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Sammanfattning 
Då Försvarsmakten avvecklat många av sina förband, så har därmed de officerare 
som velat kvarstanna på hemorten fått söka sig till den civila arbetsmarknaden. Av 
de officerare som stannade på Gotland efter nedläggningen av de gotländska förban-
den var det många som blev chefer i civila organisationer. Undersökningen för denna 
uppsats har fokuserats kring några av dessa chefer, som nu arbetar inom Gotlands 
kommun, och deras ledarskap. 

Organisationskulturen påverkar ledarskapet och en ledare som kommer till en ny 
miljö måste anpassa sig till den nya kulturen och till hur medlemmarna hanterar sa-
ker i denna. Uppsatsen undersöker hur före detta officerare använder sig av sitt ledar-
skap från den militära miljön när de blir chefer inom den offentliga sektorn och två 
frågor ställs: Hur organisationen och dess kultur påverkar den nya ledaren och hans 
ledarskap respektive hur ledarna uppfattar den nya organisationens förväntningar på 
dem. Syftet med undersökningen är att synliggöra för- och nackdelar den militära 
bakgrunden har vad gäller att leda en mer heterogen grupp samt att ge en bild av hur 
ledarens egen uppfattning om hur detta ledarskap tas emot av den civila organisatio-
nen.  

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som baserats på intervjuer med sex personer där 
analysens fokus har lagts på ledaren och organisationskultur. Analysen har gjorts 
genom kodning av intervjumaterialet där generella åsikter tagits fram. De teoretiska 
referensramarna pekar på att det är skillnader på olika organisationer och deras kul-
turer. Även de intervjuade cheferna anser att de märker stor skillnad mellan de olika 
organisationstyperna och deras kulturer. Centrala lärdomar som återkommer i upp-
satsen är att ledaren måste anpassa sig till den nya kulturen samt att ledaren måste 
klara av att behärska ett situationsanpassat ledarskap. Resultatet är tänkt att kunna 
vara en vägledning för personer som exempelvis kommer att byta arbetsmiljö till nya 
organisationskulturer eller som är chefer och kommer att få in nya personer från an-
norlunda organisationskulturer till sin egen organisation. 
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Abstract 
When a leader changes to a new post in another kind of organisational culture, what 
happens then? Could a leader use the same kind of leadership when leading different 
kinds of groups? Different cultures have different needs and ways to handle things 
and in the end it all comes to situational leadership. Both leaders and theorists claim 
that the leader must adjust to what the organisation and its members needs. This pa-
per contains an inquiry of how officers have handled their new assignments as lead-
ers in the civilian world of the municipality. The research shows that a former mili-
tary leader must also be able to lead another kind of group if they change to a civilian 
career. A heterogeneous group demands more of the leader. It is necessary that the 
leader has the ability to use situational leadership, as a military approach often is not 
welcome in other parts of the community. The leaders must therefore adjust to the 
organisational culture in the environment where they work. The conclusion of the 
inquiry is that the officers have been well educated and have an ability to use situ-
ational leadership successful also in a civilian working environment.  
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 
Efter de många nedläggningarna av Gotlands militära förband valde ett stort antal 
officerare att stanna på Gotland och har efterfrågats som ledare på den civila arbets-
marknaden. Vissa av dem har blivit chefer inom Gotlands kommun. Ett byte mellan 
olika slags organisationskulturer kan innebära kulturkrockar, vilket kräver sin ledare. 
Detta kommer att undersökas närmare i denna uppsats för att belysa vikten av ledar-
nas förmåga att anpassa sitt ledarskap till den miljö de arbetar i. 

Sims (2009) definierar ledare som någon som har möjlighet och förmågan att ha in-
flytande på andra. Alla ledare har som regel sitt eget sätt att leda, men särskilda le-
darskapsbeteenden kan grupperas i olika former av ledarstil. 

Begreppen ”chef” och ”ledare” har enligt Ahltorp (1998) olika innebörd, även om de 
ofta används synonymt. Chef är en formellt tillsatt funktion, vilken som regel har ett 
välbeskrivet ansvars- och befogenhetsområde. ”Chefer ska vara ledare”, sägs det, 
men enligt Brunsson (2002) finns det inget absolut samband mellan chefspositionens 
rättigheter och innehavarens personliga ledaregenskaper. Ahltorp (1998) menar att en 
ny chef inte per automatik blir ledare, utan ledarskap utvecklas genom relationen 
med dem ledaren är satt att leda. Ledarskapet växer fram genom en informell process 
där de ledda skapar en legitimitet att leda. Således behöver inte nödvändigtvis en 
chef vara ledaren och ledaren behöver inte vara den som är chef. Den informella le-
daren kan vara någon som inte är tillsatt som chef, men som gruppmedlemmarna 
givit legitimitet att leda dem. Chefen är satt att leda en organisation, men vad innebär 
begreppet organisation? 

Det som är utmärkande för en organisation beskrivs av Brunsson (2002) som en 
grupp människor som förutsätts göra något, de har en uppgift och har ofta uppsatta 
mål för sin verksamhet. Författaren menar att organisationer ofta registrerar sig och 
får där igenom en identitet. Sådana registrerade organisationer tillhör den grupp som 
kallas formella, till skillnad från de mer svårdefinierbara informella som kanske bara 
”råkar” finnas. Det finns i organisationslitteraturen benämningar som att familjer 
tillhör kategorin speciella organisationer och att om en person inte tillhör en organi-
sation så är personen en individ. Organisationen kan, som redan nämnts, ledas – men 
påverkas även av organisationen själv. 

Ouchi (1980) införde en organisationsteori där han menar att många organisationer 
styrs av så kallade klaner. Exempel på klanstyrda organisationer är sådana som till-
hör en viss yrkeskategori, eftersom deras profession bidrar till ett beteende som styrs 
av yrkets förväntningar och principer. Brunsson (2002) beskriver själv att människor 
med samma utbildning tillhör en speciell grupp där medlemmarna lär sig att tänka på 
ungefär samma sätt, särskilt om utbildningen är lång. Då lär de också sig att uppträda 
och uttrycka sig på liknande sätt.  Dessa klaner, jämfört med byråkratier och mark-
nader1, kännetecknas enligt Ouchi (1980) av kulturella värderingar2, normer och för-
väntningar. De underförstådda värderingarna och åsikterna i organisationen styr 

                                                 
1 Klaner styrs av traditioner medan byråkratier styrs av regler och marknader av priser (Ouchi, 1980). 
2 Förklaringar kring kultur, värderingar och normer finns i teoriavsnittet. 
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klanmedlemmarnas beteende. Ouchi’s klanteori är en del av en mycket stor och om-
fattande forskning kring organisationsteori och organisationers kultur.  

Organisationskultur, som beskrivs närmare nedan, är ett mångfacetterat, relativt nytt 
och svårdefinierat begrepp - men skulle kunna beskrivas som en del av människors 
värdegrund. Abrahamsson och Andersen (2005) menar att denna uppfattning om 
vilken värdegrund som råder påverkas av organisationen och det dagliga arbetet runt 
omkring medlemmarna. Det är inte självklart att medlemmarna själva är medvetna 
om organisationskulturen. Kulturen kan ibland tydliggöras med för organisationen 
specifika uttryck såsom särskilda kläder, flaggor, ceremonier eller samtalsformer. 

Gotlands kommun skulle kunna indelas i kategorin byråkrati (Ouchi, 1980), då den 
liksom många andra verksamheter till stor del styrs av regler. Gotlands kommun 
(2009a) består av ett flertal förvaltningar utgörande av skola, sjukvård, omsorg och 
andra sektioner som är uppdelade i flera olika avdelningar. Dessa har i sin tur ett 
stort antal arbetsplatser med olika slags arbetsuppgifter Yrkeskategorierna inom 
kommunen3 är därmed många. Det finns akademiker såsom lärare och läkare, såväl 
som yrkesutbildade brandmän och andra yrkeskategorier som kräver varierande grad 
av utbildning respektive erfarenhet (Gotlands kommun, 2009a).  De anställda består 
av både kvinnor och män4, gamla och unga, lågutbildade och högutbildade och de 
anställda har säkerligen även andra kulturella och erfarenhetsmässiga olikheter bero-
ende på sin bakgrund. Denna blandning av människor bildar alltså en heterogen5 
grupp av medarbetare. 

Försvarsmakten har en betydligt mer homogen6 arbetsmiljö än kommunen. Militärer 
är som regel män, Försvarsmakten är en av Sveriges traditionellt mest mansdomine-
rade organisationer (Ivarsson, 2007). Officerskåren i Sverige bestod 2007 av mer än 
95 % män (Försvarsmakten, 2009a) och samma fördelning gällde de värnpliktiga 
under 2008 (Försvarsmakten, 2009c). Därmed är officerare generellt sett män som 
leder män. Ledarskap har även historiskt sett uppfattats som en uppgift vars egenska-
per förknippats med manliga egenskaper (Holmqvist, 2006). Andersson (2001) skri-
ver att militära förband och organisationer är hierarkiskt uppbyggda med tämligen 
tydliga chefsnivåer. Att arbeta i en militär enhet betyder som regel att officeren ver-
kar i en enhet med stark identitet och samhörighetskänsla. Officerare skulle alltså 
kunna sägas tillhöra en klan, då de har likartad utbildning och därmed skapar en rela-
tivt homogen yrkesgrupp. Försvarsmaktens militära personal (officerare, soldater och 
sjömän) utbildas och ”formas” således in i en organisation som präglas av tradition 
och kamratskap. Detta gör att känslan av gruppsamhörighet jämförelsevis borde vara 
stark - såväl på förbanden, enheterna såsom inom hela organisationen.  

Vilka styrkor och svagheter har dessa officerare, män som är vana att leda män med 
liknande utbildning som sig själva, när de ska leda kommunens anställda? Händer det 
något särskilt när dessa officerare byter karriär och blir chefer i den offentliga sek-
torn, där det i större utsträckning även finns kvinnor, äldre människor och personer 
med annan bakgrund? 

                                                 
3 Vid benämningen ”kommunen” åsyftas Gotlands kommun i hela uppsatsen. 
4 75 % kvinnor, se avsnitt om Gotlands kommun. 
5 Heterogen innebär ”innehållande olikartade beståndsdelar, oenhetlig” (Nationalencyklopedin, 
2009h). En heterogen grupp är således en icke likformig sammansatt grupp av människor. 
6 Homogen innebär ”alltigenom lika, likartad” (Nationalencyklopedin, 2009i). Den homogena grup-
pen är alltså likformig på något sätt, till skillnad mot den heterogena gruppen. 
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1.2 Problematisering 
Den militära ledaren, officeren, är skolad för en särskild slags organisation som har 
en hierarkisk och relativt homogen miljö. Dessa ledare fungerar bra inom Försvars-
makten, men är samma ledarstil funktionell på en civil arbetsplats eller måste ledaren 
använda ett annat slags ledarskap i icke-militära sammanhang?  Militära förband 
består till huvuddelen av en homogen grupp av män där de flesta befinner sig inom 
samma åldersspann (20-40 år). Grupperna präglas över lag av en stark kamratanda 
där alla skolats tämligen lika. Hur fungerar den hierarkiska skolningen med det mili-
tära ledarskapet, måste ledaren anpassa sitt ledarskap när den leder en grupp där 
medarbetarna har en betydligt större spridning avseende kön, ålder, utbildning, erfa-
renhet och andra bakgrundsfaktorer? Med stöd i den tidigare diskussionen kan det 
vara rimligt att anta att en militärt skolad ledare måste anpassa sitt ledarskap i en 
civil organisation och detta leder fram till följande problemformulering. 

1.3 Problemformulering 
• Hur förändras före detta officerares ledarstil och hur påverkas de av kulturen i 

civila organisationer?  

• Hur ser chefen på sitt eget ledarskap i förhållande till den nya civila organisa-
tionens förväntningar? 

1.4 Syfte 
Denna undersökning görs i syfte att synliggöra det militära ledarskapets för- och 
nackdelar i en mer heterogen grupp samt att ge en bild av hur ledaren uppfattar att 
detta ledarskap tas emot av den civila organisationen. Detta ska i sin tur ge en mer 
fördjupad kunskap i hur ett ledarskap från en relativt homogen grupp med en stark 
organisationskultur fungerar i en mer heterogen grupp där organisationskulturen är 
förhållandevis svag7.  

Resultatet av undersökningen kan vara av intresse för ledare, arbetsgivare och andra 
berörda i en situation där någon eller några kommer att byta miljö från en slags orga-
nisationskultur till en annan. Således är syftet att visa huruvida ledare som är skolade 
att ”peka med hela handen8” också framgångsrikt kan leda människor som inte är 
vana vid detta ledarskap, om ledarna måste ändra sitt ledarskap samt om det eventu-
ellt annorlunda ledarskapet har inneburit konflikter med medarbetarna. 

