det 

däremot hemmaboende barn i respondenternas hushåll ansåg kvinnorna att intressekonflikten 

upplevdes som större än vad männen gjorde. Den största skillnaden som Rosener (1990) fann 

var dock ledarskapsrelaterad . Männen beskrev sig själva i ledarskapstermer, som motsvaras 

av det transaktionella ledarskapet1. De ansåg att de ofta utnyttjade sin hierarkiska position och 

en formell auktoritet samt att de såg sitt ledarskap som transaktioner mellan dem och de 

underordnade; belöningar för goda prestationer och straff för sämre utförda arbetsuppgifter.  

Å andra sidan beskrev kvinnorna, i Roseners (1990) studie, sitt ledarskap i termer som kan 

kategoriseras i det så kallade transformativa ledarskapet2. De försökte att få sina underställda 

att omforma sina personliga intressen och mål så att de sammanföll med gruppens intressen 

och organisationens gemensamma mål. De kvinnliga ledarna framställde även sina personliga 

ledaregenskaper i ord som karisma och social kompetens. Vidare tyckte de att hade stor nytta 

av personliga kontakter i sitt ledarskapsutövande och försökte ständigt att aktivt verka för att 

alla interaktioner med medarbetare skulle vara positiva. Kvinnorna uppmuntrade också till 

gemenskap och medbestämmande, delade med sig av information och maktutövande samt 

försökte att få alla i organisationen att känna sig viktiga och motiverade i sitt arbete. Alla 

dessa saker sammantaget medverkar till att de kvinnliga ledarna, och deras transformativa 

ledarskapsstil, gör att medarbetarna kan känna sig delaktiga och viktiga för organisationen, 

vilket är en ”vinn-vinn-situation” för både de anställda och organisationen i stort. (Rosener, 

1990)  

 

 

 

                                                 
1 För mer information om det transaktionella ledarskapet se Bilaga 1. 
2 För mer information om det transformativa ledarskapet se Bilaga 1. 
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Greenberg och Sweeney (2005) har i en studie kommit fram till liknande slutsatser som 

Rosener (1990). Kvinnorna i deras ledarskapsundersökning visade sig vara mer villiga att ta 

risker, mer inriktade på att få saker gjorda samt att de kunde påverka och övertyga sina 

medarbetare i större utsträckning än deras manliga motsvarigheter. Greenberg och Sweeney 

(2005) menar att när dessa kvaliteter kombineras med de kvinnliga ledarnas öppenhet, empati, 

sociala kompetens och flexibilitet så skapas en ledarskapsstil som är samarbetsinriktad, 

konsensussträvande och som syftar till att alla medarbetare ska känna sig delaktiga. Männen i 

Greenberg och Sweeneys (2005) undersökning hade också höga värden på många av dessa 

karaktärsdrag med enligt författarna så utmärkte sig kvinnorna så till den grad att dessa 

exceptionella egenskaper skulle kunna tillskrivas en kvinnlig ledarskapsstil.  

 

Enligt Wilson (2003, s. 142) kan ledarrollen ses som i huvudsak maskulin och visar sig i 

konkurrens, högt självförtroende samt aggression riktad mot kvinnlig socialisering. Manliga 

ledare känner en press att uppvisa dessa kännetecken. Kvinnor är mer benägna att gå in i 

könsrollskonflikter och uppvisar en nackdel, kombinerad av; låga förväntningar, rädsla för 

framgång, högt beroendebehov, obeslutsam, rädsla för att ta risker, brist på självförtroende 

och en oförmåga att delegera ansvar. Sammansättning av dessa kännetecken är ambivalent 

gentemot kvinnornas karriär och skapar konflikt mellan arbete och familjära förpliktelser.   

 

I detta sammanhang menar Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) att man även kan dela upp 

manliga och kvinnliga ledare utifrån företrädande (eng. agentic) och gemensamma (eng. 

communal) attribut. De företrädande egenskaperna, som kan sägas vara manliga, inbegriper 

en kontrollerande och självsäker ledarstil och karaktäriseras av konkurrens, djärvhet, 

självständighet, dominans, kontroll, aggressivitet, äregirighet och kraftfullhet. I 

ledarskapsbeteendet kan de företrädande attributen visa sig i konkurrens om uppmärksamhet, 

självsäkra anföranden samt uppgiftsorienterad problemlösning. När det gäller de mer 

kvinnliga och gemensamma attributen representeras de av exempelvis sympati, hjälpsamhet, 

mellanmänsklig närhet, tillgivenhet och snällhet. Sammanfattningsvis menar Eagly och 

Johannesen-Schmidt (2001) att en kvinnlig ledarskapsstil kan sägas vara mer demokratisk, 

relationsorienterad och transformativ än den manliga som istället kännetecknas av 

uppgiftsorientering, autokrati och transaktioner mellan ledare och anställda.  
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I en stor studie genomförd av Eagly och Johnson (1990) fann de bevis för att kvinnor 

uppvisade mer demokratiska och deltagande beteenden än män. När det gällde skillnader i 

relations- och uppgiftsorienteringen bland de kvinnliga och manliga ledarna uppkom 

skillnader i laboratorieförsök men i ”verkliga” organisationer var skillnaderna mellan könen 

mindre. I fråga om de transaktionella respektive transformativa ledaregenskaperna fann 

forskarna att man till viss del kunde tillskriva kvinnorna ett transformativt ledarskap och 

männen ett transaktionellt (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). I detta sammanhang kan 

tilläggas att Försvarsmakten använder sig av och utbildas i ett ledarskap som baseras på det 

transformativa ledarskapet. Inom militären har man valt att efter omarbetningen kalla det 

utvecklande ledarskap (Larsson & Kallenberg, 2003, s. 43).  

 

I en studie gjord på Försvarshögskolan framkom det att merparten av officerarna såg på 

organisationen Försvarsmakten som icke jämställd, till kvinnornas nackdel. Vidare menade de 

officerare med detta förhållningssätt att det finns strukturella skillnader mellan kvinnor och 

mäns förutsättningar i samhället i stort, vilket framkommer i att det ”manliga” värderas högre 

än det ”kvinnliga”. I motsats till detta synsätt visade studien även på en annan utgångspunkt, 

där ett fåtal officerare såg Försvarsmakten som en jämställd organisation. Denna mer 

könsneutrala ansats, där officerarna ansåg att könskategoriseringen var av liten betydelse och 

oproblematisk, medförde också att de i förhållande till positiv särbehandling tyckte att detta 

skapade orättvisor i organisationen genom att särbehandlingen av kvinnor skedde på männens 

bekostnad. (Pettersson & Persson, 2005, s. 31)  

 

Försvarsmakten är traditionellt hierarkisk och starkt manligt genuskodad, män och 

maskulinitet associeras mycket starkt med organisationen och Försvarsmaktens verksamhet. 

Fram till 1980-talet har organisationen dessutom haft oerhört institutionaliserade 

maktrelationer, på grund av att kvinnor innan dess inte gavs möjligheten att bli officerare. Nu 

är dock officersyrket öppet för kvinnor, men trots detta finns en del av de institutionaliserade 

maktrelationerna kvar i den kraftigt mansdominerade organisationen där 96 procent av 

officerarna är män. (Pettersson & Persson, 2005, s. 53-56) Ivarsson (2002, s. 8) ger två 

förklaringar till varför det är en så kraftig underrepresentation av kvinnor i Försvarsmakten; 

dels menar hon att kvinnor har en mer negativ inställning till militära aktioner och krig än 

män samt att det finns ett visst motstånd bland männen i organisationen mot att kvinnor 

inträder i yrkesområdet som är så starkt associerat med maskulinitet.  
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Dessutom menar Ivarsson (2002, s. 11) att Försvarsmakten kan ses som en genderiserad 

institution där en soldatutbildning inte enbart handlar om att krig och krigföring utan även om 

utbilda pojkar till män. Enligt Pettersson och Persson (2005, s. 53-56) yttrar sig 

mansdomineringen till exempel i att organisationen på det stora hela är både horisontellt och 

vertikalt könssegregerad. Det finns olika karriärvägar för kvinnor och män i officersyrket 

vilket leder till horisontell segregering, till exempel är nästan alla piloter män och de som 

arbetar med väderinformation kvinnor. Den vertikala segregeringen uppvisas i att männen är 

överrepresenterade på de högre graderna samt att kvinnorna är fler på de lägre.  

