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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur ledarskapsmodeller sprids genom 
exemplet Försvarsmakten och Transformativt ledarskap. Undersökningen baserades på en 
kvalitativ ansats, vilken utgjordes av en fallstudie som innefattade intervjuer och dokument. 
Gällande genomförda intervjuer bestod urvalet av åtta informanter från Försvarsmakten och 
Försvarshögskolan, vilka var experter inom ämnet ledarskap. Intervjuerna varade mellan 45-
60 minuter vardera. Gällande dokumenten analyserades av Försvarsmakten och 
Försvarshögskolan publicerade material såsom: beslutsdokument, broschyrer, 
utbildningsmaterial och en lärobok. Utifrån studiens analytiska ramverk visade resultatet att 
ledarskapsmodeller sprids i en tydlig riktning. Spridningsprocessen inleds nämligen med ett 
behov som efterföljs av att en ledarskapsmodell inhämtas och anpassas till verksamheten samt 
att den sedermera sprids vidare till andra organisationer. I diskussionsdelen diskuteras detta 
mönster med hjälp av Nyinstitutionell teori och tidigare forskning kring idéspridning. Som 
konklusion konstaterades slutligen att införandet av en ny ledarskapsmodell var av 
dubbelbottnad karaktär för fallet Försvarsmakten. I detta avseende poängteras att det fanns 
rationella anledningar och ett behov av att införa en ny ledarskapsmodell, men att 
ledarskapsmodellen däremot inte alltid upplevdes som praktiskt tillämpbar inom 
organisationen. Exempel på praktiska implikationer ges. 
 
 
Nyckelord: Försvarsmakten, Nyinstitutionell teori, Idéspridning, Spridning av 
ledarskapsmodeller, Transformativt ledarskap.   
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Abstract 
The aim of this study was to examine how leadership models are being spread through the 
example of the Swedish Armed Forces and Transformative Leadership. The survey was based 
on a qualitative approach as a case study that included interviews and documents. The 
selection of the interviews consisted of eight informants from the Swedish Armed Forces and 
Swedish National Defence College, who were experts in the subject of leadership. The 
interviews lasted between 45-60 minutes each. The documents that were analyzed were 
published by the Swedish Armed Forces and the Swedish National Defence College and 
included materials such as: decision documents, brochures, training materials and a textbook. 
Based on the study's analytical framework, the results showed that leadership models are 
being spread in a clear direction. In this case, the process of spreading the model starts with a 
need of a new leadership model which is then obtained by the existing demand. Thereafter the 
organization adapts the model to the context of the organization, which later on is being 
spread to other organizations. This pattern is later discussed in the thesis using New 
Institutional Theory and previous research based on the diffusion of ideas. The conclusion is 
that the introduction of a new leadership model within the Swedish Armed Forces was of 
equivocal nature. In this regard it was emphasized that there were rational reasons and a need 
to introduce a new leadership model, but that the leadership model did not always perceived 
as practically applicable within the organization. Examples of practical implications are 
presented. 
 
 
Keywords: New Institutional Theory, Swedish Armed Forces, The spreading of ideas, The 
spreading of leadership models, Transformative Leadership.  
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1. Inledning 
Samhället utvecklas ständigt och det gör även de idéer och modeller för hur strategier ska 
formas och organisationer styras. Managementmodeller är ett typexempel på sådana idéers 
utveckling och spridning, och i detta avseende har vissa modeller en större spridningsförmåga 
än andra. Själva spridningen som modellerna får ses ofta av omvärlden som en indikation på 
hur fördelaktig organisationsidén är, vilket dock inte alltid är fallet. Den genomslagskraft som 
vissa idéer erhåller kan nämligen vara ett resultat av skickliga marknadsföringskonsulters 
effektiva retorik eller tidsandan som för tillfället råder. Det är inte heller säkert att idén eller 
modellen fungerar rent praktiskt inom alla organisationer, även om det gör det inom vissa. 
Framgången av den praktiska tillämpningen av managementidéer beror i själva verket på 
organisationernas lokala och situationsmässiga förutsättningar (Alvesson, 2011).   
 
Vad det gäller denna spridningstendens är modellerna ofta utåt sett lätta att uppvisa som 
effektiva och förtjänstfulla eftersom de oftast är formulerade på ett elegant och tilltalande vis, 
understryker Meyer och Rowan (1977). Dock behöver de inte för den delen vara kopplade till 
organisationens faktiska verksamhet. Snarare kan modellerna betraktas som symboliskt 
betydelsefulla genom att organisationerna på så sätt kan visa omvärlden att de ”hänger med” 
och är lika framgångsrika som andra organisationer (Alvesson, 2011). Med detta sagt behöver 
modellerna således inte ha någon större praktisk betydelse, utan kan istället utgöra en 
föreställning om vad som bör göras för att leva upp till de normer som existerar inom 
respektive organisationsfält. Om organisationen däremot inte ”hänger med” i utvecklingen 
och inte efterliknar andra finns emellertid risk att den ses som omodern, oprofessionell och 
illegitim (ibid.).  
 
Med denna typ av spridning i åtanke kan managementmodeller av olika slag rent av ses som 
en modeindustri, där strömningarna till stor del kommer från det amerikanska näringslivet, 
tillägger Björkman (2003). Av denna anledning kan det sägas ha skett en amerikanisering i 
Sverige gällande sättet att leda och organisera arbetslivet. I denna modeindustri kan utbytet av 
managementidéer sägas skifta över tid likt klädmoden beträffande vad som är ”ute” och 
”inne” för stunden. En allt snabbare spridning av organisationsidéer i vad som är 
kunskapsbaserat och lönsamt sker nämligen inom organisationsvärlden, och avlöses snart av 
nya modeller på marknaden som medför att existerande modeller ses som inaktuella och 
omoderna (Alvesson, 2011). På detta sätt avlöser således idéer och modeller varandra i vågor 
av moden, poängterar Björkman (2003).  
 
När organisationer rättar sig efter olika organisationsidéer eller managementmodeller kan det 
medföra att organisationen ses som legitim av omvärlden (Alvesson, 2011). Detta är ofta av 
vikt för organisationens framgång, även om själva managementmodellen ifråga inte behöver 
påverka organisationens effektivitet i särskilt stor utsträckning (Brunsson, 1989, ref i: 
Johansson, 2006). Något som i detta avseende sägs vara avgörande för just organisationers 
framgång är dess ledarskap, vilket utgör en del av managementmodellerna (Svenningsson & 
Alvesson, 2010). Ledarskapet sägs nämligen vara synonymt med utveckling och förändring 
inom organisationer, och således vara ett mirakelrecept som kan rädda en organisation från 
undergång (ibid). Ledarskapsmodellerna ses på detta sätt som ett redskap för utveckling, 
effektivitet och förnyelse, vilket emellertid kan utlösa omfattande reformaktiviteter och 
användande av resurser. ”Så viktiga villkor för många organisationers resursanvändning och 
utformning förtjänar rimligen också stor uppmärksamhet från forskning”, skriver Rövik 
(2004, s. 25). Det är av denna anledning viktigt att dessa processer blir studerade och 
evaluerade. Följaktligen är det av intresse att undersöka hur ledarskapsmodeller sprids och 
anammas av organisationer.  
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1.1 Syfte  
Syftet med föreliggande fallstudie är att undersöka hur ledarskapsmodeller sprids och 
anammas av organisationer. På detta sätt ämnar författarna söka förståelse för hur spridningen 
ter sig för att sedermera kunna belysa samt medvetandegöra dess relevans och funktion inom 
organisationer.  
 
1.2 Uppsatsens disposition  
I inledningen skildras bland annat organisationsidéers och managementmodellers spridning 
likt moden, vilket vidare mynnar ut i studiens syfte. I nästkommande del presenteras tidigare 
forskning om idéspridning samt en redogörelse för ledarskapsmodellen Transformativt 
ledarskap. Under den teoretiska referensramen beskrivs Nyinstitutionell teori, vilken 
tillsammans med tidigare forskning utgör studiens analytiska ramverk. Under metoddelen 
redogör författarna för de metodologiska aspekter som tagits i beaktande, samt presenterar 
fallet Försvarsmakten. I resultatdelen redovisas därefter sammanställd och bearbetad empiri 
utifrån intervjuer och dokument. Resultatet sammanförs sedermera med de för studien 
aktuella teoretiska begreppen under diskussionsdelen. Denna del avslutas med konklusion 
samt praktiska implikationer.  
 

2. Tidigare forskning 
I enlighet med studiens syfte utgörs urvalet av tidigare forskning nedan på studier som kan ge 
en förklaring till hur ledarskapsmodeller inom organisationer sprids. För att belysa detta 
presenteras sammanfattade analoga studier kring idéspridning, eftersom dessa studier är 
liktydiga med studier hur ledarskapsmodeller sprids. I detta sammanhang handlar alltså 
studierna om hur idéerna bakom ledarskapsmodeller sprids. Av dessa skäl ligger den tidigare 
forskningen inom ramen för Nyinstitutionell teori som är studiens teoretiska referensram. 
Utöver detta presenteras slutligen den för studien aktuella ledarskapsmodellen Transformativt 
ledarskap.  
 
2.1 Idéspridning likt moden 
De centrala antagandena i föreliggande studies Nyinstitutionella teori delas av 
forskningstraditionen som studerar organisationsidéer ur modesynpunkt. Det finns nämligen 
enligt detta synsätt en benägenhet inom organisationer att följa modesvängningar kring 
organisationsidéer, vilket kan liknas vid en modeindustri och förklaras genom en 
modemetafor (Rövik, 2008; Björkman, 2003). Begreppet mode kan enligt Abrahamson (1996, 
s. 257) vidare beskrivas som ”den process där trendsättare återkommande omdefinierar sina 
och modeföljares kollektiva uppfattning om vilken organisationsidé som leder till rationella 
framsteg.” Denna process inleds enligt Björkman (2003) av att ett eller ett fåtal trendsättande 
organisationer gör ett uppmärksammat genombrott, vilket får till följd att idéns eller 
modellens förgrundsgestalter får hög status. Dessa förgrundsgestalter kommer vidare främst 
från tre kategorier, nämligen: forskare, direktörer eller konsulter. I detta avseende menar 
Abrahamson (1996) i sin artikel om skapare av organisationsmoden, att managementidéer och 
koncept som förespråkas av modebildande aktörer, som exempelvis just konsulter, tenderar att 
ofta adopteras av företag som upplever osäkerhet. Dessa modebildande aktörer får därmed en 
styrande roll i vad som sprids på marknaden, och på detta sätt skapas alltså moden inom 
organisationsidéer (ibid.). Vidare menar Björkman (2003) att vad som räknas som ”inne” och 
”ute” skiftar markant över tid. När en ny modell har lanserats tenderar andra modeller att 
uppfattas som föråldrade. Även om organisationer kan välja att överge en modell av skäl som 
att den helt enkelt visat sig vara bristfällig, är logiken inom organisationsmoden av enklare 
karaktär. Inom detta resonemang kan modeller därför bli utbytta av anledningen att de är för 
gamla, likt en industri för klädmoden (ibid.). 
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För att i motsatt riktning behålla idéer under en längre tid påvisar Rövik (2004) i sina studier 
om bland annat ledarskapsidéers spridning riktat mot Televerket och Postverket i Norge, att 
vissa organisationsidéer var svåra att förankra i organisationerna då de var för generella i sin 
karaktär. Genomomförda dokumentstudier och intervjuer visade nämligen att intresset för 
dessa svalnade efter ett tag. Enligt Rövik skulle dessa idéer istället behövt konkretiserats mer, 
för att på så vis ha en chans att kunna förankras i organisationerna under en längre tid (ibid). 
Abrahamson och Rosenkopf (1993) beskriver vidare spridningsprocessen av 
organisationsidéer i sin artikel om trycket att anamma organisationsidéer som finns inom 
organisatoriska fält. Här beskrivs att funktionen hos organisationsidén inledningsvis är en 
betydelsefull faktor för att organisationen ska vilja anamma den. Ju längre processen går, 
alltså ju fler företag som följer den anammande organisationens exempel, desto större tryck 
känner övriga organisationer inom fältet som ännu inte anammat modellen för att göra det. 
Detta har nämligen blivit mer eller mindre normalt inom fältet. Rädslan för att annars 
uppfattas som illegitima för omvärlden kan medföra att dessa organisationer också anammar 
organisationsidén, vilket bara ökar trycket än mer (ibid.).  
 