                                                 
7 Mer information om starka och svaga kulturer finns under rubriken Kultur i teoriavsnittet. 
8 Peka med hela handen är ett begrepp som ofta förknippas med militärer och anses vara ett sätt för 
ledaren att vara klar och tydlig samt visa vem som bestämmer. Detta nämns i exempelvis Pedagogiska 
grunder (Försvarsmakten, 2000). 
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2 Tillvägagångssätt 

Undersökningen till denna uppsats har baserats på intervjuer med före detta officera-
re som nu arbetar inom Gotlands kommun. Nedan beskrivs de val som gjorts under 
arbetets gång och på vilka grunder dessa vilar.  Avsnittet avslutas med en beskriv-
ning av vad författarens förkunskaper kan ha haft för påverkan på undersökningen. 

2.1 Undersökningsdesign 
Denna undersökning har gjorts för att visa om före detta officerare använder sig av 
samma ledarskap som de haft i den militära, homogena, miljön när de blir chefer 
inom den offentliga sektorn som är en mer heterogen miljö. För att utreda hur ledar-
skapet från en homogen organisationsmiljö tas emot i en heterogen miljö behöver de 
berörda parterna, chefernas, uppfattning undersökas. För att kunna studera detta val-
des en kvalitativ studie, eftersom det är de undersöktas uppfattning som är intressant 
samt att mer preciserade svar kommer fram vid en kvalitativ undersökning. De un-
dersökta cheferna är ledare med ett militärt förflutet, det vill säga de har lett militära 
förband och således relativt homogena grupper. Den nya omgivningen som dessa 
chefer numera agerar i är inom offentlig sektor som i stor grad är en heterogen miljö. 
Cheferna har redan bytt arbetsplats från den homogena miljön (militären i det här 
fallet) till den heterogena (Gotlands kommun), vilket gör att en fallstudie som görs 
på olika avdelningar inom kommunen är lämpligt.  

Således bygger det empiriska arbetet på en fallstudie av före detta militära chefer 
som numera leder olika kommunala avdelningar respektive förvaltningar. En fallstu-
die är en studie på ett enskilt fall (Bryman & Bell, 2005), i det här fallet studerades 
Gotlands kommun. Fallstudien genomfördes med hjälp av semistrukturerade inter-
vjuer med utvalda medarbetare, vars urval beskrivs i nästa stycke. Då studien är ba-
serad på ett enda fall så kan man inte generalisera för alla fall (Bryman & Bell, 
2005), men kan få fram en fingervisning för hur det kan se ut i samhället. 

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod eftersom det håller samtalet kring en 
intervjuguide för det valda ämnet (Bryman & Bell, 2005). Metoden öppnar upp för 
att intervjuaren kan komplettera med följdfrågor som anpassas efter respektive re-
spondent och dennes svar. Frågornas fokus lades på individen, ledaren, och hur han9 
uppfattar ledarskapet i förhållande till organisationen och dess kultur. 

2.2 Urval 
Urval av respondenter har gjorts utifrån ett så kallat snöbollsurval. Då ingen statistik 
påträffats över hur många kommunala chefer som har en bakgrund som officer, om-
bads två kommunanställda oberoende av varandra att ange namn på alla de chefer 
inom Gotlands kommun som de kände till som var före detta officerare. De elva per-
sonerna som framkom kontaktades via e-post och försöktes även nås på telefon. De 
sex personer som svarade på min förfrågan valdes som respondenter. Ett problem 
med detta urval skulle kunna vara att respondenterna är särskilt intresserade av äm-
net, varför resultatet skulle kunna bli annorlunda än om alla chefer hade intervjuats. 

                                                 
9 Alla respondenter är män och fortsättningsvis kommer därför ledaren hädanefter kallas för ”han” och 
inte ”hon”. 
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Vid kartläggning av organisationskultur bör, enligt Bang (1999), respondenten som 
intervjuas känna till kulturen väl, det vill säga han bör ha tillbringat minst ett år i den 
och finns i den även idag. När någon lämnat en kultur kan han snabbt förvränga fakta 
eftersom personen inte längre befinner sig i kulturen. Detta kriterium uppfylls, då 
samtliga respondenter har arbetat inom Gotlands kommun i minst ett år, de flesta 
flera. 

2.3 Datainsamling 
För att ta reda på chefernas upplevelser av sitt ledarskap har, som tidigare nämnts, 
semistrukturerade intervjuer använts vid möten med respondenterna. Intervjuerna 
gjordes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga A) med fastställda frågor, men med 
möjligheten att öppna upp för följdfrågor från intervjuaren samt även tillägg från 
respondenten. Den öppnare formen av intervjun gjorde att eventuella frågetecken 
kring frågorna kunde redas ut under intervjuns gång och att intressanta komplette-
ringar kunde göras. Respondenterna fick frågor om deras bakgrund, nuvarande posi-
tion, sin erfarenhet av militär ledarskapskompetens i deras nuvarande civila arbete, 
positiva och negativa aspekter av organisationerna samt vilka skillnader de uppfattar 
mellan att arbeta i det civila (Gotlands kommun i det här fallet) jämfört med i det 
militära.  

Respondenterna informerades om undersökningens syfte och att fokus lagts på ledar-
skapet i de olika miljöerna. Intervjuerna antecknades på plats och komplettering till-
fördes sedan vid transkribering av intervjumaterialet som spelats in. Respondenterna 
ombads att göra tillägg när som helst och att information utanför frågeramarna gärna 
fick läggas till. I slutet av intervjun tillfrågades respondenterna om de hade något 
mer de ville ta upp som de kanske kommit på under intervjuns gång eller som de 
hade tyckt saknats under intervjun. Därefter avslutades inspelningen och responden-
ten gavs möjlighet att ställa eventuella ytterligare frågor kring uppsatsen och under-
sökningen. 

2.4 Analys 
Analys av de transkriberade intervjuerna gjordes genom att söka efter gemensamma 
nyckelord eller områden som återkom hos respondenterna. Efter kodningen av dessa 
generella samband har resultatet relaterats till teorin. Fokus av analysen har lagts på 
organisationskulturens förutsättningar för ledaren och hans ledarskap. 

För att inte analysen av studien skulle kunna ”färgas” av vilka individer som varit 
med i undersökningen, så har respondenterna inte presenterats med namn eller för-
valtningstillhörighet. 

2.5 Objektivitet och förförståelse 
Ett ifrågasatt och omtvistat ämne inom vetenskapen är objektivitet. Den allmänna 
uppfattningen tycks vara att vetenskap bör vara, eller kanske rentav är, objektiv. Ob-
jektivitet likställs med termer som förutsättningslöshet, värderingsfrihet och opar-
tiskhet. Enligt Bergström (1972) så har vi en för stor tilltro till vetenskaplig kunskap, 
eftersom människor tror att den är objektiv. Denna syn på experternas sakkunskaper 
existerar fastän det till och med finns vissa som påstår att objektivitet är omöjligt att 
uppnå.  

Bergström menar att det vore helt oförsvarligt att försöka undvika värderingar inom 
vetenskapen, eftersom en objektivitet skulle medföra likgiltighet till de val vi ställs 
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inför. Han slår fast att samhällsvetenskapen inte kan eller ens bör vara objektiv, då 
den vetenskapliga processen bjuder på en rad valproblem som han anser måste och 
bör lösas på grundval av värderingar (Bergström, 1972). Förutsättningslöshet skulle 
alltså innebära frånvaro av sådant som forskaren har med sig av tradition, miljö eller 
personlighet. Det är med andra ord inte rimligt att sätta förutsättningslöshet syno-
nymt med objektivitet, för vi kan inte beskriva världen oberoende av alla antaganden 
som finns. Det som talar för objektivitet är att forskaren kan bli medveten om sina 
värderingar och förutsättningar och därmed bli så objektiv som det är möjligt. En 
slags objektivitet skulle vara att forskaren blir medveten om sina värderingar, inte 
undviker, utan istället kontrollerar dem. Forskaren skulle följaktligen reducera, eller 
åtminstone klargöra, de förutsättningar som påverkar dennes forskning. 

Intervjuaren och författaren till denna undersökning och uppsats hade innan denna 
studie startades nära nog ingen kunskap om Gotlands kommuns organisation, men en 
relativt god insikt i vad ledarskap och organisationskultur inom Försvarsmakten in-
nebär. Den senare kunskapen innehas tack vare egen erfarenhet värnplikt inom ar-
mén, två militära utlandstjänster samt ett års arbete på Försvarsmaktens högkvarter. 
Det tycks uppenbart att det inte är möjligt att vara objektiv och det är troligtvis inte 
heller eftersträvansvärt. Det borde vara helt omöjligt att fullkomligt bortse från vär-
deringar och förförståelse. Det är bättre att belysa och förstå sin partiskhet, varför 
åtanke har funnits under hela arbetets gång att försöka att inte lägga in egna värde-
ringar och åsikter i respondenternas uttalanden.  
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3 Teori om organisationer, kultur och ledarskap 

Organisationer av skilda slag behöver olika slags ledarskap, men vissa generalise-
ringar vad gäller organisationstyp och ledarstilar går ändå att göra. Detta avsnitt be-
skriver organisationskultur, ledarskap och förändring ur olika teoretiska perspektiv 
för att påvisa vad som händer med organisationen och ledarskapet när en ny ledare 
tar över. 

3.1 Organisationskultur 
Organisationskultur är ett brett ämne att behandla, varför val har gjorts och begräns-
ningar dragits till att uppsatsen ska innefatta delar av detta område. Organisationskul-
turen påverkar synen på olika saker, även synen på kön och genus. Dock kommer 
genusområdet bara att tangeras och inte diskuteras mer ingående i denna uppsats. 
Bang (1999, s24) menar att de flesta organisationsforskare i stort sett är överens vad 
gäller ”meningsinnehållet” i kulturbegreppet och sammanfattar därför detta i en enda 
definition: ”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värdering-
ar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 
samverkar med varandra och omvärlden”. 

3.1.1 Normer, värderingar och värdegrund 
En norm kan ses som en ”regel” för vad som är normalt eller godtagbart beteende 
inom en grupp. Dessa moraliska normer är som regel starkt knutna till sociala värden 
och anger hur individer bör agera. Normer speglas ofta i gruppers traditioner, seder 
och bruk (Nationalencyklopedin, 2009g). Normer kan enligt Bang (1999) indelas i de 
som medlemmarna är medvetna respektive inte är medvetna om, outtalade eller inte. 
Båda typerna påverkar medlemmarnas agerande (i organisationen). Förväntningarna 
som skapas på varandras beteende när gruppen tillbringat en viss tid tillsammans är 
det som kallas normer. 

Värderingar beskrivs som omdömen, åsikter eller uppfattningar (Nationalencyklope-
din, 2009a) och de är, implicita eller explicita, stommen för alla organisationer och 
allt arbete (McKenna et al, 2009). En värdegrund är ett samlingsord för de uppfatt-
ningar som rör etik och moral, normer och livssyn en grupp har gemensamt. Det är 
grundläggande värderingar och etiska ställningstaganden som formar normer och 
handlingar. Det är vanligt att organisationer utformar en egen värdegrund, som kan 
utgöras av etiska regler och riktlinjer om exempelvis jämställdhet och mångfald (Na-
tionalencyklopedin, 2009c). Sinclair (1993) menar att det går att skapa etiska regler 
för en organisation (även kallat företagsetik eller värdegrund; red. anm.) men att det 
slår mer eller mindre väl ut beroende på om det är ledningen eller medlemmarna 
själva som skapar den. Författaren menar också att det är upp till individerna själva 
om de vill följa den gemensamma, och kanske konstgjort skapade, värdegrunden. 

Bang (1999) skriver också att utvecklingen av en gemensam uppsättning normer, 
värderingar och verklighetsuppfattningar i en grupp stimuleras i den utsträckning 
medlemmarna har vissa gemensamma personliga egenskaper. Dessa egenskaper kan 
vara exempelvis ålder, utbildning, social grupp och personliga värderingar. Detta 
beror på att medlemmarna inte behöver ändra sina gamla värderingar och verklig-
hetsuppfattningar för att känna gemenskap med övriga gruppmedlemmar. Tillbringar 
gruppen mycket tid tillsammans, utvecklas gemensamma handlingsmönster och 
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verklighetsuppfattningar. Det kan även utvecklas subkulturer10 inom organisationen 
och den gemensamma organisationskulturen. 

Bang (1999) menar att det är lättare att påverka de synliga artefakterna (kulturut-
trycken) än att förändra organisationens normer och värderingar. Det är relativt en-
kelt ändra exempelvis rutiner eller möblering, men det är nära nog omöjligt att för-
ändra värderingar och normer. Det är föga troligt att organisationsmedlemmar ändrar 
verklighetsuppfattning bara för att någon säger åt dem att göra det. Bang hänvisar till 
bland annat Schein11 när han påstår att vi vet att ändringar av kulturuttryck kan bidra 
till förändring av verklighetsuppfattningen i organisationen.  