 

3.3. Teoretiskt ramverk 
I denna uppsats har vi, utifrån syftet och efter genomgång av litteratur i ämnet, valt tre 

modeller vi fann intressanta. Dessa modeller bidrar med sina olika synsätt på 

genusproblematiken inom ledarskapsområdet till att öka förståelsen av ämnets komplexitet. 

Modellerna syftar alla till att åskådliggöra skillnader mellan manliga och kvinnliga 

ledarskapsstilar. De två första modellerna är uppbyggda kring variabelpar som kategoriserar 

ett antal egenskaper och beteenden som särskiljer manliga och kvinnliga ledare. Den första 

modellen utgår ifrån ett effektivitetssynsätt och den andra ifrån frågor kring social kompetens. 

För att dessutom anlägga ett större perspektiv på problematiken använder vi oss av en tredje 

modell som ämnar bidra med en genuskulturell synvinkel. De tre modellerna kommer senare 

att sammanfogas till en undersökningsmodell som vi kommer att använda i samband med 

enkätutformningen. 

 

Drake och Solberg har i skapandet av den första modellen använt sig av två modeller som 

bygger på Lodens (1987, se Drake & Solberg, 1996, s. 279) insamlade material från hennes 

bok Kvinnelig lederskap. Materialet är baserat på intervjuer med män och kvinnor på mellan- 

och toppnivå. Lodens intresse för kvinnligt ledarskap grundades i hennes möten med kvinnor 

som känt sig tvingade in i en ledarstil de varken kände sig bekväma eller effektiva i (Drake & 

Solberg, 1996, s. 279). Resultaten av Lodens (1987, se Drake & Solberg, 1996, s. 280) 

undersökningar påvisade bland annat just det faktum att de karaktäristiska drag som inom den 

traditionellt manliga ledarskapskulturen utgjorts av självmedvetenhet och självhävdelse hade 

en motsvarande osjälvisk och deltagande egenskap hos kvinnliga ledare.  
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Individuell behovsunderordning för att nå de mål organisationen satt upp samt planering är 

centralt i traditionella hierarkiska organisationer vilket är något Loden (1987, se Drake & 

Solberg, 1996, s. 279-280) anser kan vara nödvändigt för organisationernas fortbestånd. 

Kvinnor däremot stödjer sig i lika hög grad på känslorelaterade uppgifter som på rationella. 

De manliga egenskaper, som i regel dominerar i företag, så som kontroll, gör att män tenderar 

att ha en viss misstro mot beslut fattade på intuition. Kvinnors känslomässiga egenskaper gör 

att de eftersträvar konsensus och vill ha lösningar där alla vinner till skillnad från männens 

mer objektiva synsätt då de har mindre problem att ta beslut som orsakar missnöje. Lodens 

(1987, se Drake & Solberg, 1996, s. 279-280) slutsatser är att kvinnornas 

ledarskapsegenskaper inte tas till vara på i dagens organisationer, utan att kvinnor i stället 

ödslar mycket energi på att anpassa sitt ledarskap.  Tar man däremot till vara på kvinnors 

egenskaper är, enligt Loden (1987, se Drake & Solberg, 1996, s. 279), det bästa och mest 

effektiva ledarskapet en kombination av det kvinnliga och manliga.  

 

Den andra modellen baseras på en undersökning, gjord av Jordfald och Solberg (1993, se 

Drake & Solberg, 1996, s. 284) på ett forsknings- och medieföretag i Norge. I studien 

intervjuades kvinnliga och manliga mellanchefer och först och främst behandlades deras 

sociala kompetens, inte deras arbetsprestation eller duglighet. Ledarens kön kan, enligt 

Jordfald och Solberg (1993, se Drake & Solberg, 1996, s. 287-290), spela en viktig roll på de 

förväntningar medarbetarna har. De kan känna en större naturlig öppenhet och tolerans 

framför en kvinna än en man. Kvinnorna utsätts till högre grad för sina medarbetares sociala 

tömningar, där de ventilerar både arbetsrelaterade och privata problem och åsikter. Männen i 

undersökningen uppfattade sig mer som snälla och kvinnorna som tuffa och som en förklaring 

till detta anges att kvinnorna var mer insatta i medarbetarnas privata problem och därför 

kände sig tuffare då de visste vad medarbetarna hade att kämpa med förutom arbetet (Drake & 

Solberg, 1996, s. 287-290). De kvinnliga ledarnas förhållningssätt till sina medarbetare kan 

även uppfattas som interrogativt men en del medarbetare värnar om sitt privatliv och 

värdesätter därför inte en sådan ledarstil, vilket är särskilt vanligt i hierarkiska organisationer. 

Manliga ledare hade i undersökningen ett mer distanserat förhållningssätt till sina medarbetare 

och visade ovilja mot att gå in och personligen lösa konflikter. De var mer sakliga och 

rationella och valde att lösa problemen på ett mer professionellt och formaliserat sätt genom 

att använda de kanaler tillgängliga inom organisationen för detta ändamål (Drake & Solberg, 

1996, s. 290-291). 
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Studien visade även att kvinnliga ledare lägger ner mycket arbete på osynliga arbetsuppgifter 

samt använder sin intuition i sitt beslutsfattande. Detta kan leda till att deras 

karriärmöjligheter hindras av det så kallade ”glastaket”, vilket kan beskrivas som den osynliga 

barriär som hindrar kvinnor att klättra uppåt i hierarkin (Drake & Solberg, 1996, s. 292). 

Männen, med deras avstånd till sina medarbetare, kan verka som att de agerar mer 

funktionellt vilket dessutom är tidsbesparande. Detta gör att arbetsuppgifterna blir synligare i 

organisationen vilket i sin tur bidrar till en ökad möjlighet att avancera. Vidare leder detta till 

att män i större utsträckning orienterar sig vertikalt i organisationer genom att se till 

uppgifterna som ska utföras, medan kvinnor orienterar sig mer horisontellt genom att de ser 

mer till trivseln och arbetsmotivationen (Drake & Solberg, 1996, s. 293-294).   

 

Den tredje och sista modellen som vi baserat vår modell på är konstruerad av Avotie (1998). 

Hon har i sin avhandling Chefer ur ett genuskulturellt perspektiv utarbetat en modell som 

grundar sig i att kvinnliga och manliga ledare skiljer sig åt utifrån ett genuskulturellt 

perspektiv. Den genomförda studien fokuserade på frågan om ”kvinnliga respektive manliga 

ledares sätt att uttrycka, uppfatta, tänka och känna ligger i linje med de genuskulturellt 

(socialt) accepterade preferenserna, det vill säga de kvinno- respektive manskulturella 

preferenserna” (Avotie, 1998, s. 45). Modellen som användes i studien är baserad på Scheins 

(1974) tankar kring kulturella värdedimensioner uppbyggd kring fyra genuskulturella 

dimensioner: relationell och positionell orientering, samt behovsinriktad och autonom 

orientering. Den kvinnokulturella orienteringen utmärks av att vara behovsinriktad och 

relationell, den manskulturella orienteringen av att vara positionell och autonomt inriktad. 

(Avotie, 1998, s. 10; s. 120) 

 

Positionen i den sociala kontexten, formella yrken, statussymboler, färdigheter, 

kompetensoråden, positionsbundna befogenheter, skyldigheter och rättigheter är element som 

påverkar identitetsskapandet för en person med positionell orientering. Likaså är 

arbetsuppgifter och händelser som förstärker personens positionsknutna identitet viktiga och 

tillfredställande för dessa personer. (Avotie, 1998, s. 29; s. 62-72) Den autonoma 

orienteringen karaktäriseras av emotionellt avstånd eller autonomi gentemot de sociala 

grupper och människor man är involverad med. Dessutom inbegriper det autonoma 

förhållningssättet ett behov av att uppvisa självständighet och att hävda sin särställning i 

organisationen samt i relationer till andra människor. (Avotie, 1998, s. 73-77) 
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Den manskulturella orienteringens särprägel och arbetsmiljö kan karaktäriseras av 

individualism, konkurrens, prestations- och karriärinriktning, prestige, distans och likgiltighet 

inför de gemensamma målen. (Avotie, 1998, s. 73-77) Problem som kan uppstå ur den 

manskulturella synvinkeln är att de har en tendens att uppvisa rädsla för närhet och oförmåga 

att tänka sig in i andra människors situationer. En styrka, som dock framträder i den manligt 

dominerade kulturen, är att den erbjuder ett emotionellt avstånd som gynnar männen att 

enklare agera utifrån tekniska och ekonomiska aspekter samt ur ett positionellt perspektiv. 