I tidigare forskning liknas moden inom organisationer ytterligare vid moden inom en 
befolkning och dess svängningar i popularitet (Abrahamson 1991, Abrahamsson 1996, 
Abrahamson & Rosenkopf 1993, Rövik, 2008). Genom denna spridningskurva avspeglas 
modets påverkan på organisationen som temporär men samtidigt intensiv. Rövik (1996, ref i: 
Johansson, 2006) likställer vidare anammandet av moden inom organisatoriska fält med 
konformitet och viljan av att passa in i fältet. Ett organisatoriskt fält kan definieras som just 
ett fält, bestående av integrerande organisationer med likartade funktioner och ändamål 
(DiMaggio & Powell, 1983). Trendsättande organisationer blir idéspridare inom fältet och 
följaktligen blir andra organisationer inom fältet modeföljare som anammar den trendsättande 
organisationens idé (Rövik, 1996, ref i: Johansson, 2006). Rövik (2004) menar därefter att 
själva inhämtningen av idén ofta inleds med en motiveringsfas där inhämtningen berättigas, 
då den sägs motsvara organisationens uttalade behov. I detta avseende motiveras således 
införandet av att det ligger i linje med organisationens lokala problemuppfattningar samt att 
det har relevans för de uppgifter organisationen står inför (ibid.).   
 
Vidare förklarar Rövik (2008) att det finns en produktionssida som producerar 
organisationsidéer samt en motsatt sida för efterfrågan av dessa idéer. Utan efterfrågan menar 
Rövik (2008) att det nämligen inte skulle finnas ett så stort utbud av organisationsidéer som 
det finns idag. Angående produktionssidan menar Rövik att konsultföretag och 
handelshögskolor ofta fungerar som utvecklare av organisationsidéer som sedan presenteras i 
lättillgänglig och tilltalande form. Kunskapen sprids exempelvis genom utbildningar, 
föreläsningar och tidsskrifter. I relation till detta framhäver Björkman (2003) i enlighet med 
Rövik (2008) att det är konsultföretagen som styr modeindustrin för organisationsidéer. Han 
poängterar att det är de amerikanska konsultfirmorna som har vunnit störst mark inom 
området, och därför är världsledande inom branschen. Björkman hävdar nämligen att det 
under en lång tid varit amerikaner som har formulerat den största delen av de 
organisationsmodeller som dominerat marknaden (ibid.). Samtidigt menar Johansson (2006) i 
sin tur att organisationernas implementeringar av organisationsmodeller dock sker i 
långsammare tempo än vad beskrivna modekurvor gör, vilket betyder att endast de 
organisationer som är mogna för en reform tar rollen som modeföljare. Som en följd av detta, 
poängterar Brunsson (1998) att om organisationer implementerar liknande modeller vid olika 
tillfällen tenderar de emellertid till viss del att utformas på skilda sätt.   
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De aktörer som producerar idéer som sedermera blir moden bland organisationerna kan 
förmedla dessa genom tre olika typer av påverkansfaktorer; normer, direktiv och standarder 
(Brunsson & Jacobsson, 1998). Normer kan å ena sidan liknas vid ett inre tvång som utgörs 
av underförstådda riktlinjer utan en tydlig upphovsman. I motsats till normer är direktiv å 
andra sidan mer tydliga och klart utsagda. De är nämligen ofta kopplade till någon form av 
sanktion och har en tydlig upphovsman, som exempelvis lagstiftning. För det tredje är 
standarder likt direktiv klart utsagda och tydliga, men med den skillnaden att de inte är 
kopplade till sanktioner. De har en uttalad upphovsman men är, i alla fall formellt, frivilliga 
(ibid.). I detta avseende är upphovsmännen till standarder beroende av dess status som 
experter, vilket ger dem legitimiteten som krävs för att standarderna ska anammas av andra, 
tillägger Johansson (2006) i sin tur. Standarder motiveras nämligen genom mottagarnas eget 
intresse av att följa dem, förtydligar han (ibid.). 
 
För att sammanfattningsvis redogöra för studierna kring ovanstående modemetafor grundas de 
till största del på observationsstudier över tid, som enligt Rövik (2011) liknas vid en 
tidsmässig livscykel. Rövik (2008) ställer sig dessförinnan emellertid frågandes till 
modemetaforen, då han menar att den ofta bidrar till ett förenklat och ytligt synsätt om idéers 
påverkan på organisationer. Istället menar han att en metafor med virus spridning passar 
bättre att likna vid spridningen av organisationsidéer. 
 
2.2 Idéspridning likt virus 
Rövik (2008; 2011) formulerar en liknelse om hur organisationsidéer likt virus sprids inom en 
organisation, och importerar således en metafor med virusets spridningsförlopp för liknelsen 
med organisationsidéers spridning. Liknelsen dras utifrån ett antal stadier som kännetecknar 
spridningen av virus, där det inledande stadiet utgörs av ”formen”, ”innehållet” och 
”ursprunget” av viruset. I detta avseende har organisationsidéer som uppnått populär status en 
snabb spridningstakt till andra organisationer, och har likheter med virus genom enkelheten i 
dess form, innehåll och ursprung. Enkelheten påstås av denna anledning vara en viktig faktor 
till att idéer blir tilltalande för aktörer, eftersom de oftast söker efter förenklingar och 
lättillgängliga strategier. Att organisationsidéer liksom virus sägs ha ett ytligt skal samt en 
kärna är därtill en metaforisk liknelse Rövik använder sig av. Kärnan blir organisationsidéns 
huvudprinciper, medan skalet utgörs av en väl synlig och språkligt enkel etikett. Dessutom är 
idéernas och virusets ursprung en annan uttrycksfull liknelse, då det i vissa fall är föga känt 
hur idéer likt viruspartiklar ursprungligen uppstått (ibid.). 
 
Rövik (2008; 2011) fortsätter att skildra likheterna mellan hur virus och organisationsidéer 
sprids genom att förklara att organisationsidéer ”reser” mellan personer och organisationer på 
ett smittoliknande vis, och kan likt virus smitta på många olika sätt. Därmed utgörs detta 
stadie av själva överföringen av smittan. Ett exempel på detta är genom direktkontakt mellan 
icke-smittade och smittade, men även genom indirekt överföring av aktörer som förmedlar 
idéer. Dessa aktörer kallar Rövik för idébärare, vilka främst utgörs av konsultföretag samt 
akademiska institutioner. En skillnad här är dock att idébärarna ofta är aktiva i sin spridning, 
så kallade translatorer, medan virusets spridare snarare är transportörer. Med detta menas att 
en translator själv sätter en prägel på spridningen genom exempelvis sin förförståelse. Rövik 
(2008) menar dock att idéspridning i första hand sker indirekt, och inte som en fysisk 
överföring. Organisationer har enligt honom i förhållande till organisationsidéer som 
cirkulerar en stark förmåga att handla aktivt. 
 
Utöver dessa stadier i spridningsprocessen händer det även att organisationsidéer förändras på 
ett liknande sätt som viruset ändras och muteras. En mutation kan i detta avseende innebära 



 
5 

att innehållet i organisationsidén omformas, eller att en organisation till exempel döper om 
begreppet till ett lokalt namn genom en så kallad omdöpning. Detta sker för att undvika ett 
internt motstånd från organisationens försvar mot nya influenser eller för att göra en så kallad 
identitetsmarkering, då aktören visar omvärlden att de är en självständig organisation (Rövik, 
2008; Rövik, 2011). I relation till detta kan virus och organisationsidéer därtill spridas på 
grund av organisationers differentierande- eller imiterande motiv. Det förstnämnda utgörs av 
organisationens vilja att särskilja sig från populationen som unik, medan det sistnämnda i 
motsatt riktning handlar om att organisationer försöker efterlikna andra organisationer (ibid.). 
 
För att sammanfattningsvis redogöra för skillnader mellan mode- och virusmetaforen, menar 
Rövik att virusmetaforen skildrar organisationsidéernas spridning på ett mer ingående och 
grundläggande vis än vad modemetaforen gör. En skillnad Rövik (2008) i detta avseende 
pekar på är exempelvis att modemetaforen fokuserar på idéers resa igenom organisationer, då 
de inte gör något större avtryck efteråt, medan virusmetaforen istället belyser att idéer vissa 
gånger likväl kan ha en stor betydelse för organisationer på ett effektivitetsmässigt plan. 
Rövik hävdar nämligen att en rad observationer av idéer som i början till synes var moden, 
senare visade sig ha stor inverkan på organisationens struktur (ibid.). 
 
2.3 Översättning av idéer 
För att spridningen av en organisationsidé ska vara möjlig måste idén först bli ett objekt, 
berättar Johansson (2006). Detta kan åstadkommas genom att idén helt enkelt skrivs ned på 
papper för sedan kunna anammas av modeföljande organisationer. Detta betyder inte 
ovillkorligen att idén kopieras bokstavligen av den modeföljande organisationen, utan snarare 
att den översätts efter lokala förutsättningar och förhållanden (ibid.). När idéer på detta vis 
förflyttas mellan aktörer sker således en förvandling av idéerna genom översättning till det 
lokala sammanhanget. Czarniawska och Joerges (1996, ref i: Johansson, 2006) beskriver 
denna process på följande vis: när idén blir ett objekt i form av exempelvis ett papper utgörs 
processen av en så kallad urbäddning. På detta sätt blir idén av allmän karaktär, och de lokala 
omständigheterna har skalats av. När den sedermera anammats av någon annan aktör blir den 
inbäddad i ett annat lokalt sammanhang genom återinbäddning. De allmänna aspekterna med 
idén efter urbäddningen har nu utsuddats av lokala attribut, och idén präglas därmed av den 
modeföljande organisationen då den omsatts i handling. På det här sättet är mottagarna av 
dessa idéer centrala för spridningens existens (ibid.). 
 
Rövik (2008) menar vidare att kapaciteten för att kunna identifiera relevanta idéer och sedan 
anpassa och omforma dem till organisationen kan antas vara viktig för en organisations 
framgång. När idéerna väl placeras in i en ny kulturell och språklig kontext måste 
organisationen nämligen ta hänsyn till hur idéerna ska fungera och hur de ska översättas. 
Översättning blir således aktuellt när idéer ska tas från vissa organisationer och därefter 
implementeras i andra. Riktlinjerna för översättningen sätts vidare av organisationens lokala 
begränsningar och möjligheter. På detta sätt blir översättningen enligt Rövik (ibid.) snarare en 
tolkande process än en ren återgivning av organisationsidén i fråga. De så kallade 
modeföljarna har alltså i detta fall knappast en oinskränkt handlingsfrihet. Det förekommer 
nämligen inom aktörers organisatoriska fält förväntningar och åsikter om vad som är möjligt 
eller till och med vad som bör göras inom organisationerna. Beroende av hur abstrakt eller 
konkret idén är, varierar utrymmet för lokal omtolkning och översättning, tillägger Johansson 
(2006). Utöver detta berättar Rövik (2008) fortsättningsvis att addering och subtrahering är 
relevanta och ofta förekommande strategier vid översättning av idéer. Det förstnämnda 
innebär att organisationen kan spara de element i sin lokala praxis som den vill föra vidare i 
sin utveckling. I motsatt riktning definieras subtrahering genom att ett eller flera element 
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utesluts från den organisationsidé som ska implementeras inom organisationen i fråga (ibid). 
 
2.4 Transformativt ledarskap 
Under senare år har det Transformativa ledarskapet blivit populärt inom såväl organisationer 
som i forskning (Alvesson, 2013; Clegg, Kronberger & Pitsis, 2007; Kaufmann & Kaufmann, 
2005; Wolvén, 2000). Det Transformativa ledarskapets etablering brukar enligt Svenningson 
och Alvesson (2010) kunna spåras till James MacGregor Burns, som i utvecklandet av 
ledarskapsmodellen gjorde en åtskillnad mellan Transformativt- och Transaktionellt 
ledarskap. Burns menade att det Transaktionella ledarskapet, som förespråkade en 
instrumentell relation mellan ledare och underställda, där materiella belöningar gavs från 
högre instans i utbyte mot att få arbetsuppgifter gjorda av underställda, vad otillräckligt om 
man ville skapa engagerade medarbetare (ibid.). Något vidare syfte förutom det nämnda 
utbytet mellan högre instans och de underställda fanns nämligen inte. Burns menade att ett 
ökat engagemang hos medarbetarna istället kunde uppnås genom ett Transformativ ledarskap, 
som enligt honom var mer allomfattande då det i större utsträckning tog hänsyn till de 
underställdas behov (Burns, 1978, ref i: Anderson, 1992; Söderfjell, 2007). I utvecklingen av 
ledarskapsmodellen sökte Burns efter motiv hos de underställda för att kunna engagera hela 
individen genom att försöka ta hänsyn till högre behov som exempelvis en känsla av 
delaktighet. På detta sätt skapades enligt Burns ömsesidiga och stimulerande relationer samt 
en mental utveckling hos de underställda. Vidare innebär det Transformativa ledarskapet att 
ledarna är mer moraliskt inriktade samt att de underställda likaså tillåts att ta ansvar som 
ledare. På detta vis innehar alltså en Transformativ ledare en större roll än att bara belöna de 
anställda och uppnå uppsatta prestationsmål. Dessa ledare stimulerar istället de underställdas 
högre behov, ökar deras medvetenhet samt inspirerar dem i att på egenintressets bekostnad se 
till allas bästa (ibid). 
 