3.1.2 Kultur 
Allt som människor i en grupp anser meningsfullt är enligt Alvesson (2001) en del av 
deras kultur. Organisationen ”är” kulturen. Den gemensamma kulturen är en förut-
sättning för sammanhållning, kommunikationsförmåga och regler för organisationen. 
Även om chefer och ledare kan försöka sätta en prägel på kulturen är det snarare så 
att kulturen präglar ledarskapet än tvärt om. Inte så sällan befinner sig ledares normer 
och värderingar någonstans mellan deras överordnade chefers och deras underordna-
de medarbetares ställningstaganden. Chefer påverkar kulturen, om än i olika grad, på 
ett eller annat sätt.  

Bang (1999) hänvisar till Schein och menar att de viktigaste skaparna av kultur är 
ledare i allmänhet och organisationens grundare i synnerhet. De har störst makt att 
prägla organisationen med sina ”verklighetsdefinitioner”. Ledaren påverkar organisa-
tionskulturen genom sitt sätt att hantera kriser, genom att förmedla värderingar, vara 
en förebild, belöna välkommet agerande samt genom att rekrytera och befordra de 
som passar in i den kultur som eftersträvas. 

En del av organisationernas alla regler, förutom dem som direkt bestämmer arbets- 
och befogenhetsfördelning, finns samlade i manualer medan andra har utvecklats till 
en kultur; de ”sitter i väggarna”. Regler som inte är nedskrivna kan av medarbetarna 
uppfattas som lika viktiga som andra anvisningar (Brunsson, 2002). 

Bang (1999) refererar till en rad forskare när han menar att kulturforskare ofta skiljer 
på starka och svaga kulturer. Den starka kulturen är en kultur som genomsyrar hela 
organisationen och i stor utsträckning styr medlemmarnas agerande. Kulturen är 
starkare och påverkar medlemmarna mer ju fler som delar värderingarna. Det är dock 
svårare och svårare att skapa en gemensam kultur för hela organisationen, ju större 
den är. Om organisationen har medlemsrestriktioner och starka gränser kring sig kan 
en mer homogen medlemskår skapas, vilket i sin tur ökar sannolikheten för en djupa-
re och likadant tolkad kultur. Även hur länge organisationen existerat påverkar dess 
kulturella styrka. Ju längre historia och ju längre medlemmarna varit tillsammans – 
desto starkare kan organisationskulturen bli. Det finns olika tekniker för att stärka 
kulturen. Selektiv rekrytering är en sådan teknik, där beslutsfattare medvetet väljer in 

                                                 
10 Subkultur, eller delkultur, innebär ”idé- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en 
större samhällelig enhet, t.ex. yrkeskulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer, regionalkulturer eller 
avvikarkulturer” (Nationalencyklopedin, 2009j). Med andra ord kan en subkultur vara en kultur i 
samhället eller en ”kultur i kulturen”, delkultur av en större kultur. 
11 E H Schein. Bang refererar till tio olika källor av Schein och då jag bara funnit betalversioner av 
hans artiklar, har jag valt att använda Bang och inte Schein som källa. Schein nämns dock vid de aktu-
ella tillfällena framöver. 
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personer som ”passar in” i organisationskulturen. Ritualer och ceremonier är en an-
nan teknik. 
 
Medlemmarnas upplevelse stärks av gemensamma erfarenheter. Bang (1999) varnar 
för att det finns en viss risk med en stark kultur, när förekomsten av så kallat 
groupthink, grupptänkande, uppstår. Detta kan medföra att gruppens medlemmar 
utvecklar gruppnormer på bekostnad av förmåga till kritiskt tänkande. Grupptänkan-
de yttrar sig ofta som en ”vi och dom”-attityd. 

3.1.3 Organisationskulturens innebörd 
Bang (1999) menar att organisationskulturen främst anses innehålla en komponent, 
men att denna varierar något beroende på vilken forskare man ”lyssnar” till. Främst 
finns dessa sätt att beskriva kulturens innehåll: normer och värderingar, grundläg-
gande antaganden eller verklighetsuppfattningar. Vissa ser kulturen som organisatio-
nens filosofi eller ideologi. Värderingar är det element som oftast används för att 
beskriva innehållet i organisationskulturen. 

Alvesson (2001) menar att organisationer oftast framställs som könsneutrala, medan 
organisationskulturer som regel är mansdominerade och har en prägel av kön i 
språkbruk, stereotyper, värderingar, föreställningar och antaganden. Organisations-
kulturen speglar ett minisamhälle av organisationens egna formella såväl som infor-
mella ideal och värderingar och den anda som utmärker dessa. 

Organisationskulturen påverkar hur medlemmarna agerar och tar beslut likväl som 
kommunikationen och sammanhållningen inom organisationen influeras av kul-
turformen. Kulturen för en specifik organisation kan upprätthållas genom exempelvis 
egna ritualer och ceremonier vid viktiga tillfällen. Organisationer kan stärkas om de 
har en stark organisationskultur, men även lägga hinder i vägen för förändringar – 
eftersom det kan vara svårt att släppa gamla ideal. Dock kan vissa yrkeskategorier 
eller andra grupper ibland känna mer tillhörighet med varandras värderingar och tan-
kesätt än med den organisation de arbetar i (Nationalencyklopedin, 2009b). Detta 
beror enligt Alvesson (2001) antagligen på att många arbetsplatser har en rad olika 
uppgifter att lösa och att dessa yrkens arbetsuppgifter är närmare knutna till varandra 
än till den övergripande organisationskulturen.   

Bang (1999) menar att kärnan i organisationskulturen sällan yttrar sig direkt, utan 
visar sig genom symboliska processer och objekt. Dessa kulturutryck, artefakter, kan 
vara historier, ceremonier, humor, språk och jargong, estetik på arbetsplatsen eller 
viss organisationspraxis (rutiner för rekrytering, rapportering, befordring, belöningar 
och så vidare). Kulturuttrycken kan observeras, men måste tolkas innan betydelsen 
för organisationen blir synlig. Dock finns risk för feltolkning, eftersom utomstående 
kanske har en annan förförståelse. 

3.1.4 Motsättningar inom organisationer 
Säregna kulturer, subkulturer, kan utvecklas i organisationer där enheterna är ut-
spridda över ett stort geografiskt område menar Bang (1999). Enheternas lokala för-
hållanden, värderingar och normer präglar i större eller mindre utsträckning dessa 
subkulturer. Författaren skriver att typiska konflikter (där grupperna hindrar varandra 
på olika sätt) mellan subkulturer finns bland annat mellan funktionsenheter, olika 
skikt, yrkesgrupper, kön, åldersgrupper, geografiska enheter, olika etnisk bakgrund 
eller i organisationskulturer som slagits ihop. Relationer mellan subkulturer behöver 
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inte alltid vara konfliktartade. Relationen kan vara stödjande och främjande, motstri-
diga och hämmande eller oberoende och inte påverka varandra. 

3.2 Ledarskap 
Att vara ledare innebär att få folk med sig. Ledarskap handlar om målformulering, 
kommunikation och beslutsfattande. Ledares arbete, det vill säga deras ledarskaps-
stil, kan indelas i uppgiftsinriktat och personalinriktat arbete. Ledaren är organisatio-
nens ansikte utåt och ledarskapet kan också skapa mening för arbetarnas arbete och 
bidra till en kulturell påverkan. Ledarskapet inbegriper även ledarens uttryckssätt, 
slagord och annat som kan påverka medarbetarnas inställning och agerande. (Natio-
nalencyklopedin, 2009d). Som tidigare nämnts kommer inte genus att ägnas särskilt 
stort utrymme i denna uppsats, men viktigt i sammanhanget är ändå den koppling 
mellan maskulinitet och ledarskap som finns. Enligt Sims et al (2009) har som regel 
alla ledare sitt eget sätt att leda, men särskilda ledarskapsbeteenden kan grupperas i 
olika former av ledarstil. 

3.2.1 Ledarens egenskaper 

Det har inte hittats några vetenskapliga belägg för att vissa personliga egenskaper, 
såsom intellekt och personlighet, ska vara mer effektiva eller generellt sett kan leda 
till ledarpositioner (Nationalencyklopedin, 2009d). Ahltorp (1998) menar dessutom 
att ledarskap, enligt de flesta forskare, kan läras. Konstruktivt ledarbeteende kan övas 
in, det utvecklas i samspelet mellan ledare, situationens krav och de medarbetare som 
leds. Individen måste ha någon form av ”ledarsinne” för att kunna uppnå effektivt 
ledarskap. Vissa har bra ledarsinne och behöver inte träna och studera lika mycket 
som en del andra för att utvecklas som ledare.  

Det krävs för de flesta chefer att de stannar upp då och då för att lära sig av sina erfa-
renheter och utveckla sin ledarstil. McKenna et al (2009) skriver att ledare behöver 
ett utmärkt omdöme, insikt och karaktär; egenskaper som alla kräver vishet. Förfat-
tarna höjer dock ett varnande finger för att vishet inte enbart medför fördelar, utan att 
det kan vara förödande om personer exempelvis agerar utifrån ett förhållningssätt där 
individerna tror att de är smartare än de i själva verket är. Det finns enligt McKenna 
et al empiriska bevis för att magkänsla kan vara värdefullt vid beslutsfattande och att 
gott omdöme ofta kräver att en person inte är totalt bunden av regler. 

3.2.2 Maskulinitet, manlighet och makt 
Ledarskap är ett begrepp som generellt är associerat med maskulinitet. Ivarsson 
(2007) menar till och med att det i vissa fall inte ens går att skilja ledarskapsbegrep-
pet från maskulinitetsbegreppet, även om kopplingen börjat bli svagare på senare tid. 
Även Wahl et al (2001) håller med om att det är maskulin symbolik i ledarskap. De 
menar att föreställningar om chefer sammanfaller med åsikter om vad som är typiskt 
manligt. Att män kommunicerar på ett sätt som exempelvis bygger på metaforer från 
sport och militär. Det manliga affärsspråket beskrivs som svårbegripligt och svåråt-
komligt för kvinnor. Organisationerna skulle alltså vara dominerade av en manlig 
kultur, där kvinnor har svårare att ta sig fram och utvecklas.  

I Statens offentliga utredning (SOU, 1997:135) om ledare, makt och kön så menar en 
av författarna att själva fenomenet ledarskap ofta beskrivs som könsneutralt, medan 
en annan författare skriver att ledarskap av tradition varit synonymt med manlighet. 
Chefer kan framställas som antingen en individ utan könstillhörighet eller helt enkelt 
beskrivas som man. I utredningen framkommer det att ordningen i organisationen 
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följer samhället med manlig överordning och kvinnlig underordning. Mäns ledarstil 
läggs också fram som konkurrerande och präglad av kontroll, känslolöshet, analytisk 
förmåga och hierarkiskt tänkande, till skillnad från kvinnors ledarstil som framställs 
och kännetecknas av relationer och samarbete (SOU, 1997:135). 

Maktutövare förutsätts ha en avsikt med sitt agerande och har dessutom makten att 
genomföra förändringar eller förhindra förändringar (Brunsson, 2002). Ahltorp 
(2001) anser att det är männens normer som bestämmer vad som är framgång, efter-
som vi lever i en manskultur. Det är alltså fler män än kvinnor som har makt i vårt 
samhälle. Mäktiga män påverkar såväl mäns som kvinnors möjligheter. Dock förefal-
ler makt, i betydelsen att ta sig upp i en hierarki, vara mera lockande för män än för 
kvinnor. 

3.2.3 Ledarstilar 
Ledarens ledarstil påverkas enligt Ahltorp (1998)  av både personlighet och situation. 
Den senare påverkas av uppgiften, förväntningar, organisationens styrkor och svag-
heter samt hur gruppens medarbetare är (ambition, kunskap, personlighet med mera). 
Sims et al (2009) lånar12 en indelning av ledarstilar från Pearce et al (2003) för att 
beskriva sin syn på när ledare bör ”peka med hela handen” eller vara stöttande och 
möjliggörande. Indelningen av ledarstilar sker i fem olika kategorier. De olika stilar-
na benämns aversive, directive, transactional, transformational/charismatic och em-
powering. Dessa begrepp kan översättas till motvilja, direktiv, bedrivande, transfor-
mativ och möjliggörande; men då översättningarna kan riskera att bli något missvi-
sande, så kommer fortsättningsvis de engelska benämningarna att användas . 