(Avotie, 1998, s. 62-77) 

 

Att definiera sin egen identitet utifrån sina relationer med andra samt att händelser och 

arbetsuppgifter blir mer tillfredsställande och betydelsefullare om de sker i en relationell 

kontext, är utmärkande för den relationella orienteringen. Denna orientering, som relateras till 

kvinnokulturen, fokuserar följaktligen på privata och emotionella relationer med andra 

individer. (Avotie, 1998, s. 62-72) När det gäller behovsorienteringen syftar den till att påvisa 

emotionellt ansvarstagande och beroende av andra människor. Beslut och beteenden avvägs 

gentemot hur de påverkar andra människor och deras behov. (Avotie, 1998, s. 73-77) 

Sammanfattningsvis kan sägas att den kvinnokulturella orienteringen kännetecknas av 

relationell kompetens, närhet, empati, samspel, ömsesidighet, professionell generositet samt 

delaktighet och engagemang i organisationens gemensamma mål. (Avotie, 1998, s. 65; s. 73) 

Problem som ur ett organisationsperspektiv kan uppstå är bland annat att de kan ha svårt att 

agera utifrån den positionella omgivningen, där oförmågan att ha distanserade relationer 

skapar problem med handlingsfrihet och auktoritet (Avotie, 1998, s. 62-77).  
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4. Empiri 

4.1. Försvarsmaktens – en organisationsbeskrivning 
Försvarsmaktens vision 
- Vi har ständigt välutbildade förband, rustade för strid och redo att snabbt sättas in i olika 

konfliktområden och krissituationer såväl nationellt som internationellt.
-  Vi är uppskattade för vår förmåga till fredsskapande insatser.  
- Vi respekterar individen och tillvaratar människors kompetens. Våra olikheter är en styrka som 

bidrar till vår effektivitet. 
-  Vi är internationellt efterfrågade eftersom vi bidrar med effektiva och yrkesskickliga förband med 

hög interoperabilitet. 
(Försvarsmaktens hemsida, 2006) 

  

Försvarsmakten består i huvuddrag av armén, marinen och flygvapnet. Organisationen lyder 

under riksdagen, och högst i hierarkin står Överbefälhavaren (ÖB) och kungen. Med 

resultatkrav och mål för verksamheten samt med en budget på cirka 40 miljarder kronor per år 

utför Försvarsmakten de uppdrag och uppgifter de ålagts av riksdagen och regeringen. 

Försvarsmaktens centrala ledning finns i Högkvarteret där även ställföreträdande 

myndighetschef och ÖB sitter. Förutom själva Försvarsmakten så stöder flera andra 

myndigheter också deras verksamhet. Exempel på dessa myndigheter, vilka de flesta lyder 

under Försvarsdepartementet, är Krisberedskapsmyndigheten, Försvarets forskningsinstitut, 

Försvarets materielverk och Statens räddningsverk. Vid till exempel naturkatastrofer, så som 

stormen Gudrun (januari 2004) och tsunamin i Sydostasien (december 2004) samarbetar 

Försvarsmakten och ovan nämnda myndigheter för att på bästa sätt bistå det civila samhället. I 

fredstid har följaktligen Försvarsmakten en annorlunda roll än den skulle ha i krigstid. Trots 

detta är organisationen uppbyggd för att försvara Sverige och dess gränser, men har på senare 

tid genomgått en omvandling som syftar till att göra den mer internationellt inriktad för att 

kunna skicka fredsbevarande styrkor till kris- och konfliktområden. Omvandlingen har lett till 

ett mindre, men mer aktivt, framtida försvar och är en följd av bland annat en snabb teknik- 

och samhällsutveckling, den europeiska säkerhetsgemenskapen samt den förändrade hotbilden 

Sverige och övriga Europa kommer att möta i framtiden. Den komplexa situation framtidens 

försvar ställs inför ökar kraven på snabba insatsstyrkor och ökat samarbete. Bland annat har 

en nordisk snabbinsatsstyrka (Nordic Battlegroup) sammansatts. (Försvarsmaktens hemsida, 

2006) 
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Det nya försvaret är uppdelat i tre ansvarsområden; logistik, insats- och grundorganisation. 

Försvarsmaktens logistik (FMLOG) underhåller och stödjer skolor, centra, utbildnings- och 

insatsförband. Insatsorganisationen leds av Högkvarteret och ÖB och är den benämning på 

Försvarsmaktens krigsförband och staber som används vid insatser som kräver militära 

resurser. I insatsorganisationen ingår även utlandsstyrkan, insatsförband och nationella 

skyddsstyrkor. Grundorganisationen är inriktad på att upprätthålla och utveckla samt 

avveckla resurser och krigsförband som insatsorganisationen använder. Grundorganisationen 

ansvarar också för Försvarsmaktens kompetensutveckling. (Försvarsmaktens hemsida, 2006) 

 

4.2. Försvarsmaktens utbildningssystem 
Inom Försvarsmakten är ledarskap och utveckling av detta något som de ständigt arbetar med. 

På alla nivåer, från värnplikten till allra högsta hierarkiska rang, genomsyras därför 

utbildningarna av hur de aktivt kan utföra och utveckla det militära ledarskapet för att det på 

bästa sätt ska anpassas till organisationen och omvärlden. (Försvarsmaktens hemsida, 2006) 

Utbildningssystemet grundar sig i Försvarsmaktens värdegrund, som fungerar som ett 

grundläggande styrmedel i all verksamhet, både i hur de behandlar varandra och hur de 

förhåller sig till sin omgivning. Värdegrunden skall delas och förstås av alla i Försvarsmakten 

och innebär också att vissa värderingar, till exempel diskriminering och medvetna 

kränkningar, inte accepteras. De tre centrala begrepp som värdegrunden vilar på är 

(Försvarsmaktens hemsida, 2006): 

- Öppenhet (samarbeta, vara ärlig och visa förtroende) 

- Resultat (skapa, leverera och vara tydlig) 

- Ansvar (ge, ta och utkräva) 

 
För att kunna avancera i militärens hierarki krävs det att man genomgår ett antal 

utbildningssteg samt även viss tids tjänstgöring på de olika nivåerna. Efter värnplikten, som 

sker ute på de olika regementena, har soldaterna möjlighet att söka till de utbildningar som 

leder vidare till nya och högre positioner i organisationen. För att bli fänrik måste soldaten ha 

genomgått Yrkesofficersprogrammet, är ett treårigt utbildningsprogram, där cirka en tredjedel 

utgörs av teoretiska moment och resterande del av praktiskt ledarskapsutövande.3  

 

 
                                                 
3 Intervju med avdelningschefen på Institutionen för ledarskap och management vid Försvarshögskolan i 
Stockholm, 2006-11-10. 

 19



Löjtnant, som är nästa steg, blir officeren då denne undergått två till tre års tjänstgöring. 

Därefter får de ansöka om att gå den ettåriga Taktiska utbildningen som leder till kaptensgrad. 

Den utbildningen utgörs av cirka en fjärdedel teori och tre fjärdedelar praktisk tillämpning.  

På fänriks-, löjtnants- och kaptensnivå har officerarna även personalansvar, då de är 

plutonschefer med ansvar för 25-30 soldater. För att ytterligare stiga i graderna, vilket även 

medför ett ökat personalansvar, måste en ettårig stabsutbildning genomgås för att därefter bli 

major. Denna stabsutbildning är enbart teoretisk vilket även gäller den sista utbildningen, 

Chefsprogrammet. Efter Chefsprogrammet kan man bli befordrad till överstelöjtnant, men då 

krävs minst ett års vitsordad tjänstgöring. Detsamma gäller sedermera även de högre 

graderna.4 Enligt Andersson (2001, s.38) finns det även särskild ledarskapsutveckling vid de 

så kallade Överstekurserna och övrig vidareutbildning för högre chefer inom Försvarsmakten. 