Burns fick snabbt många efterföljare, däribland Bernard Bass som har satt djupa spår i 
ledarskapsforskningen de senaste decennierna (Svenningsson & Alvesson, 2010). Denne 
lanserade exempelvis under åttiotalet ett antal idéer om vad som karaktäriserar Transformativt 
ledarskap, och skapade därigenom dagens version av den Transformativa ledarskapsmodellen. 
Bakgrundsmaterialet till denna nya och vidareutvecklade modell utgjordes av intervjuer med 
70 amerikanska seniorledare som var chefer inom industrisektorn. Dessa tillfrågades om de 
kunde beskriva vad som karaktäriserade en effektiv ledare (Bass, 1985; Kaufmann & 
Kaufmann, 2005) och på grundval av deras svar formades modellen. Efterföljande studier av 
Bass (1985) visade att det Transformativa ledarskapet bidrog till en högre tillfredsställelse hos 
de underställda samt en högre effektivitet och förbättrade arbetsinsatser. Som en förklaring till 
dessa resultat förklarar Bass att den transformativa ledaren motiverar sina underställda genom 
att medvetandegöra att deras ansträngningar kan få dem att uppnå något betydelsefullt och 
större, vilket medför att de underställda kan sätta organisationens intressen före sina egna. 
Dessutom ökar de underställdas inre motivation genom att den transformativa ledaren 
framkallar känslor av självuppfyllelse och medansvar hos dem, tillägger Svenningsson och 
Alvesson (2010). Detta kräver i sin tur en mångsidighet och öppenhet hos den transformativa 
ledaren, påpekar Anderson (1992). Det Transformativa ledarskapets etablering medförde att 
intresset för ledare som hade förmågan att få andra med sig och var karismatiska ökade 
avsevärt (Sveningsson & Alvesson, 2010). I detta avseende innebär karisma att ledarna har ett 
påtagligt och dominerande beteende samt ett extremt högt självförtroende enligt Wright 
(1996, ref i: Sveningsson & Alvesson, 2010). Anderson (1992) poängterar avslutningsvis att 
just karisma är ett stort inslag och väldigt betydelsefullt inom det Transformativa ledarskapet, 
men att även empati anses vara en viktig del utav det. Genom dessa fördelaktiga karaktärsdrag 
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har det Transformativa ledarskapet således haft en stor genomslagskraft, och är av den 
anledningen mycket populärt idag. 
 

3. Teoretisk referensram 
I relation till studiens syfte, att studera hur ledarskapsmodeller sprids, tillämpas en teori som 
förklarar hur organisationer anammar ”idéer” till sin verksamhet. Nedan redogörs därför 
utvalda aspekter av Nyinstitutionell teori som är av relevans till studiens syfte och som ger en 
förklaring till de bakomliggande mekanismerna av idéspridningen. I slutet av teoridelen 
presenteras vidare en sammanfattning av idéers spridningsprocess inom organisationer, vilken 
kommer att fungerar som studiens analytiska ramverk för det aktuella fallet Försvarsmakten. 
Därefter preciseras avslutningsvis studiens frågeställningar.  
 
3.1 Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionell teori handlar om hur organisationer påverkas av andra organisationer i sin 
omgivning genom att följa olika typer av regler och normer istället för att handla efter 
organisationens effektivitet (Eriksson-Zetterquist, 2009). Denna teori grundas enligt Eriksson-
Zetterquist (ibid) på studier av organisationsforskarna DiMaggio och Powell (1983) samt 
sociologerna Meyer och Rowan (1977). Genom deras forskning framkommer att den 
Nyinstitutionella teorins fokus ligger vid hur organisationerna tar till sig idéer, och söker en 
förklaring till bland annat varför en homogenisering sker bland dagens organisationer 
(DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Därmed belyser teorin organisationers 
förändringar under påverkan av sin omgivning (Eriksson-Zetterquist, 2009).  
 
3.1.1 Isomorfism 
DiMaggio och Powell (1983) har utvecklat teorins vetenskapliga ståndpunkt rörande 
isomorfism, vilken definieras som en process där organisationer som verkar under samma 
miljöförhållanden blir allt mer homogena. Vidare menar DiMaggio och Powell att begreppet 
isomorfism i sin tur går att dela upp i följande tre begrepp: tvingande isomorfism, mimetisk 
isomorfism och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism är ett resultat av tvingande 
krafters påtryckning på organisationer, såväl informellt som formellt. Denna påtryckning 
utgörs bland annat av kulturella förväntningar från den miljö organisationen verkar inom, eller 
andra organisationer som den aktuella institutionen är beroende av (DiMaggio & Powell, 
1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). Dessa menar att sådana påtryckningar resulterar i 
inbjudningar eller övertalningar till homogenitet på en rad punkter, vilket kan vara miljökrav 
från regering eller dylikt som överensstämmer med statliga normer (ibid.).  
 
Mimetisk isomorfism utgörs däremot av imiterande krafter, vilket enligt DiMaggio och 
Powell (1983) uppstår när organisationer befinner sig i en osäker miljö som driver dem att 
imitera andra organisationer inom samma fält. När organisationen exempelvis befinner sig 
under förhållanden som skapar osäkerhet kan den välja att imitera andra starka organisationer 
på fältet, vilket på sikt kan vara en ekonomisk och hållbar lösning (DiMaggio & Powell, 
1983; Eriksson-Zetterquist, 2009).  
 
Normativ isomorfism kännetecknas i sin tur genom de organisatoriska normer som finns inom 
institutioner, vilka upprätthålls av organisationens personal (DiMaggio & Powell, 1983). Det 
är bland annat genom filtrering och rekrytering av personal som normativ isomorfism kan 
främjas, eftersom det genom anställning av personer från samma bransch kan tillkomma 
normer av liknande art. DiMaggio och Powell pekar därefter på professionaliseringen i 
samhället som ett resultat av den normativa isomorfismen, och menar vidare att även 
socialisering kan räknas in som en normativ isomorfism. Genom denna typ av isomorfism blir 
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nämligen organisationens medlemmar införlivade i exempelvis standardiserade metoder för 
att tala och får gemensamma förväntningar på personligt uppförande (DiMaggio & Powell, 
1983; Eriksson-Zetterquist, 2009).  
 
Med vetskap kring ovanstående typer av isomorfism kan begreppet sammantaget innebära en 
organisationsutveckling, även om det inte behöver betyda att den interna effektiviteten hos 
organisationen blir högre. Däremot kan det bli lättare att agera på det organisatoriska fältet 
genom isomorfismer, då isomorfism genom likheten med andra organisationer exempelvis 
kan medföra att organisationer i fråga ses som respektabla eller legitima. Detta för i sin tur 
med sig fördelar som att det bland annat kan bli lättare att knyta an duktig personal, förklarar 
DiMaggio och Powell (1983). Kondra och Hinings (1998) menar dock i motsatt riktning att 
organisationerna som är verksamma inom samma fält även har ett behov av att särskilja sig. 
De menar nämligen att för att förändring ska kunna ske måste en mångfald finnas.  En viss 
variation måste därmed i organisatorisk form existera inom ett organisatoriskt fält, för att en 
förändring ska kunna ske, menar de (ibid.). 
 
3.1.2 Legitimitet   
Begreppet legitimitet är centralt inom Nyinstitutionell teori och kan i korthet definieras som 
organisationers strävan att överensstämma med de normer som finns i respektive 
organisations fält. Överensstämmer organisationers agerande med de existerande normerna 
erhåller de således legitimitet, vilket är av vikt för dess fortlevnad (Meyer & Rowan, 1977).  
På detta sätt finns ett behov hos organisationer att framstå som legitima och rationella, vilket 
medför att organisationer inleder sökandet efter nya organisationsidéer inom och utanför det 
organisatoriska fältet (Johansson, 2006). Behovet av legitimitet kan därmed vara en betydande 
drivkraft till organisationsförändringar av olika slag, poängterar Dowling och Pfeffer (1975, 
ref i: Eriksson-Zetterquist, 2009). 
 
3.1.3 Löskoppling 
När organisationsidéer ska implementeras inom modeföljande organisationer, behöver de inte 
nödvändigtvis vara funktionella och praktiskt tillämpbara i organisationernas verksamhet. 
Detta förklaras genom löskopplingsteorin, vilken handlar om förhållandet mellan 
organisationers uttalade och faktiska arbetsstruktur (Meyer & Rowan 1977; Rövik, 2008).  
När organisationen införlivar organisationsidén, är det nämligen inte säkert att den tillämpar 
idén fullt ut. I detta avseende behöver inte idén vara särskilt lämplig för styrning av aktiviteter 
internt, utan kan istället användas som symbol externt för att tillfredsställa omvärlden. Detta 
utgör alltså själva löskopplingen, vilket innebär att ett glapp uppstår mellan det uttalade 
arbetet inom organisationen och dess faktiska struktur. Istället för att ge form åt strukturen för 
organisationens effektivitet, tjänar den anammade idén således till att spegla 
organisationsidéns funktion som en myt inom den kontext organisationen verkar i (Meyer & 
Rowan 1977; Rövik, 2008; Eriksson-Zetterquist, 2009). Således kan organisationen vinna 
omvärldens förtroende, och därigenom ses som rationell och modern.  
Eriksson-Zetterquist (2009) menar vidare att legitimitet kan vara en nödvändighet för 
organisationens fortsatta överlevnad genom att kunna tillmötesgå de externa och interna 
kraven på organisationen. Detta påvisas fortsättningsvis av Eriksson-Zetterquist och Styhre 
(2008) som i en studie om jämställdhetsarbete inom organisationer redogör för löskopplingens 
fördelar hos organisationerna. Organisationerna kan nämligen i dessa fall upprätthålla bilden 
av att vara legitima genom löskoppling, samtidigt som de kan fortsätta att verka efter sina 
lokala förutsättningar. 
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Behov Inhämtning 
 

Översättning 
 

Vidare spridning 
 

3.1.4 Rationaliserade myter 
Organisationers strävan efter legitimitet tar sig även uttryck genom så kallade rationaliserade 
myter (Meyer & Rowan, 1977). Dessa utgörs av mytbildningar inom organisationer, vilka 
handlar om att organisationens handlande och struktur mer styrs av omgivningens framkallade 
myter än vad som egentligen talar för organisationens behov (ibid.). Lagar, strävan efter status 
och att tillfredsställa allmänhetens åsikter är många gånger källor till organisationers policys 
eller olika typer av modeller som organisationen anammar. Eftersom beståndsdelarna av dessa 
myter anses korrekta och nödvändiga tillämpar organisationerna dem för att inte hamna efter 
de andra aktörerna i fältet rent utvecklingsmässigt (Meyer & Rowan, 1977). Organisationerna 
erhåller på detta sätt legitimitet genom att tillämpa dessa myter, vilka medför att 
organisationernas agerande ses som rationella och relevanta av omgivningen (Stern, 1999). 
Christensen, Laegreid, Roness och Rövik (2010) menar slutligen på ett liknande vis i en 
undersökning av offentliga organisationer, bland annat utifrån mytperspektivet, att den 
rationaliserade myten för organisationen ofta fungerar som just ett legitimerande 
organisationsrecept. 
 
3.2 Sammanfattning av spridningsprocess samt frågeställningar  
För att sammanfatta hur idéer kring ledarskapsmodeller sprids utifrån ovanstående teori och 
tidigare forskning konkretiseras en tänkbar spridningsprocess. Idéspridningen kan nämligen 
inledas av ett behov som medför att organisationer söker efter nya idéer som kan appliceras 
och tas i bruk inom verksamheten. När nya idéer sedan inhämtas följer en 
anpassningsprocess, där idéerna översätts till organisationens specifika kontext. Därefter kan 
idéerna tänkas spridas vidare genom att andra organisationer vill efterlikna organisationen i 
fråga. Genom detta mönster kan således idéer spridas mellan organisationer (Se: Figur 1, 
nedan). 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Modell över spridningsprocessen av idéer (konstruerad av författarna).    
 