Aversive ledarstil står enligt Sims et al (2009) för en ledare som använder hot, trakas-
serier, reprimander och straff. Ledarstilen directive präglas av instruktioner, direktiv 
och kommendering och är exempelvis mer lämpat vid tidspress och när ledaren är 
mer erfaren än medarbetarna. Ledaren som är transactional i sin ledarstil använder 
belöningar i utbyte mot prestationer. En nackdel med denna ledarstil är att medarbe-
tarna kan få sämre innovationsförmåga - och låg motivation - eftersom de alltid krä-
ver något i utbyte för att de ska göra något.  

Sims et al (2009) menar att den mest populära stilen i nuläget är transformatio-
nal/charismatic, det vill säga ledaren som är källan till vishet och vägledning. Denna 
ledare har förmåga att skapa motiverande visioner och ge andra kraft och stimulans 
att uppnå målet. Stilen karaktäriseras också av uppmuntran, inspiration och överty-
gelse samt av att ledaren ofta ses som karismatisk. Denna stil syftar till att förbättra 
relationen inom enheten såväl som gentemot övriga enheter inom organisationen. 
Transformational används när ledaren behöver hög prestation från gruppen. Ledaren 
kan använda stilen för att skapa förväntningar kring ett projekt som behöver ett lång-
siktigt åtagande, men nackdelen är att engagemanget kan försvinna om inte ledaren 
är närvarande  

Slutligen beskriver Sims et al (2009) den femte ledarstilen, empowering, som leder 
andra att leda sig själva. Denna ledare uppmuntrar initiativ, eget ansvar, självförtro-
ende, egna mål, att se möjligheter och att individen löser problem själv. Medarbetare 
ges inte order, men uppmanas att ta ansvar och utvecklar på så sätt kreativitet och 

                                                 
12 Där Sims själv var delaktig. 
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flexibilitet. När denna stil väl är implementerad fungerar den även när ledaren är 
frånvarande. För oerfarna underställda kan denna stil vara förvirrande och frustreran-
de, varför den endast bör användas i ickekritiska lägen för dessa personer.  

Slutsatsen som Sims et al (2009) kommer fram till är att alla ledare kan utveckla sitt 
egna situationsanpassade ledarskap som passar i just deras speciella situation. Vilken 
av dessa ledarstilar som bör användas beror alltså både på situationen och vilka med-
arbetare ledaren har för tillfället. Ahltorp (1998) anser också att det inte finns någon 
ledarstil som är absolut bäst, utan att det bara finns mer eller mindre lämpliga match-
ningar mellan olika människors personlighet, det vill säga hur bra ledarstilen passar 
medarbetarna. 

3.2.4 Situationsanpassat ledarskap 
Enligt Yukl (1998) så visar mognadsnivån på ledarskapet hur nära man är det opti-
mala ledarbeteendet, det situationsanpassade ledarskapet. Ju högre mognad, desto 
mer relationsledarskap och mindre uppgiftsinriktat beteende. Sims et al (2009) be-
skriver hur ledaren ska utveckla sitt eget situationsanpassade ledarskap. Detta sker 
genom att ledaren försöker kombinera en särskild ledarskapsstil med specifika om-
ständigheter. De menar att en viss sorts ledarstil är effektiv i en situation, medan ett 
annat slags ledarskap är effektivt i en annan situation. Som exempel på att anpassa en 
ledarstil till en speciell situation hänvisar Sims till den militära världen. Ett befäl 
skulle kunna använda ett directive ledarskap när en grupp oerfarna soldater ska ledas. 
Dock borde samma befäl ge betydligt större självständighet till en grupp soldater ur 
specialstyrkan, som är välutbildade och erfarna. 

3.3 Ledarens förmåga att påverka organisationen och  dess kultur 
Bang (1999) menar att ledaren medvetet kan använda sin position genom att vara 
förebild för den kultur som önskas. Ledaren tillämpar de värderingar, normer och 
verklighetsuppfattningar som eftersträvas. Även om ingen kan vara föregångsman13 i 
allt, så kan ledaren ändå visa att han menar allvar med de eftersträvade värderingar-
na. För att ändra på gamla invanda värderingar så används ofta speciella symboliska 
handlingar som står för bestämda värderingar eller normer. Denna brytning av gamla 
mönster kan göra en stor inverkan på organisationsmedlemmarna som kan uppleva 
förändringarna som relativt omskakande. 

3.3.1 Chefen som föredöme 
En chef måste enligt Ahltorp (1998) leva som han lär, eftersom hans handlingar av-
slöjar hans värderingar och människosyn. Chefen måste vara ett gott föredöme, för 
han vinner medarbetarnas respekt om han i handling visar att han tror på det han ar-
betar för. Legitimitet som ledare ges av de underställda till den chef som lever som 
han lär. Ahltorp menar vidare att det kommer bli allt vanligare med chefer som är 
föredömen. Fler ledare kommer att vara föregångsmän för sina medarbetare genom 
att leva som de lär och visa hög etik och moral. Författaren menar att den föredömli-
ga chefen gör det som han eller hon vill att de underställda ska göra. Enligt Holm-
qvist (2006) skulle en föregångsmannamässig ledare kunna smitta av sig med sin 

                                                 
13 Nationalencyklopedin (2009k) förklarar begreppet föregångsman såsom ” person som går i spetsen 
för en utveckling”. Att vara en föregångsman eller vara föregångsmannamässig innebär således att 
vara en ”levande förebild” (föregångsman är en vanlig benämning inom Försvarsmakten, se exempel-
vis www.mil.se).  
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inställning till organisationen, som då antagligen skulle bli mer som ledaren. Emel-
lertid så kan ett ledarskap där ledaren försöker sprida en viss anda vara svårt, efter-
som etablerade organisationer kan vara tröga och emot förändring. Det lär med andra 
ord vara komplicerat att implementera nya vanor i organisationskulturer som redan är 
invanda i vissa mönster.  

Föregångsmannaskapet gäller även inom det militära. Andersson (2001) menar att 
det är viktigt att chefen, officeren, är föregångsman – eftersom ledare kommer att bli 
granskade av de underställda. Författaren skriver att underställda tolkar den organisa-
tion de arbetar i utefter hur chefen agerar eller inte agerar. 

3.3.2 Värdegrund som framgångsfaktor 
En framgångsfaktor för organisationen är en gemensam värdegrund. Ett transforma-
tivt ledarskapsideal där ledningen vill styra med värderingar, skapa gemensamma 
värdegrunder och effektiva kulturer, måste enligt Trollestad (2000) givetvis arbetas 
fram under en längre tid. När en gemensam värdegrund skapats bidrar den till positi-
va effekter på organisationens förmåga. Skapandet av ett sådant etiskt synsätt som 
gemensam organisationskultur förutsätter uthållighet, mod och ett kommunikativt 
ledarskap. Trollestad menar att en gemensam värdegrund passar människor, eftersom 
de strävar efter ”regler” att förhålla sig efter. Dock har det en betydande skillnad om 
dessa etiska ”regler”, värdegrunden, är skapade kommunikativt inom organisationen 
eller normativt, det vill säga formats auktoritärt och instrumentellt. Författaren påpe-
kar dock att ledningen givetvis inte strävar efter en total värdegemenskap, eftersom 
en alltför homogen organisationskultur skulle tendera att skapa förlust av värdefull 
innovativ och kreativ förmåga. Ledningen måste således vara försiktig med att vara 
alltför styrande i skapandet av värdegrunden, så den inte motverkar sitt syfte att för-
bättra organisationen och istället tar död på den goda andan. 

3.3.3 Feedback 
Yukl (1998) beskriver hur återkoppling ges, det som i dagligt tal ofta benämns med 
låneordet feedback. Personer ges feedback genom att någon framhåller positiva 
aspekter på prestationer och förklarar vad som gått mindre bra för personen. Feed-
back ska inte göras förnedrande eller underminera någons självförtroende. Parbotee-
ah och Anwar (2009) har sammanställt resultat kring undersökningar om studenter 
och feedback på skriftliga uppgifter. Författarna menar att studenterna ofta efterfrå-
gar feedback, även om lärarna har en tendens att ha en större tilltro än studenterna till 
vilken vikt feedback har för framtida lärande. De menar att feedback fungerar oavsett 
formen den ges i. Feedback till en individ ska informera om vilka mål som finns och 
hur väl dessa uppfyllts. Dock finns nackdelen att feedback kan orsaka sämre motiva-
tion och självförtroende för personen. Parboteeah och Anwar (2009) menar att hu-
vudsyftet med feedback är att ge en individ hjälp att förbättra sig.  

3.4 Ledarskap i olika organisationskulturer 
För den enskilde är det fördelaktigt med organisationer som liknar varandra när per-
sonen ska byta organisation, eftersom det blir lättare att flytta (Brunsson, 2002). Att 
leda en heterogen grupp innebär att kunna leda olikheter. Ahltorp (1998) menar att 
sådan förmåga innebär att kunna motivera, stimulera och utveckla människor som 
har olika personlighet, ålder, kön, grad av utbildning och härkomst. Medarbetarna 
kan även ha olikartad personlig historia i form av skiftande etnisk, kulturell och reli-
giös bakgrund. Alla ställer olika krav på sin chef och att leda en mångfald av attity-
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der, värderingar och personliga stilar innebär också att ledaren behöver vara flexibel 
och lyhörd för nya lösningar. 

Som redan nämnts så är männen norm i chefsskiktet, men vad skiljer sig mellan män 
och kvinnor bland medarbetarna? Kvinnor tycks, utan att gå in närmare på kön, han-
tera konflikter annorlunda än män. Ahltorp (1998) diskuterar kring att leda kvinnor 
och menar att kvinnor tenderar att ha en systerlig gemenskap då de är på samma 
nivå, men att de annars motarbetar varandra – särskilt när någon avancerar. Författa-
ren refererar även till en chef som ansåg att kvinnor i högre utsträckning än män går 
till chefen för att lösa tvister, medan män tycks lösa sina tvister själva. 

3.5 Förändringars påverkan på organisationen 
Ledarskapet är viktigt för organisationen, men vad händer om man byter ledare eller 
gör andra förändringar? Nedan förklaras vad som händer med organisationen vid 
ledarbyte eller annan förändring i verksamheten. 

3.5.1 Byte av ledare 

Ballinger et al (2009) skriver att relationen till en ny ledare inte startar från noll, utan 
beror mycket på hur relationen har varit till den förra ledaren. Gruppmedlemmarna 
utvärderar vad de vinner eller förlorar på den nya ledarens förändringar av regler och 
arbetssätt. De individer som haft en sämre relation med den förre ledaren är mer po-
sitiva till en ny ledare eftersom denna kan innebära att de får en lägre stressnivå och 
en större chans att uppnå sina karriärmål. Underställda som hade en bättre relation 
till den gamla ledaren kan förväntas bli oroliga och nervösa för att den nya ledaren 
kommer att vara annorlunda och att medarbetaren inte kommer att få samma fördelar 
som den hade hos den gamla ledaren. Den kritiska punkten för dessa relationer mel-
lan ledare och medarbetare är förtroende. Författarna slår fast att nya ledare bör hålla 
enskilda samtal med alla individer i den nya gruppen för att tona ner gruppens initia-
la intryck och dra nytta av det förtroende som skapas med hjälp av de personliga 
samtalen. 

3.5.2 Förändring i organisationen 
För att ha större sannolikhet att lyckas med förändringar inom en organisation, menar 
Yukl (1998) att det underlättar om ledaren förstår anledningarna till motstånd mot 
förändring. Kotter (1996) skriver att introduktion av en förändring kräver hjälp från 
många människor och att det inte går att ha full kontroll på alla ändringar i början. 
Anställda i stora, gamla organisationer har ofta svårt för att starta upp en föränd-
ringsprocess på grund av arrogans och byråkrati. Förändringar kräver uppoffring, 
engagemang och kreativitet vilket inte låter sig frammanas med tvång. För detta 
krävs en kompetent ledare, så att inte förändringsprocessen spårar ur. Yukl (1998) 
menar att anledningar till att medarbetarna motsätter sig förändringen kan vara att de 
inte har tillit till ledaren, anser att förändringen är onödig eller inte genomförbar. 
Medarbetarens motstånd kan också bero på rädsla för att göra bort sig eller förlora 
sitt jobb, status eller pengar. Vissa motsätter sig helt enkelt förändring för att de som 
personer anser att det är ett hot mot deras ideal och värderingar, eller för att medarbe-
taren är bitter över att andra blandar sig i och kontrollerar det de gör. Kotter (1996) 
skriver att ledarskap kan få förändringen att bestå genom att ledaren förankrar den i 
organisationskulturen. Samarbete i ett förändringsarbete kan göras på många sätt, 
men oavsett vilken process som används så behövs tillit. Litar personer på varandra 
kan de oftast samarbeta, vilket inte är möjligt utan tillit till på varandra. 
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4 Empiri 

Gotland har inte varit något undantag när Försvarsmakten drabbats av neddragningar 
som lett till nedläggningar av militära förband. På Gotland lades fyra förband ned 
mellan åren 2000 och 2005, artilleriregementet A7, kustartilleriregementet KA3, 
luftvärnsregementet LV2 och pansarregementet P18 (SR, 2005; Träffpunk Gotland, 
2009). Vissa officerare från dessa förband valde att stanna på Gotland och flera är 
idag chefer inom Gotlands kommuns förvaltningar. Uppsatsens empiriska resultat 
bygger på intervjuer med fem av dessa chefer.  