Dessa utbildningar är dock ej samordnade med övriga ledarskapsutbildningar inom 

Försvarsmakten. 

 

Tabell 1: Försvarsmaktens utbildningssystem.5  

 Utbildning Utbildnings- 
längd 

Praktik/
Teori 

Antal  
utbildade/år 

Personal-
ansvar 

Högre grader - - - - - 
Överstelöjtnant Minst 1 års 

vitsordad tjänst 
- - - 

 
 
 

Bataljonschef, 
med 
personalansvar 
för cirka 50 
officerare 
 

Major Chefs-
programmet 

2 år 100% 
teori 

Cirka 40 
 

Major Stabsutbildning 1 år 100% 
teori 

Cirka 80 
 

Kompanichef, 
med 
personalansvar 
för 15 officerare 
 

Kapten Taktisk 
utbildning 

1 år Cirka 
25% 
teori 

Cirka 300 

Löjtnant Tjänstgöring 2-3 år -  
Fänrik Yrkesofficers- 

programmet 
3 år Cirka 

33% 
teori 

Cirka 350 

Plutonchef, med 
personalansvar 
för 25-30 
soldater 
 

Värnpliktig Värnplikt 3 terminer - Cirka 10 000 - 
 

                                                 
4 Intervju med avdelningschefen på Institutionen för ledarskap och management vid Försvarshögskolan i 
Stockholm, 2006-11-10. 
5 Tabell 1 baseras på Intervju med avdelningschefen på Institutionen för ledarskap och management vid 
Försvarshögskolan i Stockholm, 2006-11-10. 
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De flesta av ovan nämnda utbildningar ges av Försvarshögskolan (FHS) som ligger i 

Stockholm. Försvarshögskolan har sett ut på det sätt den gör idag sedan 1997, då 

Militärhögskolan gick samman med Försvarshögskolan och bildade dagens skola. FHS 

huvudsakliga uppgift är att forska, utveckla och tillhandahålla expertis i ämnen som rör 

försvars- och säkerhetsfrågor. Liksom Försvarsmakten har FHS en lång tradition av att 

bedriva och utveckla de militära utbildningarna. FHS anor går tillbaka till 1800-talet och 

Artilleriläroverket Marieberg i Stockholm. (Andersson, 2001, s. 35)  

 

4.3. Försvarsmaktens ledarskap 
Det ledarskap Försvarsmakten använder sig av och utbildar sina ledare i har de baserat på det 

transformativa ledarskapet. Efter viss omarbetning har de inom Försvarsmakten valt att kalla 

det för Utvecklande ledarskap (Larsson & Kallenberg, 2003, s. 43). Skälen till omarbetningen 

är för det första att en kulturell anpassning var nödvändig, till exempel ansåg man att 

begreppet karisma kan ge associationer till ledarglorifiering och elitism, vilket därför gör det 

svårt att anpassa till den svenska ledarskapskulturen. Det andra skälet till omarbetningen är att 

Försvarsmakten och FHS genom egna studier fått ny kunskap på området som ifrågasätter 

delar av Bass och Avolios modell. (Larsson & Kallenberg, 2003, s. 43-45) 

 

Försvarsmaktens modell för det utvecklande ledarskapet har tre grundpelare:  

- Föredöme (värdegrund, förebild och ansvar) 

- Personlig omtanke (ge stöd och konfrontera) 

- Inspiration och motivation (uppmuntra delaktighet och uppmuntra kreativitet) 

 

Att leda genom att vara ett föredöme har enligt det utvecklande ledarskapet tre delfaktorer. 

Den första är värdegrunden som ställer krav på moral, etik och lojalitet. Värdegrunden ska 

genom handlande skapa en moralisk ram för etiska reflektioner och medmänskliga 

värderingar. Delfaktor två, förebild, handlar om att ord och handling ska överrensstämma. 

Den tredje och sista delfaktorn, ansvar, syftar till att ledarskapet ska kännetecknas av att man 

tar ansvar för organisationens uppgift samt gällande lagar och regler. Medarbetarnas 

välbefinnande, ansvarstagande vid motgång samt erkännande av varje medarbetares roll vid 

medgång, är också element som ingår i föredömlig ledares beteende. (Larsson & Kallenberg, 

2003, s. 43-45) 
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Den andra faktorn, Personlig omtanke, rymmer de två delfaktorerna ge stöd och konfrontera. 

Att ge stöd handlar om att praktiskt och känslomässigt stödja medarbetarna både i arbetet och 

privat, vilket kan ske genom handledning, utbildning och allmän hjälpsamhet. Att 

konfrontera, poängterar vikten av att på ett bra sätt vara tydlig och rak gentemot sina 

medarbetare. Tyngdpunkten ligger på att konstruktivt kunna konfrontera, tillrättavisa och tala 

kritiskt till en medarbetare som gjort dåliga, eller mindre bra, insatser. Samtidigt är det också 

väldigt viktigt att tydligt påpeka även positiva insatser. (Larsson & Kallenberg, 2003, s. 43-

45) 

 

Även inspiration och motivation delas upp i två delfaktorer. Den första uppmuntra delaktighet 

handlar om att engagera medarbetare, inspirera till långsiktig planering och utöka 

medarbetarnas ansvar et cetera. Uppmuntra kreativitet, som är den andra delfaktorn, innebär 

att man ska stimulera medarbetarna till att komma med nya idéer samt att ifrågasätta och 

konstant utvärdera och utveckla organisationen. (Larsson & Kallenberg, 2003, s. 43-45) 

 

 

5. Metod 
Enligt Trost (2001, s. 21) är verkligheten avsevärt mer komplicerad än vad som går att fånga 

upp i en enkät, vilket även gör det oerhört svårt att klassificera undersökningar som antingen 

kvantitativa eller kvalitativa. I praktiken är nästan inga samhälls- eller beteendevetenskapliga 

studier helt och hållet kvantitativa (Trost, 2002, s. 19). Trosts resonemang gäller således även 

enkäten denna uppsats syftar till att utarbeta. Den metodologiska ansatsen i uppsatsen blir, 

utifrån Trosts (2002, s. 23) argumentation, att utarbeta en enkät med en kvantitativ ansats men 

som ändå möjliggör en kvalitativ analys.  

 

I uppsatsarbetets initialskede inledde vi med att finna relevant litteratur, teori och modeller. 

Under denna process konsulterade vi en ledarskapsforskare vid Företagsekonomiska 

institutionen vid Uppsala Universitet och en genusforskare vid Försvarshögskolan i 

Stockholm. Diskussionerna med dem genererade mycket viktig information och kunskap, som 

var till stor hjälp när det gällde val av litteratur och teorier. De bistod även med allmänna tips 

och råd angående uppsatsens upplägg och utförande. Därefter fortsatte vi med att intervjua en 

stabsofficer vid Luftsstridsskolan i Uppsala om Försvarsmakten och dess organisation i stort.  

 22



Detta gjordes för att vi ville skaffa oss en bakgrundsbild av Försvarsmakten, vilken enkäten 

syftar till att undersöka. För att dessutom fördjupa vår kunskap om Försvarsmaktens ledarskap 

och utbildningssystem, följde vi upp med ytterligare en intervju med avdelningschefen på 

Institutionen för ledarskap och management vid Försvarshögskolan i Stockholm. Båda dessa 

informantintervjuer (Holme & Solvang, 1997, s. 105) genomfördes som samtalsintervjuer, 

vilket enligt Rosengren och Arvidsson (2002, s. 144) lämpar sig väl i förberedande stadier av 

enkätundersökningar. För att vi skulle få ut så mycket relevant information som möjligt vid 

intervjuerna valde vi att utföra samtalsintervjuerna i form av riktat öppna intervjuer 

(Rosengren & Arvidsson, 2002, s. 140), där intervjuguider med öppna frågor inom vissa 

frågeområden i förhand utarbetats. Innehållet i intervjuguiderna grundades på frågor kring 

Försvarsmakten som organisation, deras ledarskap, utbildning samt informanternas tankar om 

vad som är kvinnligt och manligt i organisationen.  