För att rekapitulera syftet med studien ämnar undersökningen studera hur ledarskapsmodeller 
sprids och anammas av organisationer genom exemplet Försvarsmakten och Transformativt 
ledarskap. I detta avseende belyses själva spridningsprocessen samt mekanismerna bakom den 
i termer av bland annat; legitimitet, isomorfism, myter och lösa kopplingar. Ovanstående 
modell användas därför som studiens analytiska ramverk för att besvara föreliggande syfte. I 
linje med syftet formuleras och preciseras följande frågeställningar:  
 
 

1) Hur ser spridningsprocessen ut för ledarskapsmodellen? 
 
2) Vilka mekanismer spelar in i spridningsprocessen? 
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4. Metod 
Nedan berörs aktuella metodologiska aspekter i relation till föreliggande studie. Metoddelen 
syftar till att ge en redogörelse för fallet Försvarsmakten samt de aktuella metodval som 
studien baseras på, samtidigt som bland annat studiens tillvägagångssätt beskrivs med fokus 
på metoddiskussion.  
 
4.1 Metodval 
För att undersöka hur ledarskapsmodeller sprids används i föreliggande studie exemplet 
Försvarsmakten och Transformativt ledarskap. För att genom detta exempel förklara hur 
spridningen av ledarskapsmodeller ter sig baseras undersökningen på en kvalitativ ansats, 
vilken utgörs av en fallstudie på Försvarsmakten innefattandes av intervjuer och dokument. I 
detta avseende har ett flertal djupintervjuer med experter i ämnet genomförts samt 
dokumentanalys i form av material från Försvarsmakten och Försvarshögskolan, där 
beslutsdokument, broschyrer och en lärobok bearbetats. Anledningen till valet att genomföra 
en fallstudie grundas på studiens frågeställningar, vilka ligger i linje med Yin’s (2007, s. 23) 
motivering att ”hur-och varför-frågor oftare är av förklarande art och gör att man som 
forskningsstrategi sannolikt väljer fallstudier.”  
 
4.2 Urval 
I undersökningen användes både ett strategiskt urval samt en snöbollsselektion. För att först 
och främst vidareutveckla det strategiska urvalet innebar det att författarna i enlighet med 
Trosts (2010) riktlinjer valde att intervjua de individer som bar på den största kunskapen inom 
det aktuella fältet. Kriterierna för detta utgjordes av teoretisk expertis i form av att 
informanterna bedrev utbildning och forskning i ledarskap inom Försvarsmakten och 
Försvarshögskolan. Trost menar att denna urvalsmetod är lämplig att använda vid kvalitativa 
studier, eftersom syftet är att få djupare förståelse av ämnet (ibid). För att vidare erhålla 
informanter skedde urvalet även i linje med vad Aspers (2011, s. 95) kallar för 
snöbollsselektion, vilket betyder att ”forskaren tar hjälp av fältet för att identifiera fall med de 
egenskaper som hon är intresserad av att studera.” Denna typ av urval kom till uttryck i 
studien genom att kontakt togs med Försvarsmaktens reception, vilka bland annat hänvisade 
till ledarskapsinstitutionen på Försvarshögskolan och Försvarsmaktens ledarskaps- och 
pedagogikenhet. Väl på dessa instanser kontaktades de individer med störst kunskap inom 
ämnet och som Försvarsmakten rekommenderade. Valet av informanter styrks härmed genom 
de kunskapsmässiga kriterierna samt att personer i fältet själva definierade informanter med 
djupgående kunskaper i ämnet.  
 
4.2.1 Informanter 
I föreliggande studie intervjuades sammanlagt åtta informanter, varav fem män och tre 
kvinnor, fördelat på Försvarsmakten och Försvarshögskolan. Från Försvarsmakten 
intervjuades en huvudlärare i ledarskap vid Uppsalas Luftstridsskola samt tre projektledare 
vid Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) i Halmstad och Karlberg. 
Informanternas befattningsgrad varierade från kapten till major. Från Försvarshögskolan 
intervjuades vidare en professor, en filosofie doktor och två universitetsadjunkter i psykologi 
vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap i Karlstad. Med hänsyn till 
informanternas önskemål presenteras de inte enskilt eller mer ingående i detta avsnitt (Se: 
Etiska överväganden). Ur intervjuerna framkom emellertid att samtliga informanter hade en 
mångårig erfarenhet av ledarskapsfrågor.  
 
 
 



 
11 

4.3 Procedur 
Undersökningen påbörjades genom att initial kontakt togs via e-post och telefonsamtal till 
Försvarsmaktens reception och Försvarshögskolans ledarskapsinstitution i Karlstad. Därefter 
kontaktades även Försvarsmaktens ledarskaps och pedagogikenhet (FMLOPE) i Halmstad 
och Karlberg samt Uppsalas Luftstridsenhet. Under den inledande kontakten presenterades i 
korthet syftet med studien samtidigt som förfrågan om medverkande i studien ställdes. Vid 
intresse bestämdes därefter tid till intervju. Samtliga institutioner besöktes av författarna, 
vilket innebar att varje intervju genomfördes på plats hos respektive informant. Intervjuerna 
kom vidare att spelas in för att underlätta efterföljande transkribering. Vid de aktuella 
intervjuerna presenterades studien mer ingående och detaljerat samtidigt som studiens etiska 
tillvägagångssätt beskrevs i större omfattning.  
 
4.3.1 Fallstudie 
Föreliggande undersökning utgörs av en fallstudie av Försvarsmakten som är en statlig 
förvaltningsmyndighet under Försvarsdepartementet. Det är vidare riksdag och regering som 
beslutar över Försvarsmaktens uppgifter, i vars propositioner det står att Försvarsmakten bär 
det yttersta ansvaret för rikets säkerhet (Proposition 2008/09:140). Försvarshögskolan verkar i 
sin tur under utbildningsdepartementet och är Försvarsmaktens och försvarssektorns 
högskola. Försvarshögskolans huvudsakliga uppgift är att bidra till nationell och internationell 
säkerhet genom forskning och utbildning, vilket därefter sprids vidare till Försvarsmakten och 
övriga samhället (Försvarshögskolan, 2013). Syftet med fallstudien är som tidigare nämnts att 
undersöka spridningen av ledarskapsmodeller och detta åstadkoms via exemplet 
Försvarsmakten och Transformativt ledarskap. På så sätt baseras studien på en enfallsdesign, 
vilket ligger i linje med Yin’s (2007) resonemang om att fallstudier just innebär att en enskild 
undersökningsenhet studeras på ett djupgående vis. Fördelen med detta ligger bland annat i att 
fallstudien möjliggör en förklaring till varför ett resultat uppstår samtidigt som fokus riktas 
mot aktuella skeenden i ett verkligt socialt sammanhang (ibid.). Vad det vidare gäller 
fallstudiens fokus grundas studien på en explanativ inriktning, vilket innebär att syftet ligger 
vid att förklara hur ledarskapsmodeller sprids och anammas genom fallet Försvarsmakten. 
Denna inriktning härleds således från de för studien aktuella frågeställningarna, vilket även 
ligger i linje med Yin´s (2007) rekommendationer.  
 
4.3.2 Intervju 
Intervjuer definieras utav Aspers (2011) som en samtalsrelation där forskaren försöker förstå 
den som intervjuas. I detta sammanhang medförde genomförda intervjuer en förståelse och en 
kontakt med fältet, vilket skapade det empiriska underlaget. Sammanlagt genomfördes åtta 
intervjuer som varade mellan cirka 45-60 minuter vardera. Intervjuerna ägde rum vid 
respektive ledarskapsinstitution, där båda författarna närvarade och fördelade 
arbetsuppgifterna mellan sig. Detta tillvägagångssätt kom till uttryck genom att när en av 
författarna ställde frågor antecknade den andre. Under intervjuerna användes därutöver en av 
författarna egenkonstruerad intervjuguide, vilken till viss mån var av semistrukturerad 
karaktär och som därav gynnade flexibla följdfrågor (ibid). Vad det gäller den 
semistrukturerade designen utgjordes intervjuguiden av ett visst antal färdigformulerade 
frågor som kunde ge författarna assistans vid behov. Däremot fungerade frågorna snarare som 
diskussionspunkter under intervjuerna, eftersom de var uppdelade i olika teman som 
avhandlades sporadiskt. I detta avseende upplevde författarna att de tematiska frågorna i 
större utsträckning medförde diskussioner, vilket i sin tur resulterade i en mildare grad av 
styrning från författarnas sida. Intervjuguidens utformning utgjordes först av 
bakgrundsinformation, där frågorna syftade till en kort redogörelse kring intervjupersonernas 
professioner. Därefter tematiserades och relaterades frågorna utifrån studiens teoretiska 
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referensram och frågeställningar, vilka således behandlade hur det Transformativa ledarskapet 
införts inom Försvarsmakten. Intervjuerna avslutades sedermera med feedback från 
informanterna kring hur de upplevde intervjuerna och dess frågor. På detta vis lät författarna 
informanterna i efterhand rätta felaktiga uppfattningar och eventuella missförstånd för att 
säkerställa att samtliga frågor besvarades på ett adekvat vis.   
 
4.3.3 Dokumentanalys 
Skriftliga källor i form av dokument är centrala och relevanta inslag för alla fallstudier, menar 
Yin (2007) som förklarar att dokumentens mest betydande roll är att validera och verifiera 
empirin som inhämtas från andra källor. Med detta i åtanke sökte därför författarna dokument 
som kunde komplettera informationen från intervjuerna. I detta avseende användes dokument 
såsom beslutsdokument, broschyrer, utbildningsmaterial och en lärobok, vilka samtliga var 
skrivna och publicerade av Försvarsmakten eller Försvarshögskolan. För att problematisera 
detta kan dokumenten sålunda ge en snäv och vinklad bild av organisationen, eftersom de är 
publicerade av just organisationerna i fråga (Bang, 1999). Författarna anser emellertid att 
samtliga dokument likväl fyllde en viktig funktion i och med att de kompletterade vad som 
framkom under intervjuerna. Bearbetningen av dokumenten utfördes slutligen på så sätt att 
materialet först lästes igenom ett antal gånger och därefter genomsöktes efter mönster och 
teman, vilka kunde relateras till studiens teori och frågeställningar. Följaktligen selekterades 
och kodades de teman som var adekvata för studiens syfte, vilka tillsammans med 
intervjuerna utgör studiens resultat.  
 
4.3.4 Förstudie  
Förstudier är betydelsefulla delar i forskningsprocessen, menar bland annat Aspers (2011) 
samt Teijlingen och Hundley (2001). De utgör underlag för huvudstudien och möjliggör val 
av teori, metod och övergripande forskningsfråga baserat på den kunskap som förstudierna 
genererar. Detta styrks av Aspers (2011, s. 102) resonemang att just designen av huvudstudien 
sker i ljuset av förstudien. Med vetskap om detta genomförde författarna en förstudie som 
innefattade två pilotintervjuer, i syfte att öka förståelsen för och få insyn i fältet. Dessa 
testintervjuer varade i cirka 20-30 minuter vardera och avhandlade frågor kring hur 
ledarskapsmodeller har införts inom Försvarsmakten. Informanterna under förstudien var två 
anställda inom Försvarshögskolans ledarskapsinstitution i Karlstad och Försvarsmaktens 
Luftstridsenhet i Uppsala. Själva pilotintervjuerna skedde på så vis att intervjupersonerna 
ombads att i efterhand ge verbal feedback kring intervjufrågorna och dess struktur. Denna 
feedback säkerställde att samtliga frågor uppfattades på ett adekvat vis, då inga interna 
bortfall eller obesvarade frågor uppmärksammades.   
 
4.4 Etiska överväganden  
Tillämpning av etiska krav är ytterst väsentligt inom kvalitativ forskning, då vetenskapliga 
undersökningar inte kan genomföras om de strider mot de regler som forskarsamhället 
fastställt (Aspers, 2011; Widerberg, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009). Av denna anledning 
följer föreliggande studie Vetenskapsrådets (1990) fyra forskningsetiska riktlinjer angående 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Dessa fyra 
forskningsetiska principer ligger således som grund till studiens etiska förhållningssätt och 
bejakades exempelvis under den inledande kontakten med Försvarsmakten. Det etiska 
förhållningssättet presenterades även inför och under de aktuella intervjuerna. Vad det gäller 
de etiska överväganden har författarna exempelvis tagit hänsyn till informanternas önskemål 
om anonymitet och av den anledningen publiceras inte namn eller befattning i skrift. Istället 
refereras informanternas svar på gruppnivå, vilket medför att de endast benämns som 
informanter från antingen Försvarsmakten eller Försvarshögskolan.  
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4.5 Analys av empiri 
Dokument lästes samtidigt som de inspelade intervjuerna noggrant lyssnades igenom och 
transkriberades, varpå citat som ansågs kunna beskriva hur det Transformativa ledarskapet 
införts inom Försvarsmakten selekterades och valdes ut. Aktuell empiri från intervjuerna och 
dokumenten bearbetades och kodades av författarna själva, vilka i enlighet med Aspers (2011) 
riktlinjer markerade koder i marginalen av texterna. På detta sätt genomsöktes det empiriska 
primärmaterialet efter nyckelbegrepp och centrala meningar, vilket resulterade i att de mest 
lämpade citaten från intervjuerna och dokumenten utgjorde kärnan av resultatet. Vid 
kodningen, som innebar att materialet bröts ned i en mängd olika delar, möjliggjordes därtill 
analysen då författarna återtog vissa koder och analyserade dem mer detaljrikt. Materialet 
kodades och analyserades här i relation till studiens teoretiska referensram och analytiska 
ramverk, vilket medförde att koderna härstammade från de teoretiska begreppen. Valet av 
denna typ av analys var på så sätt knutet till studiens forskningsfråga och teori, då resultatet 
baserades på framtolkad mening som grundades i det empiriska materialet (ibid.).   
 