Detta kapitel inleds med en beskrivning av Gotlands kommun, där cheferna arbetar 
idag, följt av en presentation av Försvarsmakten och deras syn på officerare, organi-
sationer och ledarskap. Därefter redovisas för resultatet från intervjuerna som gjordes 
för att besvara om före detta officerares ledarstil förändras när de blir chefer i civila 
organisationer och hur de ser på sitt eget ledarskap i förhållande till den nya civila 
organisationens förväntningar.  

4.1 Gotlands kommun 
Gotlands kommun (2008) är den största arbetsgivaren på Gotland med sina 7000 
anställda, varav runt 450 är chefer. Medarbetarna är till största delen kvinnor, men 
bland cheferna är männen i majoritet. Enligt Gotlands kommun (2009d) består kom-
munens månads- och timanställda till 75 procent av kvinnor och medelåldern ligger 
kring 48 år för såväl män som kvinnor. Under 2007 var andelen kvinnliga chefer 
inom kommunerna i Sverige drygt 60 procent, medan männen stod för resterande 
knappa 40 procent (SCB, 2009a). Motsvarande siffror för Gotland under samma år är 
dock det motsatta, 33 procent kvinnor och 67 procent män på chefspositioner (SCB, 
2009b).   

4.1.1 Värdegrund och mål att skapa ”vi-känsla” 
Gotlands kommun (2009b) har en värdegrundspolicy som lyder: ” Vår värdegrund är 
en övertygelse om alla människors förmåga och vilja att utvecklas. Alla medarbetare 
vill göra ett bra arbete!” Gotlands kommun menar att alla medarbetare, oavsett ar-
betsplats och arbetsuppgifter, representerar kommunen och att de har som yttersta 
uppgift att vara till nytta för kommuninvånarna. Alla medarbetare uppmuntras att 
tillsammans med arbetskamrater och ledare utveckla både sig själva och verksamhe-
ten. I sin kommunikationspolicy anger Gotlands kommun (2009c) en strävan efter att 
”skapa en vi-känsla, öka delaktighet, motivation och trivsel”. För detta och övriga 
mål sätts respektive chef ansvarig för att organisationen följer riktlinjerna. 

4.1.2 Gotlands kommuns chefspolicy och ledarnas upp drag 
Ledare inom kommunen uppmanas att coacha sina medarbetare och att lyssna, be-
kräfta och uppmuntra samt stötta dem så att de trivs och verksamheten fungerar bra. 
Kommunen vill att ledarna har en helhetssyn och aktivt bidrar till att målen eftersträ-
vas. Ledarna förväntas utveckla sin ledarroll och erbjuds att gå både obligatoriska 
och valbara kurser inom ett ledarutvecklingsprogram (Gotlands kommun, 2009b). 

I Gotlands kommuns chefspolicy (2008) anges att man både har förväntningar och 
krav på sina chefer. Cheferna är indelade i tre nivåer vilka alla berörs av chefspolicyn 
– med ytterligare tillägg för förvaltningschefer. De tre chefsbefattningarna är förvalt-
ningschefer, högre chefer (som är direkt underställda förvaltningschefen) och arbets-
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ledare. Cheferna har ansvar för sin personal och det gemensamma resultatet. Enhe-
terna styrs av mål, fastställda av politikerna, vars uppfyllelse cheferna tillsammans 
med sin personal ska tillse. Gotlands kommun anger också i sin policy att det bland 
annat förväntas att chefen har en humanistisk grundsyn, kommunicerar och entusi-
asmerar, ser helheten, löser problem och fattar beslut. Det ställs även krav på att che-
fen exempelvis är lojal gentemot Gotlands kommun, samverkar med berörda parter 
såsom politiker och kunder, tillser att verksamheten utvecklas och strävar efter jäm-
ställdhet och uthållighet. Förvaltningscheferna har ytterligare krav på sig, till exem-
pel mer övergripande ansvar för förvaltning och kontakt med politiker till exempel 
(Gotlands kommun, 2008). 

4.2 Försvarsmakten 
Försvarsmakten består, som nämnts i första kapitlet, av en relativt homogen grupp 
militärer där alla har samma utbildning och de flesta är män och inom samma ålders-
grupp. Försvarsmakten har tydliga riktlinjer för värdegrundsarbete och ledarskap. I 
detta avsnitt redovisas för Försvarsmaktens syn på officerare, värderingar och ledar-
skap. 

4.2.1 Försvarsmaktens värdegrund 

Försvarsmaktens (2009b) värdegrund är utgångspunkt för all verksamhet inom orga-
nisationen. Värdegrunden ska genomsyra arbete och förhållningssätt mellan medar-
betare likväl som mot omvärlden. Värdegrunden utvecklar och styr Försvarsmaktens 
verksamhet både professionellt och mänskligt vilket ökar effektiviteten. Försvars-
makten går ut med att alla som arbetar och verkar inom organisationen måste förstå 
och dela värdegrunden för att alla ska ges möjlighet att trivas, utvecklas och göra ett 
bra jobb. Försvarsmakten anser att organisationen behöver både kvinnor och män 
och att mångfald är en styrka. De vill ha en respektfull och likvärdig behandling av 
alla ”oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning, 
hudfärg, tjänstegrad eller liknande”. Värderingar med diskriminerande människosyn 
eller kränkningar accepteras inte. 

Försvarsmaktens värdegrund har tre centrala begrepp (Försvarsmakten, 2009b): 

Öppenhet - samarbeta, vara ärlig, visa förtroende  

Resultat - skapa, leverera, vara tydlig  

Ansvar - ge, ta, utkräva  

4.2.2 Det militära ledarskapet 
Krav på det militära ledarskapet kommer till uttryck i Försvarsmaktens lärobok Di-
rekt ledarskap (Larsson & Kallenberg, 2006). Författarna menar att militärt ledar-
skap alltid har varit speciellt. Officerare leder andra i en miljö där alla kan hamna i 
situationer där liv och lem riskeras, till skillnad från de flesta andra arbeten i dagens 
samhälle. Officerare ska inte endast tränas i att leda människor i krigssituationer och 
hantera resurser, då militärer även kan ställas inför uppgifter som kan innebära med-
ling, hjälpinsatser eller mer polisiärt liknande uppgifter. Författarna skriver att en 
viss grad av potential utav genetiska faktorer, intellekt och personlighet krävs för att 
kunna bli bra ledare. Därtill krävs även motivation för att lyckas.  

Larsson och Kallenberg (2006) menar att alla inte kan bli bra ledare om de saknar 
antingen motivation eller ovan nämnda potential, men att personer med en viss grad 
av båda kan utveckla sitt ledarskap. Vid uttagning till officersutbildning har alla gjort 
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ett val och har därmed motivation till att leda, samtidigt som de antagna enligt För-
svarsmakten anses ha tillräcklig potential. Alla officerare borde utefter detta urval ha 
förmågan att utveckla ett bra ledarskap. Försvarsmakten arbetar efter en ny modell 
som kallas Utvecklande ledarskap där målbilden är att vara ett föredöme, ha person-
lig omtanke samt att inspirera och motivera sina medarbetare. 

Andersson (2001) skriver att det militära ledarskapet vid internationella insatser är 
komplicerat. Det handlar om mer än social kompetens, lösa uppgiften och att ha en 
viss ledarstil i en viss situation. Ledarskapet är ”ett förhållningssätt till människor i 
tid och rum” – på liv och död – med en förståelse för process, sammanhang och hel-
het. 

4.2.3 Önskvärd kompetens hos officerare 
För ett framgångsrikt ledarskap har det visat sig att fackkunskap, chefskompetens, 
social förmåga samt förmåga att hantera stress är önskvärda kompetenser. Ledaren 
ska vara kunnig inom sitt område, vara bra på management, ha insikt om stresshan-
tering och därtill även vara lyhörd och flexibel (Larsson & Kallenberg, 2006).  

Akut stress är ett vanligt symtom vid internationella insatser, varför det enligt An-
dersson (2001) är av stor vikt med kunskaper kring stress och stresshantering. 

Andersson (2001) berättar om en enkät som gjordes vid två kompanier inför utlands-
tjänst i Bosnien14. Den viktigaste chefsegenskapen ansågs vara ”beslutsam och situa-
tionsanpassad”. Efter sex månader gjordes samma enkät om och egenskaper som 
ökade mest i betydelse var bland annat handlingskraftig, lyssnar och känner persona-
len. 

4.2.4 Organisationens påverkan på ledaren och vice versa 
Sammansättningen mellan könen i organisationen påverkar både uppfattningen och 
utövningen av ledarskapet. Ivarsson (2007) menar att de mer maskulina typerna av 
ledarskap är på tillbakagång, bland annat genom ledarskapsmodellen Utvecklande 
ledarskap som införts inom Förvarsmakten. 

Försvarsmakten är en hierarkisk organisation som präglas av en tydlig befälsordning 
som delar in personalen i över- och underordnade. Ivarsson (2007) menar att män 
ibland kan ha svårt att underställa sig, eftersom detta är ”omanligt”. Detta blir dock 
inte lika problematiskt om hela organisationen består av män och inga kvinnor finns 
närvarande. Eftersom maskulinitet ses som överordnat feminitet så gör en blandad 
grupp att en underordnad mans roll stämmer sämre med den traditionella manliga 
rollen.  

Studier från Försvarsmakten har visat att ledarens inställning och agerande är helt 
avgörande för om sexuella trakasserier förekommer eller inte. Chefen bör agera före-
byggande där diskriminering och kränkningar inte ges möjlighet att rota sig i organi-
sationen (Ivarsson, 2007). 

4.2.5 Situationsanpassat ledarskap 

Det situationsanpassade ledarskapet beskrivs enligt Försvarsmakten som en kombi-
nation av uppgiftsinriktat ledarskap, relationsinriktat ledarskap, omvärld och medar-

                                                 
14 Sverige hade bemanning i Bosnien främst 95-99, men sista enheten avvecklades 2008 (Försvars-
makten, 2009d och 2009e) 
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betarnas ”beredskap” (kunnighet, motivation och personlig mognad). En bedömning 
av beredskapen bland medarbetarna gör att ledaren kan anpassa sitt ledarskap efter 
situationen. Exempelvis ska okunniga och ovilliga styras hårdare, men ledarstilen ska 
ändå balanseras upp av omtänksamhet – för att ta till vara på medarbetarnas motiva-
tion (Larsson & Kallenberg, 2006). 

4.3 Ledarskap i praktiken – en fallstudie i Gotland s kommun 
Det sägs att Försvarsmakten är bra på ledarskap och många officerare som bytt karri-
är har lyckats bra i det civila livet på poster som företagsledare, skolledare, ledar-
skapskonsulter med mera (Larsson & Kallenberg, 2006). Fallstudien för denna upp-
sats har gjorts på intervjuer med fem chefer inom Gotlands kommun som tidigare har 
arbetat inom Försvarsmakten på Gotland. Som förstärkning till dessa fem har även en 
intervju gjorts med en person med samma militära bakgrund som de andra, men som 
inte själv arbetar på en chefsposition. Informationen från den sjätte respondenten 
gjordes för att få ett perspektiv ”underifrån” av en insatt person som själv har en före 
detta officer som chef. Alla åsikter kommer ifrån respondenterna, varför det är deras 
tolkning av verkligheten som framkommer. 

4.3.1 Respondenternas bakgrund 

Majoriteten av respondenterna kommer ursprungligen från armén, men en har bak-
grund från flygvapnet. Två hade kaptensgrad och fyra slutade sin militära bana som 
majorer när de bytte karriär. Gemensamt för alla sex är att de är män. De flesta har 
bytt karriär från det militära till den offentliga sektorn under 2000-talet, medan en av 
dem har varit ifrån det militära i tjugo år. Den senare har dels hunnit få rejäl distans – 
men kan även delvis ha glömt hur det var i det militära. De fem cheferna är eller har 
varit enhetschef, avdelningschef, verksamhetschef eller rektor. Generella samband 
som framkommit från intervjuerna redovisas i kommande stycken.  

4.3.2 Chefernas syn på ledarskap 
Ledarskap ses av respondenterna som något som inte alla kan axla. De anser att man 
i viss mån behöver ha ”det” (ledarskapspotential, red. anm) och dessutom måste ha 
ett intresse för att vara ledare för att kunna bli det. 