 

I arbetet med enkätutformningen konsulterades ytterligare två personer som bidrog med 

ytterligare information och kunskap kring enkäter och enkätutformning. Med en professor 

emeritus i sociologi, utförde vi ännu en riktad öppen intervju. Denna intervju syftade till att 

hjälpa oss strukturera upp en ram för enkäten. Vi frågade även om vad man bör tänka på i 

enkätutformningsprocessen samt vilka metodologiska aspekter som bör beaktas. Dessutom 

har vi, under hela enkätutformningsprocessen, haft fortlöpande telefonintervjuer med en 

testutvecklare på Handelshögskolan i Stockholm som framförallt bistått med kunskap kring 

fråge- och svarsalternativsformuleringar och den övergripande enkätdispositionen. Samtliga, 

av oss utförda, intervjuer har skett i avslappnad miljö där informanten fått tala fritt och utan 

att bli avbruten, vilket enligt Holme och Solvang (1997, s.108) är oerhört viktigt vid öppna 

intervjuer. Vi valde dock att inte spela in intervjuerna utan att enbart föra anteckningar. Detta 

kan enligt Holme och Solvang (1997, s. 107) samt Rosengren och Arvidsson (2002, s. 218) 

medföra att intervjuarna missar viktiga delar i respondenternas svar. Vi anser ändå att vi, dels 

på grund av att vi var två som förde kontinuerliga anteckningar under intervjuerna samt att vi 

så snart intervjuerna var genomförda sammanfattade och gick igenom vad respondenterna 

sagt, uppfattat och tagit till oss deras information och åsikter. 
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När ett färdigt enkätutkast var utarbetat lät vi fyra slumpmässigt utvalda officerare vid 

Försvarsmakten samt ytterligare ett antal personer testa enkäten. Detta gjordes för att vi skulle 

kunna göra de sista justeringarna vad gäller frågornas formulering, svarsalternativen och 

enkätens utformning i stort. Detta är enligt Trost (2001, s. 34) en process som är viktig för att 

konfirmera att frågorna och svarsalternativen är gångbara samt för att undvika ledande eller 

svårbegripbara frågor. I vårt fall, gjorde testpersonernas svar och kommentarer till att en del 

frågor i enkäten omformulerades samt att några svarsalternativ ändrades.   

 

 

6. Resultat 

6.1. Modell och analys 
Utifrån de tre ovan nämnda modellerna och teoretiska diskussion valde vi att utarbeta en egen 

undersökningsmodell6 för en manlig respektive en kvinnlig ledarskapsstil. Genom att 

kombinera och sammanfoga de olika modellerna skapade vi en egen uppsättning egenskaper 

och variabler som vi anser vara representativa för en kvinnlig och manlig ledarskapsstil. 

Skälen till hur vi valde variabler från de olika modellerna varierade, men bland annat 

möjligheten att parvis kunna jämföra de kvinnliga och manliga egenskaperna såg vi som en 

viktig aspekt i vår valprocess. Andra skäl var att likartade variabler återfanns i flera av de 

ovan nämnda modellerna och utan större svårigheter kunde sättas samman till en gemensam 

variabel. Den övergripande tanken vid arbetet med att utforma vår modell var att vi försökte 

fånga upp alla de aspekter som de tre modellerna beskrev. Vidare ville vi begränsa antalet 

variabler för att underlätta tolkningsprocessen samt att undvika problematiken med 

variablernas precision.7 Nedan följer en genomgång av de parade variablerna i vår modell för 

en kvinnlig och en manlig ledarskapsstil samt de element de motsvaras av i var och en av de 

andra modellerna.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 Se Figur 1 nedan. 
7 Intervju med professor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet, 2006-11-27. 
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Variabelparet ”närhet – distans” bygger på tre variabelpar från modellerna. Det första är 

Jordfald och Solbergs (1993, se Drake & Solberg, 1996) variabelpar med samma namn vilket 

syftar på medarbetarnas ökade öppenhet gentemot sina kvinnliga chefer då det gäller att tala 

om personliga problem. Det andra paret ”närhet – distans” grundas på ”tidsbesparande – 

tidskrävande” och kommer ifrån Jordfald och Solbergs (1993, se Drake & Solberg, 1996) 

modell. Detta syftar på hur manliga ledare i större utsträckning håller sig till arbetsrelaterade 

frågor medan kvinnliga ledare även lägger ner mycket tid på osynliga processer, vilket kan 

vara bra för arbetsmoralen men även ytterst tidskrävande. Det tredje och sista paret ”närhet – 

distans” hänförs till Lodens (1987, se Drake & Solberg, 1996) par ”deltagande – 

självcentrerad” där hon tar upp hur män i större utsträckning arbetar självständigt medan 

kvinnor lägger ner mycket tid på sociala kontakter inom organisationen. 

 

Variabelparet ”ad-hoc-planering – strategisk planering” kommer även det ifrån tre olika 

variabelpar. De första paren kommer från Loden (1987, se Drake & Solberg, 1996) och är de 

kvinnliga variablerna ad-hoc och intuitiv som motsvaras av de manliga strategisk planering 

och kontroll. Loden (1987, se Drake & Solberg, 1996) menar att skillnaden ligger i att män 

hellre använder sig av strategisk planering och kontroll, medan kvinnor tenderar att 

skräddarsy uppgifter och planering samt tar till vara på den existerande kompetensen i högre 

grad. I den processen använder kvinnor till stor del sin intuition medan män vill att 

processerna ska vara mer kontrollerade. Det tredje variabelparet kommer ifrån Jordfald och 

Solberg (1993, se Drake & Solberg, 1996) och beskriver hur män till större del ägnar sig åt 

synliga uppgifter så som beslutsfattande , medan kvinnor lägger ner mer tid på osynliga 

uppgifter som exempelvis att situationsanpassa uppgifter till att passa individer och 

arbetsgrupper.   

 

Variabelparet ”samarbetsinriktad – karriär-/konkurrensinriktad” har tillkommit utifrån två av 

Lodens (1987, se Drake & Solberg, 1996) variabler (deltagande – självcentrerad & 

samarbetsinriktad – konkurrensinriktad) samt en av Avoties (1998) variabler (relationell 

tillfredställelse – konkurrensinriktad och karriärinriktad). Avotie (1998) menar att kvinnor 

finner trygghet i relationer och till högre grad känner ett emotionellt ansvarstagande gentemot 

andra.  Männen finner istället trygghet i att fokusera sig på konkurrens och karriär. Lodens 

(1987, se Drake & Solberg, 1996) variabler beskriver hur kvinnliga ledare ser mer positivt på 

uppgiftsdeltagande och samarbete än männen som hellre ser till sig själva och sin framtid i 

organisationen. 
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Variabelparet ”osjälvisk – självisk” baseras på Avoties (1998) och Lodens (1987, se Drake & 

Solberg, 1996) modeller.  Den autonoma orienteringen och arbetsintegriteten i Avoties (1998) 

modell beskriver hur det manliga ledarskapet karakteriseras av självständighet och 

avståndstagande till de människor och sociala grupper man är involverad i. Den kvinnliga 

orienteringen skildrar hur kvinnliga ledare istället söker relationell tillfredställelse och tänker 

mer på sin omgivning än sig själva. Loden (1987, se Drake & Solberg, 1996) framställer det 

kvinnliga ledarskapet som både deltagande och osjälviskt då de söker beslut som gynnar så 

många som möjligt i organisationen medan manliga ledare i större grad styrs av personliga 

mål.  