5. Resultat 
Nedan presenteras och analyseras insamlad empiri som framkommit från fallstudien genom 
intervjuer och dokument. För att redogöra för hur aktuell ledarskapsmodell spridits och 
utvecklats inom Försvarsmakten beskrivs inledningsvis behovet av en ny ledarskapsmodell 
inom organisationen, varpå idéerna om ett nytt ledarskap föddes. I detta avseende presenteras 
bland annat Försvarsmaktens förändrade förutsättningar gällande organisatoriska och 
samhälleliga villkor. Därefter sammanställs empiri i relation till studiens syfte om hur 
ledarskapsmodeller sprids och anammas av organisationer. Alltså hur Försvarsmakten 
inhämtat, utvecklat och anpassat idén om ledarskap samt hur ledarskapsmodellen slutligen 
sprids vidare till övriga organisationer.   
 
5.1 Behovet av en ny ledarskapsmodell 
Som bakgrund till varför Försvarsmakten beslutade sig för att söka efter idéer kring en ny 
ledarskapsmodell föreligger ett antal betydelsefulla förändringar inom och runt 
organisationen. Av såväl intervjuer som dokument att döma grundades införandet av den nya 
ledarskapsmodellen dels på organisatoriska och samhälleliga förändringar, dels på ett 
påtagligt missnöjde med dåvarande ledarskapsmodell. Vad det gäller de organisatoriska 
förändringarna utgjordes de bland annat av: förändrade arbetsuppgifter, 
personalförsörjningssystem, ekonomiska villkor samt ett ökat internationellt samarbete och 
teknisk utveckling. I detta sammanhang har de organisatoriska förändringarna uppstått som ett 
resultat av politiska beslut som bland annat innefattade en förflyttning från inovasionsförsvar 
till ett insatsförsvar, samt förberedelse för en förflyttning från allmän värnplikt till en 
yrkesarmé (Larsson & Kallenberg, 2006, s. 169, 175). Politiska beslut inkluderar även ett ökat 
internationellt samarbete, vilket medfört att det nationella försvaret tonas ner till förmån för 
internationella insatser (ibid). Att de politiska besluten medfört förändrade villkor 
exemplifieras bland annat under en intervju med en informant vid Försvarsmakten (FM):  
 
Eftersom vi är politiskt styrda ska vår organisation spegla en politisk vilja. Till exempel vill man att vi har ett 
flerbefälssystem därför att vi i någon mening ska ha en jämförbarhet och en ökad lätthet att samverka 
internationellt med andra länder/…/ Sen är det också så att med ett ökat internationellt engagemang så finns det 
ett behov av att vara kompatibel, att kunna jacka in i andra organisationer med våra svenska förutsättningar men 
ändå kunna fungera, kunna kommunicera på rätt nivå, kunna svara med likställda kompetenser, då får vi 
inflytelse av säkerhetspolitiska organisationer som NATO och FN/…/.  
 
De politiska besluten och omorganisationen har lett till att organisationen är mindre, vassare 
och mer slimmad idag, berättar en annan informant vid FM. Att denna förändring förutsätter 
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en annorlunda typ av ledarskap framkommer i utbildningsmaterial från Försvarshögskolan 
(FHS):   
 
Förut var organisationerna mer tayloristiska och rutinbaserade och då passade inte Utvecklande ledarskap [UL]. 
Däremot inom dagens organisationer passar det. Ju mer rutinbaserad en verksamhet är desto mindre betydelse 
har UL. Ju mer föränderliga och oförutsägbara verksamheterna blir desto mer spelar ledarskapet roll. 
 

(Försvarshögskolans rekryteringscentrum, 2006) 
  
För att uppmärksamma samhälliga förändringar betonas i intervjuer bland annat att en ökad 
individualism påverkat hur Försvarsmakten organiserar sin verksamhet och bedriver sitt 
ledarskap. En informant från Försvarsmakten berättar exempelvis att: ”Samhällsbilden ser 
annorlunda ut idag, då människor förväntas att få ta ansvar och att vara delaktiga”, medan en 
annan informant vid FM tillägger: ”Nu är det 80-talisterna som är på väg upp, det är Me, 
Myself and I och valfrihet. Då stämmer inte de andra ledarskapsteorierna in i 
samhällsförändring, och då passar Utvecklande ledarskap in väldigt bra.” Detta resonemang 
styrks dessutom i dokument från Försvarsmakten och Försvarshögskolan, där 
samhällsutvecklingen beskrivs på följande vis i deras lärobok: 
 
Den gemensamma nämnaren är en ökad individualism, som leder till ett ifrågasättande av värderingar, mål, 
normer och auktoriteter. Möjligen bidrar även utvecklingen inom försvaret till en ökad individualsim genom allt 
fler specialiserade befattningar och uppgifter. Detta gör inskolningen i de delar av militärlivet som betonar 
gruppsammanhållning och lojalitet mot kollektivet och överordnade mer problematiskt än tidigare. Man kan 
också förvänta sig ett större avståndstagande från auktoritära ledarstilar.  

(Larsson & Kallenberg, 2006, s. 175f.) 
 

Som en förklaring till denna samhällsutveckling beskrivs att vi idag lever i ett postmodernt 
samhälle som innebär en övergång från auktoritära till frihetliga värden. I läroboken framgår 
till exempel att ”Förändringen kan avläsas i betoning av individuell autonomi/…/ perspektivet 
har förskjutits från kollektivet till individen, från institutionernas dominans till den privata 
sfären” (ibid., s. 84). Vidare belyses också betydelsen av att Försvarsmakten just anpassar sig 
till dessa förändringar och delar samma värderingar och normer som samhället. Det står 
exempelvis skrivet i läroboken hur Försvarsmakten bör efterleva samhällets värderingar i sitt 
arbetssätt och att det i detta sammanhang handlar om: ”Ett behov av att finna riktlinjer för 
handlandet som står i överensstämmelse med samhällets och det internationella samfundets 
värderingar i stort” (ibid., s. 89).  
 
Utöver de organisatoriska och samhälleliga förändringarna framkom under intervjuer och i 
dokument att idén om att införa en ny ledarskapsmodell först väcktes under kriget i Bosnien 
under mitten på 1990-talet. Under denna tidsperiod uppmärksammades nämligen i studier 
brister i det rådande ledarskapet, som var av situationsanpassad karaktär. Det som framkom i 
undersökningarna var bland annat att soldaterna inte bemöttes och behandlades på ett 
önskvärt vis, samtidigt som stressfyllda faktorer var påtagliga inslag i vardagen (Larsson & 
Kallenberg, 2006, s. 23). Förhållandena i Bosnien spelade således en avgörande roll för 
ifrågasättandet av rådande ledarskapsmodell, vilket exemplifieras bland annat under intervjun 
med en informant vid Försvarshögskolan (FHS) som berättar: ”När kriget bröt ut i 
Bosnien/.../såg man i de här studierna både i enkäter, djupintervjuer och dagboksanteckningar 
att ledarskapet inte fungerade riktigt bra där nere.” Missnöjet mot ledarskapet var således 
påtagligt och den dåvarande ledarskapsmodellen ansågs därför inte längre vara aktuell i 
relation till Försvarsmaktens förändrade kontext. En annan informant från FHS förtydligar 
detta på följande sätt:   
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Det situationsanpassade ledarskapet innebar en större förenkling av verkligheten, eftersom det gick ut på att man 
förde in medarbetare på en endimensionell skala och att ledarna skulle byta ledarstil beroende på vilken grupp 
man hade. Men grupperna är inte längre lika homogena längre och därför fungerade inte det situationsanpassade 
ledarskapet.  

Informant, Försvarshögskolan 
 
Sammanfattningsvis visar ovanstående empiri att behovet att införa en ny ledarskapsmodell 
kan härledas från organisatoriska och samhälleliga förändringar, vilka dikterar och sätter nya 
villkor för ledarskapet i organisationen. I relation till detta aktualiserades sedermera behovet 
av att byta ledarskapsmodell när dåvarande ledarskapsmodell av situationsanpassad karaktär 
uppvisade brister under kriget i Bosnien. Sammantaget skapades på så vis behovet av en ny 
ledarskapsmodell.  
 
5.2 Inhämtning av ledarskapsmodell 
Idén att inhämta en ny ledarskapsmodell föddes då behovet av en ny ledarskapsmodell ökade 
och att missnöjet för dåvarande ledarskapsmodell var påtagligt. På grund av detta fick 
Försvarshögskolan i uppgift av Försvarsmaktens högkvarter att se över det aktuella 
ledarskapet för att kartlägga andra alternativa ledarskapsmodeller. Uppkomsten av en ny 
ledarskapsmodell förklaras i dokumentet från Försvarshögskolans institution för ledarskap 
och management:  
 
Vid genomgången av vetenskapliga ledarskapsteorier och modeller konstaterades att den modell som uppvisat 
det mest omfattande vetenskapliga stödet var den amerikanska modellen Transformational leadership/…/ 
fortsatta egna studier, liksom internationella kontakter med forskare och praktiker, ledde fram till en egen modell 
som benämns Utvecklande ledarskap och som nu är Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell. 

      
(Försvarshögskolan, 2011) 

       
Valet att använda sig av modellen Transformativt ledarskap grundades alltså på vetenskapliga 
grunder, vilket enligt informanter vid FHS innebar att man valde den modell som i forskning 
var frekvensmässigt dominant. Enligt beslutsdokument från Försvarsmaktens Högkvarter 
beslutades slutligen att på grundval av ovan nämnda forskningsgenomgång att försöksvis 
införa ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap och fortsättningsvis tillämpa den år 2006 
(Försvarsmaktens Högkvarter, 2003; 2006). 
 
Informanterna vid FM är å andra sidan av en annan mening och berättar att anammandet av 
idén om det Transformativa ledarskapet dessutom kan bero på modellens popularitet samt en 
önskan att efterlikna andra organisationer. I detta sammanhang var en genomgående 
uppfattning hos informanterna att det råder trender inom ledarskap, det vill säga vilken typ av 
ledarskap som är aktuellt för stunden. Att det förekommer trender inom ledarskap 
exemplifieras bland annat genom följande citat:  
 
Det tror jag alldeles säkert att det gör. En organisation som förändrar sig och får nya uppgifter vill ibland ha nya 
referensramar, och då blir det svårt att använda sig av begrepp som associerar tillbaka till gamla saker som man 
har lämnat, och om det handlar om ledarskap som är starkt förknippat med en organisations förflutet så vill man 
gärna göra sig av med dem och göra något nytt av det.    

(Informant, Försvarsmakten) 
 
En annan informant vid FM förklarade därtill att organisationer ofta har en tendens att hoppa 
på trender av olika slag, men att man i efterhand ofta märker att det inte blir något av med 
dessa. I relation till detta berättar informanten vidare att ”Någon gång kommer det ju visa sig 
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att Utvecklande ledarskap och Transformational leadership just var en trend, men världen 
kommer inte att se likadan ut som den man konstaterat, det här hoppade alla bara på.” 
Hur Försvarsmakten organiserar sin verksamhet och bedriver ledarskap påverkas också av 
andra länders försvarsmakter. Under intervjuerna framkom att Försvarsmakten tittar på hur 
andra länder är organiserade för att ta in erfarenheter och att de är intresserade och lyhörda för 
det som händer och sker i andra delar av världen. Att Transformativt ledarskap är populärt 
och används av många länder idag exemplifieras bland annat av följande citat:  
 
Det är rätt många länder nu som mer eller mindre explicit använder Transformativt ledarskap/…/ och en del har 
en hemgjord variant som är föga vetenskapligt baserad, men som ändå liknar TL. Så det är inte något som är vitt 
skilt när man pratar med andra officerare så att säga.    