Vad ledarskap innebär beror på vilken situation det är, menar respondenterna. Office-
rare är duktiga på att ha ett situationsanpassat ledarskap. Har man kort om tid gäller 
direktstyrning, det vill säga att chefen pekar med hela handen eftersom det inte finns 
tid för diskussion. Gruppen och ledaren behöver inte vara överens, konsensus är ing-
et alternativ i trängda lägen, utan det chefen bestämmer gäller. En av respondenterna 
påpekar också att det ledarskap som använts i det militära har varit olika, eftersom 
ledarskapet är olika mellan försvarsgrenarna (armén, flygvapnet och marinen, red. 
anm.). 

Ledarskap kräver enligt respondenterna tydlighet, struktur, lyhördhet och lugn. 
Mycket av vad ledarskap handlar om kan man lära sig, men en del måste man ha med 
sig som person. Försvarsmakten förstärker det som är bra och utvecklar det som är 
mindre bra. 

4.3.3 Kommunanställdas mottagande 
Mottagandet i kommunen har över lag varit positivt, men det kan möjligtvis försäm-
rades något ju fler militärer som kom till organisationen. Respondenterna tror att 
bemötandet till stor del kan bero på hur de som jobbat i Försvarsmakten (officerare) 
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tidigare utmärkt sig när de kommit ut i verksamheten. Vissa har hört kommentarer 
som ”Du är en sån där som pekar med hela handen” – vilket kan tolkas som både 
positivt och negativt. En respondent hade fått uppfattningen att några medarbetare 
var oroliga att de inte skulle få något att säga till om längre. Medarbetare förväntar 
sig tydligt ledarskap, att det inte ska vara några oklarheter och att officerare inte 
krånglar till det. En reaktion som en chef fick var: ”Åh vad skönt – nu blir det ord-
ning”. Medarbetarna har tilltro till att militärer klarar av saker. Militärer uppfattas 
som strukturerade, ordningsamma och har lätt för att fatta beslut. Om folk är oense 
vill man ibland att officeren ska bestämma. En av respondenterna påpekar dock att 
denna bild om officeren inte är helt sann. 

4.3.4 Respondenternas syn på Försvarsmakten som arb etsplats 
Försvarsmakten ses av respondenterna som en arbetsplats där det är enkelt att funge-
ra som ledare. ”Alla är stöpta i samma form”, förklarar en respondent, eftersom alla 
militära medarbetare har officersutbildning. Det är en tydlig ledning inom det militä-
ra och de anställda vet vem som är chef och vilken befogenhet alla har. Styrningen är 
enkel, det är mer tydligt att man är en kugge i maskineriet och underställda ifrågasät-
ter sällan ledarens befogenheter. Det är som regel enkla, korta beslut och om chefen 
har fattat ett beslut så accepterar de underställda det och ”rättar in sig i ledet”. När 
det är operativt arbete har man inget utrymme för ifrågasättande. Det finns inte tid 
för diskussion. 

Försvarsmakten har tydliga regler med reglementen. Officeren har ett uppdrag, men 
har mer fria tyglar på vägen till målet än inom kommunen. Arbetssättet har struktur 
från början och är mer långsiktigt. Det är tydligare styrning från ledningen och per-
sonalen är lojal mot organisationen. I Försvarsmakten är det resultatinriktat, man vill 
nå mål. 

Det är mycket mer män än kvinnor i försvaret och officerarna har uniform, vilket gör 
att alla ser likadana ut. En respondent menar att det är tydligare anda i uniformsyr-
ken. Man kan se på folk hur långt de har kommit, eftersom de har gradbeteckningar 
som visar hur högt man står i hierarkin. 

Militärer är vana vid förändring, dels genom att Försvarsmakten får in nytt folk varje 
år som skapar en ny organisation. De nya soldaterna ger officerarna ett nytt projekt 
varje utbildningsår, eftersom officerarna får börja om från början igen.  

Försvarsmakten är politiskt styrd av regeringen, men det märks inte av så mycket 
inom organisationen. Den politiska ledningen känns inte av lika tydligt som i kom-
munen. Regeringsbrev reglerar, men respektive enhet styr i princip sig själv. En re-
spondent menar att det inte märks lika mycket att organisationen använder sig av 
skattepengar jämfört med kännbarheten i offentlig sektor. Försvarsmakten känns mer 
som ett samhälle i samhället, där man har ”alla” funktioner och sköter sig själva. 

4.3.5 Respondenternas syn på Gotlands kommun som ar betsplats 
Inom Gotlands kommun anser respondenterna att den politiska styrningen ligger 
närmare än inom Försvarsmakten. Användningen av skattepengar är mer påtagligt. 
Man bevakas mer och trycket från media är högre. Beslutsvägen är mycket längre 
och beslut måste ofta lyftas upp på chefsnivå och politisk nivå beroende på besluts-
typ. En respondent påpekar att verksamhetsbeslut fattas snabbare, eftersom de görs 
på enheten. 
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Organisationen är mer blandad med jämnare balans mellan kvinnor och män än inom 
försvaret. Det finns ingen gemensam uniform som förenar och personalen har olika 
bakgrund. Poliser, brandmän och andra uniformsyrken har en annan gemensam anda 
där man känner samhörighet. Kommunen ÄR samhället (till skillnad mot Försvars-
makten som ju av respondenterna ansågs vara ett samhälle i samhället). Kommunen 
anses ha en arbetsmiljö som är mer utvecklande. Det är enligt en av respondenterna 
lättare att jobba ihop inom kommunen. 

I Gotlands kommun tar ledaren över en befintlig organisation som inte går att forma 
så mycket. Inom kommunen finns ett motstånd mot att göra om i organisationen. 
Medlemmarna har en rädsla för att det ska förändras till det sämre, eftersom ”man 
vet vad man har, men inte vad man får”. Verksamheten i kommunen syftar mycket 
till att förvalta och utveckla arbete. En respondent påpekar att det är lite tråkigt att 
förvalta och inte skapa nytt. 

I kommunen är ledarskapet mjukare, vilket skiljer sig gentemot försvaret i hur man 
utövar sitt ledarskap. Exempelvis är det inte säkert att folk gör exakt som man säger i 
det civila. Gotlands kommun strävar mot att cheferna ska fungera mer som coacher 
än att försöka direktstyra personalen. Kommunen har ett annorlunda arbetssätt vad 
gäller många saker; möten, samarbete och så vidare. Det är mer personalproblemsle-
darskap inom kommunen och ledaren kan inte komma in och peka med hela handen 
då inte alla accepterar ett sådant ledarskap. 

Ledningen i Gotlands kommun är styrd av politik i större utsträckning än inom för-
svaret och verksamheten är mer detaljstyrd. Inom kommunen tenderar beslut och 
arbetssätt att ändras ofta och planeringen är inte alltid så långsiktig. Dålig ekonomi 
kan också påverka och göra snabba skiftningar i det kommunala arbetet. Tidigare har 
policies kunnat vara olika mellan förvaltningarna, men kommunen arbetar mot att 
ensa styrdokument för hela organisationen. 

Alla fem chefer har gått kurser inom ramen för sin anställning som chef vid Gotlands 
kommun. Det finns särskilda chefsutbildningar som cheferna ska gå och en respon-
dent berättar att kommunen utöver dessa utbildningar varje år har kurser där cheferna 
får gå en dag på våren och en dag på hösten med olika teman. Främst coachutbild-
ning nämns av de övriga kurser de gått. De nämner andra kurser som de har eller ska 
få gå, men att vissa kurser och kunskaper har de redan med sig från sin tid i För-
svarsmakten och att de därför inte behöver gå de kurserna. Förutom kurser så finns 
det olika mentorsprogram inom kommunen som några fått delta i. Respondenterna 
upplever det som positivt att få en mentor vid tillträdande av en ny befattning som 
chef. 

4.3.6 Skillnad mellan organisationerna 

I Försvarsmakten arbetar man med sina kompisar, menar en respondent. Han säger 
att det är betoning på arbetskamrater, medan det i Gotlands kommun är mer fokus på 
arbete. I försvaret är arbetskamraterna med om mer särskilda situationer som gör att 
man knyts närmare till varandra. Respondenterna tror att man vid ”tillspetsade” arbe-
ten (polis, brandkår, akutsjukvård) är mer sammansvetsade.  

Det är organisatorisk skillnad mellan försvaret och kommunen, särskilt genom För-
svarsmaktens hierarkiska gentemot Gotlands kommuns platta organisation. Militären 
är hierarkisk av krigsskäl, vilket hänger kvar sedan långt tillbaka. Militären har väl 
avgränsat vem som gör vad. Officerare är noga utvalda, de har gått igenom mönst-
ring och uttagning till officersutbildning och officerarna är vana att få betyg, omdö-
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men och feedback hela tiden. Gotlands kommun har en större spridning på persona-
lens utbildning och väldigt få är vana vid att ge eller få kritik. 

I Försvarsmakten får man fatta egna beslut, medan kommunens chefer är mer styrda 
uppifrån. Officerare är mer ”indoktrinerade” som gör att man tänker lika, vilket i sin 
tur kan vara en nackdel. I Gotlands kommun är det mer ge och ta, olika personers 
synsätt ger fler synvinklar.  

4.3.7 Organisationens påverkan på ledarskapet 
Respondenterna är ense om att den nya organisationen (Gotlands kommun) har på-
verkat deras ledarskap. De anser att de som ledare måste anpassa sig efter den kultur 
som de befinner sig i. Cheferna anser att det generellt är enbart positivt att arbeta i en 
heterogen organisation som kommunen. En chef påpekar att mångfald är bra och 
viktigt för organisationen. En annan säger att han tycker att det är positivt med en 
mer blandad grupp. De menar att de utvecklats mer både som personer och som leda-
re efter att de bytt karriär. 

Försvarsmakten och Gotlands kommun har olika kulturer och en respondent menar 
att organisationen alltid påverkar sina individer. Det två organisationerna är helt oli-
ka med annorlunda organisationskultur och styrning på skilda sätt. ”Peka med hela 
handen fungerar bara på kaserngården” säger en av respondenterna. Kommunen är 
en helt ny organisationskultur man behöver känna in, vilket tar ett tag. Ledaren måste 
vara beredd på att han blir utmanad och prövad av många och han behöver skapa ett 
förtroende. Samma ledarskap fungerar inte i alla lägen. Det beror på var man befin-
ner sig i gruppdynamik och så vidare. Ledaren anpassar sig efter detta, vilket gäller 
både civilt och militärt. 

Könsfördelningen skiljer mycket mellan organisationerna, kommunen är mycket mer 
blandad än försvaret . En chef säger att män ofta accepterar och tycker det är rätt 
skönt att någon annan fattar beslut, medan kvinnor vill vara med och analysera och 
uttrycka sina åsikter. Han säger också att män som regel kommer överens snabbt, 
men att de kanske inte alltid överväger sitt beslut. Han menar att kvinnor för det mes-
ta är bättre på att diskutera fram vad som är bäst att göra och därför får mer välgrun-
dade beslut. Han anser att de två sätten att fatta beslut är bra i olika lägen, beroende 
på situationen. 

En respondent berättar om en ”kulturkrock” när han skulle genomföra sin första ar-
betsplatsträff. Han strukturerade upp den tidigare väldigt sociala (kaotiska) mötesty-
pen och beskrev sin vision för sina medarbetare. En del blev intresserade och några 
få lite stressade, men kulturkrocken togs emot väldigt positivt med stort intresse och 
han uppfattade det som att det nya arbetssättet uppskattades av alla. Han menar att 
det var en intressant ledarskapserfarenhet för honom själv, men att alla nog lärde sig 
något nytt. I nuläget har man en modell som ligger någonstans emellan socialt och 
superstrukturerat.  

Respondenterna menar att de anställda i Gotlands kommun inte alltid har koll på hela 
kommunen. De har kanske inte heller förståelse för uppgiften. De menar att det är 
chefens uppgift att förmedla mål och helhetsbild.  

Tabellen på nästa sida visar begrepp som förklarar de tydliga skillnader som respon-
denterna uppfattar mellan de olika organisationerna. 
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Gotlands kommun: Försvarsmakten: 

Mindre struktur Strukturerat 

Starkt politiskt styrt Märker inte av den politiska styrningen i 
lika stor utsträckning 

Detaljstyrt Flexibilitet 

Heterogen grupp Relativt homogen grupp 

Inte så tydligt Tydlighet 

Inte så långsiktigt Långsiktigt 

Tabell 4.1 En tabell över nyckelord som speglar respondenternas uppfattning om vad 
som är karaktäristiskt i den militära respektive den kommunala organisationen. 