  

Modell 
för  

kvinnlig och manlig 
ledarskapstil 

Manligt ledarskap 
Positionellt/Autonomt 

ledarskap 

Kvinnligt ledarskap 
Relationellt  
ledarskap 

- Närhet 

- Ad-hoc-planering 

- Samarbetsinriktad 

- Osjälvisk 
 

- Distans 

- Strategisk planering 

- Karriär-/konkurrensinriktad 

- Självisk 

Figur 1: Undersökningsmodellen 
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6.2. Enkät 
Utifrån teorierna, vår egen modell och syftet utformade vi en enkät8. Enkäten syftar till att ge 

information angående skillnader i ledarskapsstilar mellan män och kvinnor samt även mellan 

olika hierarkiska nivåer. Enkäten inleds med en del där vi efterfrågar bakgrundsinformation 

på nominal- och ordinalskalenivå. Därefter följer ett antal attityd- och beteendefrågor i form 

av påståendesatser där respondenternas svar avges enligt Likerttyp på ordinalskalenivå (Trost, 

2001, s. 139). Samtliga frågor och påståendesatser så här långt i enkäten är objektivt 

standardiserade med bundna svarsalternativ (Rosengren & Arvidsson, 2002, s. 144-145), dock 

finns det i anslutning till ett antal frågor möjlighet för respondenterna att kommentera sina 

svar i så kallade följdfrågor. Detta anser Rosengren och Arvidsson (2002, s. 153) vara bra dels 

för undersökarna, som på detta sätt kan få mer information, men även för respondenterna som 

ges möjlighet att utveckla eller förklara valet av ett svarsalternativ. Enkäten avslutas med ett 

antal öppna och kvalitativa frågor där vi avser att få en djupare förståelse av respondenternas 

tankar kring ledarskap. Trots att Trost (2001, s. 72) varnar för att ha med öppna frågor i 

enkäter, bland annat på grund av risken för internt bortfall samt att respondenterna kan 

uppfatta de öppna frågorna olika, anser vi att det i detta fall är motiverat att ha med ett antal 

sådana frågor för att om möjligt låta respondenterna utveckla sina tankar och på så sätt bidra 

till en djupare förståelse.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att vår utformade enkät har en kvantitativ utgångspunkt. Vi 

anser dock att det finns möjlighet att behandla de avgivna svaren på ett kvalitativt sätt för att 

på så sätt utröna om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga ledarskapsstilar men 

även eventuella skillnader avseende de hierarkiska nivåerna i organisationen. Enkäten 

utformades utifrån vår undersökningsmodell. De första tio frågorna syftar till att ge 

bakgrundsinformation om respondenterna. Bland annat kön, ålder och nuvarande befattning är 

variabler som vi anser relevanta vid en vidare analys av enkäten. När det gäller 

påståendesatserna (fråga 11-43) eftersträvar de till att mäta respondenternas attityder och 

beteende med avseende på undersökningsmodellens variabler. Beteenden och attityder kan 

sägas vara komplexa fenomen som består av en kognitiv, en affektiv samt en intentionell 

komponent (Rosengren & Arvidsson, 2002, s. 335-336).  

 

 

                                                 
8 Se Bilaga 2. 
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Vidare anser Rosengren och Arvidsson (2002, s. 335-336) att detta kan medföra problem vad 

gäller tolkningen av respondenternas svar på grund av man inte kan veta huruvida de svarat på 

frågorna utifrån vad de vet, vad de tycker och tänker eller hur de faktiskt agerar. Trots detta är 

beteende- och attitydfrågor förhållandevis vanliga i enkäter och så länge man inte har för 

många påståendesatser som kan trötta ut respondenterna anser Trost (2001, s. 69) att det är 

befogat och försvarbart.  

 

Frågorna kring variabelparet ”närhet – distans” inriktas mot huruvida respondenterna har 

personliga relationer med sina kollegor, diskuterar personliga problem på arbetsplatsen samt 

om de umgås med kollegor utanför arbetstid. Dessutom undersöker de hur viktig de 

underställdas syn på respondenten som ledare är. Variabeln ”ad-hoc-planering – strategisk 

planering” undersöks genom ett antal frågor kring beslutsfattande och hur respondenterna 

uppfattar självständigt beslutsfattande respektive beslutsprocesser där medarbetarna och de 

berörda får delta. Även rationaliteten vid beslut undersöks i samband med detta variabelpar. 

Variabelparet ”samarbetsinriktad – karriär-/konkurrensinriktad” behandlas utifrån synen på 

personliga respektive organisatoriska mål, hänsynstagandet i beslutsprocesser, synen på arbete 

samt karriär- och konkurrenssituationen. Även när det gäller variablerna ”osjälvisk – självisk” 

mäter en del frågor respondenternas förhållningssätt till beslutsfattande men även hur de ser 

på förhållandet mellan personliga och organisatoriska mål. En sammanfattning av vilka frågor 

som rör de olika variabelparen presenteras i tabellen nedan.  
 

Tabell 2: Sammanfattning av vilka frågor som rör de olika variabelparen 
Variabelpar Enkätfrågor 
Närhet – Distans 20-21, 23, 25-28, 30-32, 35-37, 39, 42-

43 
Ad-hoc-planering – Strategisk planering 11, 13, 19, 24, 34 
Samarbetsinriktad – Karriär-/Konkurrensinriktad 14-15, 17-18, 29, 40-41 
Osjälvisk – Självisk 12, 16, 18, 22, 33, 38 
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7. Slutgiltig diskussion  
Enkäten kan generera resultat som stödjer modellen vi utformat om kvinnliga och manliga 

ledarskapsstilar, men även resultat som tyder på motsatsen kan framkomma. Även om 

enkätresultat skulle tyda på att skillnader mellan könen, i avseende på deras ledarskapsstilar, 

ej bevisas, anser vi att den ändå kan bidra till ökad förståelse. Trots att enkäten är utvecklad 

för Försvarsmaktens organisation anser vi att den till viss del går att använda på de flesta 

organisationer, speciellt de som är mansdominerade. Ledarskapsforskningen, går i likhet med 

all annan forskning framåt och nya teorier ersätter gamla. Vi hävdar i detta sammanhang att 

enkäten vi konstruerat kommer att kunna användas en lång tid framöver då attityder och 

beteenden är svårföränderliga precis som strukturer i hierarkiska organisationer.  

 

Ledarskapsforskningen inom genusområdet lämnar mycket kvar att undersöka och vi anser att 

det är väldigt viktigt att ledarskapsforskningen fortsätter att studera ledares egenskaper och 

beteenden. I detta sammanhang menar vi att just skillnader mellan män och kvinnor och deras 

ledarskap måste utforskas vidare. I dagens genusforskning sker den till största delen utav 

kvinnor, vilket är en stor skillnad då det enbart för 30 år sedan huvudsakligen var män som 

stod för forskningen. Huruvida den manliga majoriteten har bidragit till att egenskaper som 

har sagts vara könsneutrala faktiskt varit uppbyggda kring män och deras värderingar och 

uppfattningar är svårt att säga. Men då det nästan uteslutande i dagens genusforskning är 

kvinnor, som bedriver den, skulle den på samma sätt vara uppbyggd på kvinnliga värderingar.  

 

Enkäten och dess möjliga resultat kan ha många bakomliggande orsaker. Kvinnor kan finnas 

uppvisa manliga ledarskapsstilar och vice versa. Resultat som tyder på skillnader mellan 

kvinnliga och manliga ledarskapsstilar kan bero på de stereotypiska perceptioner de personer 

som undersöks haft. Under vår uppväxt har vi socialiserats in i roller och uppfattningar om 

andra. Dessa ärver vi således ledvis av våra föräldrar och påverkar i sin tur vårt beteende och 

agerande. Huruvida skillnader i ledarskapsstilar beror på faktiska biologiska skillnader eller 

av differenser i socialiseringen av de två könen är svårt att avgöra. Militärens likartade 

utbildningssteg och hierarkiska natur borde minska den klyftan. Omgivningens påverkan kan 

socialisera dem till likartade ledare, men då militärens ledarskapskultur baserats på det 

transformativa ledarskapet kan denna individ inte nödvändigtvis sägas vara manlig.  
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Mycket av litteraturen säger att den transformativa ledarstilen bygger på ”klassiska kvinnliga 

drag”. Detta kan överensstämma med eventuella resultat då männen enligt modellen uppvisar 

en kvinnlig ledarskapsstil. Tyder resultaten från enkäten istället på att männen skulle inneha 

en mer kvinnlig ledarskapsstil, ju högre upp i hierarkin man studerar, kan detta i sin tur 

förklaras av att män där i högre utsträckning använder sin intuition i sitt beslutsfattande. 

Kvinnor som i undersökningen visar sig inneha varken en manlig- eller kvinnlig ledarskapsstil 

kan förklaras av att kvinnorna känner att de har svårare att använda sig av en del typer av 

ledarbeteenden. Då de varken får visa sig för kvinnliga eller manliga utan måste hålla en sorts 

mellannivå. Detta för att inte uppfattas som okvinnliga eller ge intrycket att de brister i sin 

”chefmässighet”.  