(Informant, Försvarshögskolan) 
 
Intervjuerna visade inte att Försvarsmakten influerats av ytterligare organisationer utöver 
försvarssektorn, men att Försvarsmakten likväl kan tänka influeras och organisera sin 
verksamhet likt privata organisationer exemplifieras i läroboken gällande framtida vägval: 
”Skall vi fortsätta att bygga nätverk för att följa den trend som finns bland framgångrika 
företag för att på så vis få legitimitet?” (Larsson & Kallenberg, 2006, s. 162). På detta sätt 
belyses att Försvarsmakten och Försvarshögskolan resonerar i termer av trender och 
legitimitet.  
 
5.3 Översättning av ledarskapsmodell  
Genomförda intervjuer har visat att Försvarshögskolan (FHS) spelat en signifikant roll vid 
utvecklingen och anpassningen av ledarskapsmodellen Transformativt ledarskap till 
Försvarsmakten. Försvarshögskolan anammade i detta avseende ledarskapsmodellen från 
USA och översatte samt vidareutvecklande modellen till en svensk version, vilken döptes om 
till Utvecklande ledarskap (UL). På detta sätt bygger alltså UL på och är en vidareutveckling 
av den amerikanska ledarskapsmodellen Transformativt ledarskap (Larsson & Kallenberg, 
2006, s. 44). I detta avseende agerar FHS som idégivare åt övriga myndigheter och i 
synnerhet åt Försvarsmakten. Anledningen till varför modellen vidareutvecklades grundades i 
behovet att kontextanpassa den till Sverige utifrån svenska värderingar och svensk kultur, 
berättar en informant vid Försvarsmakten. I Försvarsmaktens lärobok förklaras i sin tur att 
bearbetningen av den Transformativa ledarskapsmodellen var nödvändig av två skäl: 
 
För det första är en viss kulturanpassning ofrånkomlig. Begreppet karisma, till exempel, är centralt för [Bernard] 
Bass men är svårt att anpassa till svensk ledarskapskultur därför att det ger associationer till elitism och 
ledarglorifiering. Det andra skälet till en omarbetning av Bass modell är grundat på ny kunskap utifrån flera 
studier på området.  

(Larsson & Kallenberg, 2006, s. 44f) 
 
I relation till anpassningen av ledarskapsmodellen råder dock motstridiga åsikter om hur väl 
UL har anpassats till organisationens verksamhet. Ett flertal informanter vid Försvarsmakten 
menar nämligen att ledarskapsmodellen har föga verklighetsförankring då den bland annat är 
för generell och för ideologiskt tilltalande i sin karaktär och att modellen istället tjänar ett 
ekonomiskt och legitimerande syfte. Genom dokument och intervjuer har det nämligen visat 
sig vara viktigt för Försvarsmakten att på olika sätt erhålla legitimitet, genom exempelvis 
viljan att upprätthålla ett gott rykte omkring sig och att ge en bild av sig själva som trovärdiga 
till omvärlden. En informant vid Försvarsmakten hävdar att UL av denna anledning inte är 
anpassat till verksamheten utan att den snarare kan ses som ett skyltfönster:  
 
Vi måste få pengar och soldater till vår verksamhet, och ett led i det är ju att det ska finnas en positiv attraktion 
med namnet Försvarsmakten /…/ det här blir ett snyggt skyltfönster som man ställer ut, som ska attrahera och ge 
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legitimitet. Det ligger i den här nyorienteringen som jag kan tänka mig sker, där man vill bli förknippad med 
något som stärker organisationens vilja, och det kan vara ett sätt att beskriva ledarskapet, för det förstärker den 
bilden av organisationen som man vill ge.     

(Informant, Försvarsmakten) 
 
Andra informanter vid Försvarsmakten (FM) resonerar att ledarskapsmodellen är en del av 
organisationens varumärke. Detta exemplifieras bland annat då en informant vid FM säger:  
”Jag ser Utvecklande ledarskap som en del av Försvarsmaktens varumärke. Det är en del för 
hur vi ska beskriva det ledarskap som vi vill att vi ska stå för”, medan en annan tillägger: ”Det 
är ju ett stort varumärke som Försvarsmakten har utåt sett alltså sitt ledarskap. Man vill väl 
absolut inte bli förknippat att man i Försvarsmakten har ett dåligt ledarskap.” 
 
Vad det gäller ledarskapsmodellens generella och ideologiskt tilltalande karaktär menar vissa 
informanter från Försvarsmakten att modellen är för allmän och övergripande, och att den på 
så vis inte går att tillämpa inom verksamhetens mer specifika områden. I detta avseende 
menar de att det finns ett glapp mellan det Utvecklande ledarskapets funktion och dess 
egentliga verkan i organisationen. En informant poängterar exempelvis att ”Man tror att det 
här konceptet har en sådan inverkan i organisationen och det blir inte riktigt så.” På grund av 
att modellen är för ideologiskt tilltalande är det därför svårt att ställa sig kritisk mot den. En 
informant förklarar:  
 
Det är svårt att hitta någon som inte tilltalas av dess ljusa värden. UL är generell, men när det blir för generellt 
säger det ingenting, då blir det ointressant /…/ de ljusa värdena är normativt och det tror jag tilltalar många. Det 
är en enkel och trevlig tanke om att det enda jag behöver göra är att visa omtanke och vara ett gott föredöme. På 
detta sätt är det snyggt paketerat. 

(Informant, Försvarsmakten) 
 
Liknande resonemang förs bland informanterna vid Försvarsmakten, där vissa menar att de 
inte ser något nytt med den nya ledarskapsmodellen. I detta avseende har ledarskapet bara 
ompaketerats i en ny förpackning och att det på så sätt inte fått någon inverkan på deras 
vardagliga arbete. I detta sammanhang poängteras likaså att den huvudsakliga problematiken 
grundar sig i att ledarskapsmodellen är för generell. Detta förtydligas exempelvis under 
intervjuerna med följande citat:  
 
Det finns också nackdelar och brister som man kan fundera kring. Framförallt tror jag man får fundera kring det 
här med idén om att man ska ha en enda modell för ledarskap, om man tar positionen från en akademisk 
position, det är som att säga att man ska ha en modell som ska förklara allt. Det funkar inte alltid så. 
 

(Informant, Försvarsmakten) 
 
Vad det å andra sidan gäller de ekonomiska syftena bakom modellen talar informanterna även 
om att det finns en problematik med det faktum att Försvarshögskolan har utvecklat och äger 
konceptet Utvecklande ledarskap, eftersom det då kan finnas ett ekonomiskt intresse bakom 
forskningen och att Försvarshögskolan är angelägna att ha fler kunder än enbart 
Försvarsmakten. Detta exemplifieras bland annat genom följande citat: 
 
Det finns flera exempel på att Utvecklande ledarskap har blivit populärt inom kommuner och statliga 
myndigheter som jobbat med UL. Försvarshögskolan gör sitt bästa för att alla ska göra det, eftersom det är ett 
affärsmässigt koncept som Försvarshögskolan driver också. Det gör också att det blir lite akademiskt tveksamt, 
eftersom man forskar om någonting som man vill publicera och skriva vetenskapligt om, och samtidigt ska man 
tjäna pengar på. Det är två intressen som jag inte tycker är helt oproblematiska./…/Det finns ju naturligtvis ett 
ekonomiskt intresse för att UL ska vara bra, och frågan är då naturligtvis om detta går stick i stäv med de 
vetenskapliga tankarna om UL.      

(Informant, Försvarsmakten) 
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För att sammanfatta översättningen av den aktuella ledarskapsmodellen har 
Försvarshögskolan således spelat en avgörande roll i att kontextanpassa den till Sverige. I 
detta avseende råder emellertid motstridiga upplevelser kring hur väl modellen har anpassats 
till Försvarsmaktens verksamhet och för vilken avsikt. Vissa informanter menar nämligen att 
det kan finnas bakomliggande ekonomiska intressen för vidareutvecklingen och anpassningen 
av modellen. Av dessa anledningar kan anpassningen av modellen tänkas medföra att den 
sprids vidare till övriga organisationer i samhället.   
 
5.4 Ledarskapsmodellens vidare spridning  
Av intervjuerna att döma sprider Försvarsmakten genom Försvarshögskolan idén om det 
Utvecklande ledarskapet vidare genom utbildningar till andra organisationer i samhället, som 
försöker efterlikna Försvarsmaktens sätt att bedriva ledarskap. En informant vid 
Försvarshögskolan berättar om hur de bedriver utbildningar på följande sätt:   
 
Vi jobbar inte med grundutbildningar själva längre utan med handledarutbildningar, det vill säga vi utbildar 
handledare som i sin tur sköter utbildningar och jag tror det är över 400 handledare på den civila marknaden. Jag 
tror vi har en databank på över 100 000 som har gått kursen i UL. Just nu gjorde vi en massimplementering på 
Karolinska sjukhuset, och så har det varit inom andra myndigheter också exempelvis Banverket, Falkenbergs 
kommun och olika landsting. Det är alltså jättemånga som har anammat det. 
 
Att Utvecklande ledarskap idag blivit populärt väldigt snabbt konstateras vidare i samtliga 
intervjuer och illustreras bland annat då en informant vid Försvarshögskolan säger: ” /…/att 
Utvecklande ledarskap fått ett genomslag och genklang tycker vi är uppenbart och det har 
också varit en hel del intressanta artiklar i tidningar om UL och hur olika organisationer har 
använt sig av UL”. Att många kommuner anammat Utvecklande ledarskap förtydligas 
dessutom av en annan informant vid FHS som tillägger: ”Det är många kommuner som 
använder UL idag, exempelvis Kalmar, Göteborgs stad, Lidingö kommun, Halmstad och 
Falkenberg.” Utöver kommunerna ”använder norrmännen det mycket och även norska 
Försvarsmakten kör det fast i modifierad form”, avslutar informanten. Att andra aktörer 
således vill använda Utvecklande ledarskap på grund av att FM just använder det medför att 
FM indirekt agerar trendsättare i någon form berättar en tredje informant:  
 
/…/om folk utanför försvarssektorn ser Försvarshögskolan som tillhörandes Försvarsmakten så kan man indirekt 
säga att Försvarsmakten blir trendsättare. Det är ju olika fenomenen inom Försvarsmakten som har en hög 
impact i det privata och offentliga näringslivet, ledarskap är ju en av dem.  

(Informant, Försvarshögskolan) 
 

För att i korthet summera detta avsnitt angående att ledarskapsmodellen sprids vidare, grundas 
alltså själva spridningen på att andra organisationer utanför försvarssektorn vill efterlikna 
Försvarsmaktens sätt att bedriva ledarskap. I detta avseende fyller följaktligen 
Försvarshögskolan en funktion i spridningen av modellen, eftersom de utbildar och 
implementerar det Utvecklande ledarskapet inom andra organisationer, kommuner och 
landsting.  
   

6. Diskussion 
I diskussionsdelen nedan sammanförs resultatet med de för studien aktuella teoretiska 
begreppen. På detta sätt återkopplas resultatet med såväl tidigare forskning som teoretisk 
referensram för att förklara hur ledarskapsmodeller sprids. Inledningsvis ges en summering av 
resultatet, vilken följs av en övergripande diskussion. Diskussionsdelen avslutas sedermera 
med konklusion och praktiska implikationer.   
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6.1 Summering av resultat 
Undersökningens syfte var att studera hur ledarskapsmodeller sprids genom exemplet 
Transformativt ledarskap och Försvarsmakten. I enlighet med föreliggande 
resultatredovisning klargörs att idén om att införa en ny ledarskapsmodell inom 
Försvarsmakten baserades på ett ökat behov av en sådan på grund av organisatoriska och 
samhälleliga förändringar. Vidare aktualiserades själva idén under Bosnienkriget i mitten på 
1990-talet. I relation till detta påvisade undersökningar brister i dåvarande ledarskapsmodell 
som var av situationsanpassad karaktär. Till följd av detta fick sedermera Försvarshögskolan i 
uppgift från Försvarsmakten att kartlägga andra alternativa ledarskapsmodeller. Idéerna 
bakom införandet av ett Utvecklande ledarskap kan i detta avseende tydligt härledas från den 
amerikanska ledarskapsmodellen Transformativt ledarskap (TL), vilken vidare är väldigt 
populär idag och har ett starkt inflytande inom ledarskapsområdet. Av resultatet att döma kan 
valet att använda sig av TL därtill förklaras av att Försvarsmakten imiterar och efterliknar 
andra organisationer. Efter att Försvarshögskolan anammat idén om TL anpassades sedermera 
modellen till svenska förhållanden, vilket resulterade i att den vidareutvecklades samt döptes 
om till Utvecklande ledarskap. I detta sammanhang visar emellertid resultatet att det råder 
interna motstridigheter angående hur väl ledarskapsmodellen anpassats till organisationens 
verksamhet. Vid sidan av detta framkommer slutligen i resultatet att Försvarsmaktens 
ledarskapsmodell spridits vidare till andra organisationer utanför den militära kontexten som å 
sin sida vill efterlikna Försvarsmaktens sätt att bedriva ledarskap.  
 