Att arbeta i en mer heterogen organisation ser respondenterna som positivt. De upp-
skattar att den mer blandade gruppen ger fler perspektiv och en större utmaning för 
deras ledarskap. Respondenterna menar att det är svårare att leda en heterogen grupp, 
även om det kan bero på situationen. I kommunen hänger det ju sällan på liv och 
död, men man har i stället andra svårigheter. De upplever en mindre förståelse för att 
uppgifter måste göras och en respondent påpekar att det är mer känslor inblandat, 
eftersom man arbetar med fler kvinnor. Det ses som utvecklande och stimulerande att 
arbeta i en heterogen organisation. 

4.3.8 Fördelar med militär bakgrund 
Den största fördelen med att vara chef med en militär bakgrund är att de lärt sig situ-
ationsanpassat ledarskap i försvaret, menar respondenterna. Då kan chefen bedöma 
när det krävs ett snabbt beslutsförfarande. Vissa chefer vill alltid ha konsensus där 
alla ska få vara med och tycka – vilket har fördelar, menar en av respondenterna, 
men inte fungerar i alla lägen. När behovet av snabba beslut finns, måste också che-
fen kunna ta de snabba besluten. Konsten när man växlar mellan två organisationer 
är att kunna anpassa sig till en ny kultur. En av cheferna berättar att han blev förvå-
nad vid växlingen till civil, det var nytt för honom att allt skulle processas och ”dras i 
långbänk”. I kommunen lärde han sig vilka beslut som måste få ta tid. Han menar att 
i Försvarsmakten kan beslut tas och sedan kan man ta ett nytt beslut. Beslut i Got-
lands kommun ska vara väl underbyggda, för sen är det svårt att ändra. 

Ledarskapsutbildningen inom officersutbildningen har även givit andra viktiga kom-
ponenter i respondenternas ledarskap såsom stresshantering, konflikthantering och 
kommunikation. Respondenterna anser att konflikthantering är bra att kunna, vilket 
de har fått lära sig i försvaret. En respondent menar att det är tryggt att veta hur man 
ska hantera konflikter. Det är nyttigt att kunna läsa av och hantera hur folk reagerar 
inför stress och konflikter. Officerare har praktik efter utbildningen för att kunna 
tillämpa det de lärt sig. Ledaregenskaper som eftersträvas är att vara tydlig, anpassa 
sitt ledarskap efter omständigheterna och att skapa struktur. 

Respondenterna har nytta av att de tidigare har haft så många olika roller. Det är ex-
empelvis en fördel att de som officerare är vana att vara lärare, eftersom de har blivit 
vana att stå inför folk. Respondenterna anser att de genom detta har lättare för att 
leda grupparbeten, göra presentationer, hålla föredrag och så vidare – vilket är viktigt 
även på andra arbetsplatser.  
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4.3.9 Beslutsfattande och ledarstil 
Respondenterna ser sin ledarstil och sitt sätt att besluta som något annorlunda än 
många av deras kollegor med civil bakgrund. De menar att medarbetarna förväntar 
sig tydlighet av chefen, vilket inte alltid finns hos alla chefer. Ett exempel är att vissa 
”civila” chefer ofta strävar efter ständig konsensus, vilket ofta är tidskrävande. En 
respondent påpekar att chefen måste kunna fatta beslut och stå för dem. Responden-
terna anser att militärer nog är lite bättre på att strukturera arbete, eftersom man fått 
träna mycket på det. Ett problem de ser bland vissa typer av chefer inom kommunen 
är att de kanske tillsatts på fel grunder. De menar att det inte alltid är rätt att befordra 
en person som är bra på sitt jobb, för det är inte säkert att den personen fungerar som 
chef. Det finns så mycket runt omkring man behöver lära sig såsom personalfrågor, 
ekonomi, juridik och så vidare.  

Generellt anser sig cheferna ha ändrat sin ledarstil till viss del, eller kanske bara ut-
vecklat den, främst för att man måste vara lyhörd och anpassa sig till den nya kultu-
ren. De nämner bland annat att de har ökat medarbetarnas delaktighet och fått lära sig 
att lyssna mer. De låter medarbetarna vara med i processen och inhämtar deras kun-
skaper. En respondent berättar att han insett att en del beslut inte behöver tas med en 
gång, att man kan ”sova på saken”. Han menar att en del saker måste få bero lite 
grann. Personalen stödjer då chefens beslut, för de har själva varit med och fattat 
besluten. En av respondenterna anser dock inte att hans ledarskap ändrat sig i stort, 
men menar att hans språkbruk har ändrats något. 

Många inom kommunen har blivit chefer för att de varit duktiga i sitt yrke. Detta kan 
bli olyckligt, eftersom en del av dessa chefer inte alltid är vana att leda personal. Re-
spondenterna menar att det ibland inte är den bästa lösningen att ta den bästa medar-
betaren för att tillsätta som chef, man måste se till om personen är lämpad för att leda 
också. Coachande ledarskap kommer mer och mer inom kommunen. Förr gick man 
till chefen och förväntade sig någon slags lösning på sina problem, men idag har led-
ningen fått upp ögonen för att personalen kan – och ska – hjälpa till att hitta lösning-
arna. Medarbetarna behöver göra sin del av jobbet, för då blir de delaktiga och får en 
större känsla för helheten och ansvaret för arbetet. 

4.3.10 Föregångsmannaskap, situationsanpassat ledar skap och 
feedback 

En av respondenterna menar att har han en viss position, så är han den positionen och 
allt han gör påverkar bilden av den. Det handlar om trovärdighet, att man har kun-
skap och erfarenhet av det man arbetar med. Han menar att allt man gör som andra 
kan se påverkar intrycket av honom och hans arbete.  

Medarbetarna i kommunen kräver delaktighet och vill vara med och bestämma, var-
för chefen inte bör sitta på hela beslutsmandatet. Detta gör att det är viktigt att man 
kan föra en bra kommunikation och att anställda inte känner sig överkörda. Ledaren 
behöver alltså ett situationsanpassat ledarskap. Generellt för respondenterna är att de 
anser sig ha lärt sig – och haft nytta av – det situationsanpassade ledarskapet från 
Försvarsmakten. En respondent menar att ledarstilen som krävs beror på vilken nivå 
man är på som ledare. Vissa nivåer kräver direkt ledarskap. Andra nivåer kräver ”bra 
minglare”, det vill säga personer som har förmågan att sammanföra personer. Han 
menar att konsten är att växla mellan sina ”roller”. Chefen måste kunna vara för-
handlare, den som skapar bra gruppgemenskap och den som fattar beslut. I För-
svarsmakten är det situationsanpassade ledarskapet lite snävare mellan situationsan-
passningen, ingen ”minglare” (”värd”) finns på samma sätt. I det civila arbetslivet 
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finns minglarna i större utsträckning och de är väldigt viktiga. Respondenterna menar 
att de redan på Försvarshögskolan har lärt sig situationsanpassat ledarskap, det ingår 
i utbildningen. En av cheferna förklarar att han inte skulle vilja hamna i ett fack för 
en viss ledarstil – om han inte påstods ha en ledarstil med ett bra situationsanpassat 
ledarskap, eftersom det är det han eftersträvar. 

Officerare har fått lära av sina misstag och fått feedback för att förbättra sitt agerande 
till nästa gång. Under officersutbildningen har man fått öva på att hålla föredrag och 
att få feedback. Medarbetare i Gotlands kommun är inte beredda på att få feedback. I 
Försvarsmakten är personalen van vid det, feedback är ett naturligt inslag i arbetet. 
Som arbetsledare är det viktigt att kunna få förmedla vad som varit bra och vad som 
är mindre lyckat. På en följdfråga om en av respondenterna använder sig av feedback 
även inom Gotlands kommun svarar han att han gör det, men att det var trögt att få 
igång. Personalen hade svårt att säga negativa saker även om det är för att utveckla 
någon. En annan respondent har också implementerat feedback i sin verksamhet och 
säger att hans enhet har lärt sig mer feedback. Han hade först en lektion med sina 
medarbetare om feedback. Han berättade om grupputveckling och gruppdynamik, 
basbehov och så vidare. Sedan fick medarbetarna öva på att ge och ta feedback, vil-
ket de tyckte att det var nervöst och lite spänt i början, men uppskattades när medar-
betarna vant sig. Respondenten menar att om man får öva på feedback så blir det 
naturligt. Han påpekar att feedback utvecklar verksamheten och att man bör ställa 
frågor kring vad som skulle behöva ändras och vad som skulle kunna bli bättre. 

4.4 Övriga resultat 
Officerare har mycket bra erfarenheter med sig från försvaret. En respondent anser 
att många av dessa egenskaper är sådant som man inom offentlig sektor och närings-
liv har mycket nytta av. Kvaliteter såsom vana att stå inför folk, fatta beslut, vara 
tydlig i sin roll och ha en förmåga att kunna växla mellan olika arbetsroller. Han me-
nar också att officerare fått lära sig att se skillnad på rollen man innehar och sin egen 
person, vilket är användbart eftersom folk kan vara kritiska mot rollen individen har, 
men behöver inte nödvändigtvis vara kritiska mot själva personen. 

Vissa saker som respondenterna har med sig ”i bagaget” menar en av cheferna att det 
inte behöver vara enbart militärens förtjänst, men att erfarenheterna har hjälpt honom 
att utvecklas. Han menar att det är utvecklande att få vara chef. Han lägger också till 
att han anser att alla organisationer mår bra av att få in nya personer med en annan 
syn, ”nya ögon”. 
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5 Analys 

Uppsatsen bygger på några antaganden: Organisationens kultur påverkar ledarskapet, 
organisationskulturen kan påverkas och den är karakteristisk för varje enskild orga-
nisation. I detta kapitel analyseras resultatet från undersökningen med hjälp av den 
tidigare presenterade teorin. 

5.1 Organisationskultur 
Både forskare och respondenter är överens om att organisationskulturen påverkar 
ledarskapet. Att leda en grupp med stor mångfald ställer enligt Ahltorp (1998) krav 
på att chefen behöver vara flexibel och lyhörd för nya lösningar. Respondenterna 
anser att det är svårare, men mer givande och utvecklande att arbeta i en mer hetero-
gen organisation. De menar att en blandad grupp ger fler perspektiv och en större 
utmaning för deras ledarskap. 

Kotter (1996) beskriver att förändringar i stora, gamla organisationer kan vara svåra 
att få igång på grund av arrogans och byråkrati. Då Gotlands kommun är mer byråka-
ratisk, medan Försvarsmakten fungerar som en klan, får respondenterna inte bara en 
ny slags kultur att tampas med, utan även det faktum att en byråkrati är svår att rubba 
ur sina gamla mönster. Respondenterna har bekräftat detta, då de anser att Gotlands 
kommun är en fast etablerad organisation som är mer styrd uppifrån medan de inom 
Försvarsmakten upplevde en större flexibilitet där de kunde fatta beslut själva i en 
högre utsträckning. 

5.1.1 Att arbeta i en ny organisation med annorlund a organisationskultur 
Brunsson (2002) menar att det är enklare för individen att byta mellan två liknande 
organisationer. Respondenterna anser att det är stor skillnad mellan både kulturerna 
och hur organisationerna är uppbyggda. Respondenterna angav att de i viss mån fått 
anpassa sig efter kommunens kultur när de började arbeta där. De anser dock att det 
är positivt att arbeta i kommunens mer heterogena organisation.  

Ballinger et al (2009) menar att det mottagandet som den nya chefen får av sina 
medarbetare i mycket påverkas av den förra ledaren. Respondenterna menar att det 
fått både positiva reaktioner såsom att det skulle bli ordning när de kom, men även 
en rädsla för att de som före detta officerare skulle komma och bestämma och peka 
med hela handen. Respondenterna uttrycker att de märkt en allmän förväntan från 
sina underställda att de ska ha ordning och våga ta beslut. Kanske har respondenterna 
generellt sett fått positivt emottagande för att den gamla chefen inte varit så bestämd 
medan de varit tydliga och haft struktur? De menar dock att de inte ändrat sin ledar-
stil när de började i kommunen, utan bara anpassat ledarskapet efter situationen och 
den nya organisationen. 

5.2 Värdegrund 
Det går att skapa etiska regler för en organisation, menar Sinclair (1993), men att det 
slår mer eller mindre väl ut om det är ledningen eller medlemmarna själva som ska-
par den. Författaren menar också att det är upp till individerna själva om de vill följa 
den gemensamma, och kanske konstgjort skapade, värdegrunden. Bang (1999) menar 
att utvecklingen av en gemensam värdegrund stimuleras om medlemmarna har ex-
empelvis utbildning gemensamt. Författaren menar också att grupper som tillbringar 
mycket tid tillsammans utvecklar gemensamma verklighetsuppfattningar. Militären 
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torde alltså ha lättare att skapa och behålla en enstämmig värdegrund, medan kom-
munens heterogena grupp borde ha svårare för detta.  