 

De kvinnor som däremot visar sig inneha fler egenskaper, som snarare kan tillskrivas en 

manlig- än kvinnlig ledarskapsstil, kan till viss förklaras av att kvinnliga chefer jämför sig 

med en nedärvd manlig norm, då ledarskap traditionellt varit könskodat som något manligt. 

Kvinnor kan därför, just för att de inte är män, ses som bristfälliga. För att kompensera det 

kan vissa kvinnor överdriva de manliga dragen och bli ”övermanliga”. Karriärmöjligheterna 

för kvinnorna minskar även på grund av de strukturer och processer som vanligtvis finns 

förankrade i organisationer. Försvarsmakten har bara under de senaste 30 åren tillåtit kvinnor 

inneha chefspositioner och de starka strukturerna i Försvarsmakten hindrar kvinnor att klättra 

på karriärstegen i samma utsträckning som män. Kvinnor anpassar sig ofta till de existerande 

strukturerna och tvingas in i en manlig ledarskapsstil i vilken de ofta känner sig varken 

effektiva eller bekväma.  

 

Huruvida det finns skillnader mellan könen när det gäller ledarskap är, som tidigare nämnts, 

något som är omtvistat och det krävs omfattande forskning på området för att utröna om det 

finns skillnader eller om det är så att ledare skiljer sig åt oberoende av kön och enbart utifrån 

personliga egenskaper och situationen de befinner sig i. Huruvida en manlig eller kvinnlig 

ledarskapsstil är bättre än den andra, vill vi inte uttala oss. Det som i detta fall är intressant är 

om man kan utröna några större skillnader mellan könen och i förlängningen även undersöka 

om männen antar kvinnliga och transformativa ledarskapsegenskaper eller om kvinnliga 

ledare tenderar att bli mer manliga och transaktionella.  
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Möjligen är en kombination av både manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden det 

som fungerar bäst i dagens komplexa och föränderliga värld. Kanske är det så att 

organisationer i framtiden kommer att bli mindre, plattare och decentraliserade samt att 

ledarna kommer att behöva förlita sig på sina medarbetare i projektformer där tyngdpunkten 

kommer att ligga på öppen och informell kommunikation. Detta kan passa den kvinnliga 

ledarskapsstilen bättre än den manliga. Vi hoppas att vår enkät kan leda till ökade förståelse 

för skillnader mellan manliga och kvinnliga ledarskapstilar i stort, men även när det gäller det 

militära utvecklande ledarskapet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Transaktionellt och transformativt ledarskap 
Bass och Avolio är de som utarbetat modellen kring de transaktionella och transformativa 

ledarskapsstilarna. Deras tankar grundar sig på Burns tidigare teorier kring karismatiskt 

ledarskap. Men Bass och Avolio har omarbetat teorierna en del och presenterar själva en 

modell där ledarskapsbeteendet delas in i två kategorier. Det transaktionella ledarskapet 

definieras som ett utbyte av belöningar och arbete för att på så sätt uppnå mål, 

överenskommelser och samtycke. Det transformativa ledarskapet definieras i termer av 

ledares påverkan på efterföljarna; om de känner tillit, beundran, lojalitet och respekt för 

ledaren samt om de är motiverade att göra mer än vad som egentligen krävs av dem. Bass och 

Avolio menar att de två kategorierna är välavgränsade men inte ömsesidigt uteslutande 

processer, utan en ledare kan agera utifrån de båda kategorierna i olika situationer. 

(Northouse, 1997, s. 133-137; Bass, 1998, s. 5-8; Yukl, 2006, kap. 9) 

 

Det transaktionella ledarskapet syftar till att uppnå en hög effektivitet och produktivitet. Detta 

ska ske genom att ledare och medarbetare kommer överens om vad som ska göras. För att 

vädja till medarbetarnas intressen använder sig ledaren av att i utbyte mot arbete bidra med 

någon slags motprestation till medarbetaren. Även traditioner och rutiner är viktiga 

ledarredskap för den transaktionella ledaren. (Northouse, 1997, s. 133-137; Bass, 1998, s. 5-8; 

Yukl, 2006, kap. 9) 

 

Det transaktionella ledarskapets fyra grundkomponenter är:  

- Belöningar 

- Aktiv ledning vid undantag 

- Passiv ledning vid undantag 

- Laissez-faire ledarskap 

 

Genom att ledare fastställer rutiner, regler och mål för produktionen och arbetet i stort kan 

belöningar utdelas till medarbetarna när dessa följs och uppnås. Belöningarna kan vara 

monetära men även positionsanknutna, det vill säga att om en viss medarbetare arbetar bra 

kan han eller hon belönas genom befordran.  
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Belöningarna är således incitament som ska motivera arbetarna att arbeta hårdare för att 

uppnå organisationens produktions- och effektivitetsmål. Dessutom kan ”negativa belöningar” 

eller straff även utdelas om arbetarna inte följer organisationens regler och rutiner samt om de 

inte uppnår de uppsatta målen. Aktiv ledning vid undantag innebär att ledaren aktivt och 

kontinuerligt övervakar och kontrollerar rutiner, produktion samt medarbetarna så att inga fel 

eller misstag begås. Om tecken på problem eller avvikelser uppstår griper ledaren in och rättar 

till detta så att effektiviteten och standarden upprätthålls. När det gäller passiv ledning vid 

undantag utgår ledaren från att de rutiner som finns ”räcker” för att arbetet ska fungera och 

avvaktar helt enkelt till dess att uppenbara problem, avvikelser eller produktionsfel uppstått 

och rättar först till dem då. I dessa fall kan även straff utdelas till dem som är upphovet till 

problemet eller felet. Med Laissez-faire ledarskap avser Bass och Avolio en ledare vars 

ledarsstil saknar ledarskapsbeteende. Laissez-faire ledarskap kan även kallas ”låt-gå-

ledarskap” och karaktäriseras av att ledaransvaret ignoreras, handlingskraft saknas, 

obeslutsamhet samt att det finns en likgiltighet inför uppgifter och medarbetare. En laissez-

faire-ledare utövar alltså inget ledarskap och övervakar följaktligen varken produktion, 

medarbetare eller arbetsrutiner och är således väldigt ineffektivt. (Northouse, 1997, s. 133-

137; Bass, 1998, s. 5-8; Yukl, 2006, kap. 9) 

 

Det transformativa ledarskapet är inriktat på prestationen hos medarbetarna och hur man som 

ledare kan få ut så mycket som möjligt av dem. Bass och Avolio lägger tyngdvikten vid 

emotionella element i ledarskapsprocessen när de talar om transformativa ledare. Vidare anser 

de att ledare som utövar det transformativa ledarskapet ofta står för starka ideal och 

värderingar och att de kan motivera sina medarbetare att arbeta effektivt, då de inte sätter sina 

egna intressen i första rum utan mer ser till gruppen och organisationen i stort. (Northouse, 

1997, s. 133-137; Bass, 1998, s. 5-8; Yukl, 2006, kap. 9) 

 

Det transformativa ledarskapets fyra grundkomponenter är:  

- Karisma eller Idealiserat inflytande 

- Inspirerande motivation 

- Intellektuell stimulation 

- Individuell medkänsla  
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Idealiserat inflytande eller karisma beskriver ledare som genom sin karisma, höga moral och 

etik får sina medarbetare att lyssna, tro och arbeta för deras visioner och mål. Inspirerande 

motivation syftar till hur ledare skapar en känsla av grupptillhörighet genom sin förmåga att 

kommunicera höga förväntningar samt att inspirera sina medarbetare till delaktighet i 

organisationens visioner. Detta kan göras genom att använda sig av symboler och andra 

emotionella attraktionsmedel. Den tredje grundstenen, intellektuell stimulation, leder till att 

stimulera medarbetarna till att vara kreativa och innovativa, samt att ifrågasätta både sina 

egna och ledarens normer och värderingar. Detta ska stödja medarbetarna att utveckla nya sätt 

att arbeta och se på organisatoriska problem som kan hjälpa organisationen i stort. Den fjärde 

och sista grundstenen, individuell medkänsla, beskriver ledares egenskaper att kunna skapa ett 

stödjande klimat för sina medarbetare, i vilket de ska lyssna till och uppmärksamma varje 

medarbetares unika behov. Ledarens förmåga att ge råd och stödja, men även att delegera 

uppgifter till sina medarbetare, blir här ett medel för att bidra till medarbetarnas personliga 

mognad och utveckling. (Northouse, 1997, s. 133-137; Bass, 1998, s. 5-8; Yukl, 2006, kap. 9) 
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Bilaga 2: Enkät 
FRÅGEFORMULÄR 
Om inget annat anges, markera det svarsalternativ som passar Dig bäst med ett kryss. 