6.2 Övergripande diskussion  
För att diskutera resultatet och redogöra för spridningen av ledarskapsmodeller uppdagas att 
spridningen av det Transformativa ledarskapet och dess svenska version Utvecklande 
ledarskap följer en tydlig riktning, vilken ligger i linje med studiens tidigare forskning, teori 
och analytiska ramverk. I detta avseende synliggörs sambandet mellan behovet av en ny 
ledarskapsmodell, inhämtningen av en ny modell, anpassning av denna samt slutligen 
ledarskapsmodellens vidare spridning. Nedan sammanförs inhämtningen och vidare spridning 
under en allomfattande diskussion över spridningen av ledarskapsmodeller samt med de 
bakomliggande mekanismerna knutna till den. Därefter betonas anpassningen av modellen 
och dess relation till behovet.  
 
6.2.1 Spridning av ledarskapsmodellen 
Initialt i spridningsprocessen finns ett behov av att införa en ny ledarskapsmodell, vilket på så 
vis legitimerar införandet av en. För att vidare diskutera hur ledarskapsmodeller anammas och 
sprids genom exemplet Försvarsmakten (FM) kan teoretiska begrepp såsom modeindustri och 
virusteori användas. I detta avseende menar Rövik (2008) att idéer kan spridas inom 
organisationer likt moden eller virus. Idéspridningen sker här först när en eller flera 
trendsättande organisationer gör ett uppmärksammat genombrott och därefter sprider de 
nyskapande idéerna vidare inom sina respektive organisationsfält. På detta vis blir de 
trendsättande organisationerna idéspridare till andra aktörer inom fältet som anammar idéerna. 
Rövik (2008) liknar dessa aktörer vidare vid modeföljare och förklarar att anammandet av 
idéer och moden inom organisatoriska fält beror på att aktörerna vill passa in i fältet. För att 
relatera detta till Försvarsmaken kan de beskrivas som både modeföljare och trendsättare. 
Eftersom Försvarsmakten anammat idén om en ny ledarskapsmodell från USA och efterliknar 
andra organisationer agerar de som modeföljare. Med tanke på att Försvarshögskolan (FHS) 
likaså vidareutvecklat idén möjliggörs även spridning utav den. Att FM som trendsättare 
genom FHS sprider idén vidare utanför sin organisation är därtill ett faktum. 
Ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap (UL) är nämligen väldigt populär utanför den 
militära kontexten idag och det har visat sig att många organisationer, kommuner och 
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landsting vill efterlikna FM:s sätt att bedriva ledarskap. På detta sätt sprids idén ytterligare 
genom att FHS utbildar och för konceptet UL vidare till andra organisationer utanför 
försvarssektorn. Försvarshögskolan har av denna anledning spelat en signifikant roll i 
utvecklandet och spridningen av ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap, i rollen som 
idégivare och idéspridare åt Försvarsmakten men även för andra organisationer. Detta står i 
linje med Röviks (2008) resonemang att bland annat högskolor ofta fungerar som utvecklare 
av organisationsidéer och sprider idéerna vidare genom föreläsningar och utbildningar.  
 
För att vidareutveckla diskussionen kring idéspridning klargör Brunsson och Jacobsson 
(1998) att trendsättande organisationer kan sprida moden och idéer genom normer, standarder 
och direktiv. Av dessa tre aspekter kan framför allt normer vara av betydelse för hur 
idéspridning av ledarskap sker kring Försvarsmakten. Eftersom de bakomliggande idéerna 
kring Transformativt ledarskap idag används av många länders försvarsmakter kan 
förmodligen denna ledarskapsmodell ses som en norm som aktörerna rättar sig efter och 
efterstävar för att uppnå konformitet inom organisationsfältet. I linje med Brunsson och 
Jacobssons (1998) resonemang kan därför Försvarsmakten tänkas ha anammat ledarskapsidén 
på grund av ett inre tvång i fältet och idéernas normativa inverkan, vilket på så sätt styr dessa 
organisationer till likformighet. Att därtill andra organisationer väljer att följa 
Försvarsmaktens exempel kan likaså förklaras på så sätt att Försvarsmaktens 
ledarskapsmodell fungerar som en norm i samhället, eftersom övriga aktörer förknippar 
Försvarsmakten med ett bra ledarskap och vill efterlikna dem.    
 
Rövik (2008) liknar vidare i detta sammanhang idéspridning med hur virus sprids och menar 
att idéer sprids på samma sätt som virus smittar. Idéer smittas här direkt eller genom indirekt 
överföring av aktörer som förmedlar idéer. Dessa aktörer benämns som idébärare och de 
viktigaste idébärarna utgörs av framförallt akademiska institutioner (ibid.). Med detta i åtanke 
kan således Försvarshögskolan som akademisk institution betraktas som idébärare, eftersom 
de spridit idén och införlivat den inom Försvarsmakten. Enligt Röviks (2008) virusteori kan 
virus, moden och organisationsidéer därtill spridas på grund av organisationers 
differentierande- eller imiterande motiv. Det förstnämnda utgörs av organisationens vilja att 
särskilja sig från populationen som unik, medan det sistnämnda i motsatt riktning handlar om 
att organisationer försöker efterlikna andra organisationer. Vad det i detta avseende gäller 
Försvarsmakten kan organisationen anses inneha ett imiterande motiv, då de imiterar andra 
organisationer och försvarsmakter som använder Transformativt ledarskap (TL). Därtill kan 
de även uppfattas inneha ett differentierande motiv i och med att de har utvecklat en egen 
version av TL, nämligen det Utvecklande ledarskapet. Detta styrks därtill av Kondra och 
Hinings (1998) som menar att organisationer som är verksamma inom samma fält även har ett 
behov av särskild prägel. På detta sätt efterliknar Försvarsmakten andra organisationer 
samtidigt som de innehar en unik prägel själva.  
 
För att vidare relatera spridningen av ledarskapsmodeller till studiens teoretiska referensram 
kan begreppet isomorfism bistå med en förklaring till hur organisationer anammar 
ledarskapsmodeller. I detta avseende kan de bakomliggande mekanismerna tvingande och 
mimetisk isomorfism tjäna ett syfte att förklara hur ledarskapsmodellerna sprids kopplat till 
Försvarsmakten (FM). Vad det för det första gäller tvingande inomorfism i form av politiska 
influenser och kulturella förväntningar från samhället (DiMaggio & Powell, 1983), kan dessa 
två påverkansfaktorer bidra till en förklaring till hur Försvarsmakten införde en ny 
ledarskapsmodell. Av intervjuer och dokument att döma har exempelvis regeringsbeslut av 
olika slag haft en indirekt inverkan på valet av ledarskapsmodell, eftersom besluten medfört 
förändringar som förutsätter en ny typ av ledarskap inom organisationen. De kulturella 
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förväntningar från samhället tar sig å andra sidan uttryck i att Försvarsmakten måste ha 
allmänheten i åtanke när de utformar och bedriver ledarskap för att erhålla legitimitet. I detta 
sammanhang betonas i intervjuer bland annat att en ökad individualism påverkat hur 
Försvarsmakten organiserar sin verksamhet och bedriver sitt ledarskap. På detta sätt speglar 
Försvarsmakten samhället värderingsmässigt, vilket betyder att samhället förväntar sig att FM 
formar sitt ledarskap efter rådande värderingar och på så sätt ”tvingas” FM att införa en ny 
ledarskapsmodell som främjar detta för att framstå som legitim.   
  
Vad det för det andra gäller den mimetiska isomorfismen, kan den likaså bidra med en 
förklaring till hur ledarskapsmodeller sprids mellan organisationer. Denna typ av isomorfism 
handlar om att organisationer imiterar och efterliknar varandra som en konsekvens av att de 
befinner sig i en osäker miljö. Detta sker genom att organisationer utformar sin verksamhet i 
enlighet med andra framgångsrika organisationer eller söker efter modeller för att forma 
verksamheten från exempelvis konsultativa aktörer (DiMaggio & Powell 1983). För att 
relatera detta till Försvarsmakten, som befinner sig i en föränderlig och komplex miljö, kan 
valet att införa en ny ledarskapsmodell, likt Röviks (2008) imiterande motiv, grundas på att 
andra länders försvarsmakter använde originalmodellen Transformativt ledarskap och att 
Försvarsmakten på så sätt imiterade dessa organisationer. Med tanke på att allt fler länder 
använder sig av likartade ledarskapsmodeller underlättas således samarbetet dem emellan och 
verksamheterna blir mer homogena beträffande hur de bedriver sitt ledarskap. Att 
organisationer även kan söka efter modeller från konsultativa aktörer kommer därtill till 
uttryck hos Försvarsmakten, då Försvarshögskolan kan betraktas som en konsultativ aktör när 
de tillhandahåller ledarskapsmodellen åt Försvarsmakten. Detta förfarande liknar dessutom 
Röviks (2008) tidigare nämnda virusteori, vilken förklarar att just akademiska institutioner 
ofta agerar som idébärare.    
 
6.2.2 Anpassning av ledarskapsmodellen 
För att relatera hur ledarskapsmodellen Transformativt ledarskap (TL) anpassats till 
Försvarsmakten kan vidareutvecklandet av modellen förklaras med hjälp av begreppet 
översättning. Översättning innebär i detta sammanhang att när idéer sprids kopieras de sällan 
rakt av utan anpassas ofta till mottagarens aktuella miljö. Detta exemplifieras bland annat av 
Johansson (2006) som menar att beroende av hur abstrakt eller konkret idén är, lämnas 
varierande grad i utrymmet för lokal omtolkning och översättning. På detta sätt har 
Försvarshögskolan vidareutvecklat och anpassat den Transformativa ledarskapsmodellen till 
svenska förhållanden och följaktligen döpt om och skapat en svensk version av den. För att 
exemplifiera detta har FHS i linje med Röviks (2008) resonemang om subtrahering 
exempelvis tagit bort begreppet karisma som var centralt i originalmodellen, men som i 
Sverige gav associationer till elitism och ledarglorifiering. I enlighet med tidigare forskning 
sker på detta sätt en förvandling av idéer när de förflyttas mellan aktörer genom att de 
översätts till det lokala sammanhanget (Rövik, 1996, ref i: Johansson, 2006). I relation till 
detta kan Czarniawska och Joerges (1996, ref i: Johansson, 2006) tankar om urbäddning och 
återinbäddning appliceras i ovanstående resonemang. Czarniawska och Joerges bidragande 
förklaring aktualiseras först när idéer om ledarskapsmodeller blivit objekt och på så sätt blir 
av allmän karaktär, vilket är fallet för den allmänna modellen Transformativt ledarskap. På 
detta sätt utgörs processen initialt av en så kallad urbäddning, men när den sedermera 
anammats av Försvarsmakten blir den inbäddad i ett annat nytt lokalt sammanhang genom 
återinbäddning. De allmänna aspekterna kring idéerna har således reviderats och ersatts av 
lokala attribut, då de omsatts i handling genom återinbäddning. Med vetskap om detta 
förfarande kan Czarniawska och Joerges förklaring anses komplettera Röviks resonemang om 
översättning, vilka tillsammans kan bidra med en förklaring till hur Försvarsmakten genom 
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Försvarshögskolan anammade idén om det Transformativa ledarskapet och anpassade det till 
Sverige. 
 
Utifrån Röviks (2008) virusteori kan organisationsidéer dessutom förändras och muteras på 
ett liknande sätt som virus. En mutation i detta avseende kan innebära att innehållet av 
organisationsidén omformas och förändras samt att aktören döper om idén eller modellen till 
ett lokalt namn genom en så kallad omdöpning. Detta sker exempelvis för att aktören på ett 
lättare sätt ska kunna undvika ett motstånd från organisationens försvar mot nya influenser 
eller för att göra en så kallad identitetsmarkering, då aktören visar omvärlden att de är 
självständiga och unik organisation. Detta kan således förklara varför Försvarshögskolan 
valde att döpa om modellen med ett tilltalande namn för att på så sätt undvika ett internt 
motstånd, samtidigt som de eventuellt ville göra en identitetsmarkering och profilera sig 
externt. Utifrån virusteorin klargörs således att idén om ledarskapsmodellen har muterats, då 
Försvarshögskolan satt sin egen prägel på idén genom att vidareutveckla, döpa om och 
anpassa den till Sverige.   
 