Bang (1999) menar att ledaren kan vara förebild för den kultur som önskas. Trolles-
tad (2000) anser att en gemensam värdegrund är en framgångsfaktor för organisatio-
nen eftersom den bidrar till positiva effekter på organisationens förmåga. Trollestad 
menar också att människor eftersträvar ”regler” att förhålla sig till, varför en gemen-
sam värdegrund är bra. Holmqvist (2006) menar att det kan bli svårt för ledaren att 
sprida en önskad värdegrund i en redan etablerad organisation. Detta borde således 
innebära att det skulle vara svårare att sprida en ny värdegrund i kommunen, efter-
som den organisationen är fast etablerad sedan länge. 

Gotlands kommun (2009c) strävar efter att skapa en vi-känsla. Respondenterna me-
nar att försvaret redan har en gruppkänsla, eftersom medarbetarna arbetar i mer spe-
ciella miljöer och situationer. 

5.3 Ledarskap 
Ahltorp (1998) menar att ledarskap kan läras, men att personen måste ha någon form 
av ”ledarsinne” för att kunna uppnå effektivt ledarskap. Författaren anser att vissa 
har bra ledarsinne och behöver inte träna och studera lika mycket som en del andra 
för att utvecklas som ledare. Larsson och Kallenberg (2006) menar att alla inte kan 
bli bra ledare om de saknar antingen ledarskapspotential eller motivation. Respon-
denterna håller med om detta, att ledarskap är något som inte alla kan klara av, utan 
att en individ måste ha en viss del av ledarskapspotential och dessutom intresse för 
att vara ledare för att kunna bli det. De håller också med om att personer till stor del 
kan lära sig ledarskap. 

5.3.1 Ledarstil 

Undersökningen visar att respondenterna anser att det är mjukare ledarskap i Got-
lands kommun om man jämför med Försvarsmakten. De menar att man i försvaret 
ofta har tidspress i sitt ledarskap och då måste peka med hela handen och ge order, 
vilket tycks vara samma beskrivning som Sims et al (2009) har på ledarstilen direkti-
ve. Respondenterna anger att denna ledarstil inte fungerar så bra i kommunen. 

Sims et al (2009) anger ledarstilen transformational/charismatic som den mest popu-
lära i nuläget, att ledaren är vägledande och motiverar sin personal. Denna ledarstil 
passar in på det coachande ledarskap som Gotlands kommun har som mål för sina 
chefer.  

Respondenterna menar att det bra ledarskapet ligger i att klara de olika ledarstilarna 
och veta i vilka situationer de behövs. Chefen måste kunna ta de snabba besluten när 
behovet finns. Yukl (1998) menar att ledaren har desto mer relationsledarskap och 
mindre uppgiftsinriktat beteende ju mognare han är sin uppgift, varför ett coachande 
ledarskap borde kräva en mogen ledare. 

Enligt Ahltorp (1998) påverkas ledarens ledarstil av både personlighet och situation. 
Vissa nivåer kräver direkt ledarskap, menar respondenterna, medan andra nivåer krä-
ver andra ledarstilar. En respondent påpekar att han eftersträvar ett situationsanpassat 
ledarskap, där man anpassar de olika ledarstilarna efter situationen. 

5.3.2 Situationsanpassat ledarskap 

Respondenterna återkommer ofta till begreppet situationsanpassat ledarskap, vilket är 
ett område som nämns även av forskarna. Respondenterna i undersökningen anser, 
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precis som Sims et al (2009), att ledaren måste anpassa sitt ledarskap efter den orga-
nisation de är satta att leda, om de ska skapa ett framgångsrikt ledarskap. Att det går 
att kombinera en särskild ledarskapsstil med de specifika omständigheterna. Sims et 
al (2009) menar att alla ledare kan utveckla sitt situationsanpassade ledarskap. Ahl-
torp (1998) anser att det bara finns mer eller mindre lämpliga matchningar hur bra 
ledarstilen passar situationen. Enligt Sims et al (2009) är en viss sorts ledarstil är 
effektiv i en situation, medan ett annat slags ledarskap är effektivt i en annan situa-
tion.  

Generellt anser sig cheferna ha ändrat sin ledarstil till viss del eftersom att ledaren 
måste vara lyhörd och anpassa sig till den nya kulturen. Respondenterna anser därför 
att de haft nytta av det situationsanpassade ledarskapet de lärt sig i Försvarsmakten. 

5.3.3 Mångfald och olikheter 
Ahltorp (1998) menar att ledaren behöver vara flexibel om han ska leda en heterogen 
grupp. Kommunen har en jämnare balans mellan kvinnor och män än försvaret har. 
Det finns ingen gemensam uniform som förenar och personalen har olika bakgrund.  
Respondenterna anser att det är utvecklande och stimulerande att arbeta i en mer he-
terogen organisation, även om det är svårare. De uppskattar att den mer blandade 
gruppen ger fler perspektiv och en större utmaning för deras ledarskap.  

5.4 Föregångsmannaskap 
Ledaren kan vara förebild för den kultur som önskas, menar Bang (1999). Ahltorp 
(1998) menar att chefen måste leva som han lär och vara ett gott föredöme . Detta 
stöds av Andersson (2001) som menar att det är viktigt att chefen är föregångsman – 
eftersom chefens agerande får konsekvenser för hur de underställda agerar. Respon-
denterna bekräftar dessa påståenden och menar att allt de gör påverkar bilden av dem 
som chefer, att sådant de gör som andra kan se påverkar intrycket av dem och deras 
arbete.  

5.5 Feedback 
Respondenterna är vana från försvaret att använda feedback och de anser att det är ett 
bra sätt att utveckla sig på. De som infört feedback i sin verksamhet har fått ett bra 
utslag, efter det att personalen vant sig och lärt sig hur man ger konstruktiv feedback. 
Studien som Parboteeah och Anwar (2009) gjort bland sjuksköterskestudenter visade 
att feedback på studenternas (skriftliga) arbete var både utvecklande och välkommet. 
Även om den senare var på enbart skriftligt arbete, så indikerar detta på att feedback 
är uppskattat även av dem som får det. 

5.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det respondenterna upplevt i verkligheten, 
generellt sett har stöd av organisationsforskningen. Cheferna har upplevt att det som 
förväntats av dem var tydlighet och beslutsamhet, vilken ledarstil de också uppfattat 
att medarbetarna generellt uppskattar. De har märkt att det går att införa nya arbets-
metoder, men att det i kommunens byråkrati ibland kan vara trögt med att göra för-
ändringar. Respondenterna har också angivit att det är stora skillnader mellan Got-
lands kommun och Försvarsmakten, men de har sett detta som en utmaning och posi-
tivt för deras utveckling. De har fått använda sig av sitt situationsanpassade ledarskap 
istället för att behöva ändra sin ledarstil. 
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6 Slutsats  

I detta avslutande kapitel beskrivs hur väl syftet uppnåtts och om problemformule-
ringen besvarats. Detta åtföljs av metodkritik och förslag till vidare forskning.  

6.1 Anpassad ledarstil 
I undersökningen framkommer att före detta officerares ledarstil till viss del föränd-
ras när de byter miljö från militära till civila organisationer. Detta sker genom en 
anpassning till den nya organisation ledaren kommer till. Cheferna i denna studie 
anser att de måste förhålla sig till situationen och sina nya medarbetare för att kunna 
lyckas med sitt ledarskap. 

Syftet med frågorna var att få fram hur ett ledarskap från en relativt homogen grupp 
fungerar i en mer heterogen grupp, samt hur ledarna uppfattar den nya organisatio-
nens krav på deras ledarskap. Undersökningen visar att ledarskapet fungerar bra, om 
ledaren anpassar sig till situationen. Ledarna anser själva att de i det militära fått lära 
sig att anpassa sitt ledarskap efter situationen och att denna förmåga är en fördel när 
de ska leda nya grupper av människor. Nyckeln till att klara ett byte mellan kulturer 
är alltså att läsa av och situationsanpassa sitt agerande till den nya kulturen.  

Svaret på frågan om huruvida ledarna fått ändra sin ledarstil är därmed att de inte 
behövt ändra den, men att det i alla lägen gäller att situationsanpassa sin ledarstil så 
att det passar den givna uppgiften och miljön ledaren befinner sig i. Respondenterna i 
undersökningen har uppfattat att deras ledarskap tagits emot väl och oftast uppskat-
tats, eftersom de av märkt att underställda föredrar chefer som vågar ta beslut.  

Cheferna anser inte att deras ledarstil har inneburit konflikter i högre utsträckning än 
andra chefers ledarstil, men att de ibland mötts av fördomar och även emellanåt oro 
över att de ska vara hårda i sitt ledarskap. Slutsatsen blir därmed att chefer som tidi-
gare arbetat i en militär kontext mycket väl kan leda andra grupper framgångsrikt. 

6.2 Metodkritik 
Då författarens förförståelse om Försvarsmakten är relativt stor så har det inte varit 
helt lätt att vara objektiv till denna undersökning, men insynen har troligtvis bidragit 
till en större förståelse för respondenternas svar. Gotlands kommun var dock någor-
lunda nytt, varför det därvidlag varit lättare att hålla en neutralare inställning till sva-
ren om den organisationen. 

Val av respondenter var i denna undersökning ett snöbollsurval. Även om jag fick 
relativt samstämmiga svar från respondenterna, hade kanske en större grupp respon-
denter varit att föredra för att få högre generaliserbarhet. Gruppen före detta officera-
re i Gotlands kommun torde inte vara alltför stor (dock okänt för uppsatsförfattaren 
hur många de är), varför det skulle kunna vara möjligt att intervjua hela gruppen. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Denna undersökning är endast gjord ur ledarnas synvinkel, varför medarbetarnas 
uppfattning skulle vara intressant att undersöka. Exempelvis skulle en fallstudie kun-
na göras med chefernas underställda, för att ta reda på om deras synsätt på ledarna, 
organisationen och om det situationsanpassade ledarskapet stämmer överens med 
chefernas syn på detta. En vidareutveckling skulle sedan kunna vara att göra en un-



 

 29

dersökning av chefer med civil bakgrund, men på liknande positioner, i Gotlands 
kommun. Till denna undersökning skulle även dessa civila chefers medarbetares 
uppfattning om ledarskapet undersökas. Resultatet från dessa undersökningar skulle 
sedan i en större analys kunna jämföras med resultaten från denna undersökning med 
de militära chefernas svar samt medarbetarnas åsikter. 
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Bilaga A: Intervjumall för frågor till chefer inom 
Gotlands kommun som är f.d. officerare:  

 
Din bakgrund 

• Utbildning inom officersyrket samt annan utbildning. 

• Position i Gotlands kommun - antal år som chef och inom vilken del av orga-
nisationen. 

• Storlek på organisation (antal medarbetare som du leder). Könsfördelning och 
bakgrund på medarbetare? 

• Är det ok att ditt namn publiceras? Får jag citera? 

• Kan jag återkomma med följdfrågor via mail eller telefon? 

 

Frågor 

1. Beskriv det arbete du har nu gentemot det militära du hade tidigare. 

 

2. Vad tror du är den generella synen på militärt ledarskap? 

 

3. Vad anser du är att betrakta som ledaregenskaper?  

Vilka av dessa anser du att det ställs särskilda krav på för officerare?  

 

4. På vilket sätt använder du dig av din militära (ledarskaps)erfarenhet i ditt ci-
vila chefsjobb? 

a. Kan du ge exempel på egenskaper som Du utvecklat under din militä-
ra ledarskapsutbildning eller under din tid som officer som Du kunnat 
dra nytta av i Ditt nya yrke? 

 

b. Finns det några situationer där du tycker att du klarar dig extra bra på 
grund av din militära ledarskapskompetens? Finns det situationer där 
kompetensen inte varit tillräcklig? 

 

c. Finns det egenskaper Du utvecklat under din tid som officer som Du 
känner har hindrat Dig i utvecklingen inom det nya arbetet, det vill 
säga egenskaper som inte passar det nya yrket? I så fall vilka?  

 

5. På vilka sätt är det annorlunda att vara chef i en civil organisation i jämförel-
se med chef i det militära? (Påverkar organisationstypen?)  

 



 

 II

a. Har din ledarroll förändrats i och med yrkesväxlingen och i så fall 
hur? 

b. Har du upplevt att din bakgrund som officer fört med sig att du be-
handlas på ett visst sätt? Hur tas ni emot? Finns det särskilda förvänt-
ningar på officerare? 

 

6. Redogör för skillnader som du uppfattar mellan ditt ledarskap och andra che-
fer som inte har en militär bakgrund? 

 

7. Har du fått någon ledarskapsutbildning av kommunen och i så fall vad? 