Lämna gärna kommentarer till Dina svar, om platsen ej räcker till använd gärna baksidan av 

frågeformuläret eller lösa papper. 

 
Bakgrundsinformation 
 
1. Är Du  Man  

 eller  Kvinna  

 

2. Hur gammal är Du?  under 30 år  31-40 år 

  41-50 år  51-60 år 

  61 år eller äldre 

 

3. Har du hemmaboende barn?  Ja  

  Nej 

 

4. Din nuvarande befattning?  Fänrik  Kapten 

  Löjtnant  Major 

  Överstelöjtnant  Överste 

  Annan grad 

Kommentar:______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Inom vilka försvarsgrenar har Du tjänstgjort?  

(Rangordna 1-3 utifrån längst tjänstgöringstid, där 1 är längst. Om du endast tjänstgjort i 

en försvarsgren, ange enbart den.) 

 ____ Armén 

 ____ Flygvapnet 

 ____ Marinen  

  

Kommentar:______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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6. Antal år i nuvarande befattning?  mindre än 1 år  1-3 år  

   4-6 år   7-9 år  

   mer än 10 

 

7. Antal år inom Försvarsmakten?   mindre än 5 år  5-10 år 

   11-15 år  mer än 20 år 

 

8. Är Din närmaste chef  man  

 eller    kvinna 

 

9. Hur många personer har Du direkt arbetsledaransvar för? 

 Antal män:   Inga  1-5  6-10  11-15  

    16-20  21-25  26-30   fler än 30  

 

 Antal kvinnor:  Inga  1-5  6-10  11-15  

    16-20  21-25  26-30   fler än 30 

 Kommentar:______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

10. Om Du har något att tillägga, kring till exempel Din yrkeshistoria, specifik 

ledarskapsutbildning eller Din bakgrund, går det bra att kommentera det här. 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Nedan följer en rad påståenden, markera det alternativ som passar Dig bäst med ett kryss. 

 Alltid Ofta Ibland Aldrig 
 Gäller ej mig/ 

Ej tillämplig 

 
11. Vid svåra eller impopulära beslut, 

lyckas jag att vara alla till lags. 
 

    
 

 

 
12. När jag fattar beslut är mina 

överordnades åsikter viktigare än mina 
underordnades. 

 

    
 

 

 
13. Jag föredrar att fatta beslut på egen 

hand. 
 

    
 

 

 
14. Mina underställdas åsikter påverkar 

mitt beslutsfattande. 
 

    
 

 

 
15. Mina personliga mål och min karriär 

är viktigare än organisationens mål.  
 

    
 

 

 
16. Jag har möjlighet att självständigt 

kunna fatta beslut. 
 

    
 

 

 
17. Jag har möjlighet att ta hänsyn till 

mina medarbetare när jag fattar beslut. 
 

    
 

 

 
18. Jag tar mycket hänsyn till mina 

underställda i samband med 
beslutsfattande. 

 

    
 

 

 
19. Jag föredrar att diskutera mina beslut 

med dem som berörs innan beslut 
fattas. 

 

    
 

 

 
20. Jag diskuterar mina underordnades 

hemförhållanden med dem på 
arbetsplatsen. 

 

    
 

 

 
21. Det känns naturligt för mig att 

diskutera mina underordnades privata 
problem med dem. 

 

    
 

 

 
22. Jag tycker att det är viktigare att 

uppfylla mina personliga mål än 
organisationens mål.  

 

    
 

 

23. Mina underställdas åsikter om mig 
som ledare är viktiga.        
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Nedan följer en rad påståenden. Ringa in det alternativ som passar Dig bäst, där 1 betyder att  
Du instämmer helt och 4 att Du inte instämmer alls. 

 
 
24. Jag fattar oftast snabba beslut. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
25. Jag känner i viss mån till mina 

underordnades hemförhållanden. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
26. Det händer att jag umgås med mina 

underställda utanför arbetstid. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
27. Det händer att jag umgås med mina 

överordnade utanför arbetstid. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
28. Det händer att jag umgås med mina 

kollegor, på samma nivå eller med 
liknande arbete, utanför arbetstid. 

 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
29. Jag anser att arbete inte bara ska 

värderas som yrkesprestation utan 
också för dess förmåga att skänka 
gemenskap med andra människor. 

 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 
Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 

 
30. Jag har goda relationer till mina 

underställda. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
31. Jag har goda relationer till mina 

överordnade. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
32. Jag har goda relationer till mina 

kollegor på samma nivå eller med 
liknande arbete.  

 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
33. Det händer att jag fattar beslut som 

gynnar mig personligen mer än 
organisationen.  

 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
34. Beslut som fattas av en individ är 

oftast kvalitetsmässigt bättre än 
gruppbeslut. 

 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
35. Jag har personliga relationer med mina 

underställda. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 
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36. Jag har personliga relationer med mina 

överordnade. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
37. Jag har personliga relationer med mina 

kollegor på samma nivå eller med 
liknande arbete. 

 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
38. Det händer att jag driver igenom beslut 

som går emot organisationens mål, 
men som jag på ett personligt plan 
tycker är viktiga. 

 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 
Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 

 
39. Som ledare kan jag inte vara god vän 

med sina underställda om jag vill 
bibehålla min auktoritet. 

 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
40. Jag anser att konkurrens mellan 

medarbetare vanligtvis orsakar mera 
ont än gott. 

 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
41. Jag är nöjd med mina möjligheter att 

avancera till högre befattningar. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
42. Jag anser att hemförhållanden inte bör 

diskuteras på arbetsplatsen. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 
43. Det är viktigt för mig att uppfattas som 

en bra ledare. 
 

Instämmer 
helt 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Instämmer 
inte 
4 

 Gäller ej mig/ 
Ej tillämplig 

 
 

Har Du kommentarer eller om Du vill lägga till något kring ovanstående påståenden och hur 

Du svarat kan Du göra det nedan: 
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Nedan följer ett antal öppna frågor, där vi gärna ser att Du svarar lite utförligare. Vi vill 

återigen poängtera att Di är garanterad anonymitet. Får Du inte plats med Dina svar på 

angiven plats får Du gärna skriva på baksidan eller på lösa papper. 

 

44. Hur vill Du helst uppfattas av dina anställda? (Rangordna 1-4, där 1 är högst prioriterat). 

 ____ Chef 

 ____ Ledare 

 ____ Kollega 

 ____ Vän 

 

Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Vilka för- respektive nackdelar ser Du med att vara ledare jämfört med att vara 

underställd? 
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46. Tänk Dig in i följande situation: Du står inför ett viktigt beslut där Du antingen kommer 

att gynna Dina egna möjligheter att avancera karriärmässigt eller att förbättra Dina 

underställdas arbetssituation. Ingen av Er kommer att få det sämre utifrån hur Du beslutar, 

men bara en part kan få det bättre. Du är dessutom den enda som kommer att veta vilka 

val Du ställdes inför. Kommer Du då att gynna Dig själv eller Dina underställda? Vad 

kommer att vara avgörande? Hur motiverar Du Ditt beslut och varför?  
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47. En rad uppgifter och problem ska lösas. Hur tar Du Dig an detta? Formerar Du 

arbetsgrupper eller delar Du ut uppgifter som sedan får lösas individuellt? Deltar Du själv 

i problemlösandet och utförandet av uppgifterna eller har Du en mer övervakande roll? 

Eller gör Du kanske på något annat sätt? Vilka situationer får Dig att agera på olika sätt i 

dessa frågor? 
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48. När känner Du att Du som ledare och Ditt ledarskap ställs på sin spets? Exemplifiera 

gärna med en situation där Du upplevt detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. När trivs Du bäst respektive sämst i rollen som ledare? Exemplifiera gärna med olika 

situationer.  
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Har Du några synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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