6.2.2.1 Anpassning och behovet av ledarskapsmodellen 
Att ledarskapsmodellen har anammats från USA och sedan anpassats till Försvarsmakten 
(FM) har resulterat i ifrågasättandet av dess faktiska relevans och tillämpbarhet inom 
organisationen. Å ena sidan kan det anses vara ett legitimt och rationellt val att införa 
Utvecklande ledarskap (UL) i relation till forskningsmässiga grunder samt på grund av 
behovet från förändrade organisatoriska och samhälleliga villkor. Å andra sidan råder 
emellertid delade meningar kring hur väl anpassningen av den Transformativa 
ledarskapsmodellen gjorts till Försvarsmakten. På grund av dessa meningsskiljaktigheter är 
relationen mellan UL och FM någorlunda tvetydig, eftersom den delvis motiveras av 
rationella skäl och delvis kan anses vara löst kopplad till organisationens verksamhet.  
 
För att diskutera dessa motstridiga perspektiv kan ledarskapsmodellens faktiska funktion 
inom Försvarsmakten relateras till Nyinstitutionell teori och den bakomliggande mekanismen 
löskoppling. Löskopplingen är i detta fall just en konsekvens av idéspridning och isomorfism 
som diskuterats ovan och innebär att organisationen inte tillämpar organisationsidén för 
effektivitetens skull, utan snarare använder den som en symbol gentemot sin omvärld (Meyer 
& Rowan, 1977; Rövik, 2008; Eriksson-Zetterquist, 2009). Det blir därmed ett glapp mellan 
den uttalade strukturen inom organisationen, och dess faktiska arbete. I relation till detta kan 
det utifrån studiens empiri anas att det eventuellt finns ett glapp mellan den verkan det 
Utvecklande ledarskapet sägs ha i Försvarsmakten, och dess faktiska verkan i organisationen. 
Intryck efter genomförda intervjuer med informanter vid FM är nämligen att en viss osäkerhet 
och misstänksamhet råder mot UL inom organisationen, då flertalet av informanterna inte 
direkt verkar utnyttja UL som referensram och vägledning i det vardagliga arbetet. Istället 
verkar ledarskapsmodellen reflektera intressen hos Försvarshögskolan, menar de.   
 
Vad det gäller Utvecklande ledarskap (UL) och löskoppling nämns det exempelvis under 
intervjuer att ledarskapsmodellen är snyggt och enkelt förpackad genom ljusa värden, vilka 
påstås vara för generella i sin karaktär för att vara konkret tillämpbara inom organisationens 
specifika verksamhetsområden. Att UL enligt empirin på detta sätt betraktas som ideologiskt 
tilltalande, kan förmodligen medföra avkall på dess realism och verklighetsförankring. I 
enlighet med Röviks (2004) studier kan modellen av denna anledning vara svår att förankra i 
organisationen, då den eventuellt är för generell i sin karaktär. Röviks studier visade nämligen 
att intresset för ledarskapsidéer svalnar efter ett tag och att de därav behöver konkretiserats 
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mer, för att på så vis ha en chans att kunna förankras i organisationerna under en längre tid 
(ibid) 
 
Utöver detta framkom det i flera intervjuer dessutom att Försvarsmaktens verksamhet inte 
påverkas i särskilt stor utsträckning av det Utvecklande ledarskapet, utan att ledarskapet sades 
ha paketerats om i ny förpackning som ett resultat av den forskning som idag är aktuell. 
Vidare pekar flera informanter på problematiken med att det finns ett ekonomiskt intresse 
bakom forskningen som Försvarshögskolan bedriver, som av denna anledning anses vara 
akademiskt tveksam. Ledarskapsmodellen kan av denna anledning ha behov av en säljande 
taktik, och en lättförstådd och ”ljus” ledarskapsmodell skulle i ett sådant fall kunna vara 
värdefull. Försvarsmaktens uttalade vilja att vara trovärdiga i sitt varumärke medför dessutom 
att en sådan säljande taktik blir gynnsam. Med ledarskapsmodellens tillämpbarhet i åtanke 
möjliggörs dessutom en diskussion kring om den är direkt tillämpbar inom organisationen, 
eftersom den baseras på Transformativt ledarskap som i sin tur utvecklades i en icke-militär 
kontext. Kan ledarskapsmodellen av dessa skäl sägas passa väl in i en militär kontext? Som 
ett svar på detta har Försvarshögskolan som tidigare nämnts emellertid reviderat och anpassat 
modellen till Försvarsmaktens specifika miljö. Det som dock kan anses vara problematiskt 
och aningen motsägelsefullt är hur andra organisationer utanför försvarssektorn kan använda 
samma ledarskapsmodell som Försvarsmakten.  
 
Eftersom det i intervjuerna framkommit att det Utvecklande ledarskapet inte upplevts ha 
påverkat organisationen i särskilt stor utsträckning, utan att ledarskapsmodellen snarare utgörs 
av ett liknande ledarskap som man tidigare haft går detta också att härleda till begreppet 
löskoppling. Att ledarskapsmodellen nu enligt flera informanter endast är ompaketerad i en ny 
”snygg” förpackning pekar mot att en löskoppling i detta fall kan ha uppstått mellan 
Försvarsmaktens uttalade ledarskapsarbete och vad som egentligen är fallet i verkligheten. På 
detta vis skapas således en lös koppling till ledarskapspraktiken inom organisationen och 
därmed möjliggörs en argumentationen om att ledarskapet mer har karaktären av att vara en 
rationaliserad myt (Meyer & Rowan, 1977). Istället för att påverka organisationens struktur 
för effektivitetens skull, kan nämligen organisationsidén tjäna till att spegla myten om ett bra 
och effektivt ledarskap vidare till andra organisationer inom samma kontext. Detta kan också 
vara en nödvändighet för organisationens fortsatta överlevnad, eftersom det som tidigare 
nämnts både finns behov av att legitimera sig mot yttre krav, samtidigt som de inre kraven, 
exempelvis effektivitetsmässiga, behöver stillas. Försvarsmakten kan på så vis fortsätta 
upprätthålla bilden av sig själva som en legitim organisation både externt och internt, 
samtidigt som den kan fortsätta att agera utifrån sina förutsättningar. 
 
6.3 Konklusion 
Som en konklusion konstaterar författarna att införandet av en ny ledarskapsmodell inom 
Försvarsmakten är av dubbelbottnad karaktär. Å ena sidan finns det rationella anledningar och 
ett behov av att införa modellen vilket på så sätt legitimerar införandet, men å andra sidan 
uppstår en tvetydig relation mellan det Transformativa ledarskapet och Försvarsmakten då 
den vidareutvecklade och anpassade modellen Utvecklande ledarskap enligt empirin inte sägs 
genomsyra vardagen på ett praktiskt plan. Med detta sagt konstateras att det finns goda skäl 
för införandet, men att fallet Försvarsmakten och det Transformativa ledarskapet likafullt kan 
betraktas som ett typexempel på hur idéer och trender kring ledarskaps- och 
managementmodeller sprids. I detta avseende kan införandet av UL liknas vid många av de 
punkter om hur idéer sprids samt förklaras med hjälp av aspekter från Nyinstitutionell teori, 
vilka verkar som bakomliggande mekanismer i spridningen. Utifrån detta perspektiv 
uppmärksammas att ledarskapsmodeller sprids i en tydlig riktning; där spridningsprocessen 
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inleds med ett behov som efterföljs av att en ledarskapsmodell inhämtas och anpassas till 
verksamheten samt att den sedermera sprids vidare till andra organisationer. De 
bakomliggande mekanismerna som har diskuterats och har en inverkan på 
spridningsprocessen är bland annat begreppen legitimitet, isomorfism, myter och lösa 
kopplingar. För att en idé vidare ska anammas av en organisation krävs det att den ligger i 
tiden, att den anses modern och intressant. En slutsats är därför att ledarskapsmodeller kan ses 
som sådana fenomen som bygger på idéer som anses vara just moderna och intressanta. Till 
det skrivna bör även tilläggas att ledarskap i sig är ett komplext fenomen och låter sig därför 
inte enbart förklaras med hjälp av Nyinstitutionella begrepp och dylikt. Av denna anledning 
menar författarna att införandet av en ny ledarskapsmodell likväl kan vara en genomtänkt 
process och fylla viktiga funktioner, trots att den går att diskutera och ifrågasättas utifrån 
Nyinstitutionell teori.  
 
6.4 Praktiska implikationer 
Denna kompletterande och i viss mån kritiska hållning mot hur ledarskapsmodeller sprids är 
inte exklusiv för Försvarsmakten utan kan vara giltig för den idéströmning som denna bygger 
på. I detta avseende innefattas idéspridningen av andra företag och organisationer utanför den 
militära kontexten, vilket medför att många olika aktörer berörs av ledarskapsmodellernas 
giltighet. Författarna menar av denna anledning att studiens resultat bör kunna vara 
användbara även utanför föreliggande exempel. I detta sammanhang bör det tilläggas att 
spridningsprocessen även kan inkludera andra konsultlanserade modeller. Ett exempel här 
torde förslagsvis kunna vara andra Human Resources-modeller av olika slag, vilka handlar om 
hur mänskliga resurser ska mobiliseras et cetera. Med detta i åtanke kan spridningen således 
anses gälla såväl andra aktörer som andra modeller utöver föreliggande exempel.  
 
Med betoning på praktiska implikationer uppmärksammades i studiens resultat att tendensen 
att försöka summera ledarskap i enkla och tilltalande modeller på ett generellt plan inte 
nödvändigtvis behöver efterlevas och vara effektivt inom organisationer. På grund av detta är 
det därför av vikt att öka förståelsen och medvetandegöra spridningen av ledarskapsidéer och 
modeller för att på så sätt motverka att organisationer inför något kostsamt som de inte riktigt 
vet vad de vinner på. Utifrån studiens resultat belyses därför betydelsen av ett kritiskt 
tänkande för att bedöma spridningen av idéer och modeller som finns tillgängliga, så att 
organisationer inte nödvändigtvis ”köper” det allra senaste som enbart är populärt för stunden. 
På detta sätt underlättas organisationernas arbete att genomskåda de trender och 
modeströmningar som råder på marknaden.  
 
Med detta sagt kan föreliggande studie avslutningsvis anses uppmärksamma denna typ av 
problematik och kan således med fördel tas i beaktande när ledningen, chefer eller konsulter 
inom olika organisationer beslutar om att införa nya ledarskapsmodeller eller dylikt. 
Förhoppningsvis bidrar studien på så sätt till ett mer reflektivt förhållningssätt, vilket kan 
medföra att organisationer är mer selektiva i valet att inhämta nya idéer.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 
- Berätta om din roll/ arbetsområde inom Försvarsmakten.  
- Hur det kommer sig att du jobbar på Försvarsmakten? 
- År i verksamheten osv.  
  
Personliga erfarenheter och upplevelser av ledarskap  
- Hur kom du in på ledarskapsområdet? 
- Har ledarskapet förändrats under din tid? 
- I så fall på vilket sätt? 
  
Förändringar och förutsättningar 
- Hur såg Försvarsmakten ut förr i jämförelse med dagens organisation?     

- Varför förändrar man och använder olika ledarskapsmodeller? 
- Vad grundas förändringarna på?  
- Vilka villkor finns nu jämfört med då?  
(Ex: samhälliga förändringar, organisatoriska förändringar m.m.)  
 
Modellen ”Utvecklande ledarskap” 
- Vad baseras modellen Utvecklande ledarskap på?  
- Baseras det på någon annan ledarskapsteori eller modell? 
- Varför passar just UL organisationen idag?  
  
Påverkansfaktorer  
- Har Försvarsmakten influerats av andra organisationer, försvarsmakter eller myndigheter?  
(ex. USA, NATO, EU, privat sektor osv.)  
- Efterliknar Försvarsmakten andra organisationer el. dyl? 
- Tror du att andra organisationer försöker efterlikna Försvarsmakten? 
  
Det utvecklande ledarskapet som symbol 
- Vad säger det nya ledarskapet om Försvarsmakten tror du?  
- Vad vill Försvarsmakten att det nya ledarskapet ska säga/symbolisera? 
- Är det viktigt att Försvarsmakten har ett gott rykte och är förtroendeingivande utåt sett? 
  
Ledarskapet i framtiden 
- Hur ser organisationen och ledarskapet ut i framtiden tror du? 
- Kan det komma att ändrats?  
 
Avslutande frågor kring intervjun: 
- Hur uppfattade du intervjun? 
- Var det någon fråga som var oklar?  
- Var det någon fråga du tycker vi borde omformulera eller vidareutveckla?  
- Är det någonting du i efterhand vill förtydliga? 
 